การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14
ECTI-CARD 2022
“เทคโนโลยีสู่ชุมชนแห่งนวัตกร”

วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2565
ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

จัดโดย
สมาคม ECTI
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
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สาส์นจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คือ เป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นน าในการผลิ ต บั ณฑิ ตและการพัฒ นาท้องถิ ่น ในเขตภู มิ ศ าสตร์
ภาคกลาง หนึ่งในพันธกิจที่ต้องด าเนินการ คือ พัฒนาท้องถิ่นด้วย
การบูรณาการการวิจัย ภูมิปัญญา ศิลปะวัฒนธรรม และเทคโนโลยี
โดยสอดคล้ อ งกับ เอกลั กษณ์ มหาวิท ยาลัย คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ที ่ใช้
นวัตกรรมต่อยอด ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะเทคโนโลยี
อุสาหกรรม เป็นหนึ่งในคณะ ฯ ที่มีความสามารถในการสร้างงานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม ได้เป็นอย่างดี ในการจัดงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ECTI-CARD 2022 ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีสู่ชุมชนแห่ง
นวัตกร : Technology for Innovator Community” เป็นการตอกย ้าถึงความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ งทางคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้ดาเนินการอย่างสอดคล้องกับนโยบายของทางมหาวิทยาลัย ฯ ที่ได้วางไว้ ขอให้การจัดงาน
ประชุมวิชาการ ฯ ในครั้งนี้ สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ และหวังเป็น อย่างยิ่งว่าทุกท่าน
ที่มาร่วมงานในครั้งนี้มีความสุขในการประชุม ท่องเที่ยวชมวังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ และแหล่งท่องเที่ยว
ในจังหวัดลพบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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สาส์นจากนายกสมาคม ECTI
ขอแสดงความยินดีต้อนรับทุกท่าน ในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
งานวิจ ัย และพัฒนาเชิงประยุก ต์ ครั้งที่ 14 ECTI-CARD 2022 “เทคโนโลยี
สู่ชุมชนแห่งนวัตกร” จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี สมาคมวิช าการไฟฟ้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ คอมพิ ว เตอร์ โทรคมนาคม
และสารสนเทศแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่
17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ จังหวัดลพบุรี
การประชุ มวิ ชาการ ECTI-CARD เป็ นการประชุ มวิ ชาการระดั บชาติ
ที่มุ่งเป้าเน้นผลงานวิจัยที่เป็นการประยุกต์ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
โทรคมนาคม และสารสนเทศ ซึ่งสามารถนาไปพัฒนาใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์
กับประชาชนโดยตรง การประชุมวิ ชาการ ECTI-CARD เป็นหนึ่งในสองการประชุ ม
หลักของสมาคม ECTI โดยงานประชุมวิชาการนี้เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกโดยมีเจ้าภาพร่ วมเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี
พ.ศ. 2552 และได้เวียนกันจัดต่อมาโดยเจ้าภาพจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ได้แก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2553) มหาวิทยาลัยรังสิต (2554) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุ รี (2555)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2556) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2557) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(2558) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (2559) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและ
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ สกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย (2560) มหาวิ ทยาลัยนเรศวร (2561) มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ
อุบลราชธานี (2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (2563) และมหาวิทยาลัยนครพนม (2564)
การประชุม ECTI-CARD ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ทาให้ต้องจัดแบบ
On-line ส าหรับในปีนี้ทางคณะกรรมการผู้จัดงานได้เห็นพ้องต้องกันว่า ได้เวลาที่พวกเราจะต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาง
วิชาการร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์กันแบบไร้โลกเสมือนแล้ว ซึ่งเป็นเสน่ห์ของการประชุม ECTI-CARD มาตลอดเวลา
มากกว่าทศวรรษ แม้ว่าการระบาดของ COVID-19 ยังคงเป็นอุปสรรคและยังไม่สิ้นสุด โดยมีสายพันธุ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่ าง
ต่อเนื่อง แต่เราสามารถจั ดการประชุ มวิ ชาการให้ด าเนิ นต่ อไปได้ โดยมีการป้องกั นอย่ างรั ดกุม ตรวจเชื้อ ใส่หน้ากาก
รักษาระยะห่าง และไม่ประมาท
ในนามของสมาคม ECTI กระผมขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อคณะกรรมการผู้จัดงานทุกท่านที่สละเวลา
ร่วมกันทางานอย่างหนักเพื่อให้การประชุม ECTI-CARD 2022 ในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณคณะทางานจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้แต่งบทความวิจัย ผู้ตรวจบทความวิจัย และผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ทางานเกี่ยวข้อ งในการจัดงาน
นี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทุกท่านได้รับความรู้และได้สร้างความสัมพันธ์ในวงการวิชาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหัวใจของการประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2022 ในครั้งนี้ที่ลพบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล
นายกสมาคม ECTI
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สาส์นจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในการจั ด การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ECTI-CARD 2022
ในหั ว ข้ อ “เทคโนโลยี ส ู ่ ช ุ ม ชนแห่ ง นวั ต กร” เป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์
ของคณะเทคโนโลยี อ ุ ต สาหกรรม และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี โดยได้ ร ั บ ความไว้ ว างใจจาก สมาคมวิ ช าการไฟฟ้ า
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คอมพิ ว เตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศแห่ ง
ประเทศไทย หรือ Electrical Engineering / Electronics, Computer,
Telecommunications and Information Technology Association
of Thailand (ECTI Thailand) มีจุดมุ่งหมายหลัก ของการจั ดงานเพื่ อ
รวบรวมผลงานวิ จ ั ย งานนวั ต กรรม สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์ และการพั ฒ นา
เชิ ง ประยุ ก ต์ รวมถึ ง เพื ่ อ เปิ ด โอกาสให้ น ั ก วิ จ ั ย ผู ้ พ ั ฒ นา ผู ้ ใ ช้ งาน
และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถน าผลงานที่ตีพิ มพ์
ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่น ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติ
ในการจัดงานในครั้งนี้ และทางคณะ ฯ ขอต้อนรับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ท่าน เข้าสู่เมืองลพบุรี ซึ่งได้ชื่อว่า "วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อ ง เมืองแห่ง
ดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์"
ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ให้การ
สนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณ สมาคม ECTI ที่ให้โอกาสทางคณะ ฯ ในการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2022 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจในการจัด
งานครั้งนี้และอยู่ในความทรงจาของทุกท่านตลอดไป

อาจารย์ ดร.สกุล คานวนชัย
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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Conference Committee
Honorary Chairs
ผศ.จินตนา
นางอัจฉรา

เวชมี
เจริญสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Advisory chairs
ศ.ดร.โกสินทร์ จานงไทย
รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์
รศ.ดร.วิชัย
แหวนเพชร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ปรึกษาสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

General Chairs
ศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล
อาจารย์ ดร.สกุล คานวนชัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

General Co-Chair
รศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Steering Committees
รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม
รศ.ดร.สนั่น
ศรีสุข
อาจารย์ภาสกร วรอาจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Finance Chair
ผศ.ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Publication Chair
รศ.ดร.ชูชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

พยอม
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Secretary
ผศ.ดร.ลลิลธร
ผศ.ดร.พิชิต
ผศ.นนทรัฐ
อ.ดร.ธาดา

มะระกานนท์
อ้วนไตร
บารุงเกียรติ
คาแดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Technical Program Chairs
รศ.ดร.ชานนท์ วริสาร
รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
รศ.ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว
ดร.ชัยวัฒน์
เจษฎาจินต์
รศ.ดร.ชูชาติ พยอม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Technical Program Committees
รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
รศ.ดร.วินัย
ใจกล้า
รศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี
ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ
ดร.ศริญญา
ปะสะกวี
ดร.นฤดม
นวลขาว
รศ.ดร.ชูชาติ พยอม
ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์
ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แดงขา
ผศ.ดร.พิชิต อ้วนไตร
ผศ.ดร.ปพณ สะอาดยวง
ผศ.ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร
ผศ.นนทรัฐ
บารุงเกียรติ
ผศ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่าชลิต
อ.ดร.ธาดา
คาแดง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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Registration Chair
ผศ.นนทรัฐ

บารุงเกียรติ

Special Session Chair
ดร.ศริญญา
ปะสะกวี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
อาจารย์ ดร.พรรณราย ศิริเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา แขน้าแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ใจแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ทวี
อาจารย์ ดร.วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์
ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ขาสุวรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาพล วรดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิน ชาญนาสิน
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย โลหะการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพันธุ รัตนโภคา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญวิทย์ กลิ่นบารุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานินทร์ จูฉิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ประยงค์พันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ทองดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส สิฏฐกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ จึงตระการ
อาจารย์ ดร.พิสิฐ วนิชชานันท์
อาจารย์ ดร.สุรชัย จิตพินิจยล
อาจารย์สุรชัย จันทร์ฉาย
รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ พรหมมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ วริสาร
รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล ฉายรัศมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ใจกล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ วงรุจิระ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัทร สระเอี่ยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์ ไพรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรภพ ตู้ประกาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร พรหมวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย ชัยชนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ พัฒนธาดาพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์เกียรติ จงไตรลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระชัย พิมพ์สาลี
อาจารย์ ดร.สมปอง วิเศษพานิชกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน
อาจารย์ ดร.ภมร ศิลาพันธ์
อาจารย์ ดร.กัณธิดา พันธุ์เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา ปัญญาวราภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาวดี ผลเอนก
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
อาจารย์สมชาติ โสนะแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ
อาจารย์ ดร.ประชา คาภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภัทร พันธ์คง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย แดงเอม
ดร.วีณา จันทร์รัชชกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย แดงเอม
รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ คุณรัตนสิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศรี วรรณการ
อาจารย์ ดร.อานนท์ สิงห์เสถียร
อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เหลืองอาพล
อาจารย์ ดร.อัญชลี มโนสืบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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อาจารย์ ดร.พูนศรี วรรณการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ บุญมี
ดร.เตือนใจ อาชีวะพนิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทานา
อาจารย์ ดร.ยุทธณา คงจีน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิลธร มะระกานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ แดงขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต อ้วนไตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทรัฐ บารุงเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่าชลิต
อาจารย์ ดร.ธาดา คาแดง
อาจารย์ ดร.สกุล คำนวนชัย
อาจารย์ ดร.วิทยา พันธุ์พา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย เขื่อนธรรม
อาจารย์อาคิรา สนธิธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ยิ้มละมัย
อาจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เหลียวตระกูล
ว่าที่ร้อยโท ดร.ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัน ลี้กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ด่านศิริชัยสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.สิทธิโชค สินรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวิชญ์ เลิศไทตระกูล
อาจารย์ ดร.สรพล บูรณกูล
อาจารย์ตะวัน ภูรัต
อาจารย์พิมพา ชีวาประกอบกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง วังศิลาบัตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ภัทร์สรณ์สิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ ศรีธงชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ
ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์
ดร.นฤดม นวลขาว
ดร.ศริญญา ปะสะกวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาโทพงศิษฎ์ ทวิชพงศ์ธร
นาวาตรีภาณุกร วัฒนจัง
นาวาโทธีรพงศ์ โอฬารกิจอนันต์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรือ
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิประจาห้องนาเสนอผลงาน
ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ขาสุวรรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ พรหมมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ วริสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล
อาจารย์ ดร.ภมร ศิลาพันธ์
อาจารย์ ดร.พลอยบุศรา โกมาสังข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิลธร มะระกานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราวรรณ สมหวัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต อ้วนไตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พยอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปพณ สะอาดยวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทรัฐ บารุงเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่าชลิต
อาจารย์ ดร.สกุล คานวณชัย
อาจารย์ ดร.ธาดา คาแดง
อาจารย์ วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล
อาจารย์ สถิตย์พร เกตุสกุล
อาจารย์ โชติวุฒิ ประสพสุข
อาจารย์ ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์
ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์
ดร.นฤดม นวลขาว
ดร.ศริญญา ปะสะกวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย เขื่อนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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สรุปจำนวนบทควำมในงำนประชุมวิชำกำร ECTI-CARD 2022
จำนวนบทควำมที่ส่งเข้ำร่วมกำรพิจำรณำ
ผ่ำนกำรพิจำรณำ
ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
ไม่มำนำเสนอ

110 บทควำม
93 บทควำม
17 บทควำม
4 บทควำม

สรุปจำนวนบทควำมที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5
กลุ่มที่ 6
กลุ่มที่ 7
กลุ่มที่ 8
กลุ่มที่ 9
กลุ่มที่ 10
กลุ่มที่ 11
กลุ่มที่ 12
Special Session 1
Special Session 2
Special Session 3
Special Session 4
Special Session 5

กำรเกษตรอัจฉริยะ อุตสำหกรรมกำรเกษตร
เทคโนโลยีชีวภำพ กำรแพทย์ วิทยำศำสตร์กำยภำพ วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
กำรประหยัดพลังงำน กำรจัดกำรพลังงำนบ้ำนอัตโนมัติ
กำรเรียนกำรสอนทำงไกล กำรศึกษำบันเทิง คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
กำรกู้ภัย ระบบเตือนภัย และพยำกรณ์
กำรสื่อสำร กำรสนับสนุนผู้ใช้ตำมบ้ำน เครือข่ำยสังคม เครือข่ำยไร้สำย
กำรขนส่ง กำรควบคุมจรำจร กำรจัดกำรอุตสำหกรรม
ธุรกิจธนำคำร กำรท่องเที่ยว และกำรโรงแรม
ระบบควำมปลอดภัย กำรควบคุมกำรเข้ำถึง กำรยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ
มำตรวิทยำ กำรวัดและควบคุม
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
หัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปัญญำประดิษฐ์เพื่อระบบกำรสื่อสำรดิจิตอล
เทคโนโลยีกำรศึกษำและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
กำรเรียนกำรสอนทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับงำนสื่อสำรและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หุ่นยนต์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ กำรประยุกต์ใช้งำน
เทคโนโลยีไอโอที และระบบควบคุมอัตโนมัติในชีวิตประจำวัน

รวมจำนวนบทควำมทั้งหมด

6 บทควำม
4 บทควำม
3 บทควำม
0 บทควำม
0 บทควำม
6 บทควำม
4 บทควำม
2 บทควำม
0 บทควำม
5 บทควำม
18 บทควำม
0 บทควำม
4 บทควำม
6 บทควำม
6 บทควำม
9 บทควำม
16 บทควำม

89 บทควำม
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กำหนดกำรงำนประชุมวิชำกำร ECTI-CARD 2022 จังหวัดลพบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เวลา
รายการ
สถานที่
08.30 - 15.00 น. Workshop 1 : มาตรวิทยาและการสอบเทียบเครื่องวัดทาง
ห้องเรียนชั้น 2
ไฟฟ้า
08.30 - 16.00 น. Workshop 2 : LAN Security Monitoring Device
ห้องเรียนชั้น 2
17.00 - 18.00 น. ลงทะเบียน ตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19
โรงแรมโอทู ลพบุรี
18.00 – 22.00 น. กิจกรรม Welcome Party

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน ตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19
ชั้น 1, ชั้น 3
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2022
ห้องประชุม
- อ.ดร.สกุล คานวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พระเพทราชา
กล่าวรายงาน
ชั้น 3
- ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
- ศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล นายกสมาคม ECTI
กล่าวต้อนรับ
09.30 - 10.30 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การเป็นชุมชน
ห้องประชุม
แห่งนวัตกร โดย
พระเพทราชา
- นางอัจฉรา เจริญสุข
ชั้น 3
ผู้อานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
- ดร.จินดากร ตู้จินดา
กรรมการผู้จัดการ บริษัทโมบิแครท จากัด
- นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท
สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ปทท) จากัด
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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 จากัด
- นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้อานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
- นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท
สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ปทท) จากัด
- นายบัญญัติ คาบุญเหลือ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สฤก จากัด และผู้อานวยการ
กิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร
- นายประทีป อ่อนสลุง
ประธานชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้านโคก
สลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. นาเสนอผลงานภาคบรรยาย (1 เรื่อง 15 นาที)
14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.30 น. นาเสนอผลงานภาคบรรยาย (1 เรื่อง 15 นาที)
17.00 - 18.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ
18.00 – 22.00 น. Banquet
- ศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล นายกสมาคม ECTI กล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมงานเลี้ยง Banquet
- ประกาศ Best Papers และขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน
ผู้สนับสนุน และทีมงานฝ่ายต่าง ๆ
- พิธีมอบธงเจ้าภาพ และประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ
ครั้งที่ 15 ECTI-CARD 2023
วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
09.00 - 12.00 น. ศึกษาวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
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ห้องประชุม
พระเพทราชา
ชั้น 3

ห้องอาหาร ชั้น 1
ชั้น 2-3
ชั้น 3
ชั้น 2-3
สวนอาหารบัวหลวง

ภายในจังหวัดลพบุรี
ร
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ตำรำงกำรนำเสนอ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ห้อง
กลุ่ม
Session Chair
1
2
3
4
5
6

13.00 – 13.15 น.
13.15 – 13.30 น.
13.30 – 13.45 น.
13.45 – 14.00 น.
14.00 – 14.15 น.
14.15 – 14.30 น.

ห้อง 301

ห้อง 303

ห้อง 304
กลุ่มที่ 11 วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีฯ
SS.3 การเรียนการสอน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
ดร.ภมร ศิลาพันธ์
ผศ.ดร.ปพณ สะอาดยวง

5
10
19
31
45
62

SS.4 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีฯ

SS.5 อินเตอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งฯ

รศ.ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว
ดร.ธาดา คาแดง

ศ.ดร.ยุทธนา ขาสุวรรณ์
ผศ.ชัชชัย เขื่อนธรรม

SS.5 อินเตอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งฯ
กลุ่มที่ 11 วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีฯ
ผศ.ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ
ผศ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่าชลิต

6
11
21
24
26
109

64
68
74
75
77
82

25
66
76
89
110
-

14.30 – 14.45 น.
ห้อง

ห้อง 302

พักรับประทานอาหารว่าง
ห้อง 301

ห้อง 302

ห้อง 303

SS.4 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีฯ
กลุ่มที่ 6 การสื่อสารฯ

SS.5 อินเตอร์เน็ตของ
SS.1 ปัญญาประดิษฐ์ฯ
สรรพสิ่งฯ
กลุ่ม
กลุ่มที่ 11 วิศวกรรมและ กลุ่มที่ 11 วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีฯ
เทคโนโลยีฯ
ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์
ศ.ดร.ยุทธนา ขาสุวรรณ์ ผศ.นนทรัฐ บารุงเกียรติ
Session Chair ผศ.ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร
ผศ.ชัชชัย เขื่อนธรรม

7
8
9
10
11
12

14.45 – 15.00 น.
15.00 – 15.15 น.
15.15 – 15.30 น.
15.30 – 15.45 น.
15.45 – 16.00 น.
16.00 – 16.15 น.

93
94
95
98
85
-

29
52
63
86
101
90

27
28
57
58
48
56
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ห้อง 304
กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีชีวภาพ
การแพทย์ฯ

รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
อ.วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล

13
60
100
104
-

ร
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วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ห้อง

ห้อง 305

ห้อง 201

ห้อง 203

SS.2 เทคโนโลยีการศึกษาฯ SS.3 การเรียนการสอนฯ กลุ่มที่ 10 มาตรวิทยาฯ
SS.2 เทคโนโลยีการศึกษาฯ กลุม่ ที่ 3 การประหยัด
กลุ่ม
พลังงานฯ
รศ. ดร.ชูชาติ พยอม
รศ.ดร.ชานนท์ วริสาร
ดร.พลอยบุศรา โกมาสังข์
Session Chair
ดร.สกุล คานวณชัย
ผศ.ดร.พิชิต อ้วนไตร
อ.สถิตย์พร เกตุสกุล

1
2
3
4
5
6

13.00 – 13.15 น.
13.15 – 13.30 น.
13.30 – 13.45 น.
13.45 – 14.00 น.
14.00 – 14.15 น.
14.15 – 14.30 น.

18
23
33
49
69
-

30
35
36
41
42
50

14.30 – 14.45 น.
ห้อง

14.45 – 15.00 น.
15.00 – 15.15 น.
15.15 – 15.30 น.
15.30 – 15.45 น.
15.45 – 16.00 น.
16.00 – 16.15 น.

กลุ่มที่ 11 วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 8 ธุรกิจธนาคารฯ
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล
อ.โชติวุฒิ ประสพสุข

96
102
108
111
2
72

พักรับประทานอาหารว่าง
ห้อง 305

ห้อง 201

กลุ่มที่ 7 การขนส่ง การ
กลุ่มที่ 1 เกษตรอัจฉริยะฯ
จัดการอุตสาหกรรมฯ
กลุ่ม
กลุ่มที่ 3 ประหยัดพลังงานฯ
ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ ดร.นฤดม นวลขาว
Session Chair
ผศ.ดร.จิราวรรณ สมหวัง
ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน์

7
8
9
10
11
12

4
9
14
38
103
43

ห้อง 205

15
71
97
106
32
-

22
39
54
59
87
99

ห้อง 203
กลุ่มที่ 6 การสื่อสาร
การสนับสนุนผู้ใช้ตาม
บ้านฯ
รศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี
ดร.ศริญญา ปะสะกวี

46
79
80
83
84
-
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ห้อง 205
กลุ่มที่ 11 วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 3 ประหยัดพลังงานฯ
ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน
อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์

61
65
67
70
81
7

ร
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Keynote Speaker
นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้อานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ส ำเร็จ กำรศึกษำหลั กสูต รวิท ยำศำสตรบัณ ฑิ ต สำขำฟิส ิ ก ส์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในปี 2524 และหลักสูตรวิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต
สำขำนิ ว เคลี ย ร์ ฟ ิ ส ิ ก ส์ มหำวิ ท ยำลั ย เชี ย งใหม่ ในปี 2528 ได้ รั บ
ประกำศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร กำรบริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะสำหรับนัก
บริ ห ำรระดั บ สู ง สถำบั น พระปกเกล้ ำ ในปี 2547 ประกำศนี ย บั ต ร
หลักสูตร ภำวะผู้นำกำรบริ หำรจัดกำร ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิ ท ยำศำสตร์บ ริก ำร ในปี 2551 และประกำศนีย บัต ร หลั ก สูตร
กำรบริ ห ำรกิ จ กำรบ้ ำ นเมื อ งที ่ด ี เ พื ่อ กำรพั ฒ นำอย่ ำ งยั ่ง ยื น ส ำหรับ
นั ก บริ ห ำรระดั บ สู ง ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรพั ฒ นำระบบรำชกำร
ในปี 2558
ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนมำตรวิทยำแห่งชำติ 34 ปี เริ่มรับรำชกำรครั้งแรกในกรมวิทยำศำสตร์บริกำร พ.ศ.2528
ปฏิบัติงำนในฐำนะนักวิทยำศำสตร์ 4 “โครงกำรพัฒนำระบบมำตรวิทยำและกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร” ในสำขำกำรวัดมวล
กำรวัดปริมำณทำงไฟฟ้ำ/ ปฏิบัติงำนในฐำนะ Guest Researcher ณ สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ ประเทศสหรัฐอเมริกำ/
เป็นผู้มีส่วนในกำรร่ำง "พระรำชบัญญัติพัฒนำระบบมำตรวิทยำแห่งชำติ พ.ศ.2540"/ เมื่อสถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติก่อตั้ง
ได้เข้ำปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำยมำตรวิทยำไฟฟ้ำ รักษำกำรหัวหน้ำฝ่ำยมำตรวิทยำมิติ รักษำกำรหัวหน้ำฝ่ำยมำตรวิทยำ
อุณหภูมิ รักษำกำรหัวหน้ำฝ่ำยมำตรวิทยำเคมี และรับผิดชอบในส่วนวิเทศสัมพันธ์ พ.ศ.2541/ เป็นผู้แทนของสถำบันมำตร
วิทยำในกลุ่มภูมิภ ำคเอเชีย แปซิ ฟิค ในคณะกรรมกำร Joint Committee of Regional Bodies (JCRB)/ เป็นประธำน
คณะกรรมกำรระบบคุณ ภำพของประเทศในกลุ่มภูมิภำคเอเชีย -แปซิฟิค (Chairperson of Technical Committee for
Quality System of Asia-Pacific Metrology Programme)/ เป็ น ประธำนคณะกรรมกำรวิ ช ำกำร สำขำ Energy
Efficiency ของประเทศมนกลุ่มภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค/ เป็นผู้ประเมินระบบบริกำรจัดกำร BIPM/ ปฏิบัติงำนฐำนที่ปรึกษำ
สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ ประเทศสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB) ในกำร
พัฒนำสถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศเนปำล/ ปฏิบัติงำนร่วมกับ EURAMET ในกำรประเมิน
ควำมสำมำรถของสถำบันมำตรวิทยำประเทศอียิปติ์ และ อิสรำเอล/ ปฏิบัติงำนร่วมกับ APMP ในกำรประเมินควำมสำมำรถ
สถำบันมำตรวิทยำประเทศจีน เวียดนำม มำเลเซีย อินโดนีเซีย/ เป็นกรรมกำร ในคณะอนุกรรมกำรรับรองระบบสถำบัน
รั บ รองมำตรฐำนไอเอสโอ/ เป็ น ประธำน คณะทบทวนระบบบริ ห ำรงำนคุ ณภำพสถำบั น รั บ รองมำตรฐำนไอเ อสโอ
2542-ปัจจุบัน/ เป็นผู้มีส่วนร่วมในกำรแก้ไข “พระรำชบัญญัติพัฒนำระบบมำตรวิทยำแห่งชำติ พ.ศ.2559”
 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยกำร สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
 ดำรงตำแหน่ง Executive Committee of Asia Pacific Metrology Program (APMP)
 ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรมำตรฐำนแห่งชำติ
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Keynote Speaker
ดร.จินดากร ตู้จินดา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบิแครท จากัด
สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต(ไฟฟ้ำ) จุฬำลงกรณ์
มหำวิ ท ยำลั ย และ Master of Science และ Doctor of Philosophy
(Ph.D.) สำขำวิ ศ วกรรมไฟ ฟ้ ำ จำก Oklahoma State University
ประเทศสหรัฐอเมริกำ










เริ ่ ม ท ำงำนทำงด้ ำนโทรคมนำคม โดยเป็ น หนึ ่ง ในที มงำนของ
โครงกำรสร้ำงดำวเทียม Thaicom 1 และ 2 ซึ่ง เป็นดำวเทียม
สื่อสำรของประเทศไทยดวงแรก
เคยดำรงตำแหน่ง Assistant Professor ภำควิชำ
Telecommunication ของ สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
เคยดำรงตำแหน่ง Vice President of Engineering and Implementation Department บริษัท
อีริคสัน (ประเทศไทย) จ ำกัด รับผิดชอบกำรออกแบบ และบริหำรโครงกำรสื่อสำรของบริษัทฯ
ในประเทศไทย ทั้งหมด
เคยดำรงต ำแหน่ง General Manager of Network Planning Department ของบริษัท Nippon
Ericsson K.K. ประเทศญี่ปุ่น รับผิดชอบในกำรออกแบบโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้กับบริษัท
J-Phone (ปัจจุบันคือ บริษัท Softbank จำกัด) และ บริษัท NTT Docomo
ปัจจุบัน ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท โมบิแครท จ ำกัด ซึ่ง เป็นบริษัทของคนไทย
เชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรออกแบบและสร้ำง โครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่และโครงข่ำยโทรคมนำคม
ทุกชนิด
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Keynote Speaker
นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์
รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ปทท.) จากัด
ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำ มั ธ ยมศึ ก ษำ ปี ที่ 6 จำก ร.ร.บำงป ะ ก ง
“บวรวิทยำยน” จ.ฉะเชิงเทรำ ระดับปริญญำตรี วิทยำศำสตรบัณฑิต (เคมี)
จำกจุ ฬ ำลงกรณ์ ม หำวิ ท ยำลั ย และปริ ญ ญำบั ต ร วิ ท ยำลั ย ป้ อ งกั น
รำชอำณำจักร รุ่นที่ 58 (วปอ.58)
สถานที่ท างาน : บริษัท สุริน ทร์ ออมย่ำ เคมิคอล (ปทท.) จ ำกัด เลขที่
44/4 ม.5 ต.โคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ตาแหน่ง : ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท สุรินทร์ ออมย่ำ เคมิคอล
(ปทท.) จำกัด
ภารกิจทางสังคม
: อุปนำยก สมำคม “นิสิตเก่ำ จุฬำ.ลพบุรี” (ปัจจุบัน)
: กต.ตร.จังหวัดลพบุรี ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชย์ (ปัจจุบัน)
: อนุกรรมกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย จังหวัดลพบุรี (ปัจจุบัน)
: ประธำนเครือข่ำยอุตสำหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี (ปัจจุบัน)
: รองเลขำธิกำรสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)
: อดีตประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดลพบุรี วำระ 2557 - 2561
: อดีตที่ปรึกษำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลพบุรี (นำยสุปกิต โพธิ์ปภำพันธ์) พ.ศ. 2561 - 2563
: ประธำนกิตติมศักดิ์สภำอุตสำหกรรมจังหวัดลพบุรี (ปัจจุบัน)
: คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดลพบุรี (กศจ.) ปัจจุบัน
: คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดลพบุรี (อกศจ. ด้ำนงำนบุคคล) ปัจจุบัน
: ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี (ปัจจุบัน)
: ประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกรรมมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี (ปัจจุบัน)
: กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี (ปัจจุบนั )
: อนุกรรมกรรมกำรบริหำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 2 (ปัจจุบัน)
: อนุกรรมกรรมกำรค่ำแรงขั้นต่ำ ฝ่ำยนำยจ้ำง จังหวัดลพบุรี (ปัจจุบัน)
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2
แอ็ปพลิเคชันแนะนําชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี ในพื้นที่ตะเข็บชายแดน
พัฒนา ศรีชําลี เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล
5
การควบคุมแรงบิดของมอเตอร์เหนี่ยวนํา 3 เฟสด้วยวิธีควบคุมความเร็วสลิป
รัชต มั่งมีชัย
6
การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์หยอดเมล็ดพืชต้นแบบ
สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร ณัฐพงศ์ แพน้อย
7
พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรในบริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่น
แนล (ประเทศไทย) จํากัด โดยจะทําการศึกษาเฉพาะแผนกที่เป็นสายงานหลัก
ของบริษัท
มัณฑกรณ์ ครุตรารักษ์ รัตน์สิกา บุญลือ ปฎิญญา ศักดิ์หวาน
10
การเปลี่ยนทรงผมเสมือนจริง: การกําหนดตําแหน่งใบหน้าและผมด้วยแผนที่
ความหมายสําหรับ SDEdit
สรยุทธ มียิ้ม ภาฬพัทร์ เต็กตระกูล ภัคพงษ์ อรรคบุตร วีรพล จิรจริต
13
การเปรียบเทียบการสร้างลักษณะเด่นจากสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อเพื่อการ
จําแนกวัตถุที่มีขนาดแตกต่างกัน
นันทริกา เทียมชู พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์
14
การศึกษาวิธีการตรวจสอบเครื่องทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวน
กรภัสร์สิษฐ์ พรมอาสา
15
การประยุกต์ใช้ YOLOv3 ร่วมกับการอ่านอักขระด้วยแสงสําหรับการตรวจจับ
ยานพาหนะบนถนน
พิทักษ์ บัวใหญ่ วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
18
ระบบตรวจข้อสอบปรนั ยออนไลน์ ด้วยเทคนิคโครงข่า ยประสาทเทีย มแบบ
คอนโวลูชัน
สถาพร มณีบุญ เบญจพร กิตติวิเชียรชัย สุภัทรา เกิดเมฆ ประจวบ อินระวงศ
วิทยา ศรีกุล
21
การพัฒนาประตูคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติ
ปิยะวัฒน์ อัฒจักร พิชญา ศรีสุขา
22
ตู้อบแห้งไส้เดือนแบบอัตโนมัติด้วยรังสีอินฟราเรด
ยศพนธ์ เดโชพล พันตรี โคมพิทยา ธีทัต ดลวิชัย
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23
การจัดการเรียนการสอนและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดส่ง วัสดุและอุปกรณ์
ที่จัดให้ นักศึกษาเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
เตือนใจ อาชีวะพนิช ประดับ แย้มแสง ภาคภูมิ คันธวิวรณ์
25
วงจรอินเทอร์เฟซสําหรับเซนเซอร์ชนิดเก็บประจุ
พัชรี กองภาค
27
วงจรตรวจหาโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันสําหรับระบบการบันทึก
แบบสองมิติที่ถูกเข้ารหัส
ชัยวัฒน์ บัวจง ชานนท์ วริสาร
28
ระบบแจ้งเตือนการโจมตีในรูปแบบคัฟเวิร์ท แชนแนล ด้วยไอซีเอ็มพี
ณัฐวัตร คมเฉียบ ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง
29
ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะติดเชื้อผ่านแอ็ปพลิเคชัน
วนษา สินจังหรีด พัฒนา ศรีชาลี
30
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ศศิวิมล ฮงมา สืบทัศน์ ลิมสายหั้ว สายันห์ ริ้วทอง
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
32
โปรแกรมหาความเป็นไปได้ ใ นการเลื อ กลงทุ นติด ตั ้ง โซลาร์ เ ซลล์ บนหลัง คา
ด้วยไมโครซอฟท์เอกซ์เซล
กษิเดช ทิพย์อมรวิวัฒน์ ชัยรัตน์ วิสุทธิรัตน์
33
ระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วยรหัสคิวอาร์
วันชัย สีหะวงษ์ ภูริทัต ปัญญาวัน สุภัทรา เกิดเมฆ วิทยา ศรีกุล สนั่น จันทร์พรม
35
ชุดปฏิบัติการตัวควบคุมพีไอดีควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยพีแอลซี
ปรากฤต เหลี่ยงประดิษฐ์ นิมิต บุญภิรมย์ กฤษฎา ไทวัฒน์
36
ชุดปฏิบัติการควบคุมอุณหภูมิด้วยตัวควบคุมพีไอดีด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
ปรากฤต เหลี่ยงประดิษฐ์ นิมิต บุญภิรมย์
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39
การพัฒนาและประยุกต์ใช้ไ อโอทีบนเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายสําหรับการรับรู้
สภาพแวดล้อมเพื่อการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาล
วิชาญ เพ็ชรทอง สิทธิโชค อุ่นแก้ว
41
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาปฏิบัติการพื้นฐานไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์
พัลลภ พันธุปรีชารัตน์ สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร กฤษณพงศ์ นันทศรี
พงษ์ศักดิ์ พร้อมวงค์ วศิน บุญโสภาคย์ ชฎารัตน์ อนันตกูล
42
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบแบบ
ออนไลน์: การออกแบบและพัฒนา
สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร กนกสม ชุติโสวรรณ พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์
ชฎารัตน์ อนันตกูล
43
การออกแบบชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสําหรับชุดลดการแพร่เชื้อโควิด 19
อธิปตย์ จันทร์ดี
45
การสร้างวงจรอินเวอร์เตอร์หนึ่ง เฟสร่วมกับวงจรแปลงผันกําลัง แบบพุช -พูล
โดยใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์
เทพพนม โสภาเพิ่ม
48
การสร้างสัญญาณ LTE ด้วย Software-Defined Radio (SDR)
กอรปกิตต์ กอบธัญกิจ ดาฤทธิ์ กึ่งวงศ์ ทิฆัมพร ทองชุม สิรภพ ตู้ประกาย
49
การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนบ้านรังย้อย
สุพิชชา ยานะพันธ์ อรวรรณ แท่งทอง พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม
50
การพัฒนาระบบสนับสนุนการขายสินค้าออนไลน์ สําหรับวิสาหกิจชุมชนประเภท
สิ่งทอ
เอกราช ธรรมษา
54
การพัฒนาเครื่องให้อาหารปลาแบบพ่นปรับองศาอัตโนมัติ
ปริญญา รจนา รณยุทธ นนท์พละ วาสนา เกษมสินธ์ สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์
57
ตัวถอดคํารหัสโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น สําหรับระบบการ
บันทึกข้อมูลแบบบิตแพ็ตเทิร์นที่ใช้การอ่านข้อมูลสองแทร็กด้วยหัวอ่านเดียว
ณัฏฐกันย์ เรืองเนตร ชานนท์ วริสาร
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58
การประมาณระดับการอ่านนอกแทร็กในระบบบันทึกแม่เหล็กแบบบิตแพ็ตเทิร์น
หัวอ่านเดียว/อ่านสองแทร็กจากฮิสโตแกรมของสัญญาณอ่านกลับด้วยโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน
กิตติพล ก้านขุนทด ชานนท์ วริสาร
59
การพัฒนาระบบอัจฉริยะสําหรับการบริบาลลูกไก่แรกเกิดด้วยระบบสมองกล
ฝังตัว
ลัญฉกร นิลทรัตน์ ศรัณย์ ณรงค์กูล สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
60
อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับต้นทุนตํ่า
จิรเมธ พัวเพิ่มพูลศิริ จิรัฏฐ์ ฉิมน้อย จีรภัทร์ โชติแสงทอง พิพัฒน์ พรหมมี
ณรงค์ศักดิ์ มโนสิทธิชัย
62
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อ ส่ง เสริมการเรียนรู้ สําหรั บวิช าสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ด้วยระบบบนชิป
เศรษฐกาล โปร่งนุช อภิรักษ์ ธิตินฤมิต อภิมุข เพ็ชรภาน นิรชา กาญจนะคงคา
อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง
64
การพัฒนาระบบการตรวจวัดคุณภาพนํ้าตามแหล่งธรรมชาติโดยใช้แอปพลิเคชัน
โทรศัพท์มือถือ
กัญญวิทย์ กลิ่นบํารุง จักรกฤษณ์ เบญจมาหา สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
66
ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมแจ้งเตือนผู้บุกรุกผ่านเครือข่าย WIFI-MESH
สมปอง วิเศษพานิชกิจ ธเนศ พัฒนธาดาพงษ์ นภัทร สระเอี่ยม
67
วิธีการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านแบบไร้เซนเซอร์โดยใช้โครงข่าย
ประสาทเทียม
ศุภรัตน์ วิศวกรสกาว ไพโรจน์ ทองประศรี
68
การพัฒนาระบบควบคุมการใช้งานพลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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= 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).

บทคัดย่อ
งานวิ จัยนี้ เป็ น ศึกษาและหาแนวทางการออกแบบและพั ฒนาแอ็ ป
พลิเ คชันเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเทีย่ วโอท็อปนวัตวิถี ในพื้นที่ตะเข็บ
ชายแดนของจังหวัดอุ บลราชธานี รองรับการใช้ งานของผู้ใ ช้ 4 ประเภท
ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ บุคคลทั่วไป สมาชิก และเจ้าของร้านค้าและบริการ โดย
มีสิท ธิ์การเข้า ถึงและจั ดการข้อ มูลที่ แตกต่างกั น แบ่ง การออกแบบและ
พัฒ นาระบบเป็ น 2 ส่ วน คือ 1) การให้ บริ การเครื่ องแม่ ข่ายในรูป แบบ
เว็บไซต์ และการให้บริการข้อมูลสาหรับแอ็ปพลิเ คชัน ประกอบด้วย ส่ว น
นาเข้ าข้อมู ลและรูปภาพ ข้ อมูล ตาแหน่ง ทางภู มิศาสตร์ 2) แอ็ ปพลิ เ คชั น
แนะนาชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี เมื่อนาระบบทีไ่ ด้ไปทดสอบกับผูใ้ ช้
ซึ่งประเมิน คุณ ภาพของเนื้ อหาและความพึงพอใจ พบว่ า ระบบมีผ ลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดีมากทุกด้ าน จากทั้ง หมด 3 ด้าน โดยสูงสุ ดอยู่ที่ด้า น
เนื้อหาการน าเสนอข้อมู ลเกี่ยวกับแหล่งชุมชนท่องเที่ยว (ค่ าเฉลี่ย = 4.72,
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.50) รองลงมาคือ ด้านการออกแบบแอ็ปพลิเ ค
ชัน (ค่าเฉลี่ย = 4.69, ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56) และประโยชน์และ
การนาไปใช้ (ค่าเฉลี่ย = 4.60, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.59)
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1. บทนำ
จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นเมืองท่องเที่ยวทีม่ ีวัฒนธรรมไทยถิ่นอีสานและ
ประเพณีที่ มีความน่า สนใจ [1] มี ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิทัศ น์ที่งดงาม
แปลกตา พื้นที่ในหลายอาเภอทีเ่ ป็ นพื้นที่ตะเข็บชายแดนที่มีมูลค่าการค้ า ขาย
สูงเนื่องจากเชื่อมต่อกับ ประเทศเพื่อ นบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และกั มพู ชาประชาธิป ไตย การเพิ่ม ความเข้ม แข็ งให้ กั บ
เศรษฐกิจชุมชนสามารถใช้กิจกรรม “โอท็อปนวัตวิถี” เพื่อดึงอัตลักษณ์ชุมชน
ดั้งเดิ มที่เ น้ นความเรียบง่าย สร้างเป็ น เสน่ห์ ให้ แก่นั กท่อ งเที่ย ว อย่ างไร
ก็ตามปัญหาในการนาเข้าข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น ยังเป็ นอุปสรรค
สาคัญที่ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชนไม่สามารถนาเสนอข้อมูลไป
ยังนักท่องเที่ยวได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูล จึงขาดความครบถ้วน ขาดความ
สวยงาม และขาดทักษะในการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี [2]
คณะผู้วิจั ยเล็ง เห็น โอกาสในการใช้ แอ็ป พลิ เ คชั นที่จ ะช่ว ยแนะน า
ข้อมูลที่สามารถสนับสนุ นนักท่องเที่ยว อานวยความสะดวกสบายสาหรั บ
การวางแผนการเดิ นทางแก่ นัก ท่ อ งเที่ ย ว และช่ ว ยให้ ผู้ป ระกอบการ
สามารถนาเข้า ข้อมูลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ลดการทางานที่ซับซ้อนหรื อ
สูญเปล่ า โดยอาศัยการมีส่ วนร่วมของชุ มชนในการออกแบบและพัฒนา
ระบบ ร่วมกับการใช้ เ ทคโนโลยีการประมวลผลดิจิทั ลแบบการเรียนรู้เ ชิ ง
ลึก (Deep Learning) เพื่ อลดขั้ นตอนการจัดการข้อมู ลและประชาสัมพัน ธ์
การท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี ในพื้นที่ตะเข็บชายแดน

คำสำคัญ: แอ็ปพลิเ คชัน ชุมชนท่องเที่ยว พื้นที่ตะเข็บชายแดน

Abstract
This research is a study and approach to designing and developing
applications to promote the OTOP innovation tourism community in the
border seam area of Ubon Ratchathani. The system supports four groups of
users: administrators, individuals, members, and shop/service owners with
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 publicize
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 the
content of the presentation of information about tourist communities (mean

2. วิธีดำเนินกำรวิจัย
จากการศึกษาด้วยการลงพื้นที่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้าน บ้านลาด
เจริญ ตาบลนาแวง อ าเภอเขมราฐ จั งหวัด อุบลราชธานี ซึ่ งประกอบด้ว ย
ผู้ประกอบการชุ มชน ผู้นาชุ มชน เจ้าหน้าที่ภ าครัฐ และบุคคลผู้เ กี่ย วข้อ ง
ประจาชุ มชนท่ องเที่ย วโอท็อ ปนวัตวิ ถี พบว่ า ผู้ ประกอบการส่ วนใหญ่
ประสบปั ญหาการประชาสั ม พัน ธ์ ข้อ มู ลสิ น ค้ า แหล่ง ท่ อง เที่ ยว และ
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ชุมชนมี ความต้องการแอ็ป พลิเ คชันที่สามารถ
อานวยประโยชน์ และสนับสนุนกิจการด้านการท่องเที่ยวได้ และต้องการ
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ให้รูป ภาพของสิน ค้ามีเ อกลัก ษณ์ ความสวยงาม แต่ผู้ป ระกอบกิจ การซึ่ ง
เป็ นชาวบ้านในชุมชน ส่วนใหญ่เ ป็ นผู้สูงอายุ ขาดทักษะและองค์ความรู้
ในการตัด ต่อสื่ อและรูป ภาพให้ส วยงาม จากข้อ มูลที่ ได้จึ งสามารถนามา
ออกแบบวิธีการดาเนินงานในงานวิจัยได้ดังนี้

เจ้าของกิจการในชุมชนสามารถโพสต์ข้อมูลสิน ค้าและบริการของตนเอง
พร้ อ มการตอบคาถามเบื้ อ งต้ น ได้ ด้ ว ยตั วเอง โดยเจ้า ของกิ จการที่ จ ะ
สามารถดาเนิ นการในระบบได้นั้ นจะต้ องเป็ น สมาชิ กของชุมชนที่ได้รั บ
สิทธิ์อ นุญาตแล้ วเท่านั้ น สามารถสรุป เป็ นกรอบแนวคิ ดงานวิจัยด้ วยผั ง
การไหลของเอกสาร ดังรูปที่ 2

2.1 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย
คณะผู้วิจัยได้จัดแบ่งการดาเนินการวิจัยออกเป็ น 4 ขั้นตอนหลักดังนี้
1) ศึกษาและค้นคว้างานวิจัยที่เ กี่ย วข้องกับแนวทางการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน
2) ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ และเครื่องมือ ในงานวิจั ย
เพื่อแก้ปัญหาตามความต้องการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3) เก็บรวบรวมผลการวิจัยด้วยเครื่องมือวิจัยที่พัฒนาขึ้น
4) ประเมิน วิเ คราะห์ และวัดผลงานวิจัย
จากการศึกษา ค้ นคว้างานวิจัย และข้อ มูลการลงพื้น ที่ในชุม ชนบ้า น
บ้านลาดเจริญ ตาบลนาแวง อาเภอเขมราฐ จัง หวัดอุ บลราชธานี สามารถ
เขีย นขั้น ตอนการด าเนิ น กิจ กรรมประชาสั ม พัน ธ์ ของชุ มชนในระบบ
ประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ในระบบงานเดิมได้ ดังรูปที่ 1

รูปที่ 2 ผังการไหลของเอกสารการประชาสัมพันธ์ในระบบงานใหม่

2.2 กำรนำเข้ำข้อมูลภำพประชำสัมพันธ์
ข้อมูลรูปภาพที่ใช้สาหรับการประชาสัมพันธ์ในแอ็ปพลิเ คชันแนะนา
ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีที่เป็ นภาพสินค้า จะถูกนามาประมวลผลเพื่ อ
ลดขนาดและตัดภาพพื้นหลังด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั น
(Convolution Neural Network : CNN) เพื่อลดขั้นตอนกระบวนการตกแต่ ง
รูปภาพ และเพิ่มความโดดเด่นของรู ปภาพประชาสัมพั นธ์โดยเรียกใช้ผ่า น
ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (Application Programming Interface:
API) ซึ่งภายในเป็นเฟรมเวิร์กแบบ Mask R-CNN ทาหน้าที่ตรวจจับวัตถุและ
แยกองค์ป ระกอบต่าง ๆ ดังรูปที่ 3 ประกอบขั้นตอนหลัก 2 ส่ว น ได้แก่ 1)
การสกัดคุณลักษณะสาคัญของวัตถุที่มีอยู่ในรูปภาพ และการสร้างข้อเสนอที่
อาจเป็ นพื้นที่ที่คาดว่าจะมีวัตถุอยู่ และ 2) การจัดกลุ่มประเภทข้อเสนอหรื อ
ป้ายชื่อ และการสร้างกรอบและมาสก์ เพื่อจัดประเภทและแบ่งกลุ่มของวั ต ถุ
ในพื้นที่แต่ละส่วนที่มีความน่าสนใจ (Region of Interest : ROI) [3] ซึ่ง ใน
งานวิจัย นี้เ ป็ นการท างานร่ว มกับ ชุด ข้อมู ลโคโค (COCO dataset) ที่ ผ่า น
กระบวนการฝึ กฝนด้านการคัดแยกหมวดหมู่วัตถุ และพื้ นหลังมาเรียบร้อ ย
แล้ว [4]-[5] เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนทีใ่ ช้ฝึกฝนโครงข่ายประสาทเทียม

รูปที่ 1 ผังการไหลของเอกสารการประชาสัมพันธ์ในระบบงานเดิม

จากระบบงานประชาสัมพั นธ์แ บบเดิมในรูป ที่ 1 พบว่า ข้อมู ลการ
ประชาสัมพันธ์ของชุมชนโอท็อปนวัตวิถีของ บ้า นลาดเจริญ ตาบลนาแวง
อาเภอเขมราฐ จั งหวัดอุบ ลราชธานี ใช้ก ารบริหารจัดการข้อมูลด้ วยผู้ดูแ ล
ระบบเป็ นหลัก เพื่อ ให้ ผู้นาชุมชนสามารถรับทราบข้อ มูลการผลิต และ
สามารถรวบรวมผู้ประกอบการในชุม ชนให้สามารถผลิตสินค้าและบริการ
ร่วมกั นในหมู่บ้า นของตนเองได้ รายได้มีการกระจายไปถึงคนในชุมชน
อย่า งทั่ วถึง กัน สิ่ง ที่ผู้ ประกอบการต้องการให้ ปรั บปรุง คือ ข้อ มูล ที่จ ะ
ประชาสัม พันธ์ได้ นั้นมีความล่าช้า ไม่ทันสมัย และต้อ งรอดูแลระบบเป็ น
ผู้ดาเนินการให้ รวมถึงการโพสต์ประชาสัมพันธ์แ ละการตอบคาถามลูกค้ า
คณะผู้ วิจัยจึง ได้ออกแบบและแนวทางในการพั ฒนาระบบงานใหม่ โดย
การนาการเรีย นรู้ เ ชิง ลึก มาใช้เ พื่อ การจัด การภาพถ่ ายสาหรับ ใช้ ในการ
ประชาสัม พันธ์ การใช้ข้อมู ลบริการทางภูมิศ าสตร์สาหรับนาทาง และให้

รูปที่ 3 เฟรมเวิร์ก Mask R-CNN สาหรับการแบ่งส่วนวัตถุในภาพ [6]
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2.3 กำรออกแบบและพัฒนำระบบ
คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล และศึกษาการพัฒนาระบบแอ็ปพลิเคชัน
แนะน าชุมชนท่องเ ที่ยวโอท็อปนวัตวิถี โดยการมีส่ว นร่วมของชุม ชน ใน
พื้น ที่ต ะเข็ บชายแดน จั งหวัดอุ บลราชธานี เพื่อ ใช้ เ ป็ นแนวทางในการ
ออกแบบระบบ โดยมีรายละเอียดการออกแบบและพัฒนาระบบ ดังนี้

2.3.1 กำรออกแบบระบบกำรให้บริกำรเครื่องแม่ข่ำย
การพัฒนาระบบการให้บ ริการของเครื่อ งแม่ข่ายสาหรั บ งานวิจัย นี้
แบ่งการออกแบบและพัฒนาเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
1) ส่ วนบ ริ ก ารเว็ บ (Web Service) ออกแ บบ และติ ดตั้ ง ก าร
ให้บริการเว็บไซต์สนับ สนุนภาษาพีเ อชพีและฐานข้อมู ลมายเอสคิวแอล
พร้อมเนื้อที่สาหรับการจัดเก็บข้อมูล รูปภาพ และสื่อมีเ ดียต่าง ๆ
2) ส่ ว นต่ อ ประสานโปรแกรมประยุก ต์ เป็ นส่ ว นส าหรับ การ
ให้บริการข้อ มูลเพื่อเชื่อ มต่อและใช้ งานแอ็ปพลิ เ คชัน ประกอบด้วย ส่ว น
นาเข้าข้อมูลและรูปภาพ ส่วนเชื่อมต่อบริการข้อมูลตาแหน่งทางภูมิศาสตร์
(Google API) และการประมวลผลโครงข่ายประสาทเทียม เป็ นต้น

รูปที่ 5 ตัว อย่างการออกแบบหน้าจอแอ็ปพลิเคชัน

3. ผลกำรวิจัย
การพัฒนาแอ็ปพลิเ คชั นแนะนาชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี ใน
พื้น ที่ต ะเข็บ ชายแดน ได้ มีก ารพัฒ นา และเก็บ รวบรวมผลการวิ จัย ด้ว ย
เครื่องมือวิจัยที่พัฒนาขึ้น ดังนี้

3.1 ผลกำรทดลองนำเข้ำข้อมูลรูปภำพสินค้ำ
การน าเข้า ข้อ มู ลรู ป ภาพสิ น ค้ าที่ จะเก็ บใน แอ็ ป พลิเ คชั น จะถู ก
ประมวลผลด้วยโครงข่า ยประสาทเทียมก่อนถูก นาไปใช้ ในการแสดงผล
รายการสินค้าในแอ็ปพลิเคชัน โดยรูปภาพสินค้าจะถูกตัดพื้นหลัง ดังตัวอย่าง
ในรูปที่ 6 (ก) เป็ นรูปภาพสินค้าต้นฉบับที่ถูกนาเข้ามาในระบบ ส่วนรูป 6 (ข)
เป็ นการแสดงขอบเขตของการตรวจจับวัตถุที่ได้ รูป 6 (ค) เป็ นมาสก์ทแี่ สดง
บริเ วณขอบเขตของวัตถุ รูป 6 (ง) เป็ นการทาไบนารีเ ทรสโฮลด์ (Binary
Threshold) เพื่อทาให้ขอบเขตของวัตถุมีความคมชัด และใช้ในการประมวล
ร่วมกับภาพต้นฉบับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 6 (จ) ซึ่งจะเป็ นเอาต์ พุ ต ที่ ถู ก
นาไปใช้ในการจัดเก็บและใช้แสดงผลในแอ็ปพลิเ คชันต่อไป

2.3.2 กำรออกแบบแอ็ปพลิเคชัน
การออกแบบแอ็ปพลิเ คชัน แนะนาชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิ ถี
ประกอบด้ วย 4 สิ ทธิ์ หลัก ได้แ ก่ ผู้ดู แลระบบ บุคคลทั่ว ไป สมาชิก และ
ร้านค้าและบริก าร โดยมีรายละเอียดการวิเ คราะห์แ ละออกแบบระบบ ดั ง
แผนภาพการไหลของข้อมูลในรูปที่ 4

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
รูปที่ 6 ผลการตัดภาพพื้นหลังสินค้า

(จ)

3.2 กำรพัฒนำระบบ
การพัฒนาระบบประกอบด้วยการส่วนสาคัญ 2 ส่วน คือ 1) เว็บไซต์
เป็ นโปรแกรมสาหรับผู้ดูแลระบบที่ทาหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานสาหรับ
การใช้งานระบบ และยืนยั นสิท ธิ์เ จ้ าของกิจ การในการเข้ าใช้ งานระบบ
ดังตัวอย่างหน้าจอในรูปที่ 7 และ 2) แอ็ปพลิเ คชันแนะนาชุมชนท่องเที่ย ว
โอท็อปนวัตวิถี โดยมีตัวอย่างหน้าจอระบบที่พัฒนาแล้วดังรูปที่ 8

รูปที่ 4 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับศูนย์

ข้อมูล จากการออกแบบและวิเ คราะห์ ระบบในรู ปที่ 4 ถูกน ามาใช้
ในการกาหนดและออกแบบฐานข้อมู ล เชิงสัมพันธ์เ พื่อใช้สร้างฐานข้อมู ล
และใช้ ในการออกแบบหน้ าจอการท างานของส่ว นหน้า เว็บ ไซต์ และ
หน้าจอแอ็ปพลิเ คชันต่อไป ดังตัวอย่ างการออกแบบหน้าจอแอ็ปพลิเ คชั น
ในรูปที่ 5

(ก) หน้าการทำงานผู้ดูแลระบบ
(ข) หน้าจัดการข้อมูลผู้ป ระกอบการ
รูปที่ 7 หน้าจอระบบบริการเว็บไซต์
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(ก) แผนทีท่ ่องเที่ยว

ทางานของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งแอ็ปพลิ เ คชันประกอบด้วยการใช้งานหลัก 4
ส่วนหลัก ได้แก่ การแสดงแผนที่ตาแหน่งผู้ใช้ การสืบค้นชุมชนท่องเที่ย ว
การจั ดการข้อ มูล สิน ค้าและบริการ มีผ ลการประเมิ นคุ ณภาพการใช้งาน
ในภาพรวม ทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับ มากที่สุด
ข้อเสนอแนะจากการพัฒ นาแอ็ ปพลิเ คชั นแนะนาชุ มชนท่องเที่ย ว
โอท็อปนวัตวิถี คือ ควรเพิ่มช่ องทางส่งเสริ มการตลาดด้ว ยแอ็ปพลิเ คชั น
ให้รองรับกลุ่ มนักท่องเที่ ยวได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยศึกษา
ความต้องการ รูปแบบกิจกรรม แรงจูงใจ เพื่อออกแบบระบบให้สอดคล้อง
บริบทและพฤติกรรมนักท่อ งเที่ยวที่ มี รวมถึงการค านึงแนวทางการดูแ ล
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม ที่เ กิดจากการท่องเที่ยวด้วย

(ข) ข้อมูลโพสต์สินค้า
(ค) แสดงความคิดเห็น
รูปที่ 8 หน้าจอหลักแอ็ปพลิเคชัน

3.3 กำรประเมินประสิทธิภำพของระบบ

5. กิตติกรรมประกำศ

การประเมิ นประสิท ธิภ าพของระบบในงานวิ จัยนี้ เลื อกใช้แ บบ
ประเมินความพึงพอใจที่เ ป็ นคาถามการวัดและประเมินผลการใช้งานแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าลิเ คิร์ท (Likert rating scales) 5 ระดับ คือ น้อยที่สุ ด
น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด โดยแปลความหมายด้ วยระดับตัวเลข 1 ,
2, 3, 4 และ 5 ตามล าดับ ผู้วิ จัยได้นาระบบที่พั ฒนาเสร็ จเรียบร้อ ยให้กลุ่ ม
ประชากร 4 กลุ่ ม จานวนทั้ งสิ้น 80 คน โดยการสุ่มกลุ่มตั วอย่ างอย่ างง่า ย
ประกอบด้วย 1) ผู้เ ชี่ย วชาญและผู้ดูแ ลระบบ จานวน 5 คน 2) ผู้ให้ บริการ
ที่พัก สินค้าและบริการ จ านวน 25 คน 3) บุคคลทั่ วไป จานวน 17 คน และ
4) นั กท่อ งเที่ ยวที่ มาเยี่ ยมชมชุม ชนท่ องเที่ยว ณ บ้ านลาดเจริญ ตาบลนา
แวง อาเภอเขมราฐ จั งหวั ดอุ บลราชธานี ในเดือน พฤษภาคม - มิถุน ายน
พ.ศ. 2563 จ านวน 33 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เ ป็ นเพศหญิง มี
จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 61.25 เพศชาย จานวน 31 คน คิ ดเป็ นร้อยละ
38.75 มี อายุอ ยู่ร ะหว่า ง 40 - 49 ปี คิ ดเป็ น ร้ อยละ 33.75 มีก ารศึก ษาใน
ระดับ อนุป ริญญาหรือ เทียบเท่าคิ ดเป็ น ร้อยละ 38.75 เมื่ อทาการประเมิ น
คุณภาพด้ านต่าง ๆ จานวน 3 ด้าน ได้ แก่ 1) ด้านเนื้อหาการนาเสนอข้อมู ล
เกี่ยวกับ แหล่ง ชุมชนท่องเที่ ยว 2) ด้า นการออกแบบและจั ดรูปแบบแอ็ ป
พลิเ คชัน 3) ด้านประโยชน์และการนาไปใช้ จากนั้นนาผลมาวิเ คราะห์ด้ว ย
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนแบ่งแบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดในตางรางที่ 1

งานวิจัยนี้ได้รั บทุนอุดหนุน การวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏอุ บ ลราชธานี ประจ าปี งบประมาณ 2563 และขอขอบคุณ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิท ยาลัยราชภัฏอุบ ลราชธานี ที่อานวยความ
สะดวกสถานที่ทาการวิจัยนี้จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี

เอกสำรอ้ำงอิง
[1] การท่อ งเที่ยวแห่งประเทศไทย, “ข้อ มูล สถานที่ท่อ งเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี”
สืบ ค้ น เมื่ อ 2 พฤศจิ ก ายน 2564 [ออ นไลน์ ] เข้า ถึ งได้จ าก https://isan.tourismthailand.org/1851/
[2] อ รด า รั ช ต าน นท์ แล ะค ณะ. ผล ก ระทบ จาก ธุ ร กิ จ e-commerce ต่ อ
ผู้ประกอบการท้อ งถิ่น. ธนาคารแห่ งประเทศไทย. 2562.
[3] Khan, A., Sohail, A., Zahoora, U., & Qureshi, A. S. (2020), “A survey of
the recent architectures of deep convolutional neural networks”
Artificial Intelligence Review, 53(8); 5455-5516.
[4] Bakr, H., Hamad, A., & Amin, K. (2021), “Mask R-CNN for Moving
Shadow Detection and Segmentation” IJCI. International Journal of
Computers and Information, 8(1); 1-18.
[5] Qiu, J., Yang, Y., Wang, X., & Tao, D. (2020), “Hallucinating visual
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของระบบโดยรวม
รำยกำรประเมินประสิทธิภำพระบบ
1. ด้านเนื้อหาการนา เสนอข้อมู ลเกี่ ยวกั บ
แหล่งชุมชนท่องเที่ยว
2. ด้านการออกแบบและจัด รูป แบบของ
แอ็ปพลิเคชัน
3. ด้านประโยชน์และการนาไปใช้
ค่าเฉลี่ยการประเมินประสิทธิภาพระบบ

ค่ำเฉลี่ย
4.72

S.D.
0.50

ควำมหมำย
ดีมาก

4.69

0.56

ดีมาก

4.60
4.67

0.59
0.55

ดีมาก
ดีมาก

นำยพัฒนำ ศรีชำลี จบการศึกษา คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ปัจจุบัน เป็ นอาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี
สนใจงานวิ จัย ด้ านเทคโนโลยี คว ามเป็ นจ ริง เสมือ น และ
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง

4. อภิปรำยและสรุปผล

นำยเอกริน ทร์ วทัญ ญูเลิศสกุล จบการศึ กษา วท.ม.วิทยาการ
สารสนเทศ ปัจจุบนั เป็ นผูช้ ่ว ยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสมาร์ ต
แอ็ปพลิเคชัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี สนใจวิจัยทางด้านการพัฒนาสมาร์ตแอ็ปพลิเคชั น
ระบบอัจฉริยะและสมองกลฝังตัว

แอ็ปพลิเ คชันแนะนาชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี ในพื้นที่ตะเข็บ
ชายแดน กรณี ศึก ษา บ้านลาดเจริ ญ ต าบลนาแวง อ าเภอเขมราฐ จัง หวั ด
อุบ ลราชธานี ที่ ผู้วิจั ยได้อ อกแบบและพัฒ นาระบบโดยได้ป ระยุก ต์ใ ช้
เทคโนโลยีต่ าง ๆ ที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ การบริก ารด้ านข้อ มู ล เช่น โครงข่ า ย
ประสาทเทีย มแบบคอนโวลูชัน แผนที่ ภูมิศาสตร์ และการบริหารจัดการ
ข้อ มูล พื้น ฐานเพื่อ ช่ว ยอ านวยประโยชน์ และเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการ
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การควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ เหนี่ยวนํา 3 เฟสด้ วยวิธีควบคุมความเร็วสลิป
Torque Control for 3 phase Induction Motor by slip speed method
รัชต มั่งมีชัย
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ นาํ เสนอการควบคุมแรงบิ ดของมอเตอร์ เหนี่ ยวนํา 3 เฟส
แรงบิดมอเตอร์สามารถ ควบคุมได้โดยการควบคุมความเร็ วสลิ ปของอิน
ดักชัน่ มอเตอร์ ใช้พีแอลซี รับคําสั่งแรงบิดและคํานวณหาความถี่ เพื่อ ส่ ง
ให้กบั อินเวอร์ เตอร์ โดยการรับความเร็ วรอบของมอเตอร์ จากอุปกรณ์วดั
ความเร็ วรอบ ป้ อนกลับไปยังพีแอลซี เพื่อ คํานวณหาค่าความเร็ วสลิ ปที่
เหมาะสมสําหรับควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ ให้คงที่ จากผลการทดสอบ
สามารถ ควบคุ ม แรงบิ ด ให้ ค งที่ ไ ด้ ค่ า ความผิ ด พลาดเฉลี่ ย 24.78
เปอร์ เซ็นต์ ด้วยหลักการนี้ สามารถนํามาใช้ควบคุมแรงบิด ของมอเตอร์
ให้คงที่ตามต้องการได้

งานวิจยั นี้ ที่จะลดการใช้อุปกรณ์ และขั้น ตอนการติ ดตั้ง ในการควบคุ ม
แรงบิดของมอเตอร์
Peng Xie ; Guoli Li ; Fang Xie ; Cungang Hu ; Xing Qi [2] ทํางาน
วิจยั เรื่ อง Research on Field weakening Control of Induction Motor
based on Torque Current Component of the Voltage Closed loop ใช้
Micro controller ในการกําเนิ ดสัญญาณ SPWM เพื่อจ่ายสัญญาณให้กบั
IPM (Intelligent Power Modul) เพื่อแปลงไฟฟ้ า DC เป็ นไฟฟ้ า AC เพื่อ
จ่ายให้กบั Induction Motor งานวิจยั นี้ ใช้หลักการ Vector Control ในการ
ควบคุมแรงบิดมอเตอร์ ให้คงที่และใช้การควบคุมแบบป้ อนกลับโดยการ
วัดความเร็ วรอบ ใช้Encoder ในการตรวจจับซึ่ ง มี ความแม่นยําสู ง ใน
งานวิจยั นี้ สามารถเพิ่มแรงบิดในช่ วง Weakening field ได้มากกว่าระบบ
ควบคุมที่ใช้กบั โดยทัว่ ไป Sanda Victorinne Paturca, Valeriu Bostan,
Leonard Melcescu [3] วิจยั เรื่ อง Improvements of the Direct Torque
Controlled Induction Motor Drives โดยทําการเปรี ยบเที ยบวิธี ก าร
ควบคุ มแรงบิ ด 2 วิ ธี ได้แ ก่ วิธี Direct torque control แบบเดิ ม และ
Director torque control with the variable amplitude of the inverter basic
space phases. จากผลการทดสอบพบว่า วิธีที่2 สามารถลด Torque ripple
ได้อย่างมีนยั ยะ แต่วิธีที่ 2 มีการคํานวณที่ยงุ่ ยากมากกว่าวิธีที่ 1 มาก
งานวิจยั นี้ ศึกษาการควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ เหนี่ ยวนํา 3 เฟส 1
แรงม้า 0.75 kW ด้วยวิธีควบคุมความเร็ วสลิ ป ใช้ PLC รับคําสั่งแรงบิด
และนํามาคํานวณหาความถี่ สมการแรงบิดหาได้จากการทดสอบ On load
test โดยนําค่ า Torque และ slip speed มาพล็ อตกราฟ เพื่ อ หา
ความสัมพันธ์ระหว่าง slip speed กับ Torque Slip speed คือ ความเร็ ว
ซิ งโครนัส ลบกับ ความเร็ วรอบของมอเตอร์ ( N − N ) ใช้ Inverter
ควบคุมความเร็ ว ( N ) ใช้ Proximity ร่ วมกับเฟื องรับความเร็ วรอบของ
มอเตอร์ ( N ) และ ป้ อนกลับไปยัง PLC เพื่อ คํานวณหาค่าความเร็ วสลิป
ที่เหมาะสม สําหรับควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ ให้คงที่ ข้อดี ของวิธีการที่
ใช้คือ มีความยุง่ ยาก และใช้อุปกรณ์น้อยกว่า การควบคุมแรงบิดที่ใช้กนั
อยู่ใ นภาคอุ ตหาหกรรม จากผลการทดสอบ ความผิ ด พลาดระหว่าง
Torque Command กับ แรงบิดที่ วัดได้เท่ากับ 24.87%

คําสําคัญ: การควบคุมแรงบิด มอเตอร์เหนี่ยวนํา ความเร็ วสลิป

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
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การควบคุ มแรงบิ ด ใช้ ใ นอุ ต สากรรมสิ่ ง ทอ และ อุ ต สาหกรรม
กระดาษ เพื่อ ป้ องกันความเสี ยหาย อันเกิ ด จากการดึ งชิ้นงาน อุปกรณ์
การควบคุมแรงบิดที่ใช้ในอุสาหกรรมจะประกอบไปด้วย Inverter, Card
encoder, Encoder และ PLC เครื่ องจักรในอุตสาหกรรม ส่ วนใหญ่จะใช้
Inverter ร่ วมกับ PLC (ไม่ มี Card encoder และ Encoder) และเมื่ อ
ผูป้ ระกอบการต้องการที่ จะปรั บปรุ งเครื่ องจักรโดยการเพิ่ม Mode การ
ควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ เพื่อให้เครื่ องจักรทํางานดี ข้ ึน จะต้องซื้ อ Card
encoder, Encoder [1] และต้องติดตั้ง Encoder ที่ดา้ นท้ายมอเตอร์ ซึ่ งจะมี
ความยุ่งยากในการติ ดตั้ง Encoder ให้ กบั มอเตอร์ ม าก จึ งเป็ นที่ มาของ

2. การออกแบบ

งานวิจยั นี้ ควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ เหนี่ ยวนํา
โดยการควบคุม
ความเร็ วสลิป
( N − N ) จากคุณลักษณะระหว่างแรงบิดกับความเร็ ว
สลิป มีลกั ษณะเป็ นเชิ งเส้น ทําการทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงบิดกับความเร็ วสลิปของมอเตอร์ ที่ความถี่ 40 H , 50 H และ 60 H
s

r

z
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z

z

จากข้อ มู ล รู ป ที่ 1 (ก) (ข) และ (ค) แสดงความสั มพัน ธ์ ร ะหว่ า ง
แรงบิดและความเร็ วสลิ ป ที่ความถี่ 40,50 และ 60 H ตามลําดับ สมการ
แรงบิ ดและความเร็ วสลิ ปที่ ใช้ หาได้จากค่าเฉลี่ ยของข้อมูลการทดลอง
ความถี่ ที่ 4 0 H และ60 H นํา ไป Plot graph และหาสมการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง Torque และ Slip Speed ได้โดยใช้สมการ Curve
fitting แสดงดังรู ปที่ 2 สามารถหาสมการแรงบิดได้ดงั (1) y แทนด้วย
แรงบิด และ x แทนด้วย Slip speed ( N − N )
Z

Z

Z

s

(ก) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและความเร็ วสลิปที่ความถี่ 40 H

r

(1)

=
T 0.0373( N s − N r ) + 0.6109
z

แทนค่า

Ns =

120 f
p

[4] ลงในสมการที่ (1)

 120 f

=
− N r  + 0.6109
T 0.0373 
 p


(2)

จัดรู ปสมการ (2) ใหม่ ได้สมการที่ (3)
(3)

4.476 f
T=
− 0.0373 N r + 0.6109
4

คือ แรงบิด (N-m)
N s คือ ความเร็ วซิ งโครนัส (rpm)
N r คือ ความเร็ วรอบของโรเตอร์ (rpm)
f คือ ความถี่ แรงดันไฟฟ้ าป้ อนเข้า ( H )
p คือ จํานวนขั้วแม่เหล็ก (pole)
แทนจํานวนขั้วแม่เหล็กเท่ากับ 4 ลงในสมการที่ 3
T

(ข) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและความเร็ วสลิปที่ความถี่ 50 H

z

z

1.119 f − 0.0373 N r + 0.6109
T=

(4)

ย้ายข้างตัวแปลเพื่อหาสมการความถี่
f =0.8936T + 0.0333 N r − 0.5459

(ค) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและความเร็ วสลิปที่ความถี่ 60 H
รู ปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับความเร็ วสลิปของมอเตอร์ ที่
ความถี่ 40 H , 50 H และ 60 H

สมการที่ (5) เป็ นสมการที่ใช้ในการควบคุมแรงบิ ดของมอเตอร์ โดยรั บ
ค่า แรงบิดและความเร็ วรอบ เพื่อคํานวณหาค่าความถี่ ที่จ่ายให้กบั อินเวอ
เตอร์

z

z

z

z

(5)

2.1 การออกแบบระบบควบคุมแบบป้อนกลับ

ใช้สมการ (5) เขียนโปรแกรมลงใน PLC แต่ PLC เช่ น CP1E ของ
OMRON [5] ไม่สามารถคํานวณตัวเลขที่เป็ นจุดทศนิ ยมได้ ดังนั้นจะต้อง
ทําเลขทศนิ ยมให้เป็ นจํานวณเต็มโดยการคูณค่าคงที่
กําหนดให้
f = 0 − 50 H Z

T= 0 − 5 N − m
N r= 0 − 4000 rpm .

รู ปที่ 2 ค่าเฉลี่ยของ Torque ที่ความถี่ 40 H และ60 H จากการทดลอง
On load test
Z

Z

ใช้ Analog Input ช่อง 0 ( AI

in 0

)

รับค่า และ Scale ค่า แรงบิด 0-5 N-m

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”
6

ปรับค่า Torque Command ที่ PLC จากนั้นเริ่ มเดิ นมอเตอร์ ใช้ Proximity
switch วัดความเร็ วรอบป้ อนกลับไปที่ PLC เพื่อคํานวณหาค่าความถี่ส่ง
ให้ ก ับ อิ น เวอเตอร์ เ พื่ อ ใช้ใ นการควบคุ ม มอเตอร์ บัน ทึ ก ค่ า แรงบิ ด
ความเร็ วซิ งโครนัส และความเร็ วรอบของมอเตอร์ ผลการทดลองดัง
ตารางที่ 1

T= 0 − 6000

ใช้ Analog Output ช่อง 0 ( AO ) ส่ งค่า
0

f = 0 − 6000

กําหนดให้

AO0 ; 0 − 6000 H Z

6000 = 50 H Z

ตารางที่ 1 ผลการทดลองการควบคุมแรงบิด
∴ ค่าคงที่ ที่ใช้คูณในสมการ (5)

6000
= 120
50

นําค่าคงที่คูณกลับไปในสมการ (5)
2

(6)

f= (107 X ) + (4( A × 240)) − 66

3

สมการที่ (6) คือสมการที่ใช้เขียนโปรแกรม
Torque
Command

Slip
speed

N s (rpm)

N r (rpm)

3.18

54

1230

1176

3.18

48

1197.3

1149

3.92

78

1278

1200

3.92

77

1257

1180

3.92

79.5

1291.5

1212

4.165

104

1392

1288

4.165

105.7

1325.7

1220

4.165

119

1335

1216

Torque command Torque (N-m)

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

Output

4
Nr

รู ปที่ 3 รู ปแบบการทํางาน Feed back ของ PLC

จากตารางที่ 1 สามารถควบคุมแรงบิดให้คงที่ได้ เมื่อโหลดเกิดการ
เปลี่ยนแปลง และแรงบิดแปรผันตรงกับความเร็ วสลิป

จากรู ปที่ 3 PLC รับคําสั่ง Input Torque command เพื่อคํานวณหาความถี่
ส่ งให้ Inverter จากนั้น Proximity รับค่าความเร็ วของมอเตอร์ ป้อนกลับ
ให้ PLC เพื่อคํานวณหาค่า Slip Speed ที่เหมาะสมและส่ งสัญญาณความถี่
ออกมาให้ Inverter เพื่อขับมอเตอร์

4. วิเคราะห์ ผลการทดลอง

ค่าความผิดพลาดระหว่างค่า Torque command กับ แรงบิดที่วดั ได้มี
ค่าความผิดพลาด ดังรู ปที่ 5

3. การทดลอง

การทดลอง การควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ โดยใช้ อินเวอเตอร์ และ
PLC ในการควบคุม ใช้อินดักชัน่ เจนเนอเรเตอร์ แทนภาระทางกลต่อวงจร
ดังรู ปที่ 4
L1
L2
L3
N
PE

Isolate Transformer
Inveter

Osilloscope

CH1 Voltage

PLC

Variac 3 Phase

CH2 Current

รู ปที่ 5 ค่าความผิดพลาดระหว่างค่า Torque command กับ แรงบิด

Ground scope
Induction Motor

จากรู ปที่ 5 พบว่าความผิดพลาดไม่คงที่ต้ งั แต่ Torque command 1 – 5
่ ี่ Torque command 4 N − m มีค่า 3.962 % ค่า
N − m ค่าน้อยสุ ดอยูท

รู ปที่ 4 วงจรการทดสอบ ควบคุมแรงบิดของมอเตอร์
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จากรู ปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่าง Torque กับ Slip speed สามารถจัดกลุ่ม
ได้ 2 กลุ่ม กลุ่ มที่ 1 ได้แก่ N ที่ความถี่ 40 H และ 50 H ซึ่ งอยู่ใน
ย่านแรงบิดคงที่ มีความสัมพันธ์ Torque และ Slip speed มีค่าใกล้เคียงกัน
กลุ่มที่ 2 N ที่ความถี่ 60 H ซึ่ งอยูใ่ นย่านกําลังด้านออกคงที่ ดังนั้นถ้า
ต้องการควบคุมแรงบิด ในช่วง N 0 – 50 H (Constant Torque) ให้ใช้
ข้อมู ล แรงบิ ด ที่ N เท่ ากับ 40 H และ50 H มาใช้ส ร้ างสมการ ถ้า
ต้องการควบคุมแรงบิด ในย่าน N ที่มากกว่า 50 H ให้ใช้ขอ้ มูลแรงบิด
ที่ N เท่ากับ 60 H มาใช้สร้างสมการ

มากสุดอยูท่ ี่ Torque command อยูท่ ี่ 1 N − m มีค่า 48.98 % สาเหตุเป็ น
เพราะ โปรแกรมใน PLC เป็ นการนําค่าความสัมพันธ์ Torque และ
Slip speed ที่ค วามถี่ 40 H Z และ 60 H Z มาหาค่าเฉลี่ ย ช่ วงย่าน
ความเร็ วซิ งโครนัส ตั้งแต่ 0-50 H Z เป็ นย่านแรงบิ ด คงที่ ช่ วงย่า น
ความถี่ที่มากกว่า 50 H Z เป็ นช่ วง Weakening field คือ กําลังด้านออก
คงที่ แรงบิดของมอเตอร์ จะลดลง เมื่อนําเอาข้อมูลสองข้อมูลมาเฉลี่ ยกัน
เป็ นสาเหตุที่ให้เกิดค่าความผิดพลาดเฉลี่ ย 24.78 % จากรู ปที่ 1 (ก) (ข)
และ (ค) หาค่าแรงบิดที่ความเร็ วสลิ ป 60, 70, 80, 90 และ 100 rpm ที่
ความถี่ N s เท่ากับ 40, 50 และ 60 H ตามลําดับ แรงบิดที่ได้ดงั ตารางที่ 2

s

s

Z

Z

s

s

Z

Z

s

s

Z

Z

Z

Z

Z

กิตติกรรมประกาศ

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ วสลิปกับแรงบิดที่ความถี่ต่างๆ
Slip speed
60
70
80
90
100

N s = 40 H Z

3.6242
4.0112
4.4582
4.9652
5.5322

แรงบิด (N-m)
N r = 50 H Z
3.4406
4.0286
4.4966
4.8446
5.0726

ขอขอบคุณนาย ปฏิภาณ ธันวาเทียม นาย ชนิ นทร์ กันกง
นาย จตุพล แซ่โต้ว และ นาย เด่นพงศ์ เจริ ญตา ช่วยเก็บผลการทดลอง

N s = 60 H Z

2.7326
2.9316
3.1506
3.3896
3.6486
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จากตารางที่ (2) ที่ Slip speed 80 rpm จะได้ค่าแรงบิ ด
เท่ากัน ที่ความเร็ วซิ งโครนัส ( N s ) = 40 H Z และ 50 H Z แต่ N s ที่
60 H Z จะได้ค่าแรงบิด 3.1560 N − m จากข้อมูลการทดสอบแสดง
ให้เ ห็ นว่าแรงบิ ดมีค่ าใกล้เคี ยงกันเมื่ อ N s เท่ ากับ 50 H Z และ 40 H Z
แต่ N s ที่ 60 H Z แรงบิดจะมีค่าน้อยกว่า

5. สรุปผลการทดลอง

วิธีการควบคุมแรงบิดให้คงที่ดว้ ยวิธีการควบคุมความเร็ วสลิ ปมีค่า
ความผิดพลาดเฉลี่ ย 24.78 % โดยวัดความเร็ วรอบของมอเตอร์ เมื่ อ
ป้ อนกลับให้ PLC ใช้ Proximity switch อ่านความเร็ วรอบของมอเตอร์
ผ่านฟันเฟื อง จากรู ปที่ 1 นําข้อมูลมาหาความสัมพันธ์ Torque กับ Slip
speed ได้ดงั รู ปที่ 6

นายรัชต มัง่ มีชยั จบการศึกษา อส.บ จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปี 1994 และ วศ.ม
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้วเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ปี 2000 ปั จจุบนั เป็ นอาจารย์ประจํา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ ากําลัง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร ทํางานวิจยั ด้าน วิเคราะห์
สมถรรนะมอเตอร์ เหนี่ ยวนําไฟฟ้า และ รถไฟฟ้า

รู ปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่าง Torque กับ Slip speed
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บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ครั้งที่ 14
14 th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand

การออกแบบและสร้ างหุ่นยนต์ หยอดเมล็ดพืชต้ นแบบ
Design and Implementation of Seed Sowing Robot Prototype
สุ ชาดา สิ ทธิ์จงสถาพร 1 และ ณัฐพงศ์ แพน้ อย 2
1

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กทม.10530 suchada@mutacth.com
2
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและแมคคาทรอนิกส์ สถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กทม.10530 nattapong@mutacth.com

การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องสอดรับกับทิศทางของ
ประเทศไทย 4.0 [1] โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างหุ่ นยนต์เพื่อการเกษตร มี
ความจาเป็ นที่ จะต้องเร่ งพัฒนาองค์ความรู ้ ดา้ นนวัตกรรมและเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่ อง รวมถึ งผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานคนโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในด้านการเกษตร เกษตรกรไทยในปั จจุบนั กาลังเข้าสู่ ยคุ สังคมสู ง
วัย รวมทั้งสภาพอากาศร้ อนที่ ทวีความรุ นแรงเพิ่มขึ้ น ภายใต้การเกษตร
แบบดั้งเดิ ม ที่ ใ ช้แ รงงานคนเป็ นหลัก ไปสู่ ก ารนาเทคโนโลยีเ ข้ามาใช้
เพื่อให้เกิ ดความสะดวกสบาย โดยการพัฒนาเทคโนโลยีอตั โนมัติภายใน
งบประมาณที่เหมาะสม
ในส่ วนงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการสร้ างเครื่ องหยอดเมล็ ดพืชแบบ
อัต โนมัติ ใ นราคาประหยัด เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกร [2-5] มี ด ัง นี้ โดย
บทความ [2] ได้นาเสนอหุ่ นยนต์หว่านเมล็ดที่ประกอบด้วยแขนหุ่ นยนต์
หนึ่งข้างด้านหน้าเพื่อหว่านเมล็ดจากภาชนะเมล็ด แขนหุ่ นยนต์ถูกควบคุม
ผ่านแอปพลิ เคชัน มื อถื อ บทความ [3] ได้น าเสนอโมเดลหุ่ น ยนต์ที่ ใ ช้
ระบบหาตาแหน่งด้วยจีพีเอสและระบบมองเห็ น ส่ วนบทความ [4] ได้
นาเสนอเครื่ องหว่านเมล็ดอเนกประสงค์สามารถรักษาระยะห่ างระหว่าง
แถวและควบคุมอัตราเมล็ดพันธุ์และปุ๋ ย โดยบทความ [5] ได้นาเสนอ
เครื่ องหยอดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดสาหรับถาดปลู ก แบบอัตโนมัติโดยใช้ พี
แอลซีในการควบคุมการทางาน ผลที่ได้จากชุ ดทดลอง พบว่า สามารถใช้
งานหยอดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดได้เร็ วกว่าการใช้แรงงานคนถึง 2 เท่า แต่ยงั
ไม่ มี ก ารน าเสนอหุ่ น ยนต์ห ยอดเมล็ ด พื ช ในรู ป แบบที่ ใ ช้ ง านได้จ ริ ง
นอกจากนี้ การใช้บอร์ด Arduino สาหรับควบคุมการทางานได้หลากหลาย
รู ปแบบโดยบทความ [7] ได้นาเสนอการใช้บอร์ ดอาดู โนสาหรับ การ
ควบคุ ม ระบบช่ ว ยจอดรถยนต์ ด้ ว ยระบบที่ ส ามารถโปรแกรมเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนการทางานได้ เครื่ องหยอดเมล็ดพืชที่มีขายในท้องตลาด แบ่ง
ออกได้เป็ นแบบเดิ นตาม และแบบชุ ดไถพรวนที่ติดตั้งกับรถแทรกเตอร์
แต่ท้ งั สองแบบต้องใช้แรงงานคนเป็ นหลัก ดังนั้นจึงเป็ นที่มาในการนาเอา
เทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้เพื่อทดแทนแรงงานคน

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการออกแบบและสร้ างหุ่ นยนต์หยอดเมล็ดพืช
ต้นแบบโดยใช้ระบบบสมองกลฝังตัว จากหลักการการเคลื่อนที่อตั โนมัติ
ซึ่ งหุ่ นยนต์จะวิ่งตามเส้นทางที่ กาหนดไว้ในการปลู กพืชแต่ละแปลงของ
เกษตรกร หุ่ นยนต์จะเริ่ มขุดและหยอดเมล็ดพืช 3-4 เมล็ดต่อหลุมพร้อมกัน
โดยมีระยะห่างระหว่างหลุม 20-25 ซม. โดยหุ่ นยนต์จะทาการหยอดเมล็ด
พืชไปตามเส้นทางที่กาหนด ในการทดลองทาการทดสอบโดยใช้เมล็ด
ข้า วโพด ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบการเคลื่ อ นที่ ข องหุ่ น ยนต์ ใ น
ระยะทาง 20 เมตรแบบอัตโนมัติ พบว่าหุ่ นยนต์ใช้เวลาเฉลี่ ย 2.08 นาที
และพบว่ามีการคลาดเคลื่อนโดยมีค่าความคาดเคลื่อนฉลี่ย 9.7 ซม. ต่อแนว
ร่ องปลูกความยาว 20 เมตร คิดเป็ นร้อยละ 4.85
คาสาคัญ: การหยอดเมล็ดข้าวโพด หุ่ นยนต์หยอดเมล็ดพืช หุ่ นยนต์ทาง
การเกษตร ระบบสมองกลฝังตัว

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.

บทนา
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รู ปที่ 2 ตาแหน่งและการติดตั้งของอุปกรณ์ต่างๆ
หุ่ นยนต์ตน้ แบบสาหรับหยอดเมล็ดพืชมีขนาดกว้าง 56 ซม. ยาว 137
ซม. สู ง 60 ซม.สามารถขุดหลุมและหยอดเมล็ดธัญพืชได้ 2-3 เมล็ดต่ อ
หลุม โดยมีระยะห่ างระหว่างหลุ ม 20-25 ซม. และมีโหมดการทางาน 2
โหมด ได้แก่ โหมดแมนนวล (manual) และโหมดอัตโนมัติ ดังแสดงใน
รู ปที่ 1 แสดงการออกแบบโครงสร้างหุ่ นยนต์หยอดเมล็ดพืชต้นแบบ

(ก) จุดติดตั้งอุปกรณ์บนหุ่ นยนต์

2.2 ตาแหน่ งและการติดตั้งอุปกรณ์
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเป็ นหุ่ นยนต์หยอดเมล็ดพืช ดังนี้
1) มอเตอร์ DC ขนาด 24 V ใช้ควบคุมล้อหลังขนาด 13 นิ้ว 2 ชุด
2) แบตเตอรี ขนาด 12 V 12 A
3) ล้อหน้าแบบหมุนอิสระ
4) กล่องควบคุมสาหรับบรรจุชุดบอร์ ด Arduino
5) มอเตอร์ ย กที่ ห ยอดเมล็ ด ใช้ ม อเตอร์ ปั ด น้ า ฝน มอเตอร์ ปั ด
น้ าฝนขนาด 36 W ขนาดแกนเพลา 10 มม. ยาว 5 ซม. เฟื อง
เป็ นเหล็ก รุ่ น 12 Vdc มีความเร็ วรอบ 50 rpm
6) ส่ วนหยอดเมล็ด เป็ นชุดเครื่ องหยอดเมล็ดแบบเข็น 8 ปาก [6]
มี ระยะระหว่างการหยอดเมล็ดพื ช 20 ซม. สามารถใช้ได้ก ับ
เมล็ ด พื ช ได้ห ลายชนิ ด เช่ น ข้าวโพด ถั่วเหลื อ ง ฝ้ า ย เมล็ ด
ทานตะวัน เป็ นต้น โดยสามารถปรับ อัตราการหยอดต่อหลุ ม
ได้ มีระยะการหยอดลึก 3-4 ซม.
ชุ ดควบคุมการทางานของหุ่ นยนต์โดยใช้บอร์ ด Arduino ดังแสดง
ในรู ปที่ 3 ประกอบด้วย
1) โมดูลกาเนิ ดเสี ยงบัซเซอร์ 3.3V-5V สามารถสร้างเสี ยงเตือน
2) โมดูลเซ็นเซอร์ แสงสาหรับตรวจจับวัตถุ กีดขวาง (IR Infrared
Obstacle Avoidance Sensor Module) โดยจะมีตวั รับและตัว
ส่ งแสงอินฟาเรดในตัว
3) มอเตอร์ ข บั กระแส ชนิ ด BTN7960 H-Bridge DC Motor
Module Drive สามารถใช้ค วบคุ ม มอเตอร์ ได้ 1 ตัว และ
ควบคุมหมุนซ้ายและขวา
4) บอร์ด Arduino MEGA 2560 เป็ นบอร์ดที่ใช้ควบคุมการทางาน
ของหุ่ นยนต์หยอดเมล็ดพืชต้นแบบ

(ข) โครงสร้างหุ่ นยนต์ (ด้านบน)

(ค) โครงสร้างหุ่ นยนต์ (ด้านข้าง)
รู ปที่ 1 การออกแบบโครงสร้างหุ่ นยนต์หยอดเมล็ดพืชต้นแบบ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องงานวิ จ ัย นี้ เพื่ อ ศึ ก ษาและพัฒ นาสร้ า งหุ่ น ยนต์
ต้น แบบในการท าการเกษตรได้จริ งอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพโดยใช้ บ อร์ ด
พัฒนาที่เป็ นระบบสมองกลฝังตัว โดยทาการสร้ างหุ่ นยนต์หยอดเมล็ดพืช
ต้นแบบในราคาประหยัด โดยใช้เทคโนโลยีหุ่ นยนต์ เซ็นเซอร์ และระบบ
อัตโนมัติที่มีการเชื่ อมโยงกันด้วยระบบ IoT (Internet of Things) ใน
การศึ ก ษาจะเน้น การออกแบบส่ ว นของโครงสร้ า ง และการประกอบ
ชิ้นส่ วนต่าง ๆ ด้วยวัสดุที่จะสามารถนามาใช้งานทางการเกษตรได้จริ ง

2. หุ่นยนต์ ต้นแบบสาหรับหยอดเมล็ดพืช
2.1 เงื่อนไขทีใ่ ช้ ในการออกแบบและสร้ างหุ่นยนต์ ต้นแบบ
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รู ปที่ 4 ทิศทางการเคลื่อนที่ของหุ่ นยนต์ตน้ แบบ

รู ปที่ 5 การหยอดเมล็ดพืช

รู ปที่ 3 ชุดควบคุมการทางานของหุ่ นยนต์โดยใช้บอร์ด Arduino

ตารางที่ 1 แรงดันที่จ่ายให้มอเตอร์ สาหรับหยอดเมล็ด
แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้ มอเตอร์
ผลเฉลีย่ ของการหยอดเมล็ด
10 V
1.6 เมล็ด
8V
2.7 เมล็ด
7V
4.2 เมล็ด

2.4 รู ปแบบการเดินของหุ่นยนต์ และลักษณะระยะการหยอด
เมล็ดพืช
รู ปที่ 4 แสดงให้เห็นทิศทางในการเคลื่อนที่ของหุ่ นยนต์โดยจะ
มีการเคลื่ อนที่ไปตามร่ องแนวเพาะปลูกที่กาหนดและเมื่อสิ้ นสุ ดแนวร่ อง
หุ่ นยนต์จะทาการขึ้นร่ องใหม่ในการเพาะปลูก ส่ วนรู ปที่ 5 แสดงระยะใน
การหยอดเมล็ดพืชในแต่ละหลุม

3.2

การทดสอบการเคลื่ อนที่ของหุ่ นยนต์หยอดเมล็ดข้าวโพด ตามแนว
ร่ องปลูก โดยการวัดจะวัดจากจุดศูนย์กลางของหุ่นยนต์โดยอ้างอิงจากเส้น
ที่ตีไว้เป็ นระยะทาง 5 เมตร พบว่า จะมีความคลาดเคลื่ อนเฉลี่ ย 10 ซม.ต่อ
การเคลื่อนที่เป็ นเส้นตรงในระยะ 5 เมตร
การทดสอบการขึ้ น แนวร่ องปลู ก ใหม่ แ บบอัตโนมัติ โดยเป็ นการ
ทดสอบการเลี้ ยวขึ้ นร่ องใหม่ของหุ่ นยนต์บนแนวปลูก โดยการวัดจะวัด
จากร่ องที่ตีเส้นไว้ เมื่อหุ่นเลี้ยวขึ้นร่ องใหม่ที่ 2 แล้วไม่ตรงแนวปลูก จะทา
ให้แนวร่ องปลูกถัดไปคลาดเคลื่อนด้วย โดยมี ค่าความคาดเคลื่ อนฉลี่ย 9.7
ซม. ต่อแนวร่ องปลู กความยาว 20 เมตร โดยหยอดแนวปลูกต้องให้เป็ น
เส้นตรงมากที่สุด เพราะถ้าออกนอกเส้นทางจะทาให้แปลงไม่เป็ นระเบียบ
ในการปลูก

3. การทดสอบการทางานและผลการทดลอง
การทดสอบการทางานแบบอัตโนมัติ ดังแสดงโฟล์วชาร์ ทการ
ทางานของหุ่ นยนต์หยอดเมล็ดพืชต้นแบบในรู ปที่ 6 สาหรับการทดสอบ
ใช้เมล็ดข้าวโพด โดยหุ่ นยนต์จะต้องขุดหลุมและหยอดเมล็ดข้าวโพด 2-3
เมล็ดต่อหลุม โดยมีระยะห่ างระหว่างหลุม 20-25 ซม.

3.1

การทดสอบการเคลื่อนทีแ่ ละการขึน้ แนวร่ องปลูกใหม่

การทดสอบการหยอดเมล็ด

การทดสอบการหยอดเมล็ด ของหุ่ น ยนต์แ บบแมนนวล เพื่ อ
ต้องการทราบถึ ง แรงดัน ที่ จ่ ายให้ ม อเตอร์ ส าหรั บ หยอดเมล็ ด จากการ
ทดสอบการทดงานโดยใช้โหมดแมนนวล เพื่อต้องการหาว่าการหยอดใน
แต่ละครั้งจะจ่ายเมล็ดพืชออกมากี่เมล็ด เพราะการปลูกข้าวโพดควรหยอด
เมล็ด 2–3 เมล็ ด ต่อหลุ ม เพื่ อป้ องกัน บางเมล็ ด ไม่ งอก แต่ ถ้าใส่ ปริ ม าณ
เมล็ดข้าวโพดเยอะเกินไปก็จะทาให้การเติบโตของเมล็ดช้า และระยะห่ าง
ระหว่างหลุมห่ างกันประมาณ 20 ซม. ซึ่ งการหมุน 1 รอบของส่ วนหยอด
เมล็ดจะได้ท้ งั หมด 10 หลุม

3.3

การทดสอบเวลาทีใ่ ช้ ในการเคลื่อนทีข่ องหุ่นยนต์

การทดสอบเวลาที่ ใ ช้ ใ นการเคลื่ อ นที่ ข องหุ่ น ยนต์ ห ยอดเมล็ ด
ข้าวโพดแบบโหมดอัตโนมัติในระยะ 20 เมตร พบว่า เวลาเฉลี่ ยที่ใช้ 2.08
นาทีต่อการเคลื่อนที่ในระยะ 20 เมตร
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รู ปที่ 7 การทดสอบการหยอดเมล็ดของหุ่ นยนต์
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รู ปที่ 6 โฟล์วชาร์ ทการทางานของหุ่ นยนต์ตน้ แบบโหมดอัตโนมัติ

and vision based autonomous AGRIBOT for sowing seeds”, in Proc.
IEEE International Conference on Energy, Communication, Data
Analytics and Soft Computing (ICECDS), pp. 242-245, 2017.
[4] R. V. Marode, G. P. Tayade, S. K. Agrawal, “Design and Implementation
of Multi Seed Sowing Machine”, International Journal of Mechanical
Engineering and Robotics Research, pp. 422-429, 2013.

4. สรุป
บทความนี้ นาเสนอการออกแบบและสร้ างหุ่ นยนต์หยอดเมล็ดพืช
ต้นแบบโดยใช้ระบบบสมองกลฝังตัว จากหลักการการเคลื่อนที่อตั โนมัติ
หุ่ นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้ตามเส้นทางที่กาหนดไว้ในการปลูกพืชแต่ละ
แปลงของเกษตรกร จากการทดสอบกับเมล็ดข้าวโพด หุ่ นยนต์สามารถขุด
และหยอดเมล็ ด ข้า วโพดได้เ ฉลี่ ย 2-3 เมล็ ด ต่ อ หลุ ม โดยเลื อ กใช้
แรงดันไฟฟ้ า 8 V ที่ จ่ายให้มอเตอร์ โดยมี ระยะห่ างระหว่างหลุ ม 20-25
ซม. ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบการเคลื่อนที่ของหุ่ นยนต์ในระยะทาง 20
เมตรแบบอัตโนมัติ พบว่าหุ่ นยนต์ใช้เวลาเฉลี่ ย 2.08 นาที และพบว่ามีการ
คลาดเคลื่อนโดยมีค่าความคาดเคลื่อนฉลี่ย 9.7 ซม. ต่อแนวร่ องปลูกความ
ยาว 20 เมตร คิดเป็ นความคลาดเคลื่อน 4.85 %
ปั ญ หาที่ พ บจากการออกแบบโดยใช้ล้อ หน้า ขับ อิ สระ ท าให้ เ กิ ด
ปั ญหาไม่สามารถบังคับการเคลื่ อนที่ในแนวตรงได้เมื่อเจอก้อนหิ น หรื อ
สิ่ งกี ดขวาง ดังนั้นการเปลี่ ยนการบังคับเป็ นล้อหลัง จะเหมาะสมกว่าเมื่ อ
เจออุปสรรคกีดขวาง

[5] ปรมัตถ์ จันทรโคตร, ปั ญญาสัมปทา จันทวิสา, ณัฐพงษ์ หมูนดี ,
“การออกแบบและสร้ า งเครื่ องหยอดเมล็ ด พัน ธุ์ ข ้า วโพดแบบ
อัตโนมัติ”, วารสารเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี, ปี ที่ 1 ฉบับที่ 3,
กันยายน-ธันวาคม 2563.
[6] KANTO เครื่ องหยอดเมล็ดพันธุ์ รุ่ น KT-SEED-2. [ออนไลน์]
https://nocnoc.com/p/Garden-Tools/KANTO-เครื่ องหยอดเมล็ด
พันธุ์-ร/10385207?area=carousel-BsimilarProducts10171810&index=6 [สื บค้น เมื่อ 27 พ.ย. 2564].
[7] S. Prongnuch and S. Sitjongsataporn, "Exterior Car Parking
Assistance Algorithm Based on Reconfigurable System for Future
Industry," Journal of Mobile Multimedia (JMM), Vol.16, No.1-2,
2020.
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พฤติกรรมการใช้ พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรใน บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์ เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จากัด
โดยจะทาการศึกษาเฉพาะแผนกที่เป็ นสายงานหลัก 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 รัตน์ สิกา บุญลือ2 ปฎิญญา ศักดิ์หวาน 3
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Ratsika.bun61@cdti.ac.th
took part in electricity saving and cooperated in energy conservation,
with the average score of 3.75 in electricity saving item.

บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้งนี้ มีวตั ถุป ระสงค์ เพื่ อศึก ษาพฤติก รรมการใช้พ ลังงาน
ไฟฟ้ าของบุคลากรใน บริ ษทั ลูเมนตั้ม อินเตอร์ เนชัน่ แนล(ประเทศไทย)
จากัดเฉพาะแผนกที่เป็ นสายงานหลัก ของบริ ษทั มีจานวนประชากรทั้งสิ้ น
60 คน กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้การคานวณด้วยวิธี (คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิ) จะ
ได้กลุ่มตัวอย่างดังนี้ Quality จานวน 4 คน Facility จานวน 10 คน และ
Manufacturing Engineer จ านวน 6 คน วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยคิ ด เป็ น
ค่าเฉลี่ย ผลวิจัยพบว่าพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้ าเฉพาะแผนกที่เป็ น
สายงานหลักของบริ ษทั ลูเมนตั้มคือ Quality Facility และManufacturing
Engineer การใช้ไฟฟ้ าเพื่ อแสงส่ องสว่า ง และการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ
ของบริ ษทั เพื่อความสะดวกสะบายมีการใช้ในปริ มาณที่เท่ากัน โดยคิดเป็ น
ค่ า เฉลี่ ย 8.42ชั่ว โมง ต่ อ วัน และการตอบแบบสอบถามในเรื่ อ งของ
พฤติ ก รรมการใช้ไ ฟฟ้ าของกลุ่ มตัวอย่ า งเห็ น ได้ชัด ว่ ามี พ ฤติ ก รรมที่ มี
ส่ วนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า และให้ค วามร่ วมมื อในการอนุ
รั ก ษณ์ พ ลัง งานไฟฟ้ า คิ ด เป็ นค่ า เฉลี่ ย ในการตอบแบบสอบถามของ
บุคลากรทั้งหมดจานวน20คนเฉลี่ย3.7 อยู่ในเกณฑ์ประหยัดมาก

1. บทนา
ในปั จจุบ ัน พลังงานไฟฟ้ า เป็ น ปั จจัยที่ มีความสาคัญในการดาเนิ น
ชี วิต ประจาวัน ของมนุ ษย์เป็ นอย่างมาก ดังนั้นจึ งจาเป็ น ต้อ งใช้พ ลังงาน
ไฟฟ้าแทบทั้งสิ้ นไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยน การทางาน และการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆอีกมากมาย และมีแนวโน้มที่สูงว่าจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้ าเพิ่มขึ้น
ทุกปี
ในสถานการณ์ปัจจุบนั นี้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของมนุษย์ในโรงไฟฟ้ากว่าร้อยละ 80 ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการ
ผลิตไฟฟ้า(กระทรวงพลังงาน,2561) ซึ่งผลจากกระบวนการเผาไหม้จะทา
ให้เกิดมลพิษที่ทาลายสิ่ งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานจึงมีความสาคัญใน
การรณรงค์ให้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุม้ ค่า
การวิจยั เรื่ องการจัดการพลังงานจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างมาก เนื่องจาก
การใช้พลังงานที่ไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสมเพราะยังขาดความเข้าใจใน
การใช้พลังงานจึงทาให้เกิดการใช้พลังงานอย่างสิ้ นเปลือง ซึ่งจะส่ งผลต่อ
สภาวะโลกร้อน อาคารอุตสาหกรรม หรื ออาคารที่มีขนาดใหญ่ที่มีการใช้
พลังงานจานวนมาก หากเจ้าของอาคารไม่มีความเข้าใจถึงการใช้พลังงาน
อย่างถูกต้อง และคุม้ ค่าจะส่ งผลทาให้ตอ้ งจ่ายค่าไฟฟ้าที่สูง

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

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จาริ นี และม้าแก้ว (2557) ได้ทาการศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้ าของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างจานวน 23 อาคาร จาก
ผลการศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่ ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้ าที่สูงจะเป็ น อาคาร
ใหญ่ และอาคารที่เปิ ดเฉพาะ แต่การใช้พลังงานที่น้อยจะเป็ นอาคารเรี ยน
ทั้ง หมดในปี 2554มี ก ารใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า ที่ ล ดลงจากปี 2553 ถึ ง 30.97
เปอร์เซ็นต์ แต่ในปี 2554 จะมีการใช้พลังงานไฟฟ้ าที่สูงที่สุดในเวลา 14.00
น. จาริ นี และม้าแก้ว ผูท้ าการวิจยั ครั้งนี้ ได้ออกแบบแนวคิดมาตราการที่
ลดการใช้เครื่ องปรับอากาศในระยะเวลาที่พร้อมกันซึ่งเป็ นเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ที่มีการใช้มากที่สุด ดังนั้นจึงได้มีการกาหนดให้เปิ ดเครื่ องปรับอากาศเวลา
9.30น.-11.30น. และ13.00น.-15.30น. เพื่อลดการใช้เครื่ องปรับอากาศใน
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อาคารใหญ่ ล งบ้า ง และได้มี ก ารติ ด ตั้ง ไฟ3เฟส เพื่ อ รั ก ษาสมดุ ล ระบบ
ไฟฟ้า
สุ ป ริ ญ ญา ลิ้ มวนานนท์ (2559) ได้ท าการศึ ก ษาปั จจัย ที่ ส่ง ผลต่ อ
พฤติ ก รรมการประหยัด พลังงานไฟฟ้ า ในสถานที่ ท างานของพนัก งาน
บริ ษทั ห้ างขายยาตราเสื อดาวในกลุ่ม ตัวอย่างของงานวิจัยครั้งนี้ เป็ น ผู ้ที่
ปฏิบตั ิงานไม่น้อยกว่า6เดือน ในแต่ละแผนกมีจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น
136 คนโดยผลการวิจยั สุ ปริ ญญา ลิ้มวนานนท์ พบว่าความรู ้เกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงานอยู่ในระดับที่ดีมาก แต่ในการรับ รู ้ข่าวสารอยู่ในระดับ
ปานกลาง และมีทศั นคติอยู่ในระดับที่ดี ผูว้ ิจัยพบว่าทั้ง 3 ปัจจัยที่กล่าวมา
ข้างต้นมีผลนัยสาคัญทางค่าเบี่ยงเบนในระดับ 0.05 และในงานวิจัยนี้ เป็ น
ประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในบริ ษทั อย่างมาก

3. ผลการดาเนินงานวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้
1. พนักงาน หรื อบุคลากรที่มีขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีพฤติกรรม
และการมีส่วนร่ วมในการใช้ไฟฟ้ าอย่างประหยัด เฉพาะแผนกสายงาน
หลักของบริ ษทั ลูเมนตั้มที่แตกต่างกัน จะแบ่งข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ น4ส่ วน
และแบ่งเรื่ องพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าเป็ น 2ส่ วนผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล มี
ดังนี้
1.1 การใช้พลังงานไฟฟ้าเป็ นระยะเวลากี่ชว่ั โมงต่อวัน

ศรยุทธ พรหมศรี (2562)ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของประชาชนในอาเภอศรี รัตนะ จังหวัดศรี สะเกษประชากรที่ใช้ใน
การศึ ก ษา คื อ ประชากรที่ จดทะเบี ยนครอบครั วอยู่ ในอ าเภอศรี รั ต นะ
จัง หวัด ศรี ษ ะเกษมี ก ลุ่ มตัวอย่ าง 375 คน ในผลการศึ ก ษาพบว่ าความรู ้
ความเข้าใจมองเป็ นภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 1.15ผูต้ อบ
แบบสอบถามพฤติก รรมการใช้พลังงานไฟฟ้ าอยู่ในระดับมาก ร้ อยละ
3.23 และผลการเปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมการใช้ ไฟฟ้ าประเภทมอเตอร์ มี
นัยสาคัญ 0.05 ผูว้ ิจยั ในเรื่ องนี้จึงทราบว่า พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าขึ้นอยู่กบั
สถานะทางด้านเศรษฐกิจของครั วเรื อนนั้น ดังนั้นหากเศรษฐกิจของครัว
เรื องนั้นดีข้ ึน อาจมีแนวโน้มว่าค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานไฟฟ้ าก็ จะเพิ่ ม
ด้วยเช่นกัน

สมการทางสถิติ
การสุ่ มตัวอย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น ภู มิ คื อ การเลื อ กหน่ วยตัวอย่ า งจาก
ประชากรแต่ละกลุ่มมาให้ครบทุกกลุ่ม เช่น แบ่งจากสถานประกอบการ
ออกเป็ นขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เป็ นต้น วิธีการแบ่งประชากร
ออกเป็ นกลุ่มๆ ตามลักษณะบางอย่าง เรี ยกว่า การแบ่งชั้นภูมิ และเรี ยกแต่
ละกลุ่มของประชากรที่ ถูกแบ่งว่าชั้นนภูมิ หลักสาคัญในการแบ่งชั้นภู มิ
คือ การแบ่งให้ประชากรในแต่ละชั้นภูมิมีลกั ษณะบางอย่ างคล้ายกันมาก
ที่สุด แต่มีความแตกต่างกันระหว่างชั้นภูมิมากที่สุด (สานักงานนโยบาย
และวิชาการสถิติ กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ,2554 )

รู ป 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (เพศ) และพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า

(1)

รู ปที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคล (เพศ) และแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า

จากภาพที่1 อุปกรณ์ไฟฟ้าในกลุ่มที่1 คือ อุปกรณ์เพื่อแสงส่ องสว่าง,กลุ่มที่
2 ประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ า โน้ ตบุ๊ ค คอมพิวเตอร์ อื่น ๆ และกลุ่มที่3 เพื่ อ
ความสะดวกสบาย เช่น แอร์ พัดลม อื่นๆ และจากภาพที่2 ในชุดข้อมูลทั้ง
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14ข้อ เป็ น ชุดข้อมู ลคาถามไปในเชิ งเดียวกันคือค าถามเชิ งบวกในระดับ
การตอบค าถามมี อยู่ 5ระดับ ถ้าการตอบค าถามไปในเชิ งมากก็แ สดงถึ ง
ความอนุรักษ์พลังงาน หรื อการประหยัดพลังงานมากที่สุด จากการสรุ ปผล
ข้อมูลผูช้ ายมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าผูห้ ญิง แต่ผชู ้ ายมีแนวโน้ม
ที่ จ ะประหยัด พลัง งานไฟฟ้ า ที่ สู ง กว่ า เพราะผู ้ช ายส่ ว นใหญ่ ที่ ต อบ
แบบสอบถามจะเป็ นช่ า งซ่ อ มบ ารุ ง ซึ่ งมี ก ารอบรมเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์
พลังงานไฟฟ้ามาแล้ว

รู ปที่ 6 ข้อมูลส่วนบุคคล (แผนกที่ปฏิบตั ิงาน) และแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้
พลังงานไฟฟ้า

จากภาพที่5 และ6การสารวจข้อมูลส่ วนบุ คคลแผนกที่ปฏิบ ัติงาน แผนก
Facility จะมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าแผนกอื่นเพราะเป็ นแผนกที่
ต้องมีการท างานตลอดทั้ง24ชั่วโมง ซึ่ งจะดู แลในเรื่ องของระบบอาคาร
ทั้งหมดของบริ ษทั แต่แนวโน้มในการประหยัดพลังงานจะมีมากว่าแผนก
อื่นอย่างเห็นได้ชดั เพราะว่าแผนกFacilityมีความรู ้ในส่ วนของการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้ ามากกว่าแผนกอื่ น เพราะมี ห น้ าที่ ในการสารวจรวบรวม
ข้อ มูล ของการใช้พ ลังงานไฟฟ้ าของพนัก งานในบริ ษัทมาเพื่ อประเมิ น
ทางด้านพฤติกรรมเช่นกัน

รู ปที่ 3 ข้อมูลส่วนบุคคล (อายุ) และพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า

รู ปที่ 4 ข้อมูลส่วนบุคคล (อายุ) และแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า

จากภาพที่ 3 และ4ข้อมู ลส่ วนบุค คลเรื่ อ งอายุ จากการสรุ ปผลข้อมู ลอายุ
ในช่วง 25-30มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่น้อยและประหยัดมากกว่าช่วงอายุ
35-40

รู ปที่ 7 ข้อมูลส่วนบุคคล (ระดับการศึกษา) และพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า

รู ปที่ 5 ข้อมูลส่วนบุคคล (แผนกที่ปฏิบตั ิงาน) และพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า

รู ปที่ 8 ข้อมูลส่วนบุคคล (ระดับการศึกษา) และแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า
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จากภาพที่ 7 และ8การสารวจข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลในเรื่ องระดับ การศึ กษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการประหยัด ไฟฟ้ าในบริ ษทั ลูเมนตั้ม ไม่เห็นถึงความ
แตกต่าง
2. การเปิ ดรู ้ ข่าวสารเกี่ ยวกับ การประหยัดพลังงานไฟฟ้ าจากอี เมล์ และ
เว็บไซต์ มากกว่าการเปิ ดรู ้ข่าวสารจากสื่ อแหล่งอื่น ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
มีดงั นี้

รู ปที่ 12 ถ้าต้องการให้เผยแพร่ ความรู ้ ภายในบริ ษัทลูเมนตั้มคิดว่าควรเผยแพร่ ดว้ ยวิธีใด

ภาพที่11การที่จะเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้ ามีความต้อง
ถึง 17 คนจากการสารวจทั้งหมด 20 คน และในภาพที่ 1 2 จากการตอบ
แบบสอบถามพบว่าการเผยแพร่ ทุกวิธีมีระดับที่ใกล้เคียงกัน
3.ความรู ้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การมีส่วนร่ วมในการใช้พลังงานไฟฟ้ าอย่างประหยัด เฉพาะแผนกสาย
งานหลักของบริ ษทั ลูเมนตั้มแตกต่างกัน
4. ทัศนคติต่อการใช้พลังงานไฟฟ้ า มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการ
ใช้พ ลังงานไฟฟ้ าอย่างประหยัด เฉพาะแผนกสายงานหลัก ของบริ ษัท ลู
เมนตั้ม : สมมติฐานที่3 และ4 ไม่เห็นถึงความสอดคล้องของข้อมูลในชุด
คาถาม

รู ปที่ 9 ทราบสถาณการณ์พลังงานทัว่ ไปจากแหล่งใด

4. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่ อ
ศึก ษาข้อ มู ล พฤติ กรรมการใช้พ ลังงานไฟฟ้ าของบุ ค ลากรใน บริ ษัท ลู
เมนตั้ม อินเตอร์ เนชัน่ แนล(ประเทศไทย) จากัดโดยจะทาการศึกษาเฉพาะ
แผนกที่เป็ นสายงานหลัก ของบริ ษทั โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้ าของบุคลากรใน บริ ษทั ลู
เมนตั้ม อินเตอร์เนชัน่ แนล(ประเทศไทย) จากัดเฉพาะแผนกที่เป็ นสายงาน
หลัก ของบริ ษทั การนาเสนอจะเสนอเป็ นภาพรวม และข้อสรุ ปผลการวิจยั
ที่ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่ต้งั ไว้ ซึ่งจะแบ่งออกเป็ น2ส่ วน ดังนี้
1.พฤติก รรมการใช้พ ลังงานไฟฟ้ าเฉพาะแผนกที่ เป็ นสายงานหลักของ
บริ ษัทลู เมนตั้ม คือ Quality Facility และManufacturing Engineer การใช้
ไฟฟ้ าเพื่ อแสงส่ อ งสว่ า ง และการใช้อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าต่ างๆของบริ ษทั เพื่ อ
ความสะดวกสะบายมีการใช้ในปริ มาณที่ เท่ากัน โดยคิดเป็ นค่าเฉลี่ย 8.42
ชัว่ โมง ต่อวัน
2. การตอบแบบสอบถามในเรื่ อ งของพฤติก รรมการใช้ไฟฟ้ า ของกลุ่ ม
ตัวอย่างเห็ น ได้ชัด ว่ามี พ ฤติ กรรมที่ มีส่วนรวมในการประหยัด พลัง งาน
ไฟฟ้ า และให้ความร่ วมมือในการอนุรักษณ์พลังงานไฟฟ้าคิดเป็ นค่าเฉลี่ย
ในการตอบแบบสอบถามของบุคลากรทั้งหมดจานวน20คนเฉลี่ย3.7 อยู่ใน
เกณฑ์ประหยัดมาก

รู ปที่ 10 ทราบข่าวสารเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งใด

จากภาพที่9 และ10สรุ ปผลข้อมูลตามแบบสอบถามได้ว่าสื่ อสมัยใหม่มีการ
เข้าถึ งเรื่ อ งสถานการณ์ แ ละการรั บ รู ้ ข่ า วสารเกี่ ย วกับ พลัง งานไฟฟ้ า ที่
มากกว่าสื่ อสมัยเก่า

รู ปที่ 11 มีตอ้ งการให้เผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด ใน
บริ ษทั ลูเมนตั้ม หรื อไม่
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ข้อเสนอแนะ

น าย มั ณ ฑ ก ร ณ์ ค รุ ต ร ารั ก ษ์ , ค ณ ะ
เทค โน โล ยี อุ ต สาหก รรม , สาขาวิ ช า
เทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(เทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า ส าหรั บ ระบบอาคาร
อัจฉริ ยะ)
E-mail: Montagon.kru61@cdti.ac.th

1.เนื่องจากการวิจยั นี้ครอบคลุมเฉพาะแผนกที่เป็ นสายงานหลักของ
บริ ษทั ลูเมนตั้มเพื่อให้สามารถให้การวิจัยใช้ประโยชน์ได้อย่ างกว้างขวาง
จึงควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาออกไปมากกว่านี้
2.เนื่ อ งจากการวิ จัยนี้ ศึ ก ษาเฉพาะพฤติ ก รรม ในอนาคตจึ ง ควรมี
การศึ ก ษาแรงจู ง ใจประกอบเพื่ อ อธิ บ ายการมี ส่ วนร่ ว มของบุ ค ลากร
ทั้งหมดของบริ ษทั ลูเมนตั้ม

กิตติกรรมประกาศ

น าง ส า ว รั ต น์ สิ ก า บุ ญ ลื อ , ค ณ ะ
เทค โน โล ยี อุ ต สาหก รรม , สาขาวิ ช า
เทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์อุตสาหกรรม)
E-mail : Ratsika.bun61@cdti.ac.th

ขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และบริ ษทั ลูเมนตั้ม อินเตอร์
เนชั่นแนล(ประเทศไทย)จากัด ที่สนับสนุนการให้ขอ้ มูลในการทาวิจัยใน
ครั้ งนี้ และขอขอบคุ ณ ส านั ก วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ ช่ ว ยตรวจสอบค า
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
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[1] กิตติศกั ดิ์ ประชาบุตร “พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผูป้ ฎิบตั ิงานและ
มุมมองของผูบ้ ริ หารในการบริ หารต้นทุนค่าไฟฟ้าของบริ ษทั พูนพิน
โฮลดิ้ง จากัด” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,ปี 2557
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บุรีรัมย์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”, ปี 2557
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พลังงาน, ปี 2563
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อ าจาร ย์ ป ฏิ ญ ญ า ศั ก ดิ์ ห วาน , ค ณ ะ
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ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”
17

การเปลีย่ นทรงผมเสมือนจริง: การกาหนดตาแหน่ งใบหน้ าและผมด้วยแผนที่ความหมายสาหรับ SDEdit
Realistic Hairstyle Try-On: Face and Hair Image Mapping Using Semantic Maps for SDEdit
สรยุทธ มียมิ้ , ภาฬพัทร์ เต็กตระกูล, ภัคพงษ์ อรรคบุตร, วีรพล จิรจริต
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี sorayut.mild@mail.kmutt.ac.th
รู ปภาพใบหน้าให้ยงั คงเดิม และยังมีความท้าทายจากส่ วนที่รูปภาพไม่
สมบูรณ์ (Artifacts) ที่เกิดขึ้นในรู ปภาพ โดยเฉพาะการเปลี่ยนทรงผมจาก
คนที่มีทรงผมบดบังส่ วนอื่นของใบหน้าเป็ นทรงผมที่ไม่บดบังส่ วนของ
ใบหน้า
บทความนี้นาเสนอ Face and Hair Image Mapping Using Semantic
Maps for SDEdit Conditional Hair Changing Image วิธีการสร้างรู ปภาพ
ที่เป็ นการตัดต่อรู ปทรงผมโดยอัตโนมัติของรู ปภาพบุคคลที่เป็ นเป้าหมาย
ในการเปลี่ยนทรงผมหรื อรู ปภาพเป้ าหมาย (Target image) และรู ปภาพ
ของบุคคลที่มีทรงผมที่ตอ้ งการ (Source image) โดยใช้วิธีการ Semantic
segmentation แต่ ล ะส่ ว นของรู ปภาพ จ ากนั้น น ารู ป ภาพที่ เ ป็ นการตัด
ต่อไปเข้า SDEdit ซึ่ งเป็ น Generative model เพื่อให้รูปภาพดูเรี ยบเนี ยน
สมจริ งมากยิ่ งขึ้ น โดยรู ป ภาพผลลัพธ์ ที่ ไ ด้ เราสามารถก าหนดได้ ท้ ัง
รู ปร่ างของผมและสี ผมของผม โดยไม่ทาให้รูปภาพส่ วนอื่นของใบหน้า
ผิดเพี้ยน
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ คือ ต้องการสร้างโปรแกรมสาหรั บใช้
งานเพื่ อ ประกอบการตัดสิ น ในการเปลี่ย นทรงผม โดยให้ ไ ด้รู ป ภาพ
ผลลัพธ์เสมือนจริ งมากที่สุด

บทคัดย่อ
การสร้างภาพด้วยการเรี ยนรู้ของเครื่ องสามารถเปลี่ยนสีผมหรื อทรง
ผมของบุคคลในภาพได้ บทความนี้นาเสนอวิธีการสร้ างและตัดต่ อภาพ
บุคคลกับทรงผมที่ต้องการโดยใช้แผนที่ ความหมาย จากนั้นจึ งท าการ
กาหนดตาแหน่งใบหน้าและผม สุ ดท้ายภาพจะถูกเติมเต็มโดยใช้วิธี Fast
Marching Method และ Stochastic Differential Editing (SDEdit) ผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีที่นาเสนอสามารถควบคุมได้ท้ งั รู ปร่ างของทรง
ผมและสีผมโดยใช้รูปภาพบุคคลที่อยากเปลี่ยนทรงผมและรู ปภาพบุคคล
ที่มีทรงผมที่ตอ้ งการเพียงรู ปเดียว นอกจากนี้ยงั สามารถเปลี่ยนทรงผมได้
ในกรณีที่ทรงผมเดิมของรู ปภาพบุคคลถูกบดบังด้วยทรงผมเก่า
คาสาคัญ: การเปลี่ยนทรงผมเสมือนจริ ง แผนที่ความหมาย 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.

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2.1. Image Segmentation for Hair Editing
งานด้านการเปลี่ยนทรงผมพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ วในช่วงหลัง อัน
เนื่ อ งมาจากการพัฒ นาขึ้ นอย่ า งรวดเร็ ว ของการเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ลึ ก ชนิ ด
Generative model และได้มี ก ารน า Image segmentation มาท าการแยก
ส่ ว นของใบหน้ า เพื่ อ ช่ ว ยในการเลื อ กส่ ว นที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงได้
ตัวอย่างเช่น บทความที่ นาเสนอวิธีก ารสร้ างรู ปภาพใบหน้าที่สามารถ
กาหนดได้โดยใช้ Semantic maps ซึ่งสามารถเปลี่ยนรู ปร่ างของทรงผมได้
[1] แต่ไม่สามารถเปลี่ยนสีของผมได้ และการเปลี่ยนทรงผมอาจจะส่ งผล
ให้ส่วนอื่นของใบหน้าเปลี่ยนไป หรื อนาเสนอวิธีการ Segmentation ผม
เพื่อเปลี่ยนสีผม [2] แต่ไม่สามารถเปลี่ยนรู ปร่ างของทรงผมได้

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

1. บทนา
การเปลี่ยนทรงผมของบุคคลในรู ปภาพ โดยสามารถควบคุมทรงผม
ที่ตอ้ งการเปลี่ยนได้ และไม่ทาให้ส่วนอื่นของใบหน้าเปลี่ยนไป สามารถ
นาไปใช้เพื่อประกอบการตัดสิ น ในการเปลี่ยนทรงผม แต่การเปลี่ยนทรง
ผมของบุ ค คลในรู ป ภาพนั้ น เป็ นงานที่ ท ้า ทาย อัน เนื่ อ งมาจากความ
หลากหลายของทรงผมทั้งในด้านของรู ปร่ าง หรื อสี ผม และสังเกตเห็น
ความผิดปกติได้ง่าย แตกต่างจากส่ วนอื่นของใบหน้ามนุ ษย์ นอกจากนั้น
ความท้าทายอีกอย่าง คือ การเปลี่ยนทรงผมแต่ย ังคงรักษาส่ วนอื่นของ

2.2. Fast Marching Method
Fast Marching Method [3] โดยหลัก การท างานเบื้ องต้น คื อ เริ่ ม
กระบวนการจากบริ เวณขอบภายนอกสุ ด ของส่ วนที่ รูปภาพไม่สมบูรณ์
(Artifacts) โดยจะทาการหาค่าของพิกเซลในแต่ละจุดจากค่ าเฉลี่ยถ่วง
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น้ าหนักจากพิกเซลรอบข้างด้านนอกของขอบ ตามรัศมีที่กาหนดเข้าสู่
ศูนย์กลางของส่วนที่รูปภาพไม่สมบูรณ์

3.2. Face and Hair Mapping

2.3. SDEdit
Stochastic Differential Editing (SDEdit) [4] คื อ Generative model
ที่ ใ ช้ Stochastic differential equation (SDEs) โดยข้อ มู ล ขาเข้า จะเป็ น
รู ปภาพที่ถูกตัดต่อ โดยเริ่ มต้นจะทาการใส่ noise ลงไปในรู ปภาพตาม
SDE และทาการ Denoise โดยใช้การจาลอง SDE ย้อนกลับ ซึ่งข้อดีของ
SDEdit ที่เหนื อกว่า Generative model อื่น ๆ ที่ใช้สาหรับงานรู ปภาพใน
ปั จจุบนั คือ ไม่จาเป็ นต้องใช้ loss function ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะบาง
งาน ซึ่ งตามปกติ ถ ้าเป็ น GAN inversion [5] จะต้องทา และ SDEdit ไม่
จาเป็ นต้องเก็บชุดข้อมูลใหม่เป็ นสองชุด คือ รู ปภาพต้นฉบับ และรู ปภาพ
แบบที่ตอ้ งการ ซึ่ งจาเป็ นสาหรับ Conditional GANs [6, 7] นอกจากนั้น
ยังไม่ตอ้ งทาการฝึ กสอนใหม่เมื่อต้องการเปลี่ยนการใช้งาน เช่น ต้องการ
เปลี่ยนจากทรงผม เป็ นดวงตา ก็ไม่จาเป็ นต้องฝึ กสอนใหม่

รู ปที่ 2 ตัวอย่างรู ปภาพขาเข้า Face and hair mapping และรู ปภาพผลลัพธ์

สาหรับขั้นตอนนี้ ต้องการผลลัพธ์ที่เป็ น รู ปภาพทรงผมของรู ปภาพ
ของบุคคลที่มีทรงผมที่ต้องการ (Source image) รวมอยู่กับใบหน้าของ
รู ป ภาพเป้ า หมาย (Target image) ซึ่ ง ขั้น ตอนนี้ น าเสนอวิ ธี ก ารในการ
Mapping ทั้งสองรู ปภาพเข้าหากันได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ตามรู ปที่ 2 โดยที่
ข้อมูลขาเข้าที่จาเป็ นต้องใช้ในวิธีการต่าง ๆ คือ รู ปภาพของบุคคลที่มีทรง
ผมที่ ต้องการ (Source image), รู ปภาพเป้ าหมาย (Target image) รวมถึง
รู ป ภาพของผลลัพ ธ์ ข องขั้น ตอน Image segmentation ของทั้ง Source
image และ Target image ทั้งหมด 4 รู ปภาพ ซึ่งทุกรู ปภาพจะต้องมี ขนาด
ที่เท่ากันเท่านั้น โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ได้แก่ Image face landmark, Image
transform, Image cropping และ Image replacing ตามล าดั บ ซึ่ งจะมี
วิธีการเนินการต่าง ๆ ดังนี้

3. วิธีการดาเนินงานวิจัย

3.2.1. Image face landmark
Image face landmark คือ การหาตาแหน่งต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการบน
ในหน้าของรู ปภาพ โดยใช้ MediaPipe Face Mesh [9] โดยงานวิจยั นี้ ได้
ใช้กระบวนการดังกล่าวในการหาตาแหน่งบนรู ปภาพของ Target image
และ Source image จานวน 4 ตาแหน่ ง ได้แก่ หน้าผาก, ตาซ้าย, ตาขวา
และ คาง

รู ปที่ 1 ภาพรวมขั้นตอนการทางานของวิธีการทางานของงานวิจยั

จากรู ปที่ 1 แสดงภาพรวมขั้นตอนการทางานของวิธีการทางานของ
งานวิจัย โดยแบ่งเป็ น 4 ส่ วน: Image segmentation โดยใช้ U-NET [8],
Face and Hair Mapping แ ล ะ Image Inpainting ที่ ใ ช้ Fast Marching
Method [3] และ SDEdit [4] โดยอธิ บายการท างานในแต่ ล ะส่ วน
ดังต่อไปนี้

3.2.2. Image transform
Image transform คื อ วิธี ก าร Transform Source image ให้ ตาแหน่ง
ผลลัพธ์ ท้ งั 4 จุด ของวิธีก ารที่ 1 (Image face landmark) ให้ ได้ตาแหน่ง
เดียวกันกับ Target image ซึ่ งงานวิจยั นี้ ได้นาเสนอวิธีในการ Transform
โดยใช้ Perspective transformation เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตาแหน่ งทรงผม
ของ Source image อยูต่ รงตาแหน่งส่วนหัวของ Target image พอดี

3.1. Image Segmentation
เนื่ องจากวิธีก ารที่ งานวิจัยนี้ น าเสนอวิ ธีที่ใ ช้ Semantic maps เพื่อ
เป็ นการแบ่งรู ปภาพออกเป็ น 5 ส่ วน ได้แก่ ผม, ใบหน้า, หู , คอกับเสื้ อ
และพื้ นหลัง เพื่อนาไปใช้ใ นการตัด ต่ อรู ป โดยใช้ U-NET [8] ซึ่ งเป็ น
สถาปั ต ยกรรม Convolutional neural network ถู ก น ามาใช้ใ นงานด้ า น
Image segmentation ส าหรั บ การฝึ กสอนมี รู ป ภาพที่ ใ ช้มี 2 ชุ ด คื อ ชุ ด
รู ปภาพต้นฉบับและชุดรู ปภาพที่เป็ น Semantic maps ของรู ปภาพต้นฉบับ
นั้น สาหรับการทดลองนี้ชุดข้อมูลที่ใช้ คือ CelebAMask-HQ ซึ่งเป็ นชุด
ข้อ มู ล ที่ รู ป ภาพที่ เ ป็ นใบหน้ า บุ ค คลและรู ป ภาพ Semantic maps ของ
ใบหน้าบุคคลนั้น ซึ่ งถูกนาเสนอโดย MaskGAN [1] สาหรับการใช้งาน
รู ปภาพขาเข้าจะเป็ นรู ปภาพเป้าหมาย (Target image) ซึ่งเป็ นรู ปภาพของ
บุคคลที่เราต้องการเปลี่ยนทรงผม และรู ปภาพของบุค คลที่มีทรงผมที่
ต้องการ (Source image)

3.2.3. Image cropping

รู ปที่ 3 ขั้นตอนการทากระบวนการ Image cropping

Image cropping คือ วิธีการ Cropping รู ปภาพตาม Semantic maps ที่
ต้องการ ซึ่งงานวิจยั นี้ ได้ทาการ Cropping Source image ที่ผ่าน วิธีการที่
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2 (Image transform) ร่ ว มกับ Image segmentation ของภาพนั้ น โดยท า
การ Cropping ตาม Semantic maps ที่ เ ป็ นพื้ น ที่ สีแดง เพื่ อให้ ได้ทรงผม
ของ Source image เท่ า นั้ น ในส่ วนของ Target image ก็ จ ะท าการ
Cropping ส่ วนของเส้นผมและพื้นหลังออก ซึ่ งวิธีการในการ Cropping
คือเปลี่ยน Pixel สี ของ Semantic maps ที่ไม่ตอ้ งการเป็ นพิกเซลสีดา แล้ว
เปรี ยบเที ยบรู ปต้นฉบับกับรู ป Semantic maps ที่ ถูก ตัดแล้ว เพื่อแทนที่
ตาแหน่งของพิกเซลบนรู ปภาพต้นฉบับ ด้วยตาแหน่งของพิกเซลสีดา ใน
Image segmentation ด้ ว ยพิ ก เซลสี ข าว และมี ก ารใช้ Morphological
transformation ชนิด Closing หลังจากมีการ Cropping ทรงผมของ Target
image เพื่อลบขอบเส้นผม เป็ นไปตามรู ปที่ 3

กระบวนการนี้ เป็ นการเติมส่ วนที่ รูปภาพไม่สมบูรณ์ (Artifacts) ที่
เกิ ด ขึ้ นหลั ง จากกระบวน Face and Hair Mapping ดั ง รู ป ที่ 4 โดยจะ
แบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน คือ 1. นาภาพที่ได้จากการทา Face and Hair Mapping
ไปทา Image segmentation 2. น าภาพผลลัพธ์ ที่ได้จากขั้น ตอนที่ 1 และ
ภาพ Mapping mask มาแปลงเป็ นภาพไบนารี จ ากนั้น น ามาหาผลต่ า ง
ระหว่ า งภาพทั้ง สอง 3. ภาพผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากขั้น ตอนที่ 2 และ ภาพ
Mapping image with artifact เข้าสู่ Fast Marching method [3] เป็ นไปตาม
รู ปที่ 5

3.3.2. SDEdit

3.2.4. Image replacing
รู ปที่ 6 ขั้นตอนการสร้าง mask สาหรับ SDEdit

รู ปที่ 4 ตัวอย่างรู ปภาพขาเข้า Image replacing และรู ปภาพผลลัพธ์
รู ปที่ 7 รู ปภาพขาเข้าและรู ปภาพผลลัพธ์ของ SDEdit ในแต่ละ Noise level

Image replacing คื อ การน าภาพผลลัพ ธ์ ข อง วิ ธี ก ารที่ 3 (Image
cropping) ได้แก่ ทรงผมของ Source image และ Target image ที่ไม่มีทรง
ผม มารวมกันเป็ นภาพเดียวกัน ซึ่งผลลัพธ์ที่ตอ้ งการในวิธีการนี้คือภาพที่
มี ท รงผมของ Source image ทับ กับ Target image ที่ ถู ก ตัด ทรงผมออก
เป็ นไปตามรู ปที่ 4 โดยที่งานวิจยั นี้มีวิธีในการ Replacing โดยการใช้ภาพ
ทรงผมของ Source image พร้อมกับพื้นหลังสี ขาวเป็ นภาพตั้งต้น และทา
การแทนที่พิกเซลสี ขาวด้วยพิกเซลของภาพ Target image ที่ไม่มีทรงผม
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตามต้องการ

รู ปภาพที่ ไ ด้ รั บ จากขั้ นตอน Fast Marching method อาจจะมี
บางส่ ว นของรู ป ภาพดู ไ ม่ เ หมื อ นจริ ง หรื อเกิ ด ส่ ว นที่ ข าดหายไป
(Artifacts) โดยส่ วนนี้ จะใช้ SDEdit ช่วยให้ปรับปรุ งส่ วนที่เป็ น Artifacts
พร้ อมทั้งรู ปภาพดูเหมือนจริ งมากขึ้น โดยรู ปภาพขาเข้า SDEdit จะมี 2
รู ป คือ รู ปภาพที่ถูกตัดต่อ และ mask ที่เลือกส่ วนว่าต้องการให้ SDEdit
แก้ไขของรู ปภาพนั้น โดยที่ส่วนสี ขาวของ mask คือ ส่ วนของรู ปภาพที่
ถูกตัดต่อที่จะคงเดิมไว้ (ส่ วนของใบหน้า คอ และเสื้ อ) และส่ วนดาของ
mask คือ ส่ วนของรู ปภาพที่ถูกตัดต่อที่จะให้ SDEdit เปลี่ยนแปลง โดย
สร้ าง mask ได้จากนา mask ที่ ได้จาก Face and hair mapping ลบส่ วนที่
เป็ นผมออก (สี แ ดงของ mask) จากนั้น ท าการเปลี่ ยนเป็ น binary mask
และทาการ Morphology ชนิด Erosion ตามรู ปที่ 6 จากนั้นนา mask ที่ได้
กับรู ปภาพที่ได้รับจากขั้นตอน Fast Marching method เข้า SDEdit จะได้
ผลลัพธ์เป็ นไปตามรู ปที่ 7

3.3. Image Inpainting
ขั้นตอนนี้ จะทาการเติ ม ส่ วนที่ ข าดหายไปจากขั้น ตอน Face and
Hair Mapping โดยจะแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ Fast Marching method
สาหรับเติมส่วนที่ขาดหายโดยใช้วิธีการเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักจากพิกเซลรอบ
ข้าง และใช้ SDEdit สาหรับทาให้รูปภาพเรี ยบเนียนขึ้น

3.3.1. การเติมส่ วนที่ขาดหายของรูปภาพ โดยใช้ Fast
Marching method

4. ผลการวิจัย
ในการทดลองของงานวิ จัย นี้ ได้ท าการทดลองใช้ Target image
และ Source image ในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนทรงผมของบุคคลในภาพ
ได้รูปภาพผลลัพธ์เป็ นไปตามรู ปที่ 8, รู ปที่ 9, รู ปที่ 10 และรู ปที่ 11 โดย
ภาพบุค คลด้านซ้ายบน คื อ Target image หรื อรู ปภาพบุค คลที่ ต้องการ
เปลี่ยนทรงผม รู ปภาพซ้ายล่าง คือ Source image หรื อภาพของบุคคลที่มี
ทรงผมที่ตอ้ งการ และรู ปบุคคลขวามือ คือ ภาพผลลัพธ์ที่เปลี่ยนทรงผม

รู ปที่ 5 ขั้นตอนการทางานของการเติมส่วนที่ขาดหายของรู ปภาพ โดยใช้ Fast Marching
method
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แล้ว และภาพขาเข้า SDEdit และภาพผลลัพธ์ในแต่ละ Noise level เป็ นไป
ตามรู ปที่ 12
รู ปที่ 12 การเปรี ยบเทียบรู ปภาพขาเข้า SDEdit และรู ปภาพผลลัพธ์ในแต่ละ Noise level

5. สรุป
งานนี้ น าเสนอ Face and Hair Image Mapping Using Semantic
Maps for SDEdit Conditional Hair Changing Image วิธีการสร้างรู ปภาพ
ที่เป็ นการตัดต่อรู ปทรงผมโดยอัตโนมัติ ซึ่ งใช้ประโยชน์จาก Semantic
maps เพื่อนารู ปภาพที่ ได้ไปเป็ นรู ปภาพขาเข้าสาหรั บ SDEdit และได้
ผลลัพธ์เป็ นรู ปภาพบุคคลที่มีทรงผมตามที่ตอ้ งการ ซึ่งข้อดีของวิธีการนี้
คื อ 1) เราสามารถควบคุ ม ได้ท้ งั รู ป ร่ างของทรงผม และสี ผม 2) การ
ทางานทั้งระบบเป็ นระบบอัตโนมัติ ไม่ตอ้ งอาศัยการช่วยงานของมนุ ษย์
3) ใช้รูปภาพขาเข้าแค่ 2 รู ปเท่านั้น คือ Target image กับ Source image
แต่การใช้งานควรเลือกค่า Noise level ให้เหมาะสม เช่น จากรู ปที่ 12 การ
เปรี ยบเที ยบรู ปภาพขาเข้า SDEdit และรู ปภาพผลลัพธ์ในแต่ล ะ Noise
level Noise level 1000 ทรงผมผิดเพี้ยนไปจากทรงผมที่ ต้องการ และที่
Noise level 300 จะไม่ ส ามารถแก้ไ ขส่ ว นที่ ข าดไปของรู ป ภาพได้ ซึ่ ง
งานวิจยั นี้ สามารถพัฒนาต่อได้ โดยสามารถเปลี่ยนส่ วนอื่นของรู ปภาพ
ใบหน้าได้ เช่น ตา, ปาก เป็ นต้น

รู ปที่ 8 ตัวอย่างรู ปภาพผลลัพธ์ของงานวิจยั ในกรณีการเปลี่ยนรู ปภาพของบุคคลทรงผม
ยาวไปเป็ นทรงผมสั้น

รู ปที่ 9 ตัวอย่างรู ปภาพผลลัพธ์ของงานวิจยั ในกรณีการเปลี่ยนรู ปภาพของบุคคลทรงผม
สั้นไปเป็ นทรงผมยาว
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การเปรียบเทียบการสร้ างลักษณะเด่ นจากสั ญญาณคลื่นไฟฟ้ ากล้ ามเนื้อเพื่อการจาแนกวัตถุที่มีขนาดแตกต่ างกัน
Comparison of EMG Feature Generations for Classification of Different Size Objects
นันทริกา เทียมชู 1 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 1
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บทคัดย่อ

1.

บทนา

จากการศึกษาจานวนผูพ้ ิการในประเทศไทยของสถาบันสถิติแห่ งชาติ [1]
พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีประชากรที่พิการประมาณ 1.5 ล้าน
คน ร้อยละ 11.2 ของจานวนผูพ้ ิการทั้งหมดมีความบกพร่ องในการใช้งาน
มือหรื อนิ้วมือในการจับช้อนอาหารหรื อวัตถุอื่น ๆ ความบกพร่ องเหล่านี้
นามาซึ่งข้อจากัดในการใช้ชีวิตประจาวันเป็ นอย่างมาก
เพื่อยกระดับความสามารถของผูพ้ ิการให้ทดั เที ยมกับคนปกติ กาย
อุ ป กรณ์ แ ทนมื อ ประเภทใช้ งานได้ [2] จึ ง ถู ก พัฒ นาขึ้ น กายอุ ป กรณ์
ประเภทใช้งานได้สามารถเคลื่อนไหวและทางานตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้งาน ปั จจุบันการควบคุ มกายอุป กรณ์ ป ระเภทนี้ นิ ยมควบคุ ม โดยใช้
พลังงานภายนอกซึ่ งอาจเป็ นสวิต ช์ ไฟฟ้ า หรื อ ตัวรั บ สั ญ ญาณชี พ ทาง
ไฟฟ้ า อาทิ สั ญญาณคลื่น ไฟฟ้ ากล้ามเนื้ อ (Electromyogram, EMG) เป็ น
ต้น กายอุป กรณ์ ที่ ค วบคุม โดยสั ญ ญาณคลื่ น ไฟฟ้ ากล้ามเนื้ อเรี ยกอี ก ชื่ อ
หนึ่งว่า Myoelectric hand [3] เนื่องจากสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อแสดง
ถึงจากการท างานของกล้ามเนื้ อและระบบประสาทโดยตรง จึ งนิ ยมน า
ควบคุมการทางานของกายอุปกรณ์เทียมเพื่อผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงการควบคุม
การทางานแขนแทนเทียมได้เสมือนการใช้งานแขนมนุษย์ ในการควบคุม
การท างานกายอุ ป กรณ์ ป ระเภทนี้ จ าเป็ นต้อ งอาศัย ระบบรู้ จ ารู ป แบบ
คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อจากการเคลื่อนไหวร่ างกายในรู ปแบบต่าง ๆ
เพื่ อ ความสะดวกในการใช้ง านทางคลิ นิ ก สั ญ ญาณคลื่ น ไฟฟ้ า
กล้ามเนื้อมักถูดวัดจากบริ เวณผิวหนังที่สอดคล้องกับกล้ามเนื้อทางานของ
ท่ าทางที่ ระบบต้องการจดจา ดังนั้น สั ญญาณคลื่ น ไฟฟ้ ากล้ามเนื้ อจึ งถู ก
รบกวนได้ง่ายจากทั้งปั จจัยภายนอกและภายใน ตัวอย่างการรบกวนจาก
ปั จ จัย ภายนอก อาทิ การตั้ง ค่ าการใช้ งานขั้ว บั น ทึ ก สั ญ ญาณ [3] การ
เปลี่ ย นแปลงของความต้านทานของผิ ว หนั ง [4] เป็ นต้น ตัว อย่างการ
รบกวนจากปั จจัยภายในอาทิ คุณ ลักษณะทางกายวิภาค สรี รวิทยา และ
ชี วเคมี ข องกล้ามเนื้ อ ปั จจัยเหล่ านี้ มี ค วามเป็ นปั จเจกสู งทั้งในระดับ ตัว
บุคคล หรื อกระทัง่ ช่วงเวลาใช้งาน [4] ดังนั้นสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้ อ
ดิบจึ งยากต่อการตี ความโดยใช้ระดับสัญญาณและทาซ้ า เพื่อแก้ปัญหานี้
ขบวนการท าให้ สั ญ ญาณเป็ นบรรทัด ฐานเดี ยวกัน (Normalization) ถู ก
นาเสนอครั้งแรกโดย Eberhart Inman และ Bresler ในปี 1954 [5] และถูก
ใช้งานเรื่ อยมาโดยไม่มีวิธีก ารที่ ตายตัวและวิธีการที่ ดีที่สุด [6] ตัวอย่าง
วิ ธี ก ารซึ่ งเคยถู ก ใช้ง านเช่ น การใช้ค่ า สู ง สุ ด ในขณะออก แรงสู ง สุ ด
(Maximum voluntary contractions: MVC) และ ค่าแรงดันยอดหรื อค่า

งานวิจยั นี้นาเสนอการเปรี ยบเทียบเทคนิ คการทาให้เป็ นบรรทัดฐาน
เดียวกันในระดับสัญญาณคลื่นไฟฟ้ ากล้ามเนื้ อและคุณลักษณะเด่น เพื่ อ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของระบบจดจาสัญญาณคลื่นไฟฟ้ ากล้ามเนื้ อใน
การจ าแนกท่ า จับ วัต ถุ ท รงปริ ซึ ม สี่ เหลี่ ย มซึ่ งมี ข นาดต่ างกัน 3 ขนาด
ตัวชี้วดั คุณภาพของคุณลักษณะเด่นชื่อ Separability index (SI) และ Mean
semi-principal axis (MSA) ถูก นามาใช้เพื่ อ บ่ งชี้ วิธีก ารที่ เหมาะสมที่ สุ ด
นอกจากนี้ การลดจ านวนมิ ติ ข ้ อ มู ล ด้ ว ย Spectral regression extreme
learning machine (SRELM) ยัง ถู ก น ามาใช้ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
จาแนกท่าจับวัตถุให้มีความถูกต้องสู งขึ้น ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าวิธีการ
ทาให้เป็ นบรรทัดฐานเดี ยวกันทั้งในระดับสัญญาณคลื่นไฟฟ้ ากล้ามเนื้ อ
และคุณลักษณะเด่นเป็ นวิธีการที่ เหมาะสมที่สุดต่อการใช้งานระบบรู้ จา
สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อโดยสามารถให้ค่าความผิดพลาดต่าที่สุดที่ร้อยละ
3 โดยตัวจาแนกประเภท Linear discriminant analysis (LDA)
คาสาคัญ: สัญญาณคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้ อ ระบบจดจารู ปแบบ การจาแนกท่า
จับ เทคนิคการทาให้เป็ นบรรทัดฐาน

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

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”
23

Raw EMG

Signal preprocessing

EMG normalization

Feature normalization

Feature extraction

Dimensionality reduction

Classification

โดยเที ย บจากสั ญ ญาณคลื่ น ไฟฟ้ า กล้ามเนื้ อ จากทั้ง 12 ช่ อ งสั ญ ญาณ
ในขณะที่การทาให้เป็ นบรรทัดฐานในระดับคุณลักษณะเด่นค่าสู งสุ ดและ
ต่ า สุ ดของข้ อ มู ล ดิ บ (xmax และ xmin) จะเปลี่ ย นแปลงตามชนิ ดของ
คุ ณ ลัก ษณะเด่ น กล่ า วคื อ ข้อ มู ล คุ ณ ลัก ษณะเด่ น ของสั ญ ญาณไฟฟ้ า
กล้ามเนื้อจะถูกทาให้เป็ นบรรทัดฐานแยกกันตามชนิดของคุณลักษณะเด่น

2.3 การจาแนกท่ าทางในการจับวัตถุต่างขนาด
รู ปที่ 1 แสดงแผนภาพขั้น ตอนการจาแนกท่ านิ้ วมือในการจับ วัตถุ
ทรงปริ ซึมสี่ เหลี่ยมขนาดแตกต่างกัน 3 ขนาดซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน
ย่อย โดยเริ่ มจากการประมวลผลสัญญาณเบื้องต้น (Signal preprocessing)
ก่อนน าสั ญ ญาณคลื่ น ไฟฟ้ ากล้ามเนื้ อ ที่ บัน ทึ ก ได้ไปใช้งานจาเป็ นต้อ ง
กาจัดสัญญาณรบกวนด้วยตัวกรองความถี่สูงชนิ ด Butterworth อันดับ 5
โดยมี ความถี่ตดั ที่ 20 Hz เพื่อก าจัดสัญญาณรบกวนจากการเคลื่อนไหว
ของสายบัน ทึ ก หลังจากนั้ น สั ญ ญาณคลื่ น ไฟฟ้ ากล้ามเนื้ อ ที่ ถู ก ก าจัด
สั ญ ญาณรบกวนเรี ยบร้ อ ยแล้ว จะถู ก ท าให้ เ ป็ นบรรทั ด ฐาน (EMG
normalization) ร่ วมกันทั้ง 12 ช่องสัญญาณดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.2
ลาดับต่อไปคือการสกัดคุณลักษณะเด่นซึ่งสามารถทาได้โดยเริ่ มจาก
การตัดแบ่งสัญญาณออกเป็ นช่ วงหน้าต่างย่อย ๆ โดยในการทดลองนี้ ได้
ใช้ห น้าต่ างขนาด 150 มิ ล ลิ วิ น าที และมี ก ารซ้อ นทับ ของสั ญ ญาณ 75
มิลลิวินาที จากนั้นสัญญาณในหน้าต่างย่อย ๆ จะถูกคานวณหาค่าลักษณะ
เด่น โดยในการทดลองนี้ ได้เลือกใช้ลกั ษณะเด่น 4 ชนิ ดด้วยกัน โดยเป็ น
คุ ณ ลัก ษณะเด่ น ในโดเมนเวลา 2 ชนิ ด คื อ Mean absolute value (MAV)
และ Wave form length (WL) [7] และคุ ณ ลัก ษณะเด่ น อี ก 2 ชนิ ด เป็ น
คุณลักษณะเด่นที่ เกี่ ยวข้องกับสถิติซ่ ึ งประกอบด้วย L-kurtosis (L-Kurt)
และ Skewness value (SKW) [7] เพื่ อ ลดแปรปรวนอัน เนื่ อ งจากความ
แตกต่างระหว่างค่าคุณลักษณะคนละชนิด ชุดข้อมูลคุณลักษณะเด่นที่สกัด
ได้จะถู ก ท าให้ เป็ นบรรทัด ฐาน (Feature normalization) อี ก ครั้ งดังที่ ไ ด้
กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2.2
เนื่ องมาจากจานวนช่องสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อที่ถูกใช้งานใน
การทดลองนี้ มีขนาดใหญ่ ส่งผลให้ ขนาดเวกเตอร์ ของข้อมูลคุณลักษณะ
เด่นมีขนาดใหญ่เช่นกัน (12 ช่อง4 คุณลักษณะ) ดังนั้น SRELM [8] จึง
ถู ก น ามาใช้งานเพื่ อ ลดขนาดของมิ ติ ข ้อ มู ล (Dimensionality reduction)
โดยจานวนคุ ณ ลัก ษณะเด่น ผลลัพธ์จะมีค่ าเท่ ากับ c-1 เมื่อ c คื อจานวน
คลาสหรื อประเภทของข้อมูล ที่ ต้องการจาแนกซึ่ งในการทดลองนี้ มี ค่ า
เท่ากับ 3 เพื่อทาการประเมินและเปรี ยบเทียบผลจากการทาให้เป็ นบรรทัด
ฐานข้อมูลด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ตัวจาแนกที่นิยมใช้กันอย่างแพร่ หลาย
ในระบบรู ้ จาคลื่ น สั ญ ญาณไฟฟ้ ากล้ามเนื้ อ 3 ชนิ ด ซึ่ งประกอบด้วย (1)
LDA (2) K-nearest neighbor algorithm (KNN) และ (3) Support vector
machines (SVM) จึงถูกนามาใช้งานเพื่อสร้างโมเดลตัวจาแนกการจับวัตถุ
ทั้ง 3 ขนาด (Classification)

Object size of hand grasp

รู ปที่ 1 อัลกอริ ทึมที่ใช้ในการจาแนกท่าทางในการจับวัตถุที่มีขนาดต่างกัน

เฉลี่ยของสัญญาณที่บนั ทึกได้ขณะทดลอง [4] เป็ นต้น

2. วิธีการวิจัย
2.1 การบันทึกสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ
ขั้วบันทึ ก สั ญ ญาณพื้น ผิ วชนิ ด สองขั้วจานวน 12 ช่ องสั ญญาณถู ก
น ามาใช้ใ นการบัน ทึ ก สั ญ ญาณคลื่ น ไฟฟ้ ากล้ามเนื้ อ บริ เวณแขนและ
หัวไหล่ โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 4 บริ เวณด้วยกันคือ ปลายแขนส่วนล่าง
จานวน 2 ช่ อง ปลายแขนส่ วนบนจานวน 7 ช่ อง ต้นแขนจานวน 1 ช่อง
และ บริ เวณหัวไหล่จานวน 2 ช่องตามลาดับ อาสาสมัคร 6 คนถูกขอให้
เอื้อมมือเข้าไปจับวัตถุทรงปริ ซึมสี่ เหลี่ยมซึ่งมีขนาดต่างกัน 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)
โดยต้องเข้าจับวัตถุและยกค้างไว้ในอากาศ 2 วินาทีก่อนจะวางวัตถุลงโดย
ได้ทาการทดลองซ้ า 5 ครั้งต่อขนาดวัตถุ สัญญาณคลื่นไฟฟ้ ากล้ามเนื้ อถูก
บั น ทึ ก ไว้ด้ ว ย BIOPAC acquisition system โดยใช้ ค วามถี่ ใ นการชั ก
ตัวอย่างที่ 1024 Hz สัญ ญาณในช่ วงการจับวัตถุคา้ งไว้จะถูกนาไปใช้ใน
การทดลอง

2.2 การทาให้ เป็ นบรรทัดฐาน (Normalization)
งานวิ จัย นี้ ท าการศึ ก ษาการท าให้ เ ป็ นบรรทัด ฐานของสั ญ ญาณ
คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ และคุณลักษณะเด่นของคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อเพื่อลด
ความแปรปรวนระหว่างชุดข้อมูล สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้ อ และ ระหว่าง
ชนิ ด ของคุ ณ ลัก ษณะพิ เ ศษที่ แ ตกต่ า งกั น ด้ว ยวิ ธี ก ารชื่ อว่ า Min-max
normalization โดยมีสมการคานวณตามแสดงไว้ในสมการที่ 1
 x − xmin

yi =  i
 ( ymax − ymin )  + ymin
 xmax − xmin


(1)

โดย yi คื อผลลัพ ธ์ที่ ได้จากการทาให้ เป็ นบรรทัดฐานจากสั ญญาณหรื อ
ข้อมูลดิบ x ตัวที่ i ตัวแปร xmax และ xmin หมายถึงค่าสู งสุ ดและต่าสุ ดของ
สัญญาณหรื อข้อมูลดิบ ที่ได้จากการวัด ในขณะที่ ymax และ ymin หมายถึง
ค่ าสู งสุ ดและต่ าสุ ด ของผลลัพธ์จากการทาให้ เป็ นบรรทัดฐานซึ่ งจะถู ก
กาหนดโดยผูท้ ดลอง โดยในการทดลองนี้กาหนดค่าสู งสุ ดและต่าสุ ด ของ
y เท่ากับ 1 และ -1 ตามลาดับ
ส าหรั บ การท าให้ เป็ นบรรทัด ฐานในระดับ สั ญ ญาณคลื่ น ไฟฟ้ า
กล้ามเนื้อค่าสูงสุ ดและต่าสุดของสัญญาณดิบ (xmax และ xmin) จะถูกกาหนด

2.4 โพรโทคอล
การทดลองนี้ ท าการศึ ก ษาหาวิธีก ารที่ เหมาะสมที่ สุ ดในการสร้าง
ลักษณะเด่นของสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อสาหรับการจาแนกท่าทางใน
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(ก)

(ง)
(ค)
รู ปที่ 4 กราฟการกระจาย 2 มิติระหว่างค่าคุณลักษณะเด่นทีไ่ ด้จาก SRELM ของโพรโท
คอลทั้ง 4 หลังมีการลดขนาดข้อมูลด้วย SRELM

Classification error rate (*100 %)

(ง)
(ค)
รู ปที่ 2 กราฟการกระจาย 2 มิติระหว่างค่าคุณลักษณะเด่น MAV และ WL ของโพรโทคอลทั้ง 4 แบบก่อนมีการลดขนาดข้อมูลด้วย SRELM

(ก)

(ข)

(ก)

(ข)

(ข)

(ก)

(ข)
(ค)

รู ปที่ 5 ผลการประเมินค่าความผิดพลาดในการจาแนกท่าจับวัตถุขนาดต่างกันในโพรโท
คอลทั้ง 4 โดยใช้ตวั จาแนก 3 ชนิดคือ LDA KNN และ SVM (ก) ไม่มีการลดขนาดข้อมูล
ด้วย SRELM และ (ข) มีการลดขนาดข้อมูลด้วย SRELM

(ง)

รู ปที่ 3 แผนภาพกล่องของค่าคุณลักษณะเด่น MAV ของอัลกอริ ทึมทั้ง 4 แบบ

การจับวัตถุขนาดต่างกัน โดยแบ่งการทดลองออกเป็ น 4 โพรโทคอลตาม
4 ชุดข้อมูลของคุณลักษณะเด่น กล่าวคือ (1) โพรโทคอลที่ไม่มีการทาให้
เป็ นบรรทัดฐานทั้งในระดับสัญญาณและคุณลักษณะเด่น (2)โพรโทคอลที่
มีการทาให้เป็ นบรรทัดฐานในระดับสัญญาณ (3) โพรโทคอลที่มีการทาให้
เป็ นบรรทัดฐานในระดับคุณลักษณะเด่น และ (4) โพรโทคอลที่มีการทา
ให้เป็ นบรรทัดฐานทั้งในระดับสัญญาณและคุณลักษณะเด่น

SI =

c

1
c


i =1

1
j =1,...i −1, i +1,...c 2

min

(

− j )

T

i

(

) ( −  )

(2)







(3)

−1

Si + S j
2

1
 c
 k
k
MSA = 1c     aij 
 i =1  j =1 


i

j

2.5.2 การประเมินความผิดพลาดในการจาแนกท่ าจับวัตถุ
การประเมินความผิดพลาดในการจาแนกท่าจับวัตถุสามารถประเมิน
ได้จากค่าอัตราความผิดพลาดในการจาแนก หรื อ Classification error rate
(ER) ซึ่งเป็ นอัตราส่วนระหว่างจานวนการตัดสิ นใจที่ไม่ถูกต้อง (Incorrect
decision) และ จ านวนการตั ด สิ น ใจทั้ งหมด (Total decision) ในการ
ทดลองดังสมการที่ (4)

2.5 การประเมินประสิทธิภาพ (Performance evaluation)
2.5.1 การประเมิณคุณภาพของคุณลักษะเด่ น
ชุดข้อมูลของคุณลักษณะเด่นจากทั้ง 4 โพรโทคอลที่แตกต่างกันจะ
ถูก ประเมิน คุ ณภาพของคุ ณ ลักษะเด่น ด้วยค่ า SI และ MSA ซึ่ งสามารถ
ค านวณได้ จ ากสมการที่ 2 และ 3 [9] ตามล าดั บ โดย Si และ Sj คื อ
Covariance matrix ข องคล าส i แล ะ j ตาม ล าดั บ aij คื อ Eigenvalue
ระหว่างคลาส i และ j ที่สูงที่สุด k ตัวแรก โดยค่า SI หากมีค่ามากสามารถ
อนุ มานได้ว่าว่าชุดข้อมูลลักษณะเด่นนั้นสามารถแยกประเภทได้โดยง่าย
ในขณ ะที่ หาก ค่ า MSA มี ค่ า น้ อ ยสามารถอนุ มานได้ ว่ า ชุ ด ข้ อ มู ล
คุณลักษณะเด่นนั้นเกาะกลุ่มกันได้ดีในคลาสเดียวกัน (มีการกระจายน้อย)

ER=

Incorrect_decision
100
Total_decision

(4)

3. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
รู ปที่ 2 แสดงภาพกราฟการกระจาย 2 มิติระหว่างค่าคุณลักษณะเด่น
MAV และ WL จากชุ ดข้อมู ลลักษณะเด่นทั้ง 4 โพรโทคอลก่อนที่ จะท า
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การลดขนาดมิติของข้อมูลด้วย SRELM พบว่าชุดข้อมูลลักษณะเด่นจาก
โพรโทคอลที่ 4 ซึ่งแสดงในรู ปที่ 2(ง) มีการซ้อนทับของข้อมูลน้อยกว่าวิธี
อื่น ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับค่า SI ที่วดั ได้ 7.44 ซึ่ งมีค่ามากกว่าโพรโทคอลที่
เหลืออย่างเห็ นได้ชัดเจน เมื่อพิจารณารู ปที่ 2(ข) จะเห็ นได้ว่าค่า SI และ
MSA มี ค่ า น้ อ ยกว่ า คุ ณ ลั ก ษณะจากโพรโทคอลอื่ น ๆ แม้ ว่ า ข้อ มู ล
คุณลักษณะจะเกาะกลุ่มกันได้ดีตามคลาสเดียวกัน แต่มีการกระจายตัวมาก
ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อระบบจาแนกท่าทางได้
รู ป ที่ 3 ซึ่ งแสดงการเปรี ย บเที ย บแผนภาพกล่ อ งของชุ ด ข้อ มู ล
ลักษณะเด่น MAV จากการทดลองซ้ าทั้ง 5 ครั้ง ระหว่างโพรโทคอลทั้ง 4
ซึ่งสอดคล้องกันกับผลการทดลองในรู ปที่ 2 การทาให้เป็ นบรรทัดฐานทั้ง
ในระดับสัญ ญาณและคุ ณ ลัก ษณะเด่นคื อโพรโทคอลที่ เหมาะสมที่ สุ ด
สาหรับการใช้งานซึ่งจะเห็นได้จากแผนภาพกล่องในรู ปที่ 3(ง) ซึ่งมีความ
แปรปรวนระหว่างการทดลองซ้ าน้อยกว่าโพรโทคอลอื่น ๆ
รู ปที่ 4 แสดงกราฟการกระจาย 2 มิติระหว่างค่ าคุณลักษณะเด่นที่ได้
จากการลดขนาดมิติขอ้ มูลด้วย SRELM ของโพรโทคอลทั้ง 4 ซึ่ งเห็ นได้
ชัดเจนว่า SRELM สามารถลดการซ้อนทับกันของชุดข้อมูลลักษณะเด่น
ระหว่างการจับวัตถุขนาด 45 และ 75 เซนติเมตรได้ดี ส่ งผลให้ค่า SI มีค่า
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับชุดข้อมูลที่ไม่มีการลดขนาดข้อมูลด้วย SRELM
รู ปที่ 5(ก) และ 5(ข) แสดงการเปรี ยบเทียบค่าความผิดพลาดในการ
จาแนกท่ าจับวัตถุด้วยตัวจาแนกทั้ง 3 ประเภท (LDA KNN และ SVM)
ระหว่ างอัล กอริ ทึ ม ที่ ไม่ มี แ ละมี ข้ ัน ตอนการลดจ านวนมิ ติ ข ้อ มู ล ด้ ว ย
SRELM ตามลาดับ โดยกราฟแท่งสี ฟ้า สี ส้ม สี เทา และสี เหลืองแทนผล
ความผิดพลาดในจาแนกของการโพรโทคอลที่ 1 ถึง 4 ตามลาดับ พบว่า
SRELM สามารถลดความผิดพลาดในโพรโทคอลทั้ง 4 แบบได้โดยไม่
ขึ้นกับชนิดตัวจาแนก เมื่อพิจารณาประเภทตัวจาแนกพบว่า LDA เป็ นตัว
จาแนกที่ให้ค่าความผิดพลาดต่าที่สุดในทุกโพรโทคอล เมื่อเปรี ยบเทียบผล
การจาแนกของโพรโทคอลทั้ง 4 เทคนิ คพบว่าการทาให้เป็ นบรรทัดฐาน
ทั้งระดับสัญญาณ และคุณลักษณะเด่น (โพรโทคอลที่ 4) มีแนวโน้มที่จะ
ให้ค่าความผิดพลาดต่ากว่าโพรโทคอลอื่น ๆ จึงอาจกล่าวได้ว่าการทาให้
เป็ นบรรทัดฐานด้วยโพรโทคอลนี้มีความเหมาะสมต่อระบบจาแนกท่าจับ
ที่สุด
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4. สรุป
งานวิจยั นี้ มุ่งเน้นศึกษาหาวิธีการทาให้เป็ นบรรทัดฐานที่สุดสาหรับ
อัลกอริ ทึมในการจดจาสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้ อและนาเสนอข้อดีของ
SRELM ในการลดจานวนมิติขอ้ มูล ลง จากการทดลองพบว่าการ ทาให้
เป็ นบรรทัดฐานทั้งในระดับสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและคุณลักษณะ
เด่นเป็ นวิธีการที่สามารถให้ค่าอัตราความผิดพลาดต่าเมื่อเทียบกับวิธีอื่น ๆ
การลดขนาดข้อ มู ล ด้ ว ย SRELM สามารถปรั บ ปรุ ง อัต ราความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นในตัวจาแนกชนิ ด LDA และ KNN ได้ดี ในขณะที่ไม่มี
ผลต่อการปรุ งอัตราความผิดพลาดในตัวจาแนกชนิด SVM มากนัก
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การศึกษาวิธีการตรวจสอบเครื องทดสอบรอยแตกรอยร้ าวแบบกระแสไหลวน
A study of method to calibrate an eddy current crack detector
กรภัสร์ สิษฐ์ พรมอาสา 1
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บทคัดย่อ

1.

บทความนี จะนําเสนอการหาวิธีการในการตรวจสอบเครื องทดสอบ
รอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวน (Eddy current crack detector) เพือใช้
ตรวจสอบถึ งคุ ณ ลัก ษณะของเครื องทดสอบรอยแตกรอยรอยร้ าว ว่ ามี
คุณสมบัติตามการใช้งานหรื อไม่ โดยการตรวจสอบเครื องมือจะใช้วิธีใน
การวัดปริ มาณแรงดัน ไฟฟ้ า (Driving voltage) ในช่ วง X.Y V ถึ ง [\ V ที
ช่วงความถี [X Hz ถึง \ MHz และ ความถี (Frequency) ทีย่านความถี [X
Hz ถึ ง \ MHz โดยวิ ธี ก ารการวัด เอาต์ พุ ต ดั ง กล่ ายโดยตรงจากเครื อง
ทดสอบรอยแตกรอยร้ าวแบบกระแสไหลวนโดยการวัดตรง ผลการวัดที
ได้แ สดงให้เห็ น ว่ าค่ าเอาต์พุ ตที วัดได้ท ังแรงดัน ไฟฟ้ าและความถี มี ค่ า
ใกล้เคียงกับค่าเอาต์พุตจากเครื องทดสอบรอยแตกรอยร้าว และเมือนําผล
การวัดทีได้ไปเปรี ยบเทียบกับใบรายงานผลทีสอบเทียบจากต่างประเทศมี
ค่ าใกล้เคี ยงกัน แสดงว่ าวิธี ก ารดังกล่ าวสามารถนํามาใช้ในตรวจสอบ
เครื องทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวนได้

บทนํา

เครื องทดสอบรอยแตกรอยร้ าวแบบกระแสไหลวน (Eddy current
crack detector) เป็ นเครื องมือตรวจสอบรายแตกรอยร้าวแบบไม่ทาํ ลาย มี
การใช้ ง านอย่ า งแพร่ หลายในการตรวจสอบรอยแตกรอยร้ า ว การ
ตรวจสอบรอยเชื อม งานด้านอากาศยาน งานด้านก่ อสร้ าง การวัดความ
หนาของผิ ว เคลื อ บ เช่ น การตรวจสอบรอยแตกร้ าวของปี กเครื องบิ น
ใบพัดเครื องบิน ถังบรรจุก๊าซ การตรวจตอบรอยเชือม แบบต่างๆ และการ
รัวซึ ม ดังรู ปที [ เพือให้เกิดความเชือมันในการงาน และลดอันตรายที จะ
ตามมา เช่ น การรัวของก๊าซหุงต้ม การระเบิ ดของหม้อต้มไอนํา ความไม่
ปลอดภัยในการนําเครื องบินมีรอยแตกร้าวไปบิน เป็ นต้น

คําสํ าคัญ : เครื องทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวน คุณลักษณะ
วิธีการวัดตรง

รู ปที[ การใช้งานเครื องตรวจสอบรอยแตกรอยร้าวในกิจกรรมต่างๆ

Abstract

ปั จจุ บัน การทดสอบเครื องทดสอบรอยแตกรอยร้ าวแบบกระแส
ไหลวน จะใช้การประมาณการโดยวางเซ็ นเซอร์ก ระแสไหลวนบนแผ่น
ตัวนําที มีร อยบกพร่ องอยู่ (Calibration defect) และประเมิ น ค่ าแสดงผล
จากจอภาพอย่างคร่ าวๆ [1] ซึ งทําให้ไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของ
เครื องได้ถูก ต้อง ดังนันเพื อที จะทราบคุณ สมบัติ ของเครื องทดสอบรอย
แตกรอยร้าวจึงจําเป็ นต้องมีการวัดค่าปริ มาณทีแน่นอนพารามิเตอร์ต่างๆ ที
ถูก สร้ างขึนในตัวเครื อง เช่น แรงดันไฟฟ้ า (Output driving voltage) และ
ค่าความถีทีส่ งมายังส่ วนของเซ็นเซอร์ เป็ นต้น
มาตรฐานการทดสอบเครื องตรวจสอบรอยแตกร้ าวแบบกระแส
ไห ล ว น เช่ น ม าต รฐ าน ASTM (American Society for Testing and
Materials) แ ล ะ ISO (International Organization for Standard) มี
ข้อแนะนําเกี ยวกับการจัดการคุณ ภาพระบบการจัดการเรื องการวัด ให้ มี
การตรวจสอบทั งเซ็ น เซอร์ (sensor) และ ตั ว เครื องมื อ ในส่ วนการ
ประมวลผล [2][3] จากการศึก ษาเบื องต้น ทางห้ องปฏิบตั ิ การไม่สามารถ
ในการตรวจทดสอบตัวเซ็ นเชอร์ ได้โดยตรง แต่ห้ องปฏิ บัติก ารสามารถ
ตรวจสอบตัวเครื องทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวนได้ ด้วย

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
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การวัดผ่านทางพารามิเตอร์ต่างๆ เบืองต้นของเครื องมือ เช่น แรงดันไฟฟ้า
และความถี ได้ ซึ งการวัด จะเป็ นไปตามมาตรฐาน ASTM E-317-21 [3].
ดังนันเพือเพิมความเชือมันในการใช้เครื องทดสอบรอยแตกรอยร้าวนี จึ ง
จําเป็ นต้องมีการตรวจเช็คเครื องมือ และมีการสอบเทียบเครื องมือดังกล่าว
ซึงจะบ่งชีถึงประสิ ทธิภาพของเครื องมือ
บทความนี จะนําเสนอการหาวิธีการในการตรวจสอบเครื องทดสอบ
รอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวน เพือใช้ในตรวจสอบคุณลักษณะของ
เครื องทดสอบรอยแตกรอยรอยร้าวแบบกระแสไหลวน ในการประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพของเครื องมื อ โดยจะใช้ วิ ธี ก ารวัด โดยตรง (Direct
measurement) ตามวิธีการวัด [3] โดยจะทําการวัดจากเครื องทดสอบรอย
แตกรอยร้ าวแบบกระแสไหลวน ยี ห้ อ Mentor EM ซึ งการตรวจสอบ
เครื องมือจะทําโดยวัดเฉพาะในส่ วนของตัวเครื องและการประมวลผล จะ
ไม่ รวมเซ็ น เซอร์ ก ระแสเอ็ดดี (Eddy current sensor) ด้วยการวัด ปริ ม าณ
แรงดัน ไฟฟ้ า (Driving voltage) ในช่ วง X.Y V ถึ ง [\ V ที ความถี [X Hz
ถึง \ MHz และ ความถี (Frequency) ทีย่านความถี [X Hz ถึง \ MHz ผล
การวัดทีได้ทงแรงดั
ั
นไฟฟ้ าและความถี จะนําไปพิจารณาเปรี ยบเที ยบกับ
ค่าเอาต์พุตทีตังจากเครื องทดสอบรอยแตกรอยร้าว และ นําผลการวัดทีได้
ไปเปรี ยบเทียบกับใบรายงานผลทีสอบเทียบจากต่างประเทศ เพือแสดงให้
เห็ นว่าวิธีการทีนําเสนอสามารถนํามาใช้ในตรวจสอบเครื องทดสอบรอย
แตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวนได้

3. การติดตัDงและขัDนตอนการทดลอง
G.H การติดตัDง
การตรวจสอบการเครื องทดสอบรอยแตกรอยร้ าวแบบกระแส
ไหลวนจะใช้วิธีการวัดโดยตรง [4] โดยจะให้เครื องทดสอบรอยแตกรอย
ร้าว (Mentor: EM) เป็ นเครื องมือมือที ถูก ทําการทดสอบ (Unit under test:
UUT) และเครื องออส ซิ ลโลสโคป (Digital oscilloscope: Tektronix,
Model TDS 7104) ที ได้รับการสอบเที ยบแล้วเป็ นเครื องมือในการวัด ซึ ง
จะทําการวัดเอาต์พุตทังปริ มาณแรงดันไฟฟ้ าและความถี ที ส่ งจากเครื อง
ทดสอบรอยแตกรอยร้าว แล้วทําการวัดปริ มาณทังสองดังกล่าวด้วยเครื อง
ออสซิ ลโลสโคป การติดตังเครื องมือการวัด แสดงได้ดงั รู ปที y และรู ปที z
รู ป ที y เป็ นการวัดแรงดัน ไฟฟ้ า โดยการต่อ เครื องออสซิ ล โลสโคปเข้า
โดยตรงกับเครื องทดสอบรอยแตกรอยร้าว (Mentor: EM) รู ปทีz เป็ นการ
วัดปริ มาณความถีด้วยเครื องออสซิลโลสโคป เครื องออสซิ ลโลสโคปต้อง
ต่ อ อยู่กั บ ความถี มาตรฐานจากเครื องกําเนิ ด ความถี มาตรฐาน (Model
5071A) (10 MHz rubidium-frequency standard)

2. ทฤษฎีเบืDองต้น
การทดสอบโดยใช้กระแสไหลวน (Eddy current testing) อาศัย
หลักการของการเหนียวนําแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetism) ระหว่าง
ชินงานทดสอบ และเซ็นเซอร์ (Test coil) ทําให้เกิดกระแสไหลวน (Eddy
current) ดังรู ปที v โดยค่าความต้านทานของตัวเซ็นเซอร์ (Test coil) จะ
เกิดเปลียนแปลงเป็ นผลมาจากกระแสไหลวน (Eddy current) บนชินงาน
ทีเปลียนแปลงเนืองจากความแตกต่างกันของคุณสมบัติ รู ปร่ าง หรื อรอย
ความไม่ต่อเนืองทีอยูใ่ นวัสดุทดสอบ เช่น รอยแตกร้าว รอยเชือม หรื อ
ช่องอากาศในเนือวัสดุ เป็ นต้น การทดสอบโดยใช้กระแสไหลวนจะนิยม
ใช้ในการทดสอบวัสดุทีเป็ นตัวนําไฟฟ้า

รู ปทีy การวัดเอาต์พุตปริ มาณแรงดันไฟฟ้าของเครื อง Mentor EM

รู ปทีz การวัดเอาต์พุตปริ มาณความถีของเครื อง Mentor EM

G.I ขัDนตอนการทดลอง
ในการทดลองจะทําการวัด เอาต์ พุ ต ทังปริ ม าณแรงดัน ไฟฟ้ าและ
ความถี โดยในการกําเนิ ดของสัญญาณในเครื องทดสอบรอยแตกรอยร้ าว
แบบกระแสไหลวนจะมีลกั ษณะไฟฟ้ากระแสสลับ (AC voltage) และจะมี
ความถีติดมาด้วย โดยมีขนตอนการทดลองดั
ั
งต่อไปนี
[. เปิ ดเครื องทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวน และเครื อง
ออสซิลโลสโคป ทิงไว้อย่างน้อย yX นาทีเพือให้เครื องมือทํางานเต็มที

รู ปทีv หลักการกระแสไหลวน (Eddy current)
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v. ต่อเครื องทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวน และเครื อง
ออสซิลโลสโคปโดยผ่านคอนเนคเตอร์แปลงจาก Dot เป็ น BNC ดังรู ปที y
และรู ปที z
3. ทําการวัดปริ มาณแรงดันไฟฟ้าและความถี โดยตังแรงดันทีเครื อง
ทดสอบรอยแตกรอยร้ าว (Mentor: EM) ตามปริ ม าณแรงดัน ไฟฟ้ าของ
เครื องและความถีทีต้องการ และตังเครื องออสซิลโลสโคปให้สามารถวัด
ปริ มาณแรงดันไฟฟ้าและความถี
z. บั น ทึ กค่ า ป ริ มาณ แรงดั น ไฟ ฟ้ าและความถี ที อ่ า นได้ บ น
ออสซิ ลโลสโคปในแต่ละความถีและแต่ละปริ มาณแรงดันไฟฟ้า โดยค่า
ผลการวัดทีได้จะเป็ นค่าเฉลียในการวัด Y ครัง ตามวิธีการวัดโดยตรง เรา
จะได้ค่าการวัด เป็ นดังนี

ตารางที2 ผลการวัดความวัดปริ มาณแรงดัน (Driving voltage test)
Description
Measured result
Drive voltage input
Channel 1
Channel 2
Drive voltage
Frequency
0.43 V
0.5 V
10 Hz
0.45 V
10 Hz
0.90 V
1V
0.90 V
10 Hz
1.85 V
2 V
1.74 V
1.76 V
1 MHz
1.60 V
1.63 V
2 MHz
1.48 V
1.33 V
6 MHz
1.20 V
10 Hz
3.57 V
4 V
3.63 V
3.55 V
1 MHz
3.48 V
3.31 V
2 MHz
3.32 V
2.66 V
6 MHz
2.72 V
10 Hz
7.20 V
8 V
7.44 V
7.00 V
1 MHz
7.08 V
6.93 V
2 MHz
6.92 V
5.32 V
6 MHz
5.64 V
14.72 V
16 V
10 Hz
14.76 V
14.48 V
1 MHz
14.52 V
13.56 V
2 MHz
13.96 V
11.56 V
6 MHz
11.48 V

ปริ มาณแรงดัน (V)
V = Vaveage
ปริ มาณความถี (Frequency)
freq = freqaverage

(1)
(2)

4. ผลการทดลอง
จากการทดลองการวัดเครื องตรวจสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแส
ไหลวน (Mentor: EM) เพือตรวจสอบคุณสมบัติของเครื องมือดังกล่าวจะ
ทํ า ก ารวั ด ทั งป ริ ม าณ ความ ถี ย่ า น ค วาม ถี [X Hz ถึ ง \ MHz แ ล ะ
แรงดัน ไฟฟ้ า ช่ วงแรงดัน X.Y V ถึ ง [\ V ย่านความถี [X Hz ถึ ง \ MHz
โดยทําการวัดทีสถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ (NIMT) ผลการวัดแสดงได้ดงั
ตารางที[ และตารางทีv ตามลําดับ

ตารางที v แสดงผลการวัดปริ มาณแรงดัน ไฟฟ้ าของเครื องทดสอบ
รอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวนผลการวัดในย่าน[X Hz ถึง 6 MHz ที
แรงดัน ต่างๆกัน จาก X.Y V ถึง [\ V จะเห็ น ว่าแรงดัน ไฟฟ้ าที channel 1
และ channel 2 แนวโน้มใกล้เคียงกับค่าแรงดันไฟฟ้าทีจากเครื องทดสอบ
รอยแตกรอยร้ า ว Mentor: EM โดยเฉพาะที [X Hz และจะลดลงเมื อ
ความถีสู งขึน อันเนืองมาจากแรงดันที [X Hz เป็ นแรงดันอ้างอิงในการขับ
สัญญาณ แม้แรงดัน ไฟฟ้าที ลดลงในความที ที มากขึนเครื องทดสอบรอย
แตกร้ าวยังทํางานได้ดีแ ละค่าแรงดัน ไฟฟ้ าก็ ยงั อยู่ในเกณฑ์ทียอมรั บได้
โดยไม่เกิน [0 % ของข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

ตารางที[ ผลการวัดความวัดปริ มาณความถี (Frequency performance test)
Description
Measured result
Frequency input
Channel 1
Channel 2
9.90 Hz
10 Hz
9.86 Hz
100 Hz
98.07 Hz
98.66 Hz
501.12 Hz
500 Hz
498.96 Hz
1 kHz
0.991 kHz
1.001 kHz
250 kHz
249.840 kHz
249.720 kHz
500 kHz
499.920 kHz
499.600 kHz
750 kHz
751.460 kHz
751.420 kHz
1 MHz
1.000 MHz
1.001 MHz
2 MHz
1.996 MHz
2.000 MHz
6 MHz
5.995 MHz
6.007 MHz

5. เปรียบเทียบผลการวัดกับใบรายงานผลของต่ างประเทศ
ในการวัดปริ มาณความถีของเครื องทดสอบรอยแตกร้ าย เพือจะให้
มันใจในผลการวัดและวิธี ก ารวัด จะมี ก ารเปรี ยบเที ยบผลการวัด ยังใบ
รายงานผลยังต่างประเทศ โดยการวัดปริ มาณความถีการวัดโดยสถาบัน
มาตรวิ ท ยาแห่ ง ชาติ (NIMT) จะนํ า มาเปรี ย บเที ยบกับ ใบรายงานผล
(Certificate no. 1812213L01YCR) ทีทําการวัดโดยบริ ษทั Easternndt.com
จาก Virginia USAโดยผลการวัดแสดงได้ดงั ตารางที y
ตารางที y แสดงการเปรี ยบเที ยบผลการวัดปริ มาณความถีที วัด จาก
NIMT และ Easternndt.com ผลการวัด ทังจากสองแห่ งมี ค่ าใกล้เคี ยงกัน
อาจแตกแตกต่างกันเพี ยงเล็ก น้อยในแต่ล ะความถี และผลการวัดจากทัง
สองแห่ งยังมี ใกล้เคี ยงกับ ค่าความถีจากเครื องทดสอบรอยแตกรอยร้ าว
แบบกระแสไหลวน Mentor: EM โดยค่าทีวัดได้ยงั อยู่ในเกณฑ์ทียอมรั บ
ได้ของคุณสมบัติของเครื อง ซึงค่าความผิดในการวัดทางความถีไม่เกิน 1%

ตารางที[ แสดงผลการวัดปริ มาณความถีของเครื องทดสอบรอยแตก
รอยร้าวแบบกระแสไหลวนผลการวัดในย่าน[X Hz ถึง 6 MHz ทีแรงดัน v
V จะเห็ นว่าความถี ที channel 1 และ channel 2 ค่าใกล้เคียงกับค่าความถี
จากเครื องทดสอบรอยแตกรอยร้ าวแบบกระแสไหลวน Mentor: EM ผล
จากการวัดปริ มาณทางความถี ทําให้ ทราบถึ งคุณ สมบัติ ก ารทํางานของ
เครื องมือในช่วงความถีทีใช้งาน [X Hz ถึง \ MHz
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(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 ถึ ง 14.60 V) จะเห็ น ได้ ว่ า ผล
การวัดแรงดัน ไฟฟ้ าของ NIMT ยังอยู่ในเกณฑ์คุณ สมบัติ ของเครื องมื อ
ดังกล่าว โดยค่าความผิดในการวัดทางแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 10%

ตารางทีy เปรี ยบเทียบการวัดปริ มาณความถี (Frequency performance test)
Description
Frequency performance test
Error of
measurement
Certificate #
Frequency
Measured by NIMT 1812213L01YCR by between NIMT and
input
Easternndt.com
Easternndt.com
10 Hz
-0.1 Hz
10 Hz
9.90 Hz
100 Hz
-1.93 Hz
100 Hz
98.07 Hz
501.12 Hz
500 Hz
500 Hz
1.12 Hz
-0.009 kHz
1 kHz
0.991 kHz
1 kHz
250 kHz
-0.16 kHz
250 kHz
249.840 kHz
500 kHz
-0.08 kHz
500 kHz
499.920 kHz
750 kHz
750 kHz
751.460 kHz
1.46 kHz
1 MHz
1.000 MHz
1 MHz
0.000 MHz
-0.005 MHz
6 MHz
5.995 MHz
6 MHz

6. สรุป
การศึก ษาวิธีก ารวัดเพื อสอบเที ยบเครื องทดสอบรอยแตกร้าวแบบ
กระแสไห ลวน (Eddy current crack detector) โดยใช้ วิ ธี ก ารวัด ตรง
(Direct measurement) เพื อใช้ป ระเมิ น คุ ณ สมบัติ ข องเครื องมื อ ดังกล่ าว
ผ่านการวัดค่าพารามิ เตอร์ เบื องต้น เช่ น แรงดัน ไฟฟ้ า (Driving voltage)
แ ล ะ ค วาม ถี (Frequency) ต าม ม าต รฐ าน ASTM E-317-21 โด ยก าร
ตรวจสอบเฉพาะตัวเครื องและส่ วนประมวลผล จากผลการวัดจะเห็นได้ว่า
ผลการวัดมีได้มีค่าใกล้เคียงกับแรงดันไฟฟ้า (0.5 V ถึง [\ V) และ ความถี
(10 Hz ถึง [\ Hz) ทีส่ งมาจากเครื องทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแส
ไหลวน ซึ งเมื อนํ า ไปเปรี ย บเที ย บกั บ ใบรายงานผลที ได้ จ ากบริ ษั ท
Easternndt.com และบริ ษ ั ท Asia RVI service center ผลการวัด ที ได้ มี
แนวโน้มไปในทิศทางเดี ยวกับใบรายงานผลจากต่างประเทศ นอกจากนี
เมือนําผลที ได้จากการวัดไปเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์คุ ณสมบัติของเครื อง
พบว่าผลทีวัดได้อยู่ในเกณฑ์คุณสมบัติของเครื องสามารถยอมรับได้ โดย
การวัดทางความถี มี ค่าความผิดพลาดไม่เกิ น [ % และ การวัดทางด้าน
แรงดัน ไฟฟ้ า ไม่ เกิ น [X % ดังนั นสามารถกล่ าวได้ว่าวิ ธีวดั ตรง (Direct
measurement) สามารถนํามาใช้ในตรวจสอบเครื องทดสอบรอยแตกรอย
ร้ าวแบบกระแสไหลวนได้ และผลการวัด ที ได้ส ามารถนํามาประเมิ น
คุณภาพของเครื องเครื องทดสอบรอยแตกร้าวแบบกระแสไหลวนได้

การวัดแรงดัน ไฟฟ้ าเป็ นอีกหนึ งพารามิเตอร์ ในการนํามาวิเคราะห์
เครื องทดสอบรอยแตกรอยร้ า วแบบกระแสไหลวน เพื อที ทราบถึ ง
คุณสมบัติทางแรงดันไฟฟ้าว่าอยูใ่ นเกณฑ์คุณสมบัติของเครื องหรื อไม่ ผล
การวัดแรงดันไฟฟ้าเป็ นดังตารางทีv เพือความมันใจในวิธีการวัด ผลทีได้
จากการวัดจะนํามาเปรี ยบเที ยบกับใบรายงานผล certificate no. 47 จาก
บริ ษัท Asia RVI service center (Mentor: EM) โดยจะทําการเปรี ยบเที ยบ
ค่ าแรงดัน ไฟฟ้ าที X.Y V ในความถี [X Hz และ แรงดัน ไฟฟ้ า [\ V ใน
ความถี 1 MHz อันเนื องมาจากผลการวัดใน certificate no. 47 มีเพียงสอง
ความถี เนี เท่ านั น ผลการเปรี ยบเที ย บแรงดัน ไฟฟ้ า ทัง channel 1 และ
channel 2 แสดงได้ดงั ตารางทีz และ Y ตามลําดับ
ตารางที4 เปรี ยบเทียบการวัดปริ มาณแรงดันไฟฟ้า (Driving voltage test) ที channel 1
Description
Driving voltage result
Error of
measurement
Certificate No. 47 by
Voltage and
Measured by
Asia RVI service between NIMT and
NIMT
frequency input
center (Mentor: EM) Asia RVI service
0.5 V @ 10 Hz
0.45 V
0.47 V
-0.02 V
14.52 V
14.06 V
16 V @ 1 MHz
0.46 V

เอกสารอ้างอิง
[1] เอกสารประกอบการสอนวิชา การตรวจรอยร้าวโดยไม่ทาํ ลายวัสดุ
(non-destructive inspection method) โรงเรี ยนเหล่าทหารช่ างอากาศ
ก วก . ช อ, แ ผน ก วิ ช าก าร ก องวิ ท ยาก าร ก รม ช่ างอาก าศ ,
http://www.ats-atd.dae.rtaf.mi.th/PDF/PDFAERO/การตรวจส อบ
แบบไม่ทาํ ลายวัสดุ.pdf
[2] ISO 15548-2: 2013 Non-destructive testing - Equipment for eddy

ตารางที5 เปรี ยบเทียบการวัดปริ มาณแรงดันไฟฟ้า (Driving voltage test) ที channel 2
Description
Driving voltage result
Error of
measurement
Certificate No. 47 by
Voltage and
Measured by
Asia RVI service between NIMT and
NIMT
frequency input
center (Mentor: EM) Asia RVI service
0.5 V @ 10 Hz
0.47 V
-0.04 V
0.43 V
13.78 V
0.70 V
16 V @ 1 MHz
14.48 V

current examination - Part 1: Instrument characteristics and
verification, Edition 2, 2013
[3] ASTM E-317-21 Standard Practice for Evaluating Performance
Characteristics of Ultrasonic Pulse-Echo Testing Instruments and
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คาสาคัญ: การตรวจจับยานพาหนะ การอ่านอักขระด้วยแสง YOLOv3

การนาระบบตรวจสอบการจราจรเป็ นเทคโนโลยี Computer Vision
ที่ถูกนามาใช้กบั งานต่าง ๆ เช่น ระบบการนับยานพาหนะ [1–3] การตรวจสอบ
ความเร็ ว รถ [4] และการตรวจสอบการละเมิ ด กฎจราจร [5] เป็ นต้น
ทุกงานที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นการตรวจจับตาแหน่งของรถแต่ละคัน ดังนั้น
อัลกอริ ทึมการตรวจจับวัตถุจึงมีบทบาทสาคัญมากในส่ วนนี้ แนวทางใน
การเรี ย นรู ้ ข องเครื่ อ งจัก รแบบดั้ง เดิ ม ต้อ งใช้แ นวทางการประมวลผล
ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเรี ยนรู ้วตั ถุได้ เช่น การปรับมาตราส่ วนสี เทาของ
รู ป ภาพ การท าให้เป็ นภาพสองมิ ติข องรู ป ภาพ และการลบพื้น หลัง [6]
หรื อบางครั้งใช้การตรวจจับขอบ [7] เป็ นต้น
จากปั ญหาและงานวิจยั ข้างต้น ผูว้ ิจยั มีแนวคิดในการนา YOLOv3
ร่ ว มกับ การอ่ า นอัก ขระด้ว ยแสงในการตรวจจับ ยานพาหนะบนถนน
รวมถึ ง การแสดงวัน ที่ แ ละเวลาของยานพาหนะนั้ น เพื่ อ วัด ปริ ม าณ
การจราจรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

Abstract

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง

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 %.

ในส่ วนของเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้ท าการศึกษา
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็ น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ YOLOv3 ร่ วมกับการอ่าน
อัก ขระด้ว ยแสงในการตรวจจับ ยานพาหนะบนถนนเพื่ อ วัด ปริ ม าณ
การจราจร ข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลวิดีโอภาพการสัญจรของยานพาหนะบน
ถนนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จานวน 3 วิดีโอ ความละเอียด 720p
ที่ 30 fps จานวน 10,890 เฟรม โดยใช้ YOLOv3 ในการนับจานวนรถ และ
ใช้การอ่านอักขระด้วยแสง ทาการอ่านวันที่เวลาบนวีดีโอให้ออกมาแสดง
ข้อ มู ล ในรู ป แบบตัวเลข ท าการทดสอบวัด ประสิ ท ธิ ภ าพด้ว ยค่ า ความ
แม่ น ย า ผลการวิจัย พบว่า การตรวจจับ ยานพาหนะให้ ค่ าความแม่ น ย า
ร้ อ ยละ 93.46 และการตรวจจั บ วัน ที่ แ ละเวลาให้ ค่ า ความแม่ น ย า
ร้อยละ 95.80

2.1 YOLOv3
อั ล ก อ ริ ทึ ม โ ค ร งข่ าย ป ร ะ ส าท เที ย ม แ บ บ สั งวั ต น าก าร
(Convolutional Neural Networks: CNN) มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ในเรื่ องของ
คอมพิ ว เตอร์ วิ ทัศน์ (Computer Vision: CV) โดยเฉพาะในการตรวจจับ
และจ าแนกวัต ถุ ซึ่ งสถาปั ตยกรรมของ CNN มี ห ลายรู ปแบบ เช่ น
Regional-based CNN (R-CNN), Fast R-CNN, Faster R-CNN, Regionbased Fully CNN (R-FCN), YOLO, Single Shot Detector (SSD),
YOLO9000, YOLOv2, Mask R-CNN และ YOLOv3 เป็ นต้ น ส าหรั บ
งานวิจยั นี้ ใช้การตรวจจับวัตถุดว้ ย YOLOv3 เนื่ องจากมีความแม่นยาที่ ดี
และความเร็ ว ในการค านวณตามเวลาจริ ง [8] โดย YOLOv3 เป็ นการ
ปรั บ ปรุ งจาก YOLO มี จานวนของชั้นทั้งสิ้ น 53 ชั้น จึ งมี ชื่ อ เรี ยกอี กชื่ อ
หนึ่ งว่า Darknet-53 ที่ ผ่านการ Pre-Training ด้วยชุ ดข้อมูล COCO ทาให้
โมเดลสามารถตรวจจับและจาแนกวัตถุต่าง ๆ ได้ถึง 80 รายการ[9] โดย
เครื อข่ายจะได้รับ ภาพเป็ นอิ น พุตและแบ่งออกเป็ นตารางมิ ติแบบ S x S
หากวัตถุที่สนใจอยู่ภายในช่องหนึ่ งของเมทริ กซ์น้ ี ช่องจะมีหน้าที่ในการ
ตรวจจับวัตถุในแต่ละช่องในเมทริ กซ์เพื่อคาดการณ์กรอบขอบเขตของ B
และคะแนน YOLO ซึ่ งคะแนนความเชื่ อ มั่น ที่ ไ ด้จ ะสะท้อ นกับ ความ

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

1. บทนา
การเพิ่ ม ของรถยนต์บ นท้อ งถนนในแต่ ล ะภู มิ ภ าคท าให้ ป ริ ม าณ
การสัญจรของรถยนต์บนท้องถนนมีมากตามไปด้วย จึงเป็ นสาเหตุสาคัญ
ที่ ทาให้เริ่ มเกิ ดปั ญหาการสัญจรที่ ติดขัด ปั ญหาการจราจรติ ดขัดถือเป็ น
ปั ญ หาหลัก ของแต่ ละภู มิ ภ าค ซึ่ ง ก่ อ ให้ เกิ ด ความสู ญ เสี ย และสู ญ เปล่ า
ทางด้ า นวิ ถี ชี วิ ต และเศรษฐกิ จ ของประเทศอย่ า งใหญ่ ห ลวง และมี
แนวโน้มทวีความรุ นแรงขึ้นเป็ นลาดับ
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เชื่ อ มั่น ของแบบจาลองในการตรวจจับ วัต ถุ จ ริ ง ภายในกรอบนั้น โดย
คะแนนความเชื่ อมัน่ จะถูกกาหนดให้เป็ นการคู ณ ของ Prob (Object) กับ
IoU โดยที่ Prob (Object) คือความน่าจะเป็ นของวัตถุภายในกรอบขอบเขต
และ IoU คือจุดตัดบนการรวมกันของกล่องที่ มีขอบเขตที่ ให้ไว้กบั ความ
จริ งภาคพื้นดิน ดังสมการ

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

ขั้น ตอนที่ 2 การเชื่ อ มโยงของข้อ มู ล ของตัว แบบโดยประมาณ
อัล กอริ ทึ ม นี้ จะใช้ เวกเตอร์ จุ ด ศู น ย์ก ลางพารามิ เตอร์ แ ปดตัว (x, y)
ความกว้ า ง (l) ความสู ง (h) และอนุ พั น ธ์ ข องความเร็ ว (x, y, l, h)
เพื่อดาเนิ นการติ ดตามวัตถุ โดยใช้ตวั กรองคาลมาน (Kalman Filter) ใน
การจาลองสถานะเหล่านี้ให้เป็ นระบบไดนามิก
ขั้ น ตอน ที่ 3 จากส ถาน ะที่ คาดการณ์ ไว้ ตั ว กรองคาลมาน
จะเชื่ อ มโยงการตรวจจับ ใหม่ กับ การติ ด ตามวัต ถุ เก่ าในเฟรมก่ อ นหน้า
การเชื่ อมโยงนี้ ค าน วณ โดยใช้ อ ั ล กอริ ทึ ม ฮั ง กาเรี ยน (Hungarian
Algorithm) กับเมตริ กในการเชื่อมโยงวัดค่า Bounding Box ที่ทบั ซ้อนกัน
หลังเฟรม [10]

(1)

ดังนั้น กรอบขอบเขตที่ ไม่ มี วตั ถุ ต้องมี ค่า Confidence เท่ ากับ ศู น ย์
มิ ฉ ะนั้ น ดัช นี น้ ี จะเป็ นจุ ด ตัด เดี ย วกัน เหนื อ การรวมกัน ระหว่ า งกรอบ
ขอบเขตที่ มี อ ยู่ใ นความจริ ง ภาคพื้ น ดิ น กับ สิ่ ง ที่ ค าดการณ์ ไ ว้ ผลลัพ ธ์
สุ ดท้ า ย เครื อข่ า ยสร้ า งโครงสร้ า งของข้ อ มู ล ที่ ป ระกอบด้ ว ยคลาส
Confidence และพิกัดของกรอบขอบเขตที่ คาดการณ์ ไว้ดังรู ปที่ 1 แสดง
ขั้นตอนของกระบวนการตรวจจับ

2.3 Tesseract OCR
การอ่ า นอั ก ขระด้ ว ยแสง (Optical Character Recognition: OCR)
เป็ นการแปลงภาพข้อ ความที่ ส แกนหรื อ พิ ม พ์ เช่ น กระดาษ นิ ต ยสาร
สัญญา หรื อข้อมูลอะไรก็ตามที่อยูใ่ นรู ปของเอกสารกระดาษ ให้กลายเป็ น
ข้อความ หรื อให้มีความฉลาดมากขึ้น กว่าการเป็ นข้อความธรรมดา คื อ
สามารถบัน ทึ ก ไปเป็ นไฟล์ป ระมวลผลค าที่ ส ามารถแก้ไขได้ง่าย และ
บันทึกเก็บไว้ได้ ด้วยเทคโนโลยีน้ ี ได้เปิ ดโอกาสให้สามารถเลือกใช้วสั ดุ
หรื ออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้ในการสารองข้อมูล โดยพื้นที่ที่ใช้งานที่นอ้ ย ซึ่ง
ต่างกับ การเก็บ ข้อมู ลที่ ยงั คงอยู่ในรู ป แบบของกระดาษ โครงสร้างการ
ทางานของ Tesseract OCR แสดงดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 1 โมเดล YOLO แบ่งภาพออกเป็ นตาราง S × S และสาหรับแต่ละช่องของกริ ดซึ่งมี
กรอบ B และ Confidence Score สาหรับกล่องเหล่านั้น

2.2 Deep SORT
การติ ด ตามวัต ถุ ห ลายรายการ (Multiple Object Tracking: MOT)
สามารถท าได้ใน 2 ขั้น ตอน คื อ การตรวจหาและการเชื่ อ มโยง ในการ
ติ ด ตามวัต ถุ ห ลายชิ้ นนั้ นเรี ยกว่ า Deep Simple Online and Realtime
Tracking (Deep SORT) ซึ่ งเป็ นอัลกอริ ทึมในการดักจับและติ ดตามวัตถุ
(Object Tracking) ที่มีประสิ ทธิ ภาพจากการวิเคราะห์ลาดับของภาพ หรื อ
เฟรมของวีดีโอ ความแตกต่างหลักเมื่อเทียบกับ SORT คือการเพิ่มเมทริ กซ์
เพื่ อ เชื่ อ มโยงคุ ณ ลั ก ษณะเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ทธิ ภ าพ โดยใช้ CNN
เนื่ องจากส่ วนขยายนี้ Deep SORT สามารถติดตามวัตถุผ่านการบดเคี้ยวที่
ยาวนานขึ้น ซึ่ งจะช่ วยลดจานวนการรั บส่ งข้อมูลที่ ระบุ ตวั ตนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพ สามารถระบุ ข้ ั น ตอนการท างาน Deep SORT ได้ ใ น
3 ขั้นตอน คือ
ขั้น ตอนที่ 1 การตรวจจับ วัตถุ ตาม CNN เช่ น Faster-RCNN หรื อ
YOLO เป็ นต้น ใช้สาหรับการตรวจจับเบื้องต้นในเฟรม

รู ปที่ 2 โครงสร้างการทางานของ Tesseract OCR [11]

จากรู ปที่ 2 เป็ นการทางานของ Tesseract OCR ขั้นตอนแรกเป็ นการ
นาภาพมาแปลงค่าความเข้มของแต่ละพิกเซลให้เหลือเพียง 2 ค่า คือ 0 กับ
255 เรี ย กภาพที่ มี ค่ า ความเข้ม เพี ย ง 2 ค่ า ว่ า “Binary Image” โดยจะใช้
Adaptive Thresholding ในการแบ่ ง ความเข้ม ในแต่ ล ะพิ ก เซล ขั้น ตอน
ต่อไป คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบที่ใช้ในการแยกโครงร่ างของอักขระ
วิธีน้ ี มีประโยชน์มากเพราะใช้ OCR ของรู ปภาพด้วยข้อความสี ขาวและ
พื้นหลังสี ดา หลังจากนั้นโครงร่ างจะถูกแปลงเป็ นวัตถุไบนารี ขนาดใหญ่
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ถูกจัดระเบียบเป็ นบรรทัดข้อความ เส้นและขอบเขตจะได้รับการวิเคราะห์
สาหรับพื้นที่บางส่ วนที่คงที่หรื อขนาดข้อความที่เทียบเท่ากัน ข้อความจะ
ถูกแบ่ งออกเป็ นคาโดยใช้การเว้นวรรคแบบแน่ น อน และการเว้นวรรค
แบบไม่แน่นอน

เลือกยานพาหนะ และโมดูลในการตรวจจับวันที่และเวลา แสดงดังภาพที่ 3
โดยโมดู ล แรกท าการอ่ า นทุ ก เฟรมจากวิ ดี โ อ และท าการตรวจจั บ
ยานพาหนะด้วย YOLOv3 ซึ่ งการตรวจจับของยาพาหนะของงานวิจยั จะ
ตรวจจับ ยานพาหนะ 3 ประเภท ได้แก่ รถยนต์ รถบรรทุ ก รถโดยสาร
ประจาทาง ตัว อย่า งการใช้ YOLOv3 มาท าการตรวจจับ ยานพาหนะที่
สัญจรอยูบ่ นถนน แสดงดังรู ปที่ 3

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Chirag and Dharmendra [11] ท าการศึกษาการดึ งข้อมูล หมายเลข
รถออกจากป้ ายทะเบี ยนรถโดยใช้วิธีการอ่านอักขระด้วยแสง (Optical
Character Recognition: OCR) ของเครื่ องมือที่ชื่อว่า Tesseract OCR ซึ่งจะ
ทาการเปรี ยบเทียบเครื่ องมือนี้กบั Transym OCR ข้อมูลที่นามาใช้ทดสอบ
เป็ นข้อมูลรู ปภาพป้ ายทะเบี ยนรถ ผลลัพธ์ที่ได้ยืนยันว่า Tesseract OCR
ดีกว่าหรื อเร็วกว่า Transym OCR ในกรณี ของการดึงข้อมูลป้ายทะเบียนรถ
ที่เป็ นรู ปภาพที่มีความเฉพาะเจาะจง
Dhiman ana Singh [12] ทาการเปรี ยบเทียบวิธีการอ่านอักขระด้วย
แสงที่ เป็ นเครื่ อ งมื อ โอเพนซอร์ ส ระหว่ า ง Tesseract และ GOCR การ
เปรี ยบเทียบเครื่ องมือจะพิจารณาจากความเที่ยงตรงและความแม่นยาโดย
พิ จ ารณาจากพารามิ เตอร์ ต่ า งๆ เช่ น ประเภทรู ป ภาพ ความละเอี ย ด
ความสว่าง และประเภทแบบอัก ษร ผลการทดสอบพบว่า Tesseract มี
ความค่าความเที่ยงตรงและค่าความแม่นยามากกว่า GOCR
Santos and et al. [10] ท าการพั ฒ นาระบบการนั บ รถที่ มี ค วาม
เที่ยงตรงสู งบนถนนในบราซิ ลโดยใช้ YOLOv3 สาหรับการตรวจจับวัตถุ
และ Deep SORT ส าหรั บ อั ล กอริ ทึ ม การติ ด ตามวัต ถุ ห ลายรายการ
ชุดข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ คือ ชุดข้อมูล GRAM และชุดข้อมูล CD2014
ผลการทดสอบค่าที่เหมาะสมที่สุดสาหรับ YOLO คะแนนเท่ากับ 0.7 คือ
ค่าความเชื่ อมัน่ 70% นอกจากนี้ ค่าของ aK เท่ากับ 7 ได้ถูกเลือกในการ
สร้างการตรวจสอบความถูกต้องของ YOLOv3 และ Deep SORT เพื่อใช้
ปรับพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดพบว่า ระบบมีความแม่นยาสู งกว่าร้อยละ
90 ในสถานการณ์จริ งบนทางหลวงของบราซิล
Ghaith and Mohammed [13] ทาการพัฒนาระบบการการตรวจจับ
วัต ถุ บ นถนนโดยใช้ อ ัล กอริ ทึ ม YOLOv3 ที่ ใ ช้ Draknet-53 CNN เพื่ อ
ตรวจจับวัตถุ 4 ประเภท ได้แก่ คนเดิ น เท้า ยานพาหนะ รถบรรทุก และ
นักปั่ นจักรยาน โมเดลนี้ ฝึกโดยใช้ชุดข้อมูล Kitti Dataset ที่รวบรวมจาก
ถนนสาธารณะโดยใช้กล้อ งหน้ารถ อัลกอริ ทึ ม ได้รับ การทดสอบและ
แสดงผลการตรวจจับ ผลการทดสอบพบว่า คนเดิ น เท้ามี ค วามแม่ น ย า
ร้ อ ยละ 100 ค่ า ความว่ อ งไวร้ อ ยละ 54.28 ยานพาหนะมี ค วามแม่ น ย า
ร้อยละ 98.9 ค่าความว่องไวร้อยละ 88.59 รถบรรทุกมีความแม่นยาร้อยละ
100 ค่าความว่องไวร้อยละ 50 และนักปั่ นจักรยานมีความแม่นยาร้อยละ
88.23 ค่าความว่องไวร้อยละ 78.9

รู ปที่ 3 ตัวอย่างในการตรวจจับยานพาหนะ

โมดูลนี้ ส่งผลตาแหน่ งของยานพาหนะทุกคันที่ตรวจพบ เช่น พิกดั
ของกรอบ เป็ นต้น จากนั้นโมดูลที่สองจะตรวจเลือกยานพาหนะที่ขา้ มเส้น
ตามพิกดั หรื อตาแหน่ งของยานพาหนะ ในการตรวจนับยานพาหนะบน
เส้น Detect Line ใช้อลั กอริ ทึม Deep SORT ที่เป็ นอัลกอริ ทึมในการดักจับ
และติ ด ตามวัต ถุ (Object Tracking) ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจากการวิ เคราะห์
ลาดับของภาพ หรื อเฟรมของวีดีโอ โดยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเชิ ง
พื้น ที่ และเวลาของวัตถุในระหว่างวิดีโอรวมถึงการมี อยู่ตาแหน่ งขนาด
รู ปร่ างเพื่อคานวณพิกดั ตาแหน่ งของยานพาหนะของแต่ละคันที่เคลื่อนที่
ไป จากนั้นใช้การลากเส้นระหว่างจากจุดที่ เคลื่อนที่ไปกับจุดที่ผ่านมาจะ
ได้เส้นตรงของยานพาหนะของแต่ละคัน การตรวจจับจะถูกพิจารณาเมื่อ
เส้ น ตรงของยานพาหนะตัด กับ เส้ น ตรงของเส้ น Detect Line พร้ อ มกับ
โมดูลที่สาม Tesseract OCR ทาการตรวจจับวันที่และเวลาของยานพาหนะ
แต่ละคันที่ผ่านเส้น ทาการดึงข้อมูลวันที่ และเวลาที่แสดงอยู่บนวิดีโอให้
ออกมาเป็ นข้อมูลไฟล์ขอ้ ความ (Text File) สาหรับเก็บข้อมูลแบบตาราง
โดยใช้จุลภาคแบ่งข้อมูลในแต่ละหลัก และใช้การเว้น บรรทัดแทนการ
แบ่งแถว โดยบันทึกเป็ นไฟล์.CSV

3. วิธีการดาเนินการวิจัย

รู ปที่ 4 โครงสร้างสถาปัตยกรรมในการตรวจจับยานพาหนะกับวันที่และเวลา

การประยุกต์ใช้ YOLOv3 ร่ วมกับ การอ่ านอักขระด้วยแสงในการ
ตรวจจั บ ยานพ าหนะบนถ นน ในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
ประกอบด้วยโมดูลหลัก 3 โมดูล ได้แก่ โมดูลตรวจจับวัตถุ โมดูลตรวจ

สาหรั บ การใช้ Tesseract OCR เพื่ อ ดึ งข้อมูลข้อความที่ ตวั เลขจาก
ภาพ OCR ของภาพสี ที่ซับซ้อนถูกดาเนิ นการโดย Tesseract และหลังจาก
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การประมวลผลภาพด้วย OCR ตัวเลขวันที่และเวลาที่ดึงออกมาในภาพไม่
แม่ น ย า ตัวเลขวัน ที่ แ ละเวลาที่ แยกออกมาไม่ เหมื อ นกับ ที่ เห็ น ในภาพ
ดังนั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยายิง่ ขึ้น จึงนาเทคนิคการตัดส่วนภาพมาใช้
ร่ วมกับ Tesseract OCR โดยทาการตัดรู ปภาพในส่ วนของวันที่และเวลาที่
ต้องการโดยตัดเอาแค่ส่วนของตัวเลข แสดงดังรู ปที่ 5

การวัดประสิ ทธิ ภาพของระบบจะถูกวัดโดยค่าความแม่นยา ซึ่ งเป็ น
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างจานวนรถจริ งกับจานวนรถที่ระบบ
นับ เปอร์เซ็นต์ของความแม่นยาคานวณดังสมการที่ 2
Vehicle Precision =


1 

RC v - SC v
RC v


 × 100%


รู ปที่ 5 ตัวอย่างรู ปภาพที่ถูกตัดส่วนประกอบเฉพาะส่วน

RC v

คือ จานวนของยานพาหนะตามจริ ง

จากนั้นนารู ปภาพที่ตดั มาทาการแปลงเป็ นภาพระดับสี เทาเพื่อแปลง
เป็ นรู ปขาว-ดา ก่อนที่จะถูกนาไปดาเนินการในขบวนการ OCR เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เป็ นตัวเลขตัวเลขออกมา แสดงดังรู ปที่ 6

SC v

คือ จานวนของยานพาหนะที่ระบบตรวจจับได้

(2)

และการเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างระหว่างวัน ที่ และเวลาที่ แสดง
ทั้งหมดกับวันที่และเวลาที่ แสดงออกมาได้ถูกต้อง เปอร์ เซ็นต์ของความ
แม่นยาคานวณ ดังสมการที่ 3

รู ปที่ 6 ตัวอย่างรู ปภาพเฉพาะส่วนที่ถูกทาให้เป็ นภาพขาว-ดา

Time Precision =

ข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลวิดีโอภาพการสัญจรของยานพาหนะบนถนน
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จานวน 3 วิดีโอ ความละเอียด 720p ที่
30 fps จานวน 10,890 เฟรม ซึ่ งในการตรวจจับจะใช้การกาหนดค่าของ
confidence ที่ 0.7 และค่ า threshold ที่ 0.3 โดยตั ว อย่ า งการตรวจจั บ
ยานพาหนะในแต่ละเฟรมแสดงดังรู ปที่ 7 โดยที่เมื่อยานพาหนะเคลื่อนที่
ผ่านเส้น Detect Line จะถูกตรวจจับว่าพบยานพาหนะ


1 

AC t - RC t
AC t


 × 100%


AC t

คือ จานวนของวันที่และเวลาที่แสดงทั้งหมด

RC t

คือ จานวนของวันที่และเวลาที่แสดงออกมาได้ถูกต้อง

(3)

4. ผลและการอภิปราย
ผลของการประยุกต์ใช้ YOLOv3 ร่ วมกับการอ่านอักขระด้วยแสง
ในการตรวจจับ ยานพาหนะบนถนนในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
ทดสอบโดยใช้วิดีโอทั้ง 3 วิดีโอ ความละเอียด 720p ที่ 30 fps ทั้งหมดนี้ มี
10,890 เฟรม ผลการทดสอบการตรวจจับยานพาหนะแสดงดังตารางที่ 1
และผลการการดึงข้อมูลของวันที่และเวลาที่ยานพาหนะแสดงดังตารางที่ 2
ชื่ อวิดีโอ
Video1
Video2
Video3

รู ปที่ 7 ตัวอย่างการตรวจจับยานพาหนะในแต่ละเฟรม

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบตรวจจับยานพาหนะ
จานวน
จานวน
ร้ อยละ
ตามจริง
ระบบตรวจจับ ความคลาดเคลื่อน ความแม่ นยา
40
37
3
92.50
48
39
9
81.25
65
67
2
96.92
เฉลี่ย
93.46

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบการตรวจจับยานพาหนะ โดย Video1
ค่ า ความแม่ น ย าเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 92.50 Video2 ค่ า ความแม่ น ย าเท่ า กั บ
ร้อยละ 81.25 และ Video3 ค่าความแม่นยาเท่ ากับร้อยละ 96.92 โดยการ
ตรวจจับยานพาหนะมีความแม่นยาเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 93.46

หลังจากนั้นจะดึงข้อมูลวันที่และเวลาที่รถเคลื่อนที่ผา่ นออกมาเป็ น
ข้อมูลในรู ปแบบไฟล์ .CSV

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบระบบตรวจจับวันที่และเวลา
จานวน
จานวน
ร้ อยละ
ชื่ อวิดีโอ
ความคลาดเคลื่อน ความแม่ นยา
ทั้งหมด
ที่ถูกต้ อง
Video1
38
36
4
89.47
Video2
48
48
0
100.00
Video3
67
65
2
99.97
เฉลี่ย
95.80

รู ปที่ 8 แสดงตัวอย่างไฟล์ขอ้ มูลแบบ.CSV

จากตารางที่ 2 ผลการดึงข้อมูลของวันที่ และเวลาที่ ยานพาหนะถูก
ตรวจพบ โดย Video1 ค่ า ความแม่ น ย าเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 89.70 Video2
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ค่าความแม่นยาเท่ากับร้อยละ 100.00 และVideo3 ค่าความแม่นยาเท่ากับ
ร้อยละ 99.97 โดยการดึงข้อมูลของวันที่ และเวลาที่ยานพาหนะถูกตรวจมี
ความแม่นยาเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 93.46
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5. สรุปผล
การประยุกต์ใช้ YOLOv3 ร่ วมกับ การอ่ านอักขระด้วยแสงในการ
ตรวจจับ ยานพาหนะบนถนนในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี โดยใช้
วิ ดี โ อ 3 วิ ดี โ อ ความละเอี ย ด 720p ที่ 30 fps ทั้ง หมดนี้ มี 10,890 เฟรม
พบว่ า การตรวจจับ วัต ถุ โ ดยใช้ YOLOv3 ในการตรวจจับ ได้ก าหนด
บริ เวณการเคลื่อนผ่านของยานพาหนะ จากนั้นระบบทาการดึงข้อมูลวันที่
ของยานพาหนะแต่ล ะคัน จะเห็ น ได้ว่า มี ค วามแม่ น ยาในการตรวจจับ
ยานพาหนะสู งคิดเป็ นร้อยละ 93.46 และความแม่นยาการดึ งข้อมูลวันที่
และเวลาคิดเป็ นร้อยละ 95.80
เนื่ องจากวิดีโอที่เรานามาทดสอบเป็ น CCTV ที่ติดตั้งอยู่ภายในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งการติดตั้งของกล้องที่มีเป็ นสภาพแวดล้อมที่
ไม่เหมาะสมในการตรวจจับยานพาหนะจึงทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนใน
การตรวจจับยานพาหนะบนถนน เนื่ องจากด้วยมุมมองของกล้องทาให้
ยานพาหนะที่ เรากาลังติ ดตามถูกซ้อ นทับ โดยยานพาหนะอื่น ส่ งผลให้
ยานพาหนะหายไปและปรากฏขึ้นอี กครั้งเมื่อผ่านเส้นตรวจจับ หรื อแม้
กระทั้งภาพของยานพาหนะในขณะที่ เคลื่ อนที่ มีความกลมกลืนกับภาพ
พื้ น หลังของวิ ดี โอก็ ส ามารถท าให้ เกิ ด ข้อ ผิ ด พลาดในการตรวจจับ ได้
ในส่ วนของการอ่านอักขระด้วยแสงข้อผิดพลาดเกิดจาก Tesseract OCR มี
ความไวต่อแสงสว่าง และพื้นหลังที่กลมกลืนกับตัวเลขที่แสดงอยูใ่ นภาพ
วิดีโอทาให้เกิดการดึงข้อมูลวันที่และเวลามีความผิดพลาดตามไปด้วย
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ระบบตรวจข้อสอบปรนัยออนไลน์ ด้วยเทคนิคโครงข่ ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน
Online Multiple-Choice Examinations System based on Convolutional Neural Network Technique
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บทคัดย่อ

1.

บทความนี้ ได้นาเสนอระบบตรวจข้อสอบปรนัย ซึ่ งทางานบนเว็บ
แอปพลิเคชัน จุดประสงค์จดั ทาใช้ตรวจข้อสอบปรนัย เพื่อลดเวลาทางาน
และอ านวยความสะดวกให้ นัก การศึ ก ษาน าไปใช้งาน ระบบมี วิ ธี ก าร
ทางานบนเว็บแอปพลิเคชัน ใช้หลักการประมวลผลภาพ ร่ วมกับ โครงข่าย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน สาหรับผูใ้ ช้งานจาเป็ นต้องมีขอ้ มูล ไฟล์
ภาพเฉลยข้อสอบ พร้ อมกระดาษค าตอบ และอัป โหลดเข้าระบบ สิ่ งที่
ได้รับคือผลการตรวจคาตอบซึ่ งประกอบด้วย ไฟล์รูปภาพคะแนน และ
ไฟ ล์ เ อกสาร รู ป แบบ *.CSV ความสามารถของระบบสามารถ
ตรวจข้อสอบจากกระดาษคาตอบ 3 รู ปแบบ และ ความเที่ยงตรงการตรวจ
เครื่ องหมายกากบาทเฉลี่ยร้อยละ 95.38 และระบบมีความเร็ วเฉลี่ยในการ
ตรวจ 17.43 วินาทีต่อกระดาษคาตอบหนึ่งแผ่น

บทนา

การสอบปรนัยเป็ นวิธีการสอบที่นิยมซึ่งการสอบนั้น สามารถจัดการ
ได้ง่าย จึงมีการใช้ในหน่วยงานราชการ หรื อ ภาคเอกชนแต่อย่างไรก็ตาม
จะมีกระบวนการที่มีความสาคัญ คือ การตรวจให้คะแนนผูส้ อบ ใช้เวลา
และต้ อ งมี ก ารตรวจทาน เพื่ อ ความถู ก ต้ อ ง ท าให้ ต้ อ งสร้ า งระบบ
ตรวจข้อสอบโดยคอมพิวเตอร์ โดยการสื บค้นของผูว้ ิจยั ได้มีงานปริ ญญา
นิพนธ์ก่อนหน้านี้ มีการพัฒนาระบบตรวจข้อสอบซึ่ งมีขอ้ จากัดเรื่ องของ
การเข้าถึงโปรแกรมที่ ไม่สามารถใช้งานในระบบออนไลน์ได้ [1] และ
งานวิ จัย [2] มี ห ลัก การที่ ใ ช้วิ ธี ก ารเทคนิ ค สหสั ม พัน ธ์ ในการตรวจ
เครื่ องหมาย โดยระบบที่ มีการสร้างมาแล้วหลายระบบเช่น [3] มีขอ้ ด้อย
ใช้ห ลัก การหาจุดตัด กากบาทแต่ ล ายมือ ผู ้ส อบนั้น ไม่ ได้มี ล ัก ษณะเป็ น
เส้นตรงสองเส้นตัดกันเสมอไป ทาให้ความถูกต้องเพียง ร้อยละ 90.47 ที่
กล่ า วมานั้ น เป็ นการท างานแบบเครื่ อ งเดี ย ว ไม่ มี ค วามสามารถด้า น
เครื อข่ าย ท าให้ ผู ้ต้อ งการใช้งานต้องติ ด ตั้งโปรแกรมตรวจข้อสอบใน
เครื่ อง และ ติดตั้งโปรแกรมช่วยเหลือต่างๆ เพื่อให้ผูใ้ ช้งานสามารถใช้งาน
ได้ ส ะดวกและรวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น จึ ง ได้ เกิ ด การพั ฒ นาระบบนี้ โดยเพิ่ ม
ความสามารถ การเลือกใช้กระดาษคาตอบซึ่งที่มีความหลากหลายรู ปแบบ
เนื่องจากระบบตรวจข้อสอบ โดยทัว่ ไปนั้นใช้กระดาษในรู ปแบบเดียว
จากปั ญ หาข้างต้น การพัฒ นาระบบในรู ป แบบออนไลน์ น้ ั น เป็ น
ประโยชน์แก่ผูใ้ ช้งานไม่จาเป็ นต้องติ ดตั้งโปรแกรมก่อนเข้าใช้งาน และ
ผู ้ ใ ช้ ง านสามารถเข้ า ถึ ง ระบบตรวจข้ อ สอบได้ ทุ ก ที่ ที่ มี เ ครื อข่ า ย
อิน เทอร์ เน็ ต โดยที มงานวิจัย พัฒ นาให้ ระบบตรวจข้อสอบสามารถใช้
กระดาษได้ 3 รู ปแบบ ทาให้สามารถนาไปใช้ได้ห ลายหน่วยงานและยัง
สามารถออกรายงาน คะแนนผูส้ อบให้อยู่ในรู ปแบบไฟล์ CSV และไฟล์
ระบบได้นาอัลกอริ ทึมที่สามารถระบุความเป็ นเอกลักษณ์ของเครื่ องหมาย
กากบาทที่ สามารถพยากรณ์ได้แม่นยา และ เที่ยงตรง โดยได้ใช้หลักการ
โครงข่ ายประสาทเที ยมแบบคอนโวลู ชัน น ามาเป็ นอัล กอริ ทึ ม ในการ
พัฒนาโปรแกรม เนื่องจากอัลกอริ ทึมที่กล่าวมาถูกออกแบบมาเพื่อจดจา
รู ป ภาพที่ ใ ช้ วิ ธี ก ารรู้ จ าภาพ และ ใช้ เ ทคนิ ค พื้ น ฐานต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ
ประมวลผลภาพเพื่อสร้างระบบ รวมถึง การออกแบบฐานข้อมูล และการ
ทางานรวมกับ เว็บแอปพลิเคชันทาให้ระบบสามารถทางานได้ในทุกที่ ที่มี
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต

คาสาคัญ : ข้อสอบปรนัย โครงข่ ายประสาทเที ยมคอนโวลูชัน เว็บแอป
พลิเคชัน

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
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ตรวจข้อสอบ ดังรู ป ที่ 1 ถ้าผูใ้ ช้งานเลื อกตรวจข้อสอบ จะท าให้ เข้าสู่
กระบวนการ เลือกอัปโหลดไฟล์ เริ่ มจาก เลือกไฟล์ขอ้ มูลผูเ้ ข้าสอบ ไฟล์
เฉลย และไฟล์ขอ้ สอบ และทาการตรวจสอบว่าทาการตรวจสอบสาเร็ จ
หรื อไม่ ลาดับถัดไปเป็ นกระบวนการ ประมวลผลภาพ ตรวจสอบความ
เอียงมีการแก้ไขโดยเทคนิ คการปรับองศาของภาพ ลาดับถัดไปเป็ นการ
ตัดภาพข้อสอบในแต่ละคอลัมน์ เพื่อแยกเป็ นข้อ และ แยกเป็ นตัวเลือก
โดยวิธีก ารประมวลผลภาพ และลาดับถัดไปเป็ นกระบวนการพยากรณ์
เพื่ อ ตรวจสอบการท าเครื่ อ งหมายกากบาทถู ก ต้อ ง ซึ่ งล าดับ ถัด ไปมี
ความสาคัญ คือการพยากรณ์ เครื่ องหมายกากบาทซึ่ งได้อธิ บายในลาดับ
ถัดไป

2. ระบบ และ วิธีการออกแบบการทางาน
การออกแบบระบบ
ขั้น ตอนการดาเนิ น งานออกแบบระบบตรวจข้อสอบปรนั ยนั้ น มี
รู ปแบบการทางานเป็ นส่วนย่อยอีกหลายระบบโดยแสดงดังรู ปที่ 1

การแปลเครื่องหมาย และ โครงสร้ างโมเดล CNN
การแปลภาพเครื่ องหมายกากบาทในรู ปที่ 3 ทาการลดขนาดข้อมูล
โดยการลดขนาดของภาพเป็ นภาพขนาด 7×6 และแปลความหมายภาพ
7×6 เป็ นเลขฐานสอง ได้ขอ้ มูลอนุกรมเลขฐานสองขนาด 42 บิต

รู ปที่ 3 การแปลงข้อมูลภาพและลดขนาดเป็ นข้อมูลดิจิตอล

การออกแบบโครงสร้างโมเดล CNN ได้มีการออกแบบคลาส ดังรู ป
ที่ 4 ให้มีสองคลาส โดยทาการสอนระบบ ด้วยข้อมูลเครื่ องหมาย กากบาท
และ เครื่ องห มายที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ากบาท เพื่ อ ให้ โมเดล CNN [4] [5] มี
ความสามารถในการจาแนกเครื่ องหมายที่ ผูเ้ ข้าสอบท าข้อสอบ โดยใช้
เครื่ องมือของ TensorFlow ทางานร่ วมกับ Python
รู ปที่ 1 ผังงานการดาเนิ นงานระบบตรวจข้อสอบปรนัย

โดยการออกแบบได้มีโมดูลย่อยซ้อนในระบบใหญ่ ซึ่ งทีมวิจยั จะ
อธิ บายการทางานของภาพรวมระบบโดยมีก ารออกแบบส่ วนเชื่ อมโยง
เว็บไซต์ กับผูใ้ ช้งานดังแผนผังเว็บไซต์ ที่นาเสนอในรู ปที่ 2
รู ปที่ 4 การแปลงข้อมูลภาพและลดขนาดเป็ นข้อมูลดิจิตอล

และหลังจากนั้น ออกรายงาน ในรู ปแบบต่างๆ ไฟล์ แบบ *.CSV
และ ไฟล์รูปภาพ ขั้นตอนสุ ดท้ายการทางานของระบบคือ การนาไฟล์ที่
เป็ นผลจากการตรวจเรี ยบร้อยแล้ว ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะนาไฟล์
ไปใช้งานหรื อไม่

รู ปที่ 2 ผังงานเว็บไซต์ของระบบ

การออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน

เริ่ มจากการตรวจสอบบัญชี ใช้งาน เพื่อเข้าสู่ ระบบ เพื่อตรวจสอบ
สิ ทธิ์ หากไม่มีบญ
ั ชีจะเข้าสู่ โมดูลการสมัครสมาชิก ลาดับถัดไปเป็ นการ
เข้า สู่ ร ะบบตรวจสอบความถู ก ต้อ งผู ้ใ ช้ง าน เมื่ อ เข้า สู่ ร ะบบได้ จะมี
ทางเลื อ กสามารถเข้ า ถึ ง ระบบ ดั ง ผัง งานรู ป ที่ 2 ในขั้ นตอนเลื อ ก

ระบบจัดการเว็บแอปพลิเคชั นเป็ นอีก หนึ่ งส่ วนที่ ส าคัญ ของเว็บ
แอปพลิ เคชัน จึ ง ได้มี ก ารออกแบบการท างานของเว็บ แอปพลิ เคชัน
ทั้งหมดให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้ระบบสามารถทางานได้อย่างรวดเร็ ว
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โดยเลือกใช้ภาษาไพธอน (Python) ใช้เฟรมเวิร์ค แบบเร็ ว (Fast API) ใน
การพัฒนาระบบมีรูปแบบการออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน [6] ดังรู ปที่ 5

วิธีการทดลอง
นาเข้าข้อมูลภาพกระดาษคาตอบที่ได้จากไฟล์รูปภาพแบบดิจิตอล
ป้อนเข้าสู่ ระบบโดยไฟล์คาตอบแต่ละแผ่นทาเครื่ องหมายจานวน 60 ข้อ
100 ข้อ และ 120 ข้อ ทดลองโดยใช้ผลการสอบของนัก ศึก ษาในวิชาที่
เรี ยนวิชาเครื่ องวัดสัญญาณดิจิตอล จานวน 3 ห้อง นักศึกษาทั้งหมด 100
คน โดยเตรี ยมขนาดภาพดังตารางที่ 1 เพื่อนาไปทดลองหาประสิ ทธิภาพ
ของระบบ

3. ผลการทดลอง

รู ปที่ 5 การออกแบบระบบเว็บแอปพลิเคชัน

การทดสอบการทางานของระบบนั้น มีการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
โดยเลือกแสดงส่วนข้อสอบรู ปแบบ 120 ข้อ และเลือก 10 ลายมือที่ได้จาก
ผูเ้ ข้าสอบจริ ง มีการทดสอบ 4 ด้านคือ การทดสอบที่ 1 การทดสอบความ
เที่ยงตรง แสดงในรู ปที่ 7 โดยมีค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ ร้อยละ 95.38

การเตรียมภาพ
กระดาษค าตอบที่ ใ ช้ ระบบได้ออกแบบที่ มีค วามยืด หยุ่น โดยจะ
พิจารณาจากกรอบคาตอบ ของช่องสาหรับกากบาท โดยออกแบบกระดาษ
ออกมา 3 รู ปแบบ ดังรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 รู ปแบบกระดาษคาตอบทั้ง 3 แบบที่ใช้ทดสอบระบบ
รู ปที่ 7 ร้อยละความเที่ยงตรงของการพยากรณ์ 10 กลุ่มตัวอย่าง

จากรู ปที่ 6 มีรูปแบบ 3 รู ปแบบ มีขนาดข้อสอบที่แตกต่างกันคือ 120
ข้อ 100 ข้อ และ 60 ข้อ เพื่ อ การน าไปใช้ ได้ในสถานการณ์ ต่างๆโดย
จุ ด ประสงค์ เพื่ อ ทดสอบการน าไปใช้ง านกับ ข้อ สอบโดยกระดาษที่
นามาใช้ ไม่มีการดัดแปลงรู ปภาพ ขนาดเท่ากับ กระดาษ A4 แต่มีรูปแบบ
จานวนข้อที่แตกต่างกัน

การทดสอบที่ 2 เป็ นการทดสอบเรื่ องความเร็ วในการประมวลผล
โดยมีผลแสดงดังรู ปที่ 8 โดยมีค่าเฉลี่ยเวลาข้อมูลทั้งหมด 17.43 วินาที

เครื่ องมือในการทดลอง
ในระบบมี เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบการท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์ จานวนภาพ และ โปรแกรมที่ ใช้ในการประมวลผล มีการ
กาหนดพารามิเตอร์ ต่างๆ ในการทดลองดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบอักษรและขนาดสาหรับส่วนต่างๆของบทความ
พารามิเตอร์
ค่าที่ใช้ ในการทดลอง
ชนิดข้อมูล
ภาพนิ่งขนาด 1700x2338 จุด
รู ปแบบไฟล์
.jpg, .jpeg, .png
หน่วยประมวลผล
Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU @
1.90GHz
จานวนภาพทดลอง
120 ภาพ
หน่วยความจา
8GByte 1,380MHz
ระบบปฏิบตั ิการ
Windows 11
โปรแกรมประมวลผล
Python Pycharm Comunity Edition
2020.3.2

รู ปที่ 8 ความเร็วของการพยากรณ์ 10 กลุ่มตัวอย่าง
การทดสอบที่ 3 ความสามารถด้า นเวลาการท างานผ่ านระบบ
เครื อข่ายโดยระบบที่ใช้งาน ใช้ความเร็วเครื อข่าย Upload 10 Mbit/S และ
ความเร็ ว Download 10 Mbit/S โดยมีผลการทดสอบดังรู ปที่ 9 โดยตัด
เวลาในช่วงของการป้อนข้อมูลของมนุษย์ออกจากการทดสอบ
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ดังที่ น าเสนอในหัวข้อ ผลการทดลอง โดยพบว่ ามี ปัจจัยที่ ท าให้ ผลการ
ทดลองคลาดเคลื่อนเช่น เครื อข่ายอินเทอร์เน็ ตซึ่ ง มีบางเวลาที่ เครื อข่ายผู ้
ให้ บริ ก ารมีค นใช้สูง ทาให้ เกิ ดความล่า ช้า และ ขนาดของข้อมูล ที่สอน
ระบบมีความละเอียดน้อย ทาให้ ความสามารถในการพยากรณ์ น้อยกว่า
งานวิจยั ที่มีมาก่อนหน้า [2] แต่ก็มีผลการทดลองที่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันกับ งานวิจยั ที่มีมาก่อนหน้า [1] [2] กล่าวคือ เมื่อเพิ่มความละเอียด
ภาพจะทาให้การประมวลผลลดลง และ เมื่อ ลดขนาดภาพความเที่ยงตรง
จะมีผลที่ลดลง
รู ปที่ 9 ผลการทดสอบระยะเวลาของระบบกับการติดต่อผูใ้ ช้งาน

5. สรุป
ระบบตรวจข้อ สอบปรนั ย ใช้ ห ลั ก การตัด สิ น ใจแบบโครงข่ า ย
ประสาทเที ยมแบบคอนโวลู ชัน นี้ สามารถตรวจข้อ สอบเครื่ อ งหมาย
กากบาท โดยสามารถตรวจเครื่ องหมายกากบาทได้ อ ย่ า งอิ ส ระ มี
ความสามารถตรวจข้อสอบไฟล์รูปภาพ 3 รู ปแบบ (.jpeg .jpg และ .png )
โดยระบบ สามารถรองรับกระดาษคาตอบ 3 รู ปแบบดังนี้ 120 ข้อ รู ปแบบ
100 ข้อ และรู ปแบบ 60 ข้อ มีผลใกล้เคียงกัน ซึ่ งมีความถูกต้องเที่ยงตรง
เป็ น ร้อยละ 95.38 และใช้เวลาในการตรวจเฉลี่ย 17.43 วินาที

การทดสอบที่ 4 แสดงผลการตรวจ ในรู ป แบบกราฟิ ก เที ยบกัน
ระหว่างกระดาษคาตอบแบบ 60 ข้อ และ 100 ข้อ โดยข้อที่ ถูกจะเป็ นสี
เขียว ข้อที่ผิดจะเป็ นสีแดง และพิมพ์คะแนนตัวเลขสีแดง แสดงดังรู ปที่ 10
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รู ปที่ 10 ผลการตรวจข้อสอบแบบ 60 ข้อและ 100 ข้อ
ลาดับสุดท้ายการใช้งาน GUI ของระบบ มีระบบเมนูฝั่งขวามือผูใ้ ช้
ส่วนสีเป็ นแบบ Dark Theme เพื่อลดแสง ซึ่งแสดงดังรู ปที่ 11

รู ปที่ 11 GUI ของ Web Application ตรวจข้อสอบ

4. อภิปรายผลการวิจัย
โดยงานวิจยั นี้ ได้ทาการสร้างระบบตรวจข้อสอบปรนัยที่มีการใช้
เครื่ อ งมื อ ที่ ส ามารถสอนระบบให้ มี ค วามสามารถจาแนกเครื่ องหมาย
กากบาทที่เขียนจากลายมือมนุษย์ ซึ่งปกติมี ความแตกต่างกันโดยคาดการ
ว่าระบบจะให้การพยากรณ์ที่มีความเที่ยงตรงสู ง โดยมีผลการทดสอบที่ได้
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บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั:งที< 14
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การพัฒนาประตูคดั กรองผู้ป่วยอัตโนมัติ

Development of Automatic Patient Screening Doors
ปิ ยะวัฒน์ อัฒจักร1 พิชญา ศรีสุขา 2
1
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2
คณะบริ หารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี misspitchayasr@kkumail.com

บทคัดย่ อ

1. บทนํา

การวิจยั นี: เป็ นการพัฒนาประตูคดั กรองผูป้ ่ วยอัตโนมัติ โดยใช้
เครื< องวัดอุณหภูมิ GP-100 ที<ใช้ทว<ั ไปกับ Raspberry pi เพื<อประยุกต์ใช้ใน
การคัดกรองผูท้ ี< มีอุณ หภู มิสูงกว่า 37.4 องศา มี วตั ถุ ประสงค์ คื อ 1) เพื< อ
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ต้นแบบประตูคดั กรองผูป้ ่ วยอัตโนมัติ 2) เพื<อ
พั ฒ นาต้ น แบบประตู ค ั ด กรองผู ้ ป่ วยอั ต โนมั ติ 3) เพื< อ ทดลองหา
ประสิ ทธิภาพของการพัฒนาต้นแบบประตูคดั กรองผูป้ ่ วยอัตโนมัติ
ผลการวิจยั พบว่า การทดลองประสิ ทธิ ภาพการเปิ ด-ปิ ดประตู
ของมอเตอร์ จํานวน 10 ครั:ง สามารถเปิ ด-ปิ ดได้ 10 ครั:ง คิ ดเป็ นร้ อยละ
100% การทดลองประสิ ทธิ ภาพการอ่านค่า RFID จํานวน 10 ครั:ง สามารถ
อ่านได้ 7 ครั:ง คิดเป็ นร้อยละ 70% ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้
งานระบบของผูด้ ู แลระบบ จํานวน 10 คน พบว่า มี ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี<ย = 4.34, ค่าเบี<ยงเบน มาตรฐาน = 0.64)

ปั จจุ บ ัน สถานการณ์ ของโรคระบาดที< ยงั ไม่ มี ที ท่ าว่าจะดี ข: ึ น
อย่าง “ไวรัสโคโรนา” หรื อ “โควิด-19” ทําให้ประชาชนเป็ นกังวล และ
คอยติดตามข่าวสารกันของจํานวนผูต้ ิดเชื:อ อัตราการเสี ยชีวติ โดยไวรัสโค
โรนา (Coronavirus) เป็ นไวรัสที<ถูกพบครั:งแรกในปี 1960 ซึ< งยังไม่ทราบ
แหล่งที<มาอย่างชัดเจนว่ามาจากที<ใด เป็ นไวรัสที<สามารถติดเชื: อได้ท: งั ใน
มนุษย์และสัตว์ [1] กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ< งระบุวา่ ผูต้ ิด
เชื: อ ไวรั ส โคโรนาสายพัน ธุ์ ใ หม่ จะมี อ าการเริ< ม แรกเริ< ม คื อ มี ไ ข้สู ง
ประมาณ 37.4 องศา ตามมาด้วยอาการไอแห้ง ๆ เจ็บคอ มี น: าํ มูก หายใจ
เหนื<อยหอบ ควรรี บพบแพทย์ทนั ที [2]
การเข้าออกอาคารหรื อสถานที< ในหน่ วยงานต่างๆ ได้จดั ให้มี
การคัดกรองเบื:องต้นในการสแกนอุณหภูมิของผูเ้ ข้าออก หากมีอุณหภูมิ
สู งเกิ นที< กาํ หนดจะไม่ให้เข้าไปในอาคารหรื อสถานที< และการคัดกรอง
ผูป้ ่ วยนั:น ผูป้ ฏิ บ ตั ิ การมี การใกล้ชิดกับ ผูส้ แกนอุ ณ หภู มิ ทําให้เกิ ดความ
เสี< ยงในการปฏิบตั ิงาน ดังนั:นผูว้ ิจยั จึงมีแนวความคิดพัฒนาต้นแบบประตู
คัด กรองผูป้ ่ วยอัต โนมัติ เพื< อ ให้ส ามารถคัด กรองผูป้ ่ วยที< มี ไข้เกิ น 37.4
องศาขึ: นไปไม่ให้ผ่านจุดคัดกรอง โดยใช้เครื< องสแกนอุณ หภูมิ GP-100
เพื<อเช็คอุณหภูมิของผูเ้ ข้าออก ใช้ราสเบอร์ รี<พายในการประมวลผลเก็บ
ข้อมูลผูเ้ ข้าออก ใช้ RFID ในการระบุตวั ตน และใช้มอเตอร์ในการเปิ ด-ปิ ด
ประตู จุดเด่นของประตูคดั กรองผูป้ ่ วยอัตโนมัติน: ี สามารถสแกนอุณหภูมิ
เปิ ด-ปิ ดประตูเฉพาะผูท้ ี<อุณหภูมิไม่เกินกําหนด สามารถบันทึกข้อมูลผูท้ ี<
เข้า มาใช้ บ ริ การ เรี ยกดู ป ระวัติ ก ารใช้ บ ริ การ สามารถทํา งานแทน
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ช่วยลดการทํางานของผูป้ ฏิบตั ิการลง ลดความเสี< ยงในการติด
เชื:อจากการใกล้ชิดผูต้ อ้ งสงสัยที<เข้าข่ายในการป่ วยจากการสแกนอุณหภูมิ

คําสํ าคัญ: คัดกรองผูป้ ่ วย, 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).

2. ทฤษฏีและวรรณกรรมทีเB กียB วข้ อง

2.1 ราสเบอร์ รี)พาย
ราสเบอร์ รี<พาย (Raspberry Pi) เป็ นคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กที<จดั
อยู่ในกลุ่ มคอมพิ วเตอร์ แบบฝั งตัว (Embedded Computer) ถู กพัฒ นาขึ: น
ในสหราชอาณาจัก ร (UK) โดย Raspberry Pi Foundation รู ป แบบเดิ ม
ออกแบบเพื< อ เป้ าหมายในการส่ งเสริ ม การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ข: นั พื:นฐานในโรงเรี ยนและในประเทศกําลังพัฒนา [3]

Keywords: Screening patients, Temperature Scan

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”
40

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั:งที< 14
14 th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand
2.2 เครืB องอ่ านและเขียน RFID
เครืB องอ่ านและเขียน RFID หรื อ RFID RC522 เป็ นเครื< องที<ใช้
อ่านข้อมูล หรื อเขียนข้อมูลลงบัตร RFID ซึ< งเครื< องที<ใช้อ่านและเขียนนี: จะ
ถูกแบ่งออกเป็ นช่ วงความถี<ที<รองรับ รวมถึงรวมถึงรองรับการอ่านเพียง
อย่างเดียว หรื อรองรับการเขียนด้วย บัตร RFID หรื อ แท็ก RFID (RFID
Tag) ภายในจะประกอบไปด้วย 2 ส่ วน คือส่ วนเก็บข้อมูล และส่ วนเสาร์
อากาศ ตัวแท็กนี: สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้โดยไม่ตอ้ งใช้พลังงาน เมื<อมีการ
ส่ งคลื< น วิท ยุเข้ามาที< ตวั แท็ก ตัวแท็กก็จะส่ งเป็ นสัญ ญาณข้อมู ลกลับ ไป
แท็ก RFID จะถูกแบ่งออกเป็ นช่วงความถี<ที<รองรับเช่นเดียวกับเครื< องอ่าน
และเขียน และยังแบ่งได้ตามความจุของข้อมูลอีกด้วย [4]
2.3. เครืB องวัดอุณหภูมิ GP100
เครื< อ งวัด อุ ณ หภู มิ อิ น ฟราเรด Infrared Thermometer ช่ ว ยคัด
กรองบุคคลที<มีอุณหภูมิเกินกําหนดวัดได้จากหน้าผากและหลังมือ ระยะ
ตรวจวัด อุ ณ หภู มิ เหมาะสมระหว่าง 5 ถึ ง 10 เซนติ เมตร หากตรวจพบ
อุณหภูมิเกินกําหนด มีไฟ LED กระพริ บ พร้อมเสี ยงเตือน นาน 10 วินาที
ตรวจอุณหภูมิได้ภายใน 1 วินาที ความแม่นยําในการตรวจอุณหภูมิอยู่ที<
±0.2 องศา มีหน้าจอดิจิตอลในการแสดงอุณหภูมิแสดงหน่ วยอุณหภูมิได้
ในทั:งองศาเซลเซี ยสกับฟาเรนไฮต์ แรงดันไฟฟ้ าสําหรั บใช้งาน 5V:DC
(ใช้สาย USB) [5]
2.4 งานวิจยั ทีเB กียB วข้ อง
“ประตูคดั กรองคนไข้อตั โนมัติ” ในงานวิจยั คนี: มีวตั ถุประสงค์เพื<อ
ศึ กษาและสร้ างประตู คดั กรองผูป้ ่ วยโดยอัตโนมัติอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
สู งสุ ด เพื< อ คัด กรองผูป้ ่ วยที< มี อุ ณ หภู มิ ร่างกายสู งกว่าปกติ สามารถนับ
จํานวนผูผ้ ่านประตู แ ละสามารถพ่ น นํ:ายาฆ่ าเชื: อ ให้กับ ผูท้ ี< เข้าประตู ค ดั
กรองโดยทัว< ไป ร่ วมถึ งสถานการณ์ ที<เกิ ดการแพร่ ระบาดของเชื: อไวรั ส
COVID-19 ประตูคดั กรองผูป้ ่ วยโดยอัตโนมัติ อํานวยความสะดวกในการ
คัดกรองการเข้าให้กบั บุคลากรที<อาจมีอาการอุณหภูมิร่างกายสู งกว่าปกติที<
อาจเกิดจากการติดเชื: อไวรัส COVID-19 และช่วยป้ องกันไม่ให้มีผูต้ ิดเชื: อ
ไวรัส COVID-19 เพิ<มขึ:น ในพื:นที<ที<มีจาํ นวนบุคคลในการเข้าเป็ นจํานวน
ม าก อาทิ เช่ น โรงพ ยาบ าล ส ถาน ที< ราชการ ส ถาน ศึ กษ า ฯลฯ
ประหยัดเวลา และสะดวกสบายต่อการใช้งาน [6]

ส่ ว นที< 1 เป็ นส่ ว นรั บ ข้อ มู ล (Input) คื อ เครื< อ งวัด อุ ณ หภู มิ
GP-100 ทําหน้าที< สแกนอุณหภูมิ เมื<อใช้มือแตะที< เครื< องวัดอุณหภูมิ แล้ว
สแกน บัตรด้วย RFID เพื<อใช้ตรวจในการระบุตวั ตนของผูใ้ ช้บริ การ
ส่ วนที< 2 เป็ นส่ วนประมวลผล (Process) คือ ราสเบอร์ รี<พาย จะ
รับข้อมูลจากเซนเซอร์ เครื< องวัดอุณ หภูมิและการสแกนบัตร RFID แล้ว
นําไปประมวลผลว่าตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูลหรื อไม่ เพื<อใช้ในการระบุ
ตัว ตนและเก็ บ ข้อ มู ล อุ ณ หภู มิ เวลาที< เข้า ใช้บ ริ ก าร แล้ว จึ ง สั< ง ให้ ส่ ว น
แสดงผลทํางาน
ส่ วนที< 3 เป็ นส่ วนแสดงผล (Output) คื อ เมื< อได้รับคําสั<งจาก
ราสเบอร์ รี< พ ายให้ ม อเตอร์ DC เป็ นตัว ควบคุ ม การทํางานเปิ ด-ปิ ดของ
ประตู และแสดงผลผ่านจอ LCD กับหลอดไฟ LED เพื< อใช้ในการบอก
สถานะการทํางานของประตู จากนั:นจะแสดงผลข้อมู ลประวัติผูใ้ ช้งาน
ผ่านเว็บไซต์

รู ปที& 2 การออกแบบวงจรของการพัฒนาประตูคดั กรองผูป้ ่ วยอัตโนมัติ

จากรู ปที< 2 เครื< องสแกนอุณหภูมิ GP-100 ทําหน้าที<วดั อุณหภูมิ
ของผูใ้ ช้ โดยเชื< อมต่ อผ่านสาย USB ราสเบอร์ รี<พ ายจะทําหน้าที< อ่านค่า
ข้อมูลที< ได้จากเครื< อง GP-100 ผ่าน serial โดยเรี ยกใช้ผ่าน function hex()
จากนั:นนําข้อมูลที<ได้มากรองในส่ วนที<ตอ้ งการ โดยต้องแปลงเป็ นตัวเลข
แล้วหารด้วย 10 เพื<อให้ได้ค่าอุณหภูมิที<ตรงกับเครื< องสแกนดังตัวอย่างรู ป
ที< 3 ส่ ว นเซนเซอร์ RFID RC522 ทํา หน้ า ที< อ่ า นข้อ มู ล RFID จากบัต ร
โมดู ล L298n ทําหน้าที< ควบคุมการเปิ ด-ปิ ดการทํางานของมอเตอร์ และ
DC Motor 12V ทําหน้าที< เปิ ด-ปิ ดไม้ก: ัน ตรงทางเข้าโดยเชื< อ มต่ อ โมดู ล
L298n ในการควบคุ ม โดยมี โ ครงสร้ า งของประตู ท: ัง สองด้า นเท่ า กัน
ส่ วนสู งของประตู 83.32 เซนติเมตร กว้าง 20.32 เซนติเมตร และยาว 95.25
เซนติ เมตร โดยทําจากไม้และมี ช่องว่างให้ติดตั:งสายไฟและบอร์ ดราส
เบอร์รี<พายดังรู ปที< 4

3. วิธีดาํ เนินการวิจยั

3.1 การออกแบบและพัฒนา
การพัฒ นาประตู คดั กรองผูป้ ่ วยอัตโนมัติ มี วิธีการออกแบบ
และพัฒนาดังรู ปที< 1-5

รู ปที& 1 บล็อกไดอะแกรมของการพัฒนาประตูคดั กรองผูป้ ่ วยอัตโนมัติ

รู ปที& 3 การอ่านค่าจากเครืA องสแกนอุณหภูมิ GP-100
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ไฟแจ้งเตือนสี เขียว ถ้าไม่ใช่ จะแสดงไฟแจ้งเตือนสี แดง แล้วทําการสแกน
บัตร RFID จากนั:นระบบจะตรวจสอบข้อมูลผูใ้ ช้และบันทึกข้อมูล จากนั:น
ประตูอตั โนมัติเปิ ด แล้วทําการตรวจสอบความต้องการปิ ดเครื< องหรื อไม่
หากใช่ระบบจะจบการทํางาน หากไม่ใช่จะกลับไปทํางานที<จุดเริ< มต้นใหม่

รู ปที& 4 การพัฒนาประตูคดั กรองผูป้ ่ วยอัตโนมัติ

รู ปที& 7 ผังงานการทํางานของผูด้ ูแลระบบ

จากรู ปที< 7 เป็ นการทํางานของรายการข้อมูลผูด้ ูแลระบบ เมื<อ
เข้าสู่ หน้าแรกของการทํารายการข้อมูลผูด้ ูแลระบบ จะมีรายการให้เลือก 2
รายการ คื อ เพิ<ม ลบ แก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที< และรายงานประวัติผูใ้ ช้งาน
เมื< อทํารายการเสร็ จต้องการกลับสู่ หน้าหลักหรื อจะออกจากระบบ หาก
ไม่ใช่จะกลับไปทํางานที<จุดเริ< มต้นของโปรแกรม

4. ผลการวิจยั และอภิปรายผล

ในการวิจยั ได้พฒั นาต้นแบบประตูคดั กรองผูป้ ่ วยอัตโนมัติดงั รู ปที< 3
โดยมีผลการทดลองดังนี:

รู ปที& 5 ผังงานการพัฒนาประตูคดั กรองผูป้ ่ วยอัตโนมัติ

จากรู ปที< 5 เป็ นแผนภาพ ER Diagram ของระบบ โดยมี สิทธิf
ผูด้ ูแลระบบสามารถเพิ<มข้อมูลผูท้ ี<ใช้บริ การโดยผูกกับบัตร RFID เพื<อใช้
ในการสแกนเข้าประตู และสามารถดูขอ้ มูลผูเ้ ข้าใช้บริ การ
3.2 ผังงานการทํางานของประตูคดั กรองผู้ป่วยอัตโนมัติ
การออกแบบผัง งานการทํา งานของประตู คั ด กรองผู้ ป่ วย
อัตโนมัติ มีรายละเอียดดังนี:

รู ปที& 8 ประตูคดั กรองผูป้ ่ วยอัตโนมัติ

รู ปที& 9 หน้าเว็บไซต์

รู ปที& 6 การพัฒนาประตูคดั กรองผูป้ ่ วยอัตโนมัติ

4.1 การทดลองประสิ ทธิภาพการเปิ ด-ปิ ดประตูของมอเตอร์
ขั:น ตอนการทดลองประสิ ทธิ ภ าพการเปิ ด-ปิ ดประตู ข อง
มอเตอร์ ของการพัฒนาประตูคดั กรองผูป้ ่ วยอัตโนมัติ ได้แสกนอุณหภูมิ

จากรู ปที< 6 เป็ นการทํางานในส่ วนของระบบการพัฒนาประตู
คัดกรองผูป้ ่ วยอัตโนมัติโดยเริ< มต้นด้วยการลงทะเบียนผูใ้ ช้โดยการกําหนด
ข้อ มู ล พื: น ฐานผ่ า นเว็บ เบราว์เซอร์ ส่ ว นแบบจํา ลองจะทํา การอ่ า นค่ า
เซนเซอร์ของการสแกนอุณหภูมิ เมื<ออุณหภูมินอ้ ยกว่า 37.4 องศา จะแสดง
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เพื<อทําการทดสอบกับมอเตอร์ ในการเปิ ด-ปิ ดของประตู โดยจะตรวจการ
เปิ ด-ปิ ดของประตูท: งั หมด 10 ครั:งมีผลการทดลองดังนี:

บัต รและโมดู ล RFID ไม่ ต รงกับ ฐานข้อ มู ล ที< มี ใ นระบบทํา ให้ ผ ลการ
ทดลองเกิดความผิดพลาดขึ:น
4.3 ผลประเมินความพึงพอใจต่ อการใช้ งานของผู้ดูแลระบบ
การประเมิ น ความพึ ง พอใจในการใช้ง านระบบของผู ด้ ู แ ล
ระบบมีรายการประเมินได้แก่ 1) ระบบใช้งานง่ายและไม่ซบั ซ้อน 2) ความ
รวดเร็ วในการตอบสนองของระบบ 3) ความแม่นยําของการสแกน RFID
ในการบันทึ กข้อมูล 4) ความถูกต้องของการค้นหาข้อมูล 5) การจัดวาง
องค์ประกอบของเว็บ การประเมินโดยผูด้ ูแลระบบ จํานวน 10 คนงานวิจยั
นี: ได้แปลผลประสิ ทธิ ภาพของค่าเฉลี< ย 5 ระดับ คื อ มากที< สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที<สุด
ผลการประเมิ นความพึงพอใจในการใช้งานระบบของผูด้ ูแล
ระบบ พบว่า การพัฒ นาประตู คดั กรองผูป้ ่ วยอัตโนมัติ อยู่ในระดับ มาก
(ค่าเฉลี<ย = 4.34, ค่าเบี<ยงเบน มาตรฐาน = 0.64)

ตารางที& 1 การทดลองประสิ ทธิภาพการเปิ ด-ปิ ดประตูของมอเตอร์

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อุณหภูมิ
สถานะเปิ ด - ปิ ด ผลความถูกต้อง
37.0
เปิ ด
√
35.2
เปิ ด
√
35.4
เปิ ด
√
36.3
เปิ ด
√
36.1
เปิ ด
√
37.5
ปิ ด
√
37.4
ปิ ด
√
36.5
เปิ ด
√
37.5
ปิ ด
√
36.5
เปิ ด
√
เฉลี<ย ร้อยละ
100.00
จากผลการทดลองข้างต้นพบว่า การสแกนของอุณหภูมิที<ต< าํ
กว่า 37.4 จํานวน 7 ครั:ง สามารถเปิ ดประตูได้ทุกครั:ง การสแกนอุณหภูมิที<
สู งกว่า 37.4 จํานวน 3 ครั: ง ประตูไม่เปิ ด ผลความถูกต้องคิ ดเป็ นร้ อยละ
100
4.2 การทดลองประสิ ทธิภาพการอ่ านค่ า RFID
ขั:นตอนการทดลองประสิ ทธิ ภาพการตรวจจับตัวบัตร RFID
ของการพัฒนาประตูคดั กรองผูป้ ่ วยอัตโนมัติได้นาํ บัตร RFID จํานวน 10
ใบ มาทําการทดสอบกับโมดูล RFID RC522 มีผลการทดลองดั:งนี:

4.4 อภิปรายผล
จากผลการทดลองการพัฒ นาประตู คดั กรองผูป้ ่ วยอัตโนมัติ
ต้นแบบประตูคดั กรองผูป้ ่ วยสามารถสแกนอุณหภูมิผูท้ ี<เข้าประตูได้ตาม
ขอบเขตของงานวิจยั ซึ< งสรุ ปได้วา่ การพัฒนาต้นแบบประตูคดั กรองผูป้ ่ วย
อัตโนมัติ นั:นมีประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน สามารถนําไปเป็ นต้นแบบใน
การใช้งานต่อไป

5. กิตติกรรมประกาศ

ในงานการพัฒ นาต้น แบบประตู ค ัด กรองผู ้ป่ วยอัต โนมัติ
ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที<ได้ เห็ นความสําคัญ
ของงานวิจยั นี:และได้อนุมตั ิงบวิจยั ให้สามารถทํางานวิจยั ชิ:นนี:
เอกสารอ้ างอิง
[1] สนุ ก. “สรุ ปทุกเรืB อง ไวรั สโคโรนา หรื อ โควิด-19 คืออะไร? อาการ
เป็ น อย่ างไร?”. เข้ า ถึ งเมื< อ 1 มิ ถุ น ายน 2563. เข้ า ถึ งได้ จ าก
https://www.sanook.com/health/20609/
[2] วิกิพีเดีย. “ไวรัสโคโรนา”. เข้าถึงเมื<อ 1 มิถุนายน 2563. เข้าถึงได้จาก
https://th.wikipedia.org/wiki/ไวรัสโคโรนา#cite_note-6
[3] ทอมมี< บล็อก. “ทําความรู ้จกั Raspberry Pi”. เข้าถึงเมื<อ 1 มิถุนายน
2563. เข้ า ถึ งได้ จ าก : https://www2.crma.ac.th/itd/Know/RBPI/
index.asp
[4] ร้านไอโอเอ็กซ์ฮ๊อบ “RFID RC522”.เข้าถึงเมื<อ 1 มิถุนายน 2563.
เข้าถึงได้จาก : https://www.ioxhop.com. 2560.
[5] บริ ษทั คอมคิวบ์ จํากัด “เครืB องวัดอุณหภูมิ”.เข้าถึงเมื<อ 1 มิถุนายน
2563. เข้าถึ งได้จ าก : https://www.comcube.co.th/cat/temperature/
2562.
[6] วิทยาลัยอาชี พบางสะพาน. “ประตูคัดกรองคนไข้ อัตโนมัติ”. เข้าถึง
เมื< อ 28 มกราคม 2565. เข้าถึ งได้จาก http://www.thaiinvention.net
/detail.php?p=cHJvamVjdF9pZD01NzM0NCZjZmdfaWQ9Mz
UmY29tcGV0X2lkPTE=&cond=JnNfY29tcGV0PTE=

ตารางที& 2 ผลการทดลองเซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิ GP-100

ลําดับ

รหัสบัตร

สถานะ

ผลความ
ถูกต้อง
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
ผลจากการทดลองข้า งต้น พบว่ า เซนเซอร์ อ่ า นบัต ร RFID
สามารถอ่านค่าได้ถูกต้อง 7 ครั:ง คิดเป็ นร้อยละ 70.00 สาเหตุของการเกิด
ความผิดพลาดของเซนเซอร์ ตรวจจับตัวบัตรอาจเกิดจากเซนเซอร์ ตรวจจับ
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ตู้อบแห้ งไส้ เดือนแบบอัตโนมัติด้วยรังสีอนิ ฟราเรด
Automatic Infrared Earthworm Drying Cabinet
ยศพนธ์ เดโชพล พันตรี โคมพิทยา ธีทัต ดลวิชัย
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี goldgear65@npu.ac.th
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.

บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างตูอ้ บแห้ง ไส้เดือน
แบบอัตโนมัติดว้ ยรังสี อินฟราเรด รวมถึงออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิ
ความชื้นอัตโนมัติ เพื่อศึกษาการอบไส้เดือนด้วยตู้อบแห้งไส้เดือนแบบ
อัตโนมัติด้วยรังสี อิน ฟราเรด เพื่อเปรี ยบเที ยบกับการตากไส้ เดื อนด้วย
แสงแดดธรรมชาติ จากผลการทดลองการตากแห้ ง พบว่า การตากแห้ ง
ไส้เดือนด้วยวิธีการตากแดดธรรมชาติสามารถลดความชื้นภายในไส้เดือน
น้ าห นั ก เริ่ ม ต้ น 100 กรั ม เห ลื อ 44.70 กรั ม จากความชื้ น 56.03%
(มาตรฐานเปี ยก) เหลือความชื้นในไส้เดือน 28.63 % (มาตรฐานเปี ยก) ใช้
เวลาในการตากแห้ง 8 ชัว่ โมง การอบแห้งไส้เดือนด้วยตูอ้ บแห้งไส้เดือน
แบบอัต โนมัติ ด้วยรั งสี อิ น ฟราเรด พบว่ า อุ ณ หภู มิ ที่ เหมาะสมในการ
อบแห้งอยู่ที่ 70°C สามารถลดความชื้นภายในไส้เดือนน้ าหนักเริ่ มต้น 100
กรั ม เหลื อ 42.6 กรั ม จากความชื้ น 54.20% (มาตรฐานเปี ยก) เหลื อ
ความชื้น 26.13% (มาตรฐานเปี ยก) ใช้เวลาในการอบแห้ง 5 ชัว่ โมง เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบระหว่างการตากแดดด้วยแสงแดดธรรมชาติกับการอบแห้ ง
ด้วยตูอ้ บแห้งไส้เดือนแบบอัตโนมัติดว้ ยรังสี อินฟราเรด จะเห็นได้ว่าตูอ้ บ
ไส้ เดื อ นแบบอัต โนมัติ ด้ ว ยรั ง สี อิ น ฟราเรดสามารถลดความชื้ น จาก
ไส้เดือนได้เร็ วกว่าตากแดดธรรมชาติ และลักษณะของไส้เดือนจะยังคง
สภาพเป็ นตามที่ตลาดต้องการ

Keywords: Earthworm, Drying Cabinet, Humidity
1.

ข้ อมูลทั่วไป

ไส้เดือนนับได้ว่าเป็ นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่หลาย ๆ คนอาจจะไม่
นึกถึง โดยมีการเลี้ยงและจาหน่ายผลผลิตหรื อผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากไส้เดือน
หลากหลายรู ปแบบ เช่น ตัวไส้เดือน ปุ๋ ยมูล ไส้เดือน น้ ามูลไส้เดือน และ
น้ าหมักจากมูลไส้เดือน ประกอบกับการเอาใจใส่ต่อสุ ขภาพของประชาชน
ที่นิยมบริ โภควัตถุดิบที่ปราศจากสารเคมี จึงมีการนาผลิตผลจากไส้เดือน
มาใช้ในการทาเกษตรกรรมที่ปลอดสารเคมีส่งผลให้มีก ารประกอบอาชีพ
ฟาร์ มไส้เดือนในหลาย ๆ พื้นที่ นอกจากนี้ ไส้เดื อนเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่นามา
เป็ นอาหารสัตว์น้ าโดยตรง โดยมี คุณสมบัติที่น่ าสนใจเพราะไส้เดื อน มี
ปริ มาณโปรตีน 65-70 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จาเป็ น ได้แก่
ไลซี น และเมทไธโอนิ น ไขมัน 6-8 เปอร์ เซ็ น ต์ คาร์ โบไฮเดรต 12-14
เปอร์เซ็นต์ และยังมีแร่ ธาตุวิตามิน นับได้ว่า ไส้เดือนเป็ นอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการสู งชนิดหนึ่งเหมาะสาหรับการนาเป็ นอาหารสัตว์น้ า มีสัตว์
น้ าหลายชนิ ดที่ มีก ารให้ ไส้เดื อนเป็ นอาหาร เช่ น กุ้งเครย์ฟิช ปลามังกร
ปลาคาร์ ฟ ปลาเทวดา ปลาหมอสี เป็ นต้น เพื่อให้ สัตว์น้ ามีสีสั นสวยงาม
หรื อกระตุน้ ความสมบูรณ์ของเซลล์สืบพันธ์
ไส้เดือนเป็ นสัตว์ในไฟลัม Anneilida มีลกั ษณะเป็ นลา ตัวเป็ นปล้อง
แพร่ กระจายอยู่ในทุกทวีป พบว่ามีมากกว่า 10,000 ชนิ ด ที่พบกระจายอยู่
ทัว่ โลก และในประเทศไทยพบว่ามีมากกว่า 31 ชนิด มีอยู่ 4 ชนิด ที่ได้รับ
ความนิ ยมในการเพาะเลี้ ยงทั่ ว โลกได้ แ ก่ Eisenia fetida, Lumbricus
terrestris, Perionyx excavatus และ Eudrilus eugeniae โดยชนิ ด ที่ ไ ด้ รั บ
ความนิยมนามาเพาะเลี้ยง เพื่อย่อยสลายสารอินทรี ยแ์ ละการทาปุ๋ ยชีวภาพ
ได้แก่ E. eugeniae หรื อที่รู้จกั กันในนาม "African Nightcrawler" (AF) [1]
พบว่าในปัจจุบนั ไส้เดือนดินยังสามารถนามาสร้างอาชีพให้กบั ชุมชนและ
ยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านโดยทาการแปรรู ป โดยการทาไส้เดือนตาก
แห้ งเพื่ อเพิ่มมู ลค่ าให้ กับผลิตภัณฑ์ แ ละส่ งออกไปขายต่างประเทศ เช่ น
ประเทศจีน ฮ่องกง ไต้ห วัน ในราคากิโลกรั มละ 600 - 900 บาท และใน

คาสาคัญ: ไส้เดือน ตูอ้ บแห้ง ความชื้น

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
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การตากแห้ งไส้เดือนโดยใช้แ สงแดดจะมีปัญ หาในช่ วงฤดูฝนจะทาให้
ไส้เดื อนที่ ตากไม่แ ห้ งและไส้เดื อนเกิ ด ความชื้ น เชื้อรา ทาให้ เกิดความ
เสี ยหายกับไส้เดื อนที่ ตากไว้ และไม่สามารถจัดส่ งไส้เดือนได้ตามเวลา
การอบแห้งมีความสาคัญต่อชาวบ้านที่ตอ้ งการแปรรู ป หรื อการเก็บรักษา
ด้ ว ยการน ามาอบแห้ ง หรื อ ตากแห้ ง ซึ่ งการตากแห้ ง เป็ นการท าให้
ผลิตภัณฑ์แห้งด้วยใช้ความร้อนจากแสงแดดสามารถทาได้ง่าย แต่ตอ้ งใช้
เวลานาน ใช้พ้ืนที่ในการตากค่อนข้างมาก และมีปัญหาเรื่ องความสะอาด
[2] ผลผลิตที่ได้มีสีซีด ผิวเหี่ ยวย่น และมีกลิ่นเหม็นสาบ ซึ่ งส่ งผลให้ ไม่
เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด โดยในปั จจุบนั ยังมีการเลือกใช้แหล่งพลังงานที่
เหมาะสมในกระบวนการอบแห้งเพื่อเป็ นทางเลือกสาหรับผูป้ ระกอบการ
ที่จะเลือกใช้ในกระบวนการอบแห้งและเทคนิ คการอบแห้งมีหลายอย่าง
เช่น การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ [3] การอบแห้งจากความร้อนชีว
มวล การอบแห้ งโดยใช้พลังงานแสงอาทิ ตย์ร่วมกับ เชื้ อเพลิงชี วมวล [4]
รวมทั้งการอบแห้งด้วยรังสี อินฟราเรดหรื อลมร้อน [5] ซึ่งการอบแห้งด้วย
วิธีน้ ี ช่วยลดระยะเวลาการอบแห้ง และลดการหดตัวของผลิ ตภัณฑ์ได้เป็ น
อย่างดี อีกทั้งการให้ความร้อนที่สูง ส่ งผลให้ อตั ราการอบแห้ งเร็ วขึ้นจึง
เหมาะกับการอบวัสดุที่มีความชื้นสู ง ซึ่งพลังงานจากรังสีอินฟราเรดจะถูก
แผ่ไปยังวัสดุ ส่ งผลให้โมเลกุลของน้ าภายในวัสดุสั่น และเกิดความร้อน
ขึ้น ซึ่งจะทาให้อุณหภูมิภายในวัสดุสูงกว่าอุณหภูมิที่ผิว [6] จุดเด่นข้อนี้ทา
ให้ผิวภายนอกวัสดุไม่เหี่ ยวย่นทาให้เป็ นที่ ตอ้ งการของท้องตลาด และยัง
ช่วยให้มีอตั ราการอบแห้งที่สูง ลดระยะเวลาการอบแห้งและพลังงานที่ใ ช้
ด้วย
จากการศึกษาทาให้ผวู ้ ิจยั เกิดความสนใจและมีแนวคิดที่จะออกแบบ
สร้างตูอ้ บแห้งไส้เดือนแบบอัตโนมัติด้วยรังสี อินฟราเรด ในการทดลอง
ประสิ ท ธิ ภาพของตู้อบแห้ ง เพื่ อหาอัต ราการอบแห้ งและความชื้ น ของ
ไส้เดือนที่เหลือหลังจากการอบแห้ ง โดยตูอ้ บแห้งไส้เดือนแบบอัตโนมัติ
ด้วยรังสี อินฟราเรด เป็ นลักษณะการพาความร้อนด้วยวิธีการบังคับอากาศ
ที่อาศัยแรงดันจาก พัดลมไปยังไส้เดือนที่ ตอ้ งการอบแห้ง มีการควบคุ ม
อุณหภูมิให้คงที่ซ่ ึงจะส่ งผลต่อปริ มาณความชื้นที่เหลือและอัตราความเร็ ว
ในการอบแห้ ง มีก ารนาอากาศร้อนหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้ ค ง
ความแห้งของไส้เดือน ช่วยลดการเกิ ดเชื้อรา รักษาคุณภาพของไส้เดือน
ลดระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่าย ตลอดจนทาให้ไส้เดือนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ซึ่งมีขอ้ ดีกว่าการอบแห้งด้วยวิธีอื่น คือ การใช้รังสี อินฟราเรดและการใช้
พัดลมดูดความชื่นควบคู่กัน จะทาให้ความร้อนคงที่และทัว่ ถึง ส่ งผลให้
ไส้เดือนมีคุณภาพที่ดีกว่าทั้งด้านความชื้น รู ปทรงไส้เดือน ความสะอาด
ถูกสุขลักษณะ และระยะเวลาที่ควบคุมได้ โดยไม่ข้ นึ อยูก่ บั ปั จจัยภายนอก

นอกจากนี้ยงั พบว่าการตากไส้เดือนโดยใช้ความร้อนจากแสงแดดตาม
ธรรมชาติจะมีปัจจัยภายนอกที่เป็ นปั ญหา เช่น สภาพอากาศ อุณหภูมิที่ไม่
คงที่ และพื้นที่ในการตากต้องใช้ลานกว้าง หากเทียบกับตูอ้ บที่ ออกแบบ
ในปริ มาณไส้เดือนที่เท่ากัน ต้องใช้ลานในการตากกว้างกว่าอบในตู้ 3 เท่า

2. ทฤษฎีและหลักการออกแบบ
การออกแบบและสร้ างตู้อบแห้ งด้านโครงสร้ าง
การออกแบบตูอ้ บแห้งที่นาเสนอ ดังแสดงในรู ปที่ 2 จะประกอบด้วย
ขนาดของตู้อ บแห้ ง ที่ ส ามารถอบไส้ เดื อ นได้ ค รั้ งละ 5 กิ โลกกรั ม จะ
ออกแบบให้ มี ข นาด กว้าง 1.20 เมตร x ยาว 1.80 เมตร x สู ง 1.80 เมตร
(รวมขาตั้ง) โดยการออกแบบลักษณะของตูอ้ บแห้งจะใช้พลังงานจากรังสี
อินฟราเรดซึ่งจะถูกแผ่ไปยังวัสดุโดยจะส่งผลให้โครงสร้างโมเลกุลของน้ า
ภายในวัสดุสั่น และเกิดความร้อนขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลให้อุณหภูมิภายในวัสดุ
สูงกว่าอุณหภูมิที่ผิว โดยแหล่งความร้อนที่ได้ออกแบบจะได้มาจากหลอด
ฮิตเตอร์ อินฟราเรด จานวน 2 หลอด รวมขนาด 4,000 วัตต์ ติดตั้งภายใน
ตูอ้ บแห้ง และมีพดั ลมระบายความชื้นออกจากตูอ้ บแห้งจานวน 2 ตัว

รู ปที่ 2 โครงสร้างตูอ้ บแห้งที่นาเสนอ

ระบบควบคุมอุณหภูมแิ ละความชื้น
การทางานของระบบควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น ภายในตูอ้ บแห้ง
ไส้เดือนแบบอัตโนมัติด้วยรังสี อินฟราเรด จะใช้บอร์ด Arduino Uno R3
เพื่อควบคุมการทางานของระบบ โดยจะมีสัญญาณนาเข้า 3 ส่ วน ได้แ ก่
เซนเซอร์วดั อุณหภูมิ เซนเซอร์ วดั ความชื้น และปุ่ มปรับค่าอุณหภูมิ และ
ความชื้ น สั ญญาณน าออก 2 ส่ วน ได้แ ก่ จอแสดงผล และดี เลย์ สาหรั บ
ควบคุมการ เปิ ด-ปิ ด หลอดอินฟราเรด ในการให้ความร้อน และควบคุม
พัดลมที่ใช้ในการดูดความชื้นออกจากตูอ้ บแห้ง ดังแสดงในรู ปที่ 3

Delay
5VDC

Display

รู ปที่ 3 ชุดระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

รู ปที่ 1 การตากไส้เดือนด้วยวิธีการทางธรรมชาติ
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หลักการทางานตู้อบแห้ ง

เมื่อ Mw คือ เปอร์เซ็นต์ความชื้นมาตรฐานเปี ยก
Md คือ เปอร์เซ็นต์ความชื้นมาตรฐานแห้ง
w คือ เริ่ มต้นของวัสดุช้ืน (kg)
d คือ น้ าหนักวัสดุแห้ง (kg)

การทางานของตูอ้ บแห้ งที่ออกแบบ จะมีห ลักการทางานดังรู ปที่ 4
โดยเริ่ มต้นเมื่อทาการเปิ ดเครื่ อง จะมีเซ็ นเซอร์ สองชุด โดยเซ็ นเซอร์ ชุ ด
แรกจะทาหน้าที่ในการวัดความชื้น และเซ็นเซอร์ ชุดสองจะทาหน้าที่ใน
การวัด ค่ าอุณ หภู มิ โดยการทางานของเซ็ น เซอร์ ชุ ดแรกจะทาการวัด ค่ า
ความชื้ น หากความชื้ น มี ค่ ามากกว่า 80% จะท าการสั่ งการให้ พ ัด ลมที่
ติดตั้งภายในทาการดูดอากาศออกเพื่อให้อุณหภูมิภายในตูอ้ บเป็ นไปตามที่
ต้องการ และหากความชื้นต่ากว่า 80% ก็จะทาการสั่งให้พดั ลมปิ ด และใน
การทางานของเซ็นเซอร์ ชุดสองจะทาการวัดค่าอุณหภูมิตามที่ได้ออกแบบ
ไว้ คือ 50 ˚C ซึ่ งเป็ นอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแห้งไส้เดือน โดยเมื่อ
อุณหภูมิ น้อยกว่า 50 ˚C ระบบที่ออกแบบไว้จะสั่งการให้ห ลอดอิน เตอร์
อิ น ฟาเรดท างาน แต่ ห ากอุ ณ หภู มิ สู งกว่า 50 ˚C ระบบจะสั่ งให้ ห ลอด
อิ น เตอร์ อิ น ฟาเรดหยุด การท างาน จากนั้ น ระบบจะท าการตรวจสอบ
ความชื้นและอุณหภูมวิ นรอบระบบการทางานแบบนี้ต่อไป

3. ผลการทดลอง
ตูอ้ บแห้งไส้เดือนแบบอัตโนมัติด้วยรังสี อินฟราเรดที่ได้พฒั นาและ
ออกแบบจะทาจากกระจกใสโดยรอบและแปะทับ ด้วยสังกะสี เพื่อช่วย
ควบคุมการสะท้อนของแสงที่ส่งผลต่อความร้อนภายในตูอ้ บแห้ง โดยตัว
ตูอ้ บแห้งที่นาเสนอมีขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.80 เมตร สู ง 1.00 เมตร
และมีกระจกใส หนา 0.4 ซ.ม. สังกะสี หนา 0.2 ซ.ม. ด้านหน้าตูอ้ บและ
ด้านบนบุด้วยชนวนกันความร้ อน เพื่อช่ วยในการกระจายตัวของความ
ร้อนให้ มีค วามสม่าเสมอ ดังแสดงในรู ปที่ 5 และ โครงสร้างภายใน จะ
ประกอบด้วย หลอดอินฟาเหรด 2 หลอด ขนาด 4,000 วัตต์ พัดลมระบาย
ความร้ อ น 2 ตัว ซึ่ งควบคุ ม การท างานโดยระบบควบคุ ม อุณ หภู มิ แ ละ
ความชื้น จากบอร์ด Arduino Uno R3 ดังแสดงในรู ปที่ 6

รู ปที่ 4 แผนผังแสดงการทางานของตูอ้ บแห้งที่นาเสนอ
รู ปที่ 5 โครงสร้างภายนอกตูอ้ บแห้งไส้เดือนแบบอัตโนมัติดว้ ยรังสี อินฟราเรด

การวิเคราะห์ ข้อมูล
กระบวนการอบแห้งวัสดุช้ืนใด ๆ ณ ตัวแปรหนึ่งสามารถบ่งบอกถึง
คุณภาพของวัสดุที่ผ่านการอบแห้งได้ว่ามีมาตรฐานตามที่ กาหนดหรื อไม่
คือ ปริ มาณความชื้นที่ เหลือในวัสดุ ซึ่ งเป็ นการวัดปริ มาณน้ าที่ เหลือใน
วัส ดุ ซ่ ึ งจะบอกค่ าเป็ นเปอร์ เซ็ น ต์ค วามชื้ น ซึ่ งสามารถค านวณได้ 2 วิธี
ได้แก่ วิธีที่ 1 ปริ มาณความชื้นมาตรฐานเปี ยก และวิธีที่ 2 ปริ มาณความชื้น
มาตรฐานแห้ง แสดงดังสมการที่ (1) และ (2) ตามลาดับ [7]
1. ปริ มาณความชื้นมาตรฐานเปี ยก
MW =

(w− d )
w

100

(1)

2. ปริ มาณความชื้นมาตรฐานแห้ง
Md =

(w− d )
d

รู ปที่ 6 โครงสร้างภายในตูอ้ บแห้งไส้เดือนแบบอัตโนมัติดว้ ยรังสี อินฟราเรด

100

(2)
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ในการทดสอบจะใช้ไส้เดือน น้ าหนัก 100 กรัม โดยทาการทดสอบ
โดยวิธีการตากด้วยแสงแดดธรรมชาติเปรี ยบเทียบกับการใช้ตูอ้ บแห้งแบบ
อัตโนมัติดว้ ยรังสี อินฟราเรดที่ได้พฒั นาและออกแบบ พบว่า การตากแห้ง
ไส้เดือนด้วยวิธีการตากแดดธรรมชาติสามารถลดความชื้นภายในไส้เดือน
น้ าหนัก 100 กรัม เหลือ 44.70 กรัม จากความชื้น 56.03% (มาตรฐานเปี ยก)
เหลือความชื้ นในไส้เดือน 28.63 % (มาตรฐานเปี ยก) ใช้เวลาในการตาก
แห้ง 8 ชัว่ โมง และเมื่อทาการทดลองด้วยตูอ้ บแห้งไส้เดือนแบบอัตโนมัติ
ด้วยรังสี อินฟราเรด พบว่า อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแห้งอยู่ที่ 70 °C
สามารถลดความชื้นภายในไส้เดือนน้ าหนัก 100 กรัม เหลือ 42.6 กรัม จาก
ความชื้ น 54.20% (มาตรฐานเปี ยก) เหลื อ ความชื้ น 26.13% (มาตรฐาน
เปี ยก) ใช้เวลาในการอบแห้ง 5 ชัว่ โมง โดยที่ลกั ษณะผิวของไส้เดือนที่ได้
จะยังคงสภาพเป็ นตามที่ตลาดต้องการ ดังแสดงในรู ปที่ 7
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รู ปที่ 7 ไส้เดือนที่ผ่านกระบวนการอบแห้งด้วยตูอ้ บแห้งที่นาเสนอ

สรุป
จากการออกแบบตูอ้ บแห้งแบบอัตโนมัติดว้ ยรังสี อินฟราเรดที่ผูว้ ิจยั
ได้พฒั นาขึ้น พบว่า ตูอ้ บแห้งแบบอัตโนมัติด้วยรังสี อินฟราเรด สามารถ
ลดระยะเวลาในการผลิตรวดเร็วกว่าการตากแห้งด้วยวิธีการธรรมชาติ โดย
ยัง คงขนาดและน้ าหนั ก ที่ ใ กล้เ คี ย งกั บ กระบวนการตากแห้ ง ด้ว ยวิ ธี
ธรรมชาติ แบบเดิม และคงให้ค่าความชื้น (มาตรฐานเปี ยก) ที่ มีความชื้น
แห้งดีกว่าเดิม คือ ไส้เดือนน้ าหนัก 100 กรัม ตากด้วยวิธีธรรมชาติน้ าหนัก
ไส้เดือนจะเหลือ 44.70 กรัม จากความชื้น 56.03% (มาตรฐานเปี ยก) เหลือ
ความชื้นในไส้เดือน 28.63 % (มาตรฐานเปี ยก) ใช้เวลาในการตากแห้ง 8
ชัว่ โมง และสาหรับการใช้ตูอ้ บแห้งแบบอัตโนมัติดว้ ยรั งสี อินฟราเรด ที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาและออกแบบ ทดลองโดยใช้ไส้เดือนน้ าหนักเท่ากัน คือ 100
กรัม เมื่อผ่านกระกวนการอบด้วยตูอ้ บแห้ง น้ าหนักไส้เดือนจะเหลือ 42.6
กรั ม จากความชื้ น 54.20% (มาตรฐานเปี ยก) เหลื อ ความชื้ น 26.13%
(มาตรฐานเปี ยก) และใช้เวลาในการอบแห้ง 5 ชัว่ โมง ซึ่ งใช้เวลาน้อยกว่า
และยังคงค่าน้ าหนักและความชื้น (มาตรฐานเปี ยก) ที่ใกล้เคียงกับการตาก
แห้ ง ด้ว ยกระบวนการธรรมชาติ โดยยังคงลัก ษณะขนาดและผิ ว ของ
ไส้เดือนเหมือนกับการตากด้วยวิธีการทางธรรมชาติ และมีความคุม้ ค่าใน
การออกแบบทั้งด้านราคาที่ถูกและผูส้ นใจสามารถสร้างได้ดว้ ยตนเอง จาก
การหาซื้ อวัสดุจากท้องตลาดทัว่ ไป จึงเหมาะสมที่ จะนามาพัฒนาต่อยอด
ใช้งานในชุมชนต่อไป

อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย สาเร็ จการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิ ต (วิศวกรรม
เครื่ อ งกล) จากมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
สนใจงานวิ จัยด้านการพัฒ นานวัตกรรม
ทางด้านวิศวกรรมเครื่ องกลและพลังงาน
อาจารย์ ยศพนธ์ เดโชพล สาเร็จการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญ าตรี สาขาวิ ช าเครื่ องกล
สาขาวิชาเอกเทคนิคยานยนต์ จากสถาบัน
เทคโนโลยีป ทุ ม วัน ปั จจุบัน ก าลังศึ ก ษา
ระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
เมคคาทรอนิ กส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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ทางวิศวกรรม
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การจัดการเรียนการสอนและ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดส่ งวัสดุและอุปกรณ์ ที่จัดให้
นักศึกษาเรียนในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Educating management and satisfaction of delivering and providing equipment for educational propose,
under the circumstances of COVID-19 pandemic
เตือนใจ อาชีวะพนิช ประดับ แย้มแสง ภาคภูมิ คันธวิวรณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Email: tuanjai.theta@gmail.com, pradab.y@rmutsb.ac.th, poom@rmutsb.ac.th

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

บทคัดย่อ
บทความนี้ นาเสนอการจัดการเรี ยนการสอนและความพึงพอใจที่มี
ต่อการจัดส่ งวัสดุและอุปกรณ์ที่จดั ให้นักศึกษาเรี ยนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ และโทรค มน าคม ค ณ ะวิ ศ วก รรมศาสตร์ แ ล ะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ใน
รายวิ ช าหั ว ข้อ เลื อ กทางวิ ศ วกรรมโทรคมนาคม (Selected Topics in
Telecommunication Engineering) รหั ส วิ ช า
504-44-19 จ าน ว น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิ ชา 19 คน ภาคการเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2564 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อการจัดส่ งวัสดุและ
อุ ป กรณ์ ที่ จัด ให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยูใ่ นเกณฑ์มากที่สุด ในระดับคะแนน
4.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานกลุ่มตัวอย่างอยูท่ ี่ 0.524

Keywords: materials, equipment, Corona 2019, lockdown
1. บทนา
ด้วยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดต่อเชื้อไวรั ส โคโรนา
2019 หรื อโควิด-19 ส่ งผลกระทบต่อการดารงและดาเนินชีวิตของคนทัว่
โลกไม่ เ ว้น แม้ ป ระเทศไทย เมื่ อ เกิ ด วิ ก ฤตโควิ ด ท าให้ ทุ ก คนต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการเว้นระยะห่ าง งดการสัมผัส กินร้อนช้อน
ตัวเอง ใส่ หน้ากากอนามัยตลอดเวลา แม้อยู่ในที่พกั อาศัยของตนเอง อยู่
บนพื้ น ฐาน Social distancing ในส่ วนของสถาบั น การศึ ก ษาได้ รั บ
ผลกระทบอย่างมากต่อการเรี ยนการสอน ส่ งผลให้อาจารย์และนักศึกษา
ไม่สามารถเข้ามาสอนหรื อมาเรี ยนในสถาบันการศึกษาได้เนื่ องจากต้อ ง
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งผูส้ อนผูเ้ รี ยนและคนรอบข้าง
ระบบการศึกษาจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจัดการเรี ยนการ
สอนควบคู่กบั ความปลอดภัยของผูเ้ รี ยนแนวทางหนึ่ งคือการปรับเปลี่ยน
รู ปแบบการเรี ยนการสอน ดังรู ปที่ 1

คาสาคัญ: วัสดุ, 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

รู ปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนควบคู่กบั ความปลอดภัย
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แนวทางการแก้ปัญหาบนพื้นฐานความปลอดภัยของนักศึกษา
อาจารย์ผูส้ อน บุ ค คลรอบข้างและเตรี ยมการรองรั บ วิ ก ฤตในอนาคต
ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอดังนี้
- การเรี ยนการสอนแบบออนไลน์
- การเว้นระยะห่าง
- การพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนการสอนในสถานะการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ
ซึ่ งทั้ งหมดเป็ นการพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ เว้น
ระยะห่ างระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน สามารถจัดการเรี ยนการสอนแบบ
New normal ได้ 3 รู ปแบบ
รู ปแบบที่ 1 จัดการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัยบนพื้นฐาน
Social distancing
รู ปแบบที่ 2 จัดการเรี ยนการสอนแบบ Online
รู ปแบบที่ 3 จัดการเรี ยนการสอบแบบ Hybrid (รู ปแบบที่ 1+
รู ป แบบที่ 2) ส าหรั บ รู ป แบบที่ 3 ขึ้ นอยู่ กั บ ผู ้ส อนและผู ้เ รี ย น เช่ น
นักศึกษาเข้าเรี ยนวันคู่เว้นเข้าเรี ยนวัน คี่ สลับกันมาเรี ยนที่มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั พื้นที่ในห้องเรี ยนบนพื้นฐาน Social distancing
ส าหรั บ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ข อง Bloom’s Revised Taxonomy ได้
จ าแนกจุ ด มุ่ ง หมายการเรี ย นรู้ อ อกเป็ น 3 ด้ า น คื อ ด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย
(Cognitive Domain) ด้านทัก ษะพิ สั ย (Psychomotor Domain) และ ด้าน
เจตพิสัย (Affective Domain) [1] ที่ แยกกันไม่ได้นักศึกษาต้องเรี ยนรู ้ ท้ งั
สามด้านไปพร้อมกันเพื่อพัฒนาทั้งสมอง ร่ างกายและจิตใจ สาหรับการ
เรี ยนการสอนในสถานการณ์การแพร่ ระบาดนั้น เป็ นปั ญหาต่ออาจารย์
และนั ก ศึ ก ษาในการเข้ามาศึ ก ษาในมหาวิท ยาลัย แต่ ด้ วยเทคโนโลยี
ปั จจุบนั ที่ทนั สมัยการเรี ยนการสอนภาคทฤษฎีมีทางเลือกด้วยการเรี ยน
การสอนแบบออนไลน์ นักศึก ษาสามารถเรี ยนรู้ ได้จากที่ พกั อาศัย ของ
ตนเอง บริ ษทั โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จากัด สตาร์ทอั พ EdTech
ผูพ้ ฒั นาแพลตฟอร์มการเรี ยน Live English Classroom ในประเทศไทย ชี้
หลังวิ ก ฤต COVID-19 ท าให้ ผูค้ นได้เ รี ยนรู้ ว่าการเรี ย นแบบออฟไลน์
ไม่ใ ช่ รูป แบบการเรี ยนที่ ดีที่สุด อี ก ต่ อไป ชี้ ไวรั ส ผลัก ดัน ให้ ผูค้ นเข้าสู่
ระบบออนไลน์เพื่อปรับตัว “การเรี ยนออนไลน์ไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่เป็ น
ทางรอดของการศึก ษาไทย” และได้กลาย New Normal ของศึก ษาไทย
อย่ า งเต็ ม รู ป แบบ จากสถิ ติ ล่ า สุ ดช่ ว งเดื อ นเมษายนที่ ผ่ า นมา จาก
สถานการณ์โควิด -19 ที่ส่งผลให้หลายโรงเรี ยนต้องปิ ดการสอนชั่วคราว
ขณะเดียวกันด้านอัตราการเติบโตของห้องเรี ยนของ Globish เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
35% จากเดือนมีนาคม โดยเติบโตถึง 125% ซึ่งเมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกัน
ในปี ก่อน และจานวนของนักเรี ยนใหม่ยงั เติ บโตเพิ่มขึ้นถึง 207% ทาให้
ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงปั จจุบัน มีห้องเรี ยน One-on-One เกิดขึ้นมากกว่า
500 ห้ องเรี ยนต่อวันและยังคงเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง [2] แต่ในส่ วนของ
ภาคปฏิบตั ิน้ ันยังเป็ นสิ่ งที่สาคัญต่อการเรี ยนรู ้ในการพัฒนาทักษะการใช้
เครื่ องมือและอุปกรณ์ ส่งผลให้เป็ นปั ญหาอย่างมากต่อการเรี ยนการสอน

เนื่ อ งจากอาจารย์แ ละนั ก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถเข้ามาในมหาวิ ท ยาลั ย ได้
เช่นเดียวกับรายวิชาหัวข้อเลือกทางวิศวกรรมโทรคมนาคม เนื่องจากใน
รายวิ ช าดั ง กล่ า วได้ จัด แผนการเรี ยนการสอนให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ยนรู้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิผา่ นบอร์ดทดลอง Tuanjai@RUS sensor board
จากที่มาของปั ญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น และสถานะการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติ ด ต่ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 ในรอบแรก ผู ้วิจัย ได้ถ อด
บทเรี ยนเพื่อหาแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนหากมีเหตุการณ์การแพร่
ระบาดในครั้งต่อไปและพบว่าแนวทางหนึ่ งที่ สามารถแก้ปัญหาให้ กับ
นักศึกษาและอาจารย์ในการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย สาหรับบาง
รายวิช าที่ มีภาคปฏิ บัติ ด้วยการจัดส่ งวัสดุและอุป กรณ์ เพื่อใช้เรี ยนใน
สถานการณ์ New normal หรื อการเรี ยนแบบปกติ โดยให้ นัก ศึก ษายืม
เรี ยนที่บา้ น เป็ นวัสดุหรื ออุปกรณ์ที่สามารถทาการทดลองได้ เพื่อให้เกิด
องค์ความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะในสถานะการณ์การแพร่ ระบาด
ของโรคติดต่อ หลักการของการเรี ยนในสถานะการณ์น้ ี คือผูส้ อนสามารถ
ส่ งวัสดุและอุปกรณ์ ส่งทางไปรษณี ยไ์ ปให้นักศึกษายืมเรี ยนและทดลอง
ได้เองที่บา้ นและเมื่อเสร็ จสิ้ น การเรี ยนการสอนนักศึกษาสามารถส่ งคืน
กลับมายังมหาวิทยาลัย

2. แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ New normal 3
รูปแบบ
จากเหตุการณ์การแพร่ ระบาดของระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ในรอบแรก ผู ้วิ จัยได้ ป รั บ เปลี่ ยนรู ป แบบและจัด แนว
ทางการเรี ยนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตการณ์การแพร่ ระบาด
จะที่เกิ ดขึ้นในอนาคตเป็ น 3 รู ปแบบ เพื่อเป็ นแนวทางเลือกใช้ปฏิบตั ิให้
ทั้งผูส้ อนและผูเ้ รี ยนดังนี้
รู ปแบบที่ 1 จัดการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัยบนพื้นฐาน Social
distancing แสดงดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 จัดการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัยบนพื้นฐาน Social distancing

จากรู ป ที่ 2 แสดงการจัด การเรี ย นการสอนในมหาวิ ท ยาลัย บน
พื้นฐาน Social distancing ด้วยการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ในรายวิชาที่สามารถ
ส่งวัสดุและอุปกรณ์ให้นักศึกษาใช้เรี ยนหรื อยืมกลับบ้านได้ ในรู ปแบบนี้
เป็ นการเรี ยนการสอนในสถานการณ์ที่ยงั ไม่เกิดเหตุการ lockdown
รู ปแบบที่ 2 จัดการเรี ยนการสอนแบบ Online แสดงดังรู ปที่ 3
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ประจ าปี การศึ ก ษา 1/2564 เป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ าง ทั้ง นี้ ผู ้วิ จัย ได้ ค านึ ง ถึ ง
ข้อจากัดในเรื่ องเวลาและสถานะการณ์ปัจจุบนั ของการ lockdown
3.การสร้างเครื่ องมือทีใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือแบบสอบถามความพึงพอใจที่มี
ต่อการจัดส่ งวัสดุและอุปกรณ์ที่จดั ให้นักศึกษาในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติ ด ต่ อเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ระดับ การประเมิน มี 5
ระดับ คือระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 =
น้อย 1 = น้อยที่สุด มีข้ นั ตอนการสร้างดังนี้
3.1 กาหนดวัตถุประสงค์การสร้างแบบสอบถาม
3.2 ระบุเนื้ อหาที่จะสอบถามให้ ครอบคลุมวัตถุประสงค์การ
ประเมิน
3.3 ร่ างแบบสอบถาม
3.4 ตรวจสอบแบบประเมินและประเมินความสอดคล้อง IOC
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 4 ท่าน
3.5 ได้แบบสอบถามที่ผา่ นการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
4. เก็บข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนรู ปแบบที่สอง
เนื่ องจากอยู่ในช่ วงสถานะการณ์ lockdown และได้ดาเนิ น การก่อนการ
เก็บข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้
1. ปฐมนิ เทศนักศึกษาก่อนการเรี ยนการสอนผ่านระบบออนไลน์
โดยอาศัยรู ปแบบ google class room เพื่อทาความเข้าใจให้ตรงกัน
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดการเรี ยนการสอน ในสถานะการณ์การ
แพร่ ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. ดาเนิ น การสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยอาศัยรู ป แบบ google
class room ด้วยวัสดุและอุปกรณ์ที่จดั ส่งทางไปรษณีย์

รู ปที่ 3 จัดการเรี ยนการสอนแบบ Online

จากรู ป ที่ 3 แสดงการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Online ด้วยการ
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ในรายวิชาที่สามารถส่งวัสดุและอุปกรณ์ให้นักศึกษาใช้
เรี ยนทางไปรษณี ยใ์ นรู ปแบบนี้เป็ นการเรี ยนการสอนในสถานการณ์เกิด
การแพร่ ระบาดและ lockdown
รู ป แบบที่ 3 จัด การเรี ย นการสอบแบบ Hybrid (รู ป แบบที่ 1+
รู ป แบบที่ 2) ส าหรั บ รู ป แบบนี้ เหมาะส าหรั บ สถานการณ์ ที่ ก ารแพร่
ระบาดได้เบาบางแต่ยงั คงต้องมีการเฝ้าระวังทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กับนโยบายของ
แต่ล ะสถาบันการศึก ษาเพื่อ การเฝ้ าระวังการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั ส
โคโรน่า 2019

3. วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อนาเสนอรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนในสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2.เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ที่จดั
ให้นกั ศึกษาเรี ยน

4. ระเบียบวิธีวิจัย
ผูว้ ิจยั ดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจยั มีข้ นั ตอน ดังนี้
1.ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรี ยมการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้ศึก ษาข้อมูล ที่ เกี่ ยวข้องและเกี่ ยวกับ รายวิช าหัวข้อ
เลือกทางวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิศวกรรมอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ และ
โทรคมนาคม หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 กลุ่ ม ประชากร คื อ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี สาขา
วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นใน
หลัก สู ต รวิ ศวกรรมอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ แ ละโทรคมนาคม ตามหลัก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2.2 กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้ คื อนัก ศึก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรี ยนจริ ง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ครั้งนี้แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มประชากรที่ลงทะเบียน
เรี ยนในรายวิชาหัวข้อเลือกทางวิศวกรรมโทรคมนาคม (Selected Topics
in Telecommunication Engineering) รหัสวิชา 504-44-19 จานวน 19 คน

รู ปที่ 4 วัสดุและอุปกรณ์ที่จดั ส่งให้นกั ศึกษาทางไปรษณี ย์

รู ปที่ 5 ดาเนิ นการสอนผ่านระบบออนไลน์ดว้ ยวัสดุและอุปกรณ์ที่จดั ส่งทางไปรษณี ย์
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4. เมื่อดาเนินการสอนผ่านระบบออนไลน์ครบทุกเนื้อหา ผูว้ ิจยั ได้
ดาเนินการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดส่ งวัสดุและอุปกรณ์ที่จดั
ให้ นัก ศึก ษาเพื่อใช้ประกอบการเรี ยนการสอนในสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1

2019 ในระบบออนไลน์ ด้ ว ยรู ป แบบ google class room ส าหรั บ ใน
สถานการณ์ lockdown ที่อาจารย์ไม่สามารถมาจัดการเรี ยนการสอนและ
นักศึกษาไม่สามารถเข้ามาเรี ยนในมหาวิทยาลัยได้ อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.60 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานกลุ่ม
ตัวอย่างอยูท่ ี่ 0.52

ตารางที่ 1 ผลการจัดการเรี ยนการสอนและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์
ที่จดั ให้นักศึกษาเรี ยนในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อ
การแปล
รายการประเมิน
N 
S.D.

ที่
ผล
1 การจัดการเรี ยนการสอนมี
80 19 4.21 0.37
มาก
ความเหมาะสม
2 มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ 92 19 4.84 0.56
มากที่สุด
การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อ
โควิด-19
3 วัสดุและอุปกรณ์มีความ
90 19 4.73 0.69
มากที่สุด
เหมาะสมในการจัดส่ งทางพัสดุ
4 วัสดุและอุปกรณ์มีความ
85 19 4.47 0.61
มาก
เหมาะสมในการใช้งาน
5 วัสดุและอุปกรณ์มีความ
85 19 4.52 0.60
มากที่สุด
เหมาะสมในการเรี ยนรู ้
6 วัสดุและอุปกรณ์มีความ
86 19 4.57 0.41
มากที่สุด
เหมาะสมกับใบงาน
7 วัสดุและอุปกรณ์ส่งเสริ ม
87 19 4.78 0.46
มากที่สุด
ความรู ้ในการเรี ยนให้ดีย่งิ ขึ้น
8 วัสดุและอุปกรณ์สามารถนา
91 19 4.47 0.76
มาก
ความรู ้มาใช้ในชีวิตประจาวันได้
9 วัสดุและอุปกรณ์มสามารถ
87 19 4.57 0.37
มากทีส่ ุด
กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้
10 วัสดุและอุปกรณ์มีความเหมาะสม 92 19 4.84 0.37
มากทีส่ ุด
สาหรับการเรี ยนการสอน
ภาพรวม
875 19 4.60 0.52
มากที่สุด
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เตื อ นใจ อาชี ว ะพนิ ช อาจารย์ป ระจ า
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
โทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มห าวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ สาขา
งานวิจยั ที่ สนใจทางด้านวิศวกรรมศึก ษา
สายอากาศไมโครสติ ป เครื่ องมือและการ
วัดทางไฟฟ้า
ภาค ภู มิ คั น ธ วิ ว รณ์ อาจารย์ ป ระจ า
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
โทรคมนาคม คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ และ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มห าวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ สาขา
งานวิจยั ที่สนใจทางด้านคอมพิวเตอร์และ
ไมโครโปรเซสเซอร์

จากตารางที่ 4.3 ผลปรากฏว่ าภาพรวมความพึ งพอใจที่ มีต่ อการ
จัดส่ งวัสดุและอุปกรณ์ที่จดั ให้นักศึกษาเรี ยนในสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโรคติ ดต่อเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 อยู่ใ นเกณฑ์ พึ งพอใจมากที่ สุด มี
ค่ าเฉลี่ ย ความพึ งพอใจอยู่ ที่ 4.60 ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐานกลุ่ ม ตัว อย่า ง
อยูท่ ี่ 0.52

ป ร ะ ดั บ แ ย้ ม แ ส ง อ าจาร ย์ ป ร ะ จ า
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
โทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มห าวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ สาขา
งานวิจยั ที่สนใจทางด้านระบบฝั งตัวและ
ไมโครคอนโทรลเลอร์

5. สรุป
ผลสรุ ป การจัด การเรี ยนการสอนและความพึ งพอใจที่ มี ต่อ การ
จัด ส่ งวัสดุ แ ละอุป กรณ์ ที่ จัดให้ นัก ศึก ษาเรี ยนในสถานการณ์ ก ารแพร่
ระบาดของโรคติ ด ต่ อ เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ของนั ก ศึ ก ษาสาขา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ ก ส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
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วงจรอินเทอร์ เฟซสํ าหรับเซนเซอร์ ชนิดเก็บประจุ
Interface Circuit For Capacitive Sensors
พัชรี กองภาค
สาขาวิชาฟิ สิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ patcharee_kp@mju.ac.th

บทคัดย่อ

ในปั จ จุ บ ัน เซนเซอร์ ช นิ ด เก็ บ ประจุ (Capacitive Sensors) ได้ถู ก
นํ า มาใช้ อ ย่ า งกว้ า งขวางในการวั ด ปริ มาณทางกายภาพและวั ด
สภาพแวดล้อม เช่น ความชืน ความดัน อุณหภูมิ การกระจัด แรง ความเร่ ง
ความเร็ว ฯลฯ [1-5] เป็ นเพราะความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีวงจรรวม
และเทคโนโลยีระบบเครื องกลไฟฟ้ าจุล ภาคหรื อเมมส์ (Micro-ElectroMechanical Systems: MEMS)
การวัด สั ญ ญาณของเซนเซอร์ ช นิ ด เก็ บ ประจุ จ ะขึ นอยู่ กั บ การ
เปลียนแปลงของค่าความจุไฟฟ้าทีได้รับเมือมีขวไฟฟ้
ั
าเคลือนทีอย่างน้อย
หนึ งตัวซึ งเป็ นผลมาจากปริ มาณที ถูกวัด (Measurand) หลัก การนี ใช้กัน
อย่างแพร่ หลายสําหรับการวัดการกระจัดกระจายขนาดเล็ก เซนเซอร์ชนิด
เก็บประจุบางชนิดจะใช้ความผันแปรทางไฟฟ้าของอิเล็กทริ กทีอยูร่ ะหว่าง
สองขัวไฟฟ้า เช่น เซนเซอร์ความชืนบางตัว และยังมีเซนเซอร์ความดันซึ ง
โดยทัวไปมีไว้สําหรั บอุณหภูมิทีสู งมากและแรงกดดันสู งมาก เมมเบรน
ซิลิกอนมีบทบาทเป็ นอิเล็กโทรดทีเคลือนทีได้ (Mobile Electrode) และจะ
เข้ า ใกล้ อิ เ ล็ ก โทรดแบบคงที (Fixed Electrode) ดั ง นั นจึ ง สร้ า งการ
เปลี ยนแปลงของความจุ ไ ฟฟ้ า การเปลี ยนแปลงของความจุ ไ ฟฟ้ า นี
สามารถเกิดขึนได้จากพารามิเตอร์ หนึ งในสามตัว ได้แก่ ความหนาของ
แผ่นสารไดอิเล็กตริ กหรื อระยะห่างระหว่างแผ่นเพลตตัวนํา (d) พืนทีของ
แผ่น เพลตตัวนํา (A) และแรงต้านสนามไฟฟ้ าหรื อค่าคงที ไดอิเล็กตริ ก
(Dielectric Permittivity: Ԑ) เซนเซอร์ชนิดเก็บประจุจะแบ่งเป็ น ประเภท
[6-7] ได้แก่ แบบเดียว ซึงมีองค์ประกอบการตรวจจับอันเดียว หรื อตัวเก็บ
ประจุแบบแปรผันเดียว (C1) และแบบดิฟเฟอเรนเชียล ซึงมีองค์ประกอบ
การตรวจจับสองอัน หรื อตัวเก็บประจุแบบแปรผันสองตัว (C1, C2) แสดง
ดังรู ปที และรู ปที แสดงวงจรสมมูลของเซนเซอร์ตวั เก็บประจุของทัง
ประเภท

บทความนีนําเสนอวงจรอินเทอร์เฟซสําหรับเซนเซอร์ชนิดเก็บประจุ
แบบดิฟเฟอเรนเชียล โดยวงจรอินเทอร์เฟซนีจะทํางานบนหลักการเปลียน
ค่าความจุไฟฟ้าทีเปลียนแปลงในเซนเซอร์ชนิดเก็บประจุไปเป็ นค่าดิจิตอล
ระดับลอจิกสู ง “ ” และตํา “ ” ด้วยใช้โมดูเลเตอร์ซิกม่าเดลต้า ซึ งเรี ยกว่า
วงจรแปลงค่าความจุไฟฟ้ าเป็ นสัญญาณดิ จิตอล ชนิ ด ซิ ก ม่าเดลต้า โดย
วงจรทีนําเสนอประกอบด้วยวงจรแปลงค่าความจุไฟฟ้าเป็ นแรงดันไฟฟ้า
วงจรอินทิเกรเตอร์ วงจรเปรี ยบเทียบสัญญาณ วงจรฟลิปฟลอป และวงจร
แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็ นแอนะล็อกโดยป้อนกลับแบบเก็บประจุ ผลการ
จํา ลองการทํา งานวงจรพบว่ า วงจรสามารถทํา งานได้ต ามหลัก การที
ออกแบบไว้ โดยมีค่าความผิดพลาดสู งสุ ดโดยประมาณเท่ากับ 0.8% ทีค่า
ความจุไฟฟ้าปกติของเซนเซอร์ (C0) 50 pF ค่าความจุไฟฟ้าทีเปลียนแปลง
สูงสุด (CFS) 5 pF ความถีอินพุต (Fin) 100 Hz ความถีของสัญญาณนาฬิกา
(Fclk) 10 kHz
คํ า สํ า คัญ : การตรวจวัด ค่ า ความจุ ไ ฟฟ้ า โมดู เ ลเตอร์ ซิ ก ม่ า เดลต้า การ
ป้อนกลับแบบเก็บประจุ

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:
capacitor
1.

capacitive sensing, sigma-delta modulator, feedback
รู ปที โครงสร้างของเซนเซอร์ ตวั เก็บประจุ
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(ก) แบบเดียว

[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]

(ข) แบบดิฟเฟอเรนเชียล

2. วงจรแปลงค่ าความจุไฟฟ้าเป็ นสัญญาณดิจิตอล

รู ปที วงจรสมมูลของเซนเซอร์ ตวั เก็บประจุ

วงจรแปลงค่ าความจุไฟฟ้ าเป็ นสัญญาณดิ จิต อลที นําเสนอนัน ใช้
วิธีการแปลงด้วยวงจรแปลงซิกม่าเดลต้า อันดับหนึง ซึงประกอบด้วยวงจร
แปลงค่าความจุไฟฟ้ าเป็ นกระแสไฟฟ้า วงจรขยายสัญญาณแรงดัน ไฟฟ้ า
วงจรอินทิเกรเตอร์ วงจรเปรี ยบเทียบสัญญาณ วงจรฟลิปฟลอป และวงจร
แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็ นแอนะล็อกโดยป้อนกลับแบบเก็บประจุขนาด
บิต โครงสร้ างของวงจรแปลงซิ กม่าเดลต้า อันดับหนึ ง แสดงดังรู ปที
และรู ป ที โดยค่าความจุ ไฟฟ้ าที เปลี ยนแปลงแบบสมมาตร C1 – C2 =
2C นันสามารถถูกแปลงเป็ นกระแสไฟฟ้าได้ โดยตัวเก็บประจุ C1 และ
C2 ต่ อ ร่ ว มกั บ แหล่ ง กํา เนิ ด สั ญ ญาณรู ป สามเหลี ยม Vin และ Vin เฟส
ตรงกันข้าม และกระแสไฟฟ้านีถูกแปลงเป็ นแรงดันไฟฟ้าด้วยวงจรขยาย
สัญญาณแรงดันไฟฟ้า

โดยปกติตวั เก็บประจุ C1 = C0 + C และ C2 = C0 - C เมือ C0 คือ
ความจุไฟฟ้ าของตัวเก็ บ ประจุที มี ตัวกลางคันเป็ นสุ ญญากาศ (nominal
value of the sensor capacitances) แ ล ะ C คื อ ค่ า ค วาม จุ ไ ฟ ฟ้ า ที
เปลียนแปลงไป (capacitance variation) สําหรับการเปลียนแปลงของความ
จุไฟฟ้านัน จะมีขนาดค่อนข้างเล็ก ดังนันจึงจําเป็ นทีจะต้องออกแบบและ
พัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ อินเทอร์ เ ฟซให้สามารถอ่านค่าความจุ ไ ฟฟ้ า
ขนาดเล็ก และสามารถแปลงเป็ นปริ ม าณทางไฟฟ้ า เช่ น กระแสไฟฟ้ า
แรงดัน ไฟฟ้ า ความถี เวลา หรื อเป็ นสัญญาณดิ จิตอลที สามารถใช้ง าน
ต่อไปได้ [8-19] เพือให้ได้เอาต์พุตดิจิตอลจําเป็ นต้องมีการแปลงสัญญาณ
แอนะล็ อ กเป็ นดิ จิ ต อล (Analog-to-Digital Conversion: ADC) วิ ธี ก าร
แปลงทีพบบ่อยทีสุดคือ วงจรแปลงซิกม่าเดลต้า (Sigma-Delta Converter)

รู ปที โครงสร้างของวงจรแปลงซิกม่าเดลต้า อันดับหนึ ง ด้วยโครงสร้างป้อนกลับแบบเก็บประจุ

รู ปที วงจรแปลงซิกม่าเดลต้า อันดับหนึ ง ด้วยโครงสร้างป้อนกลับแบบเก็บประจุ

รู ป ที 4 แสดงวงจรแปลงค่าความจุไฟฟ้ าเป็ นสัญญาณดิจิตอลด้วย
วงจรแปลงซิ กม่าเดลต้า อันดับหนึ ง ป้ อนกลับด้วยตัวเก็บประจุ Cfb ทีต่อ
เข้ากับส่ วนอินพุตของวงจรแปลงค่าความจุไฟฟ้าเป็ นแรงดันไฟฟ้า ซึงจะ
ต่อขนานกับ C1 หรื อ C2 ขึนอยู่กบั ค่าดิจิตอลระดับลอจิกเอาต์พุตของวงจร
ดี ฟลิป ฟลอปและเฟสของแหล่ งจ่ายแรงดัน ไฟฟ้ ากระแสสลับ คลื นรู ป
สามเหลียมดังแสดงในรู ปที วงจรอินทิเกรเตอร์ ถูกสร้างได้ด้วยตัวเก็บ
ประจุโดยต่อพ่วงที ส่ วนเอาต์พุตของวงจรขยายสั ญญาณแรงดัน ไฟฟ้ า
แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต Vout ถูกส่งต่อไปทีวงจรเปรี ยบเทียบสัญญาณขาบวก

โดยขาลบเป็ นแรงดันอ้างอิง Vref ส่ วนเอาต์พุต D ของวงจรเปรี ยบเที ยบ
สัญญาณจะเป็ นค่าดิ จิตอลระดับลอจิ ก “ ” ถ้า Vout  Vref และจะเป็ นค่า
ดิจิตอลระดับลอจิก “ ” ถ้า Vout < Vref นอกจากนีสัญญาณเอาต์พุต D จะถูก
สุ่ มตัวอย่างหรื อแซมปลิ งด้วยความถีสั ญญาณนาฬิก า (clock frequency:
fclk) โดยความถี สั ญ ญาณนาฬิ ก า fclk จะต้อ งมี ค่ า มากกว่ า ความถี ของ
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับคลืนรู ปสามเหลียมหรื อความถีอินพุต (Fin) และ
ความถี ตัด หรื อ ความคัต ออฟ (cut-off frequency: fc) ของวงจรแปลงค่า
ความจุไฟฟ้ าเป็ นแรงดัน ไฟฟ้ าหลายเท่า สําหรั บเอาต์พุต Q ของวงจรดี
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ฟลิปฟลอปจะเป็ นตัวควบคุมตัวเก็บประจุ Cfb ให้ต่อขนานกับ C1 หรื อ C2
ขณะอยูใ่ นเฟสของ Φ1 (ความชันของ Vin เป็ นบวก ความชันของ Vin เป็ น
ลบ และสวิตซ์ SW1 และ SW2 ทํางาน) ถ้า Q มีค่าดิจิตอลระดับลอจิก “ ”
ตัวเก็บประจุ Cfb ต่อขนานกับ C1 และถ้า Q มีค่าดิจิตอลระดับลอจิก “ ” ตัว
เก็บประจุ Cfb ต่อขนานกับ C ส่ วนในขณะทีอยู่ในเฟสของ Φ (ความชัน
ของ Vin เป็ นลบ ความชัน ของ Vin เป็ นบวก และสวิตซ์ SW และ SW4
ทํางาน) ถ้า Q มีค่าดิจิตอลระดับลอจิก “ ” ตัวเก็บประจุ Cfb ต่อขนานกับ
C และถ้า Q มีค่าดิจิตอลระดับลอจิก “ ” ตัวเก็บประจุ Cfb ต่อขนานกับ C1
สุ ดท้ายในแต่ละเฟสจะได้จาํ นวนค่าดิจิตอลระดับลอจิก “ ” ทีสอดคล้อง
กับค่าความแปรผันของความจุไฟฟ้า ΔC

y = 5.6545x + 51.091
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รู ปที อัตราส่วนจํานวนค่าดิจิตอลระดับลอจิก “ ” กับคาบทังหมด
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รู ปที สัญญาณอินพุตและสัญญาณควบคุม

10

รู ปที เอาต์พุตมอดูเลเตอร์

การวิเ คราะห์ ว งจรแปลงค่ าความจุ ไ ฟฟ้ าเป็ นสั ญญาณดิ จิต อลจะ
คํานวณอัตราส่ วนจํานวนค่ าดิ จิต อลระดับลอจิก “ ” กับคาบทังหมด ที
สอดคล้องกับค่าความแปรผันของความจุไฟฟ้า ΔC/C0 (%) ในแต่ละเฟส
(Φ1 และ Φ ) โดยกําหนดความจุไฟฟ้าปกติของเซนเซอร์ (C0) เท่ากับ
pF ค่าเต็มสเกล (Full scale: FS) เท่ากับ 10 % ค่าความจุไฟฟ้าทีเปลียนแปลง
สู งสุ ด (CFS) เท่ากับ pF ตัวเก็บ ประจุ Cfb มีค่า 0 pF แอมปลิจู ด ของ
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับคลืนรู ปสามเหลียมเท่ากับ V ความถีอินพุต
(Fin) เท่ากับ 100 Hz ความถีของสัญญาณนาฬิกา (Fclk) เท่ากับ 10 kHz

จากรู ปที จะเห็นได้ว่าความชันของกราฟใกล้เคียงกับค่าทฤษฎี โดย
ค่าทฤษฎีสามารถคํานวณได้จากสมการ ( ) ซึงในการทดลองนีค่าทฤษฎี
คือ ±
Slope∅1, ∅2 = ±

C0
Cfb

(1)

สําหรับเกนหรื อความชันของกราฟเอาต์พุตมอดูเลเตอร์ในรู ปที ที
ได้ พบว่ า ใกล้เ คี ย งกับ ค่า ทฤษฎี โดยค่ า ทฤษฎี ส ามารถคํา นวณได้จาก
สมการ ( ) ซึงในการทดลองนีค่าทฤษฎีคือ
Gain =

3. ผลการวิจัย

2C0
Cfb

(2)

ค่าความผิดพลาดมีค่าสู งสุ ดโดยประมาณเท่ ากับ 0.8% ซึ งสามารถ
คํานวณได้จากสมการ ( ) และแสดงผลดังรู ปที

รู ปที และรู ปที แสดงวิเคราะห์วงจรแปลงค่าความจุไฟฟ้ าเป็ น
สัญญาณดิจิตอล สําหรับค่าความจุไฟฟ้าปกติของเซนเซอร์ (C0) เท่ากับ
pF ค่าเต็มสเกล (Full scale: FS) เท่ากับ 10 % หรื อ . ค่าความจุไฟฟ้ าที
เปลียนแปลงสู งสุ ด (CFS) เท่ากับ pF ตัวเก็บประจุ Cfb มีค่า 0 pF แอม
ปลิ จู ด ของแรงดัน ไฟฟ้ า กระแสสลับ คลื นรู ป สามเหลี ยมเท่ า กับ V
ความถีอินพุต (Fin) เท่ากับ 100 Hz ความถีของสัญญาณนาฬิกา (Fclk) เท่ากับ
10 kHz โดยรู ปที แสดงอัตราส่ วนจํานวนค่าดิจิตอลระดับลอจิก “ ” กับ
คาบทังหมด ในหน่วย % ทีสอดคล้องกับค่าความแปรผันของความจุไฟฟ้า
ΔC/C0 (%) ในแต่ละเฟส (Φ1 และ Φ ) และรู ปที แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างเอาต์พุตมอดูเลเตอร์และค่าความแปรผันของความจุไฟฟ้า ΔC/C0
(%) เอาต์พุตมอดูเลเตอร์ คือ ผลต่างระหว่างอัตราส่ วนจํานวนค่าดิ จิตอล
ระดับลอจิก “ ” กับคาบทังหมดในเฟส Φ1 และในเฟส Φ2

Error (%) =

|Simulated output-Theoretical output|
Theoretical output

(3)

x100

0.80

Error (%)
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รู ปที ค่าความผิดพลาด

4. สรุ ป

บทความนี ได้นํา เสนอวงจรแปลงค่ า ความจุ ไ ฟฟ้ า เป็ นสั ญ ญาณ
ดิ จิ ต อล สํ า หรั บ เซนเซอร์ ช นิ ด เก็ บ ประจุ แ บบดิ ฟ เฟอเรนเชี ย ล โดยใช้
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ความผิดพลาดสามารถลดลงได้โดยการเพิมความถีของสัญญาณนาฬิกาให้
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บทคัดย่อ

1.

สาเหตุที่สมรรถนะระบบการบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็กสู ญเสี ยไปเมื่อ
เพิ่มความหนาแน่ นเชิ งพื้ นที่ ให้ มากกว่า 1 เทระบิต ต่อตารางนิ้ ว คื อ การ
แทรกสอดระหว่ างสั ญ ลัก ษณ์ แ ละการแทรกสอดระหว่า งแทร็ ก แม้ว่า
ระบบการบันทึกแบบสองมิติจะใช้เครื่ องมือการประมวลผลสัญญาณที่มี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง สมรรถนะของระบบยังไม่เพียงพอต่อการนาไปใช้งาน
ดังนั้นการศึกษานี้นาเสนอวงจรตรวจหาโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน
โวลูชนั ที่สามารถนาไปใช้งานร่ วมกับการถอดรหัสเทอร์โบสาหรับระบบ
การบั น ทึ ก แบบสองมิ ติ ที่ ถู ก เข้า รหั ส ผลการทดสอบจะจาลองผ่ า น
แบบจาลองสื่ อบันทึ กจากแผนภาพโวโรนอยที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับ สื่ อ
บัน ทึก จริ ง โดยผลลัพ ธ์แ สดงให้ เห็น ว่าระบบที่ น าเสนอให้ สมรรถนะที่
ดีกว่าระบบที่ใช้วงจรตรวจหาแบบทัว่ ไปอย่างวงจรตรวจหาอัลกอริ ทึมวี
เทอร์ บิ นอกเหนื อ จากนั้น เมื่ อ ดาเนิ น การวนรอบการถอดรหั สเทอร์ โ บ
ระบบที่นาเสนอสามารถให้สมรรถนะที่ดีกว่ารอบการวนซ้ าก่อนหน้า ต่าง
จากระบบทัว่ ไปที่ไม่สามารถเพิ่มสมรรถนะให้ดีย่งิ ขึ้นได้อีกแล้ว

บทนา

เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลเชิ งแม่เหล็ก ที่ใช้ในฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์ ใน
ปั จจุบ ันที่เรี ยกว่า ระบบการบันทึกแบบแนวตั้ง (perpendicular magnetic
recording: PMR) กาลังประสบปัญหาในการรักษาระดับของการเพิ่มเนื้อที่
การจัดเก็บข้อมูลในแต่ล ะปี ให้ สอดคล้องกับ ปริ มาณความต้องการ โดย
ปั ญหาดังกล่ าวมี สาเหตุมาจากปรากฏการณ์ ที่ เรี ยกว่า ขีด จากัดซุ ป เปอร์
พาราแมกเนติก (super-paramagnetic limit) ซึ่ งเป็ น ปรากฏการณ์ที่ ส่งผล
ให้สื่อบันทึกข้อมูลไม่มีเสถียรภาพทางความร้อน ก่อให้เกิดการแปรสภาพ
ความเป็ นแม่เหล็กของเกรนที่บนั ทึกข้อมูลได้โดยง่าย ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟใน
ปัจจุบนั จึงไม่สามารถเพิ่มความหนาแน่นเชิ งพื้นที่ (areal density: AD) ไป
ได้มากกว่า 1 เทระบิตต่อตารางนิ้ว (Tb/in2) ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่ จ ะต้ อ งน าเทคโนโลยี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เชิ ง แม่ เ หล็ ก แบบใหม่ ม า
ประยุกต์ใช้เพื่อที่จะแก้ไขปั ญหาขีดจากัดดังกล่าว โดยหนึ่งในเทคโนโลยี
ใหม่ ที่ ก าลังเป็ นที่ ส นใจนั่ น ก็ คื อ ระบบการบัน ทึ ก แบบสองมิ ติ (twodimensional magnetic recording: TDMR) [1]
ในระบบ TDMR จะประยุก ต์ใช้การประมวณผลทางสัญญาณแบบ
สองมิติในการรับมือและแก้ไขปั ญญหาที่พบ ซึ่ งจะยังคงใช้สื่อบันทึกใน
ลักษณะเดียวกันกับที่ใช้ในระบบ PMR สาหรับการเพิ่ม AD จะทาได้โดย
การลดขนาดและจานวนเกรนของสื่ อบันทึกที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล จาก
การกระทาดังกล่าวส่ งผลให้ระยะห่างของบิตทั้งในแนวตามแทร็ ก (downtrack) และแนวขวางแทร็ ก (across-track) แคบลงอย่างมาก อีกทั้งการลด
ขนาดของหั วอ่ านให้ มี ข นาดเท่ า กับ ขนาดแทร็ ก ท าได้ ย าก ขนาดของ
หัวอ่านจะกว้างกว่าแทร็ กข้อมูลอย่างมาก ส่ งผลให้สัญญาณอ่านกลับที่ได้
จากการอ่านข้อมูลแทร็ กใดแทร็ กหนึ่ง ถูกรบกวนด้วยการแทรกสอดแบบ
สองมิ ติ (two-dimensional interference) อัน ประกอบด้วย กรแทรกสอด
เชิงสัญลักษณ์ (intersymbol interference: ISI) และการแทรกสอดระหว่าง
แทร็ ก (intertrack interference: ITI) ซึ่ งส่ งผล กระทบต่ อ สมรรถน ะ
โดยรวมของระบบเป็ นอย่ า งมาก ถึ ง แม้ว่ าจะใช้ ก ารประมวณผลทาง
สัญญาณแบบสองมิติในการรับมือปัญหาดังกล่าวแล้วก็ตาม
หนึ่งในวิธีลดผลกระทบของการแทรกสอดดังกล่าว คือ ประยุกต์ใช้
การเข้ารหัสข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงการบันทึกรู ปแบบบิตข้อมูลที่มีโอกาสเกิด
การแทรกสอดได้ง่าย โดยใน [2 – 3] เสนอวงจรเข้ารหัสอัตรา 4/5 และ 5/6
ที่สามารถหลีกเลี่ยง ITI ในสัญญาณอ่านกลับของข้อมูลในแทร็ กกลางได้

คาสาคัญ : ระบบการบัน ทึ กแบบสองมิ ติ การแทรกสอดระหว่ างแทร็ ก
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
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ลาดับข้อมูลดังกล่าวไปยังวงจรเข้ารหัสอัตรา 3/4 ได้เป็ นลาดับข้อมูลที่ถูก
เข้ารหั ส cl,k เมื่ อ l  {1, 2, 3, 4} คื อ แทร็ ก ที่จ ะถูก บันทึ กข้อมู ล สาหรั บ
การศึ ก ษานี้ จะใช้ สื่ อ บั น ทึ ก จ าลองจากแผนภาพโวโรนอย (Voronoi
diagram) ที่ถูกนาเสนอใน [6] ซึ่ งมีคุณใกล้เคียงกับสื่ อบันทึกจริ ง ได้เป็ น
ดังแสดงในรู ปที่ 2 โดยมีระยะแทร็ ก (Tz) และคาบเวลาของบิต (Tx) เท่ากับ
18 และ 9 นาโนเมตร ตามลาดับ คานวณเป็ น AD ได้ประมาณ 4.0 Tb/in2
ส าหรั บ การสร้ า งแบบจ าลองสั ญ ญาณอ่ า นกลั บ ที่ จ ะถู ก น าไป
ประมวลผลต่ อ ในวงจรภาครั บ นั้ น จะจาลองโดยใช้ ก ารคอนโวลู ชั น
(convolution) ระหว่างแบบจาลองสื่ อบันทึกและแบบจาลองผลตอบสนอง
ความไวของหัวอ่าน [6] สามารถแสดงได้เป็ นดังสมการ

รู ปที่ 1 แบบจาลองช่องสัญญาณ

ผลการทดสอบพบว่ า ระบบที่ มี ว งจรเข้ า รหั ส ดั ง กล่ า วสามารถให้
สมรรถนะที่ดีกว่าระบบที่ไม่มีวงจรเข้ารหัสอย่างเห็นได้ชดั อีกหนึ่ งวงจร
เข้ารหัสที่ถูกน าเสนอใน [4] ที่มีอตั รารหัส เท่ากับ 3/4 สามารถเพิ่ มความ
น่าเชื่อถือและคุณภาพของสัญญาณอ่านกลับที่ได้จากลาดับข้อมูลที่บนั ทึก
อยู่ในแทร็ กกลาง ซึ่งสัญญาณดังกล่าวสามารถนาไปช่วยลดผลกระทบ ITI
ในสัญญาณอ่านกลับของลาดับข้อมูลที่ถูกบันทึกลงแทร็ กข้างเคียงได้ อีก
หนึ่งวิธีในการเพิ่มสมรรถนะระบบเพื่อทดแทนสมรรถนะที่เสี ยไปจากการ
แทรกสอดแบบสองมิติที่ลดทอนคุณภาพของสัญญาณอ่านกลับ คือ การ
ถอดรหัสเทอร์โบ (turbo decoding) ซึ่งเป็ นกระการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ
ซอฟต์ระหว่างวงจรตรวจหา (detector) และรหัสแก้ไขข้อผิดพลาดแอลดี
พีซี (low-density parity-check code: LDPC code) โดยข้อ มูล แบบซอฟต์
(soft information) จะบ่ งบอกถึง ความน่ าเชื่ อ ถือ ของบิ ต ข้อ มู ลที่ ต้องการ
ถอดรหัส
ในช่ วงหลายปี ที่ ผ่า นมา การเรี ย นรู ้ เชิ ง ลึ ก (deep learning) ได้ ถู ก
นาไปใช้และประสบความสาเร็ จในการแก้ไขปัญหาในหลากหลายแขนง
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและดึงดูดนักวิจยั ที่จะนาการเรี ยนรู ้เชิ งลึกไปใช้
แก้ปัญหาที่พบในระบบการบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็ก โดยใน [5] เสนอการ
ใช้ โ ครงข่ า ยประสาทเที ย ม (deep neural network: DNN) ร่ วมกั บ วงจร
ตรวจหาแบบปกติสาหรับการสร้างลาดับ ข้อมูลที่ถูก ใช้ในการเพิ่ม ความ
น่ าเชื่ อถือและช่วยในการถอดรหัสลาดับข้อมูลที่ทาการตรวจจับ โดยผล
การทดสอบสมรรถนะระบบที่ได้น้ นั เป็ นที่น่าพอใจ ดังนั้นการศึกษานี้ จะ
นาเสนอวงจรจรตรวจหาที่ทางานบนพื้นฐานของโครงข่ายประสาทเทียม
แบบคอนโวลูชัน (convolutional neural network detector) ที่มีคุณ สมบัติ
พิเศษสามารถใช้งานร่ วมกับกระบวนการถอดรหัสเทอร์ โบได้ โดยวงจร
ตรวจหาดังกล่ า วจะถู ก น าไปใช้ กับ ระบบ TDMR ที่ เข้ารหั ส ข้อ มู ล ด้วย
วงจรเข้ารหัสอัตรา 3/4

ri ( x, y ) =

 m ( , ) h ( x −  , y −  )d d + w ( x, y ) ,
i

(1)

S

เมื่อ x และ y คือ ตาแหน่ งในแนว down-track และ cross-track ตามลาดับ
S คื อ พื้ น ที่ ที่ ท าการคอนโวลู ชัน เมื่ อ จุ ด ศู น ย์ก ลางของหั วอ่ านถู ก วางที่
ตาแหน่ ง (x, y) ค่ า m(ξ, η)  {−1, +1} คือ สภาพความเป็ น แม่ เหล็ก ของ
เกรนภายในพืน้ ที่ S โดยมี ξ และ η เป็ นตาแหน่ งในแนว down-track และ
cross-track ภายในพื้นที่ดังกล่าวตามลาดับ h(ξ, η) คือ ผลตอบสนองความ
ไวของหัวอ่าน และ wn(x, y) คือ สัญญาณรบกวนเกาส์เซียนสี ขาวแบบบวก
(additive-white Gaussian noise: AWGN) ที่ มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และความ
แปรปรวนเท่ากับ σ2 ภายหลังจากได้แบบจาลองสัญญาณอ่านกลับมาแล้ว
นั้น สัญญาณอ่านกลับดังกล่าวจะถูก ชักตัวอย่ างข้อมูลที่ อตั ราเท่ากับ t =
kTx จะได้เป็ นสัญญาณอ่านกลับที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลา ri,k

2. แบบจาลองช่ องสั ญญาณ
รู ปที่ 1 แสดงแบบจาลองช่อ งสัญญาณของการศึก ษานี้ เริ่ ม ต้นด้วย
วงจรภาคส่ งรับลาดับข้อมูลบิตอินพุตแบบไบนารี เมือ่ ui,k  {0, 1} คือ บิต
อิน พุ ต ที่ k  {1, …, N} ของแทร็ ก ที่ i  {1, 2, 3} ซึ่ ง จะถูก ส่ งต่ อ ไปยัง
วงจรเข้ารหัสแอลดีพีซี (LDPC encoder) ได้ผลลัพธ์เป็ น ลาดับสัญลักษณ์
ของข้อมูล ai,k  {−1, +1} เมื่อ บิต ui,k = 0 จะถูกเข้ารหัสเป็ นสัญลักษณ์ ai,k
= −1 และ บิต ui,k = 1 จะถูกเข้ารหัสเป็ นสัญลักษณ์ ai,k = +1 จากนั้นส่ งต่อ

รู ปที่ 2 แบบจาลองสื่อบันทึกที่จาลองจากแผนภาพโวโรนอย
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ถัด มาสั ญ ญาณอ่ า นกลับ ที่ ไ ม่ ต่ อ เนื่ อ งทางเวลาจะถู ก ส่ ง ต่ อ ไปยัง
อีควอไลซอร์ (equalizer) ที่ซ่ ึ งจะนาสัญญาณดังกล่าวไปปรับรู ปร่ างและ
คุณสมบัติให้เหมาะสมกับช่องสัญญาณที่กาลังศึกษาอยู่ สาหรับระบบการ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เชิ ง แม่ เ หล็ ก นิ ย มก าหนดเป้ า หมายตามเงื่ อ นไขของ
ข้ อ ผิ ด พลาดก าลั ง สองเฉลี่ ย น้ อ ยสุ ด (minimum mean-squared error:
MMSE) ให้ ผ ลลัพ ธ์ เป็ นล าดั บ ข้ อ มู ล อี ค วอไลเซอร์ zi,k จากนั้ นวงจร
ตรวจหาโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันจะรับเอาล าดับข้อมู ล
อีควอไลเซอร์และข้อมูลแบบซอฟต์ที่ได้จากวงจรถอดรหัสแอลดีพีซีไป
ประมวลผล ได้เป็ นข้อ มู ล แบบซอฟต์ λi,k ส าหรั บ ล าดับ ข้อ มู ล ที่ ก าลัง
พิจารณาออกมา ซึ่ งภายหลัง จะถู ก ส่ ง ต่ อไปยัง วงจรถอดรหั สแอลดี พี ซี
(LDPC decoder) โดยวงจรถอดรหัสดังกล่าวจะให้ผลลัพธ์เป็ นข้อมูลแบบ
ซอฟต์ λi,k ด้ ว ยเช่ น กั น ซึ่ งกระบวนการถอดรหั ส เทอร์ โ บจะท าการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบซอฟต์เพื่อปรับปรุ งและเพิ่มความน่ าเชื่ อถือ ก่อนที่
ข้อมูลแบบซอฟต์ที่ได้จากวงจรถอดรหัสแอลดีพีซีจะถูกส่ งไปยังวงจรค่า
ขีดแบ่ง (threshold) เพื่อหาค่าประมาณบิตข้อมูลอินพุต ûi,k ออกมา
รู ปที่ 3 โครงสร้างของวงจรตรวจหาโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั สาหรับ
การหาค่าประมาณบิตข้อมูลแทร็กที่ i = 3

3. วงจรจรตรวจหาโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน
รู ปที่ 3 แสดงโครงสร้างของวงจรตรวจหาโครงข่ายประสาทเทีย ม
แบบคอนโวลูชัน สาหรับการหาค่ าประมาณบิ ตข้อมูล แทร็ กที่ i = 3 โดย
วงจรดังกล่าวจะรับเอาลาดับข้อมูลจานวน 3 ลาดับเป็ นอินพุต ประกอบไป
ด้วย ลาดับข้อมูลอีควอไลเซอร์ของแทร็ กที่กาลัวพิจารณา z3,k และ 2 ลาดับ
ข้อมูลที่นามาใช้เป็ นข้อมูลเสริ มเพื่อช่วยเพิ่มสมรรถนะของวงจรดังกล่าว
ในที่ น้ ี คื อ ลาดับ ข้อ มูล อีค วอไลเซอร์ ของแทร็ ก ข้างเคี ยง z2,k และข้อมู ล
แบบซอฟต์ของแทร็ กที่กาลัวพิจารณาจากวงจรถอดรหัสแอลดีพีซี λ3,k โดย
ลาดับข้อมูลทั้ง 3 จะถูกเรี ยงให้อยู่ในรู ปภาพ 2 มิติ ขนาด 3 × 7 ด้วย Image
Input Layer โดยค่ า 7 ถู ก ก าหนดโดยอ้างอิ งถึ ง จานวนบิ ต ข้อ มู ล บนสื่ อ
บัน ทึกที่ ผลตอบสนองความไวของหั วอ่านครอบคลุ มถึง ในแนว downtrack ต่อการอ่านค่าบิต 1 บิต หลังจากที่ได้รูปภาพ 2 มิติมาแล้วนั้น รู ปภาพ
ดัง กล่ า วจะถู ก ส่ ง ไปประมวลที่ Convolutional Unit จานวน 3 ชั้น โดย
โครงสร้างของ Convolutional Unit ในแต่ละชั้นจะถูกแสดงดังในรู ปที่ 4
ซึ่งประกอบไปด้วย Convolutional Layer ที่มีขนาดตัวกรอง (filter) เท่ากับ
3 × 3 และ ReLU Layer สาหรับการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับด้วยฟั งก์ชัน
Rectified Linear Unit (ReLU) สาหรับจานวนตัวกรองใน Convolutional
Unit ตั้ง แต่ ช้ ัน ที่ 1 ถึ ง 3 จะเท่ ากั บ 20 - 15 - 10 ตามล าดั บ ในส่ วนของ
Output Unit จะมี โครงสร้างดังในรู ป ที่ 5 ซึ่ งประกอบไปด้วย Flattening
Layer ที่ จะท าการแปลงข้อ มู ล รู ป ภาพให้ เป็ นข้อ มู ล เวกเตอร์ 1 มิ ติ FC
Layer ที่จะทาการคานวณผลรวมเชิงเส้นของข้อมูลเวกเตอร์ 1 มิติ Softmax
Layer ใช้ ส าหรั บ ส าหรั บ การประมวลผลข้อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ ด้ ว ยฟั ง ก์ ชั น
Softmax และ Classification Layer ที่ ใช้ในการค านวณค่ า Cross Entropy
Loss และประมาณค่าข้อมูลแบบซอฟต์ λ3,k ออกมา สาหรับโครงสร้างของ
วงจรตรวจหาโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั ที่ใช้กบั แทร็ กข้อมูล
อื่นๆ จะมีลกั ษณะในทานองเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น

รู ปที่ 4 ฟังก์ชนั การทางานของ Convolutional Unit

รู ปที่ 5 ฟังก์ชนั การทางานของ Output Unit

4. ผลการทดสอบ
ในการศึกษานี้ จะใช้บิ ตข้อมูล ทั้งหมด 1,500 ชุด โดยจะใช้สาหรั บ
กระบวนการเรี ยนรู ้ของโครงข่ายประสาทเทียม 1,000 ชุด สาหรับประเมิณ
ประสิ ทธิภาพของโครงข่ายประสาทเทียม 250 ชุด และสาหรับการทดสอบ
ทัว่ ไป 250 ชุด โดยแต่ละชุดจะมีจานวนบิตทั้งหมด 3 × N เมื่อ N = 1,200
บิ ต ส าหรั บ อัต รารหั ส ของวงจรเข้า รหั ส แอลดี พี ซี น้ ัน ก าหนดให้ มี ค่ า
เท่ากับ 0.883
สาหรับการตั้งค่าในขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้ของโครงข่าย
ประสาทเทียม จะกาหนดให้ Adam optimizer เป็ นอัลกอริ ทึมสาหรับการ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพโครงข่ายประสาทเทียม โดยกาหนดค่าอัตราการ
เรี ยนรู ้และเอพซิลอนไว้เท่ากับ 10−3 และ 10−8 ตามลาดับ ขนาดของ minibatch ถู กก าหนดให้ มีค่ าเท่ ากับ 16 โดยในแต่ล ะรอบก่ อนกระบวนการ
เรี ย นรู ้ จะท าการสั บ เปลี่ ย นชุ ด ข้อ มู ล เพื่ อ ลดความแปรปรวนและเพิ่ ม
ถูกต้องของกระบวนการเรี ยนรู ้
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นั้น เหนื อกว่ าระบบทัว่ ไปอย่ างมาก อี ก ทั้งการลดลงของ BER เมื่ อ เพิ่ ม
จานวนรอบการถอดรหัสเทอร์โบของระบบที่นาเสนอนั้นมีอตั ราที่สูงกว่า
ระบบทัว่ ไป

5. สรุป
การศึกษานี้ นาเสนอวงจรตรวจหาโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน
โวลูชันสาหรับระบบการบัน ทึกแบบสองมิติ ที่ถูกเข้ารหัส ที่สามารถให้
ข้อมูลแบบซอฟต์ของบิตอินพุต อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้งานร่ วมกับ
การถอดรหัสเทอร์ โบที่มี รหัสแก้ไขข้อผิดพลาดแอลดีพีซี เป็ นเครื่ องมื อ
แก้ไขบิ ตผืดพลาด เพื่อเพิ่มสมรรถนะสู งสุ ดให้กับระบบการบันทึกแบบ
สองมิติ โดยผลการทดสอบสมรรถนะของระบบที่นาเสนอพบว่าระบบที่
นาเสนอมี สมรรถนะที่ดีกว่า กล่าวคือให้ค่า BER ที่น้อ ยกว่าระบบทั่วไป
อย่างเห็นได้ชดั ในทุกเงื่อนไขของการทดสอบ

รู ปที่ 6 ผลการเปรี ยบเทียบ BER ที่เป็ นฟังก์ชนั ของ SNR

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (TSRI) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสู ง
และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารอ้างอิง
[1] R. Wood, M. Williams, A. Kavcic and J. Miles, “The Feasibility of
Magnetic Recording at 10 Terabits Per Square Inch on
Conventional Media,” IEEE Trans. Magn., vol. 45, no. 2, pp. 917923, Feb. 2009.
[2] C. Warisarn, A. Arrayangkool, and P. Kovintavewat, “An ITImitigating 5/6 modulation code for Bit-patterned media recording,”
IEICE Trans. Electron., vol. E98-C, no. 6, pp. 528-533, 2015.
[3] A. Arrayangkool, C. Warisarn, and P. Kovintavewat, “A
constructive inter-track interference coding scheme for bitpatterned media recording system,” Journal of Applied Physics,
vol. 115, 2014.
[4] C. Buajong and C. Warisarn, “Improvement in bit error rate with a
combination of a rate-3/4 modulation code and intertrack
interference subtraction for array-reader-based magnetic
recording”, IEEE Magn. Lett., vol. 10, 2019.
[5] J. Shen, A. Aboutaleb, K. Sivakumar, B. J. Belzer, K. S. Chan and
A. James, “Deep Neural Network a Posteriori Probability Detector
for Two-Dimensional Magnetic Recording,” IEEE Trans. Magn.,
vol. 56, no. 6, pp. 1-12, June 2020.
[6] M. Yamashita et al., “Read/Write Channel Modeling and TwoDimensional Neural Network Equalization for Two-Dimensional
Magnetic Recording,” IEEE Trans. Magn., vol. 47, no. 10, pp.
3558-3561, Oct. 2011.

รู ปที่ 7 ผลการเปรี ยบเทียบ BER ที่เป็ นฟังก์ชนั ของ i

ในส่ วนของการทดสอบสมรรถนะของระบบที่นาเสนอ จะทาโดยนา
สมรรถนะของระบบที่ น าเสนอ (Proposed system) เปรี ยบเทีย บกับของ
ระบบทัว่ ไป (Conventional system) ทีใ่ ช้วงจรตรวจหาอัลกอริ ทึมวีเทอร์ บิ
(Viterbi algorithm-based detctor) โดยระบบที่นามาเปรี ยบเทียบทั้ง 2 นั้น
มีการใช้งานวงจรเข้ารหัสอัตรา 3/4 และการถอดรหัสเทอร์โบ สาหรับ AD
จะถูกกาหนดไว้ที่ 4.0 Tb/in2 สาหรับการเปรี ยบเทียบสมรรถนะจะวัดจาก
ค่าอัตราบิตผิดพลาด (bit error rate: BER) ที่แต่ละระบบประมวลออกมา
รู ปที่ 6 แสดงการเปรี ยบเทียบสมรรถนะด้วย BER ของแต่ละระบบที่
เป็ นฟั งก์ ชัน ของระดับ อัต ราส่ วนระหว่า งสั ญ ญาณต่ อ สั ญ ญาณรบกวน
(signal-to-noise ratio: SNR) ต่ า งๆ โดยแต่ ล ะระบบจะมี สมรรถนะที่ 2
กรณี คือ กรณี ที่ยงั ไม่ได้ผ่านการถอดรหัสเทอร์โบ (i = 0) และกรณี ที่ผ่าน
การถอดรหั ส เทอร์ โ บไปแล้ ว 1 รอบ (i = 1) ซึ่ ง เห็ น ได้ชั ด ว่ า ระบบที่
น าเสนอให้ BER ที่ ต่ า กว่ า ในทุ ก SNR ในทุ ก กรณี ศึ ก ษา ยกตัว อย่ า ง
พิ จารณาระบบกรณี ที่ ย งั ไม่ ไ ด้ผ่านการถอดรหั สเทอร์ โ บ เมื่ อ ค่ า SNR
เท่ ากับ 4 พบว่าระบบที่น าเสนอให้ ค่า BER เท่ากับ 1×10−3 ขณะที่ร ะบบ
ทัว่ ไปให้ค่า BER ได้เพียง 3×10−1
อีกหนึ่งการทดสอบ คือ การเปรี ยบเทียบสมรรถนะด้วย BER ของแต่
ละระบบโดยเป็ นฟั งก์ชันของจานวนรอบการถอดรหัสเทอร์ โบ (number
of decoding pass) ดังในรู ปที่ 7 ซึ่ งพบว่าสมรรถนะของระบบที่นาเสนอ
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ระบบแจ้ งเตือนการโจมตีในรู ปแบบคัฟเวิร์ท แชนแนล ด้ วยไอซีเอ็มพี
Notification System of Covert Channel Attack Over ICMP
ณัฐวัตร คมเฉียบ 1 ปิ ยวิทย์ เอียมพริง
1
สาขาวิศวกรรมเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี natthawat.k@ubru.ac.th
2
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี piyawit.i@ubru.ac.th
อุปกรณ์ปลายทาง โดยสามารถแบ่งช่ องทางการสื อสารเป็ น 2 รู ปแบบคือ
ช่องทางการสื อสารทีเปิ ดเผยและแอบแฝง (Covert Channel) [1] การโจมตี
ในรู ปแบบคัฟเวิร์ท แชนแนล ก็เป็ นอีกช่ องโหว่หนึ งทีไม่อาจคาดคิ ด ได้
อาจจะเป็ นช่องทางหนึ งทีผูโ้ จมตีอาจนํามาใช้ในการโจมตีระบบเครื อข่ าย
เนื องจากอาศัยช่ องทางการสื อสารที อนุ ญาตให้ส่งผ่านในระบบเครื อข่าย
โดยมีการแอบแฝงข้อมูลทีอันตราย โดยอาจจะแอบแฝงไวรัสคอมพิวเตอร์
(Virus) หนอนคอมพิวเตอร์ (Worm) หรื อนํามัลแวร์ (Malwares) ต่าง ๆ เข้า
ในระบบเครื อข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ การตรวจจับ การโจมตี แ บบคัฟ เวิร์ ท
แชนแนล โดยทัวไปในการตรวจสอบการโจมตีในรู ปแบบนีจะเป็ นไปได้ย
ยาก เนื องจากการแอบแฝงการส่ งข้อมูลในรู ปแบบของการสื อสารประเภท
นัน ๆ ตามปกติ ทวไป
ั แต่ จะแอบแฝงสิ งที ไม่ พึ งประสงค์เ ข้า มาในการ
สือสารนัน ๆ
ไอซี เอ็มพี (Internet Control Message Protocol) เป็ นโปรโทคอลหนึง
ที นิ ยมในการใช้รับส่ งข้อ มู ล ระหว่ า งเครื องต้นทาง และปลายทาง เพื อ
ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ในระบบเครื อข่าย ซึ งเป็ นคําสังทีนิยมใช้
งานมากทีสุ ดนันก็คือคําสังปิ ง (Ping) ผูว้ ิจยั จังได้นาํ เอาภาษลูอา (Lua) ทีมี
จุดเด่น คื อ ความเร็ ว ความยืด หยุ่น และเป็ นภาษาที โปรแกรมไวร์ ช าร์ ก
(WireShark) รองรับ โดยทีโปรแกรมไวร์ ช าร์ ก จะเป็ นโปรแกรมที ได้รับ
ความนิ ยมใช้ในการตรวจสอบเฝ้าระวัง (Monitoring) ข้อมูลทีอยู่ในระบบ
เครื อข่าย โดยระบบเฝ้าระวังทีดีจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลทีผิดปกติ ได้
และสามารถแจ้งเตือนให้ผดู ้ ูแลระบบได้ทราบอย่างทันท่วงที

บทคัดย่อ
การโจมตี ใ นรู ปแบบคัฟเวิร์ท แชนแนล เป็ นรู ปแบบการโจมตี โดย
อาศัย การส่ ง ผ่า นข้อ มู ล ผ่ า นช่ อ งทางที ไม่ ได้ อ อกแบบให้ ส่ งข้อ มู ล ซึ ง
สามารถแฝงไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อมัลแวร์ ไปยังเครื องเป้ าหมาย การแจ้ง
เตือนการโจมตีในรู ปแบบคัฟเวิร์ท แชนแนล ด้วยไอซีเอ็มพี พัฒนาด้วยการ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาลูอา เพือใช้เป็ นปลักอินบนโปรแกรมไวร์ ชาร์ ก
สําหรับตรวจสอบการโจมตีจากการใช้คาํ สังปิ ง ของไอซี เอ็มพี ทีจะแอบ
แฝงข้อมูลเข้าในส่ วนของเพย์โหลดของ ไอพีเวอร์ ชนั 4 โดยจะตรวจสอบ
จากขนาดของไอซีเอ็มพี ถ้ามีขนาดทีมากกว่า ไบต์ จะถือว่ามีการโจมตี
ในรู ปแบบคัฟเวิร์ทแชนแนล จากการทดลองโจมตีมายังเครื องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายทีติดตังปลักอินจํานวน ครัง พบว่าสามารถตรวจพบได้ว่ามีการ
โจมตีมายังเครื องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
คําสําคัญ: คัฟเวิร์ทแชนแนล, ไอซีเอ็มพี, เพย์โหลด

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

2. วิธีการดําเนินงานวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษารู ปแบบการส่ งข้อมูลของไอซี เอ็มพี ด้วยการใช้
คําสังปิ ง ซึงเป็ นคําสังพืนฐานในการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ในระบบ
เครื อข่าย ที ทําหน้าที รายงานความผิดพลาดต่าง ๆ จากการเชือมต่อไปยัง
โปรโทคอลที ซี พี (TCP) โดยการนํา เอาโปรแกรมไวร์ ช าร์ ก ที สามารถ
ตรวจสอบและเฝ้ า ระวังในระบบเครื อข่าย โดยนําการเขียนปลักอิ นด้วย
ภาษาลูอา ลงบนโปรแกรมไวร์ชาร์ก

1. บทนํา
ระบบความปลอดภัยในการสื อสารบนระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ต่างมีช่องโหว่มากมายหลากหลายรู ปแบบ ทีผูท้ ีไม่ประสงค์ดีพยายามหาวิธี
ต่าง ๆ เพือโจมตีระบบเครื อข่ายให้สําเร็ จ ดังนันผูท้ ีเกียวข้องในการป้ องกัน
ระบบเครื อข่ ายจึ งต้องพยายามศึ กษาวิ ธี การโจมตีใ นรู ปแบบต่ าง ๆ เพื อ
ความปลอดภัยของระบบเครื อข่ ายของตนเอง ช่ องทางการสื อสารจะถูก
กํา หนดให้ เ ป็ นกลไก เพื อส่ ง ข้อ ความใด ๆ จากอุ ป กรณ์ ต้น ทางไปยัง

. คัฟเวิร์ทแชนแนล
คัฟเวิร์ท แชนเนล ในมุมมองของความปลอดภัย (Security) หมายถึง
วิธีการส่ งข้อมูลระหว่างเครื องโดยวิธีการทีทําให้ผูด้ ูแลเครื อข่ายสามารถ
ตรวจสอบได้ยากโดยทัวไปการทําคัฟเวิร์ท แชนเนล ส่ วนใหญ่จะใช้กับ
ช่องทางการสื อสารที มีการได้รับอนุ ญาตอยู่แล้วในเครื อข่าย เช่ น การใช้
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คําสังปิ ง โดยจะใช้ไอซี เอ็มพีในการรับส่ งข้อมูลผ่านพอร์ ตโดยใช้โปรโท
คอลทีซีพี หรื อแม้แต่โปรโทคอลอืน ๆ ก็สามารถนํามาใช้คฟั เวิร์ท แชนเนล
ได้ ทังนีขึนอยูก่ บั เงือนไขหรื อข้อกําหนดของแต่ละโปรโทคอลนัน ๆ [2]

เมือมีการใช้คาํ สังปิ ง ดาตาแกรมจะถูกทําการห่ อหุ้มด้วยส่ วนหัวของ
ไอพี ส่วนหัวของไอซีเอ็มพีและเพย์โหลดโดยทัวไปขนาดของเพย์โหลดจะ
มีขนาดอยู่ 60 ไบต์โดยประมาณ [4]

2.2.2 การวิเคราะห์ ขนาดแพ็ตเก็ตของคําสังปิ ง
คํา สั ง ปิ งที ใช้ใ นการเชื อมต่ อ ไปยัง โปรโทคอลที ซี พี (TCP) จะใช้
สําหรับการตอบกลับผ่านไอซี เอ็มพีทีสามารถส่ งแพ็คเก็ตไปยังโปรโทคอล
ทีซีพี [5] จากการใช้โปรแกรมไวร์ชาร์ก ในการสังเกตรู ปแบบมาตรฐานใน
การใช้คาํ สังปิ ง ในสภาวะปกติ ในรู ปแบบแพ็ก เก็ตที มี รูป แบบถู ก ต้อ ง
โดยทัวไปมีขนาด ไบต์ เมือพิจารณาส่ วนหัวของไอซีเอ็มพีจะมีขนาด
ไบต์ [6] ซึ งทํา ให้ ไ ด้ ค่ า เฉลี ยจากการทดลองขนาดของการคํา สั งปิ ง
โดยประมาณ - ไบต์ ดังรู ปที 3

รู ปที การทํางานของคัฟเวิร์ท แชนเนล

จากรู ปที เป็ นรู ปแบบการส่ งผ่านข้อมูลในรู ปแบบแอบแฝง ผูไ้ ม่
ประสงค์ดีต้อ งการทําการส่ งรู ปภาพและมัลแวร์ (mulware) ไปยังเครื อง
เป้ าหมายด้วยวิธีการคัฟเวิร์ท แชนเนล ผ่านทางแอปพลิเคชันรู ปภาพซึ งจะ
เห็ น ได้ว่ า โดยส่ ง ไปยัง แอปพลิ เ คชัน สภาพอากาศเพื อให้ เ ป้ า หมายไม่
สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการส่ งรู ปที มีมลั แวร์ แฝงอยู่เพื อเข้าสู่ เป้ า หมาย
เมื อเป้ า หมายทํา การจัด เก็ บ รู ป ภาพเข้า ไป จะทํา ติ ด มัล แวร์ ไ ม่ ส ามารถ
ตรวจสอบได้

. ไอซีเอ็มพี

รู ปที 3 การตรวจสอบขนาดของแพ็คเก็จปิ ง

ไอซี เ อ็ ม พี ถู ก ออกแบบมาเพื อให้ ใ ช้สํ า หรั บ ข้อ เสนอแนะเกี ยวกับ
ปั ญหาในของระบบเครื อข่ายเบื องต้น โดยไอซี เอ็มพีจะอาศัยการทํา งาน
ร่ วมกันกับหมายเลขไอพี ซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของการนํามาประยุกต์ใช้ใน
ระบบเครื อข่ายต่าง ๆ เพือทําการวินิจฉัยของปั ญหาของระบบเครื อข่านใน
รู ปแบบต่าง [3] เนื องจากไอซี เอ็มพีมีขนาดทีเล็ก จึ งนิ ยมนํามาใช้ในการ
ตรวจสอบสถานะการทํา งานของอุ ป กรณ์ ที อยู่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ย โดย
รู ปแบบในการตอบกลับก็จะมีหลากหลายรู ปแบบตามเงือนไขของการตอบ
กลับ

. การออกแบบระบบ
ผู ้วิจัย ได้ท ํา การศึ ก ษารู ป แบบของการโจมตี ด้ ว ยรู ป แบบคัฟ เวิ ร์ ท
แชนเนล และศึกษาเก็บข้อมูลของการรับส่ งข้อมูลในรู ปแบบของคําสังปิ ง
โดยสามารถนํามาเขียนแผนผังของการทํางานของระบบได้ดงั นี
เริ ม

2.2.1 การตอบร้ องขอและตอบกลับของคําสังปิ ง

ตรวจสอบชนิดโปรโทคอล

เนื องจากไอพีแอดเดรสไม่มีกลไกในการควบคุมข้อผิดพลาดในการ
รับส่ งข้อมูล จึงต้องอาศัยกลไกของไอซีเอ็มพีในการตรวจสอบอุปกรณ์ทีอยู่
ในระบบเครื อข่าย โดยคําสังปิ งจะทําการร้ องขอไปยังเครื องปลายทางที
ต้องการตรวจสอบ และรอการตอบกลับจากเครื องปลายทาง แพ็กเก็ตของ
ไอซี เอ็มพีจะถูกห่ อหุ้มในไอพีเวอร์ ชนั 4 โดยมีดาตาแกรม (Datagram) ดัง
รู ปที 2

Header

ICMP Header
ICMP Payload

โปรโทคอล
ICMP
ใช่

ตรวจสอบขนาด Length

IPv4 Datagram
Bits 0 -7
Bits 8 -15
Bits 16 -23
Bits 24 -31
Version
ToS
Length
Identification
Fragment Offet
TTL
Protocol
Head Checksum
Source IP Address
Destination IP Address
TOS
Code
Checksum
Header Data
Payload Data
รู ปที 2 ไอซีเอ็มพี ดาตาแกรม [4]

Length
> 100

ไม่ใช่

ใช่

มีการโจมตีแบบ Covert channel

Covert channel
Attack!

สิ นสุ ด

รู ปที 4 แผนผังการตรวจจับการโจมตีคฟั เวิร์ท แชนเนล ด้วยคําสังปิ ง
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จากรู ปที 6 การเพิมฟั งก์ชันปลักอินโปรแกรมไวร์ ชาร์ กซึ งสนับสนุน
ภาษาลูอาโดยสามารถเอาไฟล์ภาษาลูอามาวางในส่ วนโฟลเดอร์ ปลักอินใน
ไฟล์ C:\Program Files\Wireshark\plugins

จากรู ปที 4 แผนผังในการตรวจจับการโจมตี คฟั เวิร์ท แชนเนล ด้วย
คําสังปิ ง เริ มจากการตรวจสอบว่าเฉพาะไอซีเอ็มพีเท่านัน และจะตรวจสอบ
ขนาดของไอซีเอ็มพีตอ้ งมีขนาดมากกว่า 100 ไบต์ ถึงจะมีการแจ้งเตือนว่ามี
การโจมตีในรู ปแบบคัฟเวิร์ท แชนเนล

2.4 โครงสร้ างของระบบเครื อข่าย
ออกแบบระบบการป้ อ งกั น การโจมตี เ ครื อข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
แบบคัฟ เวิ ร์ ท แชนเนล โดยการติ ด ตังโปรแกรมไวร์ ช าร์ ก ในเครื อง
เซิ ร์ฟเวอร์ (Server) จากนันเขียนปลักอิ นบนโปรแกรมไวร์ ช าร์ กโดยใช้
ภาษาลูอา เมือมีการโจมตีในรู ปแบบคัฟเวิร์ท แชนเนล ปลักอินจะทําการ
แจ้งเตือนผูด้ ูแลให้ทราบว่ามีการโจมตีเกิดขึน

รู ปที 7 การเปิ ดใช้งานปลักอินและการแสดงผลการตรวจจับการโจมตี

จากรู ปที 7 เมือมีการติดตังปลักอิน จะต้องทําการเปิ ดการใช้งานปลัก
อิน เพือให้ระบบําการตรวจจับการโจมตี เมือมีการโจมตีในรู ปแบบคัฟเวิร์ท
แชนเนล จะแสดงข้อความว่า Covert Channel Attack

Covert Channel
ICMP,TCP

3.2 การทดลองการโจมตีแบบคัฟเวิร์ท แชนเนล

Client 1

Server

ทําการทดลองการโจมตี แ บบคัฟเวิร์ท แชนเนลด้วยบนโปรโทคอล
ไอซี เอ็มพี ผูว้ ิจยั ได้มีการควบคุมการทดสอบด้วยการใช้คาํ สังปิ งแบบปกติ
เพื อตรวจสอบค่ าเฉลียของขนาดของคําสังปิ ง จากนันจะทดลองการใช้
คําสัง hping3 -e test02.txt -c (ขนาดไฟล์ทีแอบแฝง) 192.168.0.107 –icmp
ไปยัง เครื องที ติ ด ตังระบบป้ อ งกั น การโจมตี เ ครื อข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
แบบคัฟเวิร์ท แชนเนล ดังรู ปที 8

Switch
Hacker

Client 2

Plugin

Client 3

รู ปที 5 โครงสร้างระบบเครื อข่าย

จากรู ปที 5 รู ปแบบของโครงสร้างระบบเครื อข่ายทีได้ออกแบบ โดยจะ
ติดตังระบบตรวจจับการโจมตีแบบคัฟเวิร์ท แชนเนล ทีเครื องเซิร์ฟเวอร์ ถ้า
มีผูไ้ ม่ประสงค์ดีตอ้ งการโจมตี แบบคัฟเวิร์ท แชนเนล ด้วยคําสังปิ งไปยัง
เครื องคอมพิวเตอร์ในเครื อข่ายจะต้องผ่านเครื องเซิ ร์ฟเวอร์ก่อนทุกครัง ซึง
จะสามารถตรวจสอบการโจมตีได้

รู ปที 8 การโจมตีแบบคัฟเวิร์ท แชนเนล ผ่านโปรโทคอลไอซีเอ็ม

3. ผลการวิจัย
การป้ อ งกั น การโจมตี ร ะบบเครื อข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ บบคั ฟ เวิ ร์ ท
แชนเนล ด้วยไอซีเอ็มพีในรู ปแบบคําสังปิ ง ได้ทาํ การทดลองระบบป้ องกัน
โดยใช้โปรแกรมไวร์ชาร์กในการตรวจสอบและเฝ้าดูและติดตังปลักอินเพือ
ใช้ในการแจ้งเตือนการโจมตี

รู ปที 9 แจ้งเตือนการโจมตีแบบคัฟเวิร์ท แชนเนล ผ่านโปรโทคอลไอซีเอ็ม

3.1 การติดตังปลักอินบนโปรแกรมไวร์ ชาร์ ก

จากรู ปที 9 เมือระบบสามารถตรวจพบการโจมตี ในรู ปแบบคัฟเวิร์ท
แชนแนล จะมีป็อปอัพแจ้งขึ นมาเพือให้ผูด้ ูแลระบบได้รับทราบ ในการ
ทดลองจะทําการทดสอบโดยจะเปลียนขนาดไฟล์ทีแอบแฝง 5 ขนาดคือ
80, 101, 150, 200 และ ไบต์ จํานวน 10 ครังต่อ 1 ขนาด

ในการพัฒนาจะใช้ภาษาลูอาในการเขียนโปรแกรมเพือให้สามารถทํา
การตรวจจับการโจมตีแบบคัฟเวิร์ท แชนแนล จะต้องมีการเพิมปลักอิน ลง
ในโปรแกรมไวร์ชาร์ก ซึงสามารถเพิมปลักอินได้ ดังรู ปที 6

ตารางที 1 การโจมตีแบบคัฟเวิร์ท แชนเนล ผ่านโปรโทคอลไอซีเอ็มพี
No

รู ปที 6 การเพิมปลักอิน

Length

ครัง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

80

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

2

101

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3

150

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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[5] J. Kaur, S. Wendzel, O. Eissa, J. Tonejc, and M. Meier, “Covert
channel-internal control protocols: Attacks and defense,” Security and
Communication Networks ‘9, 2016, pp. 2986–2997.
[6] “Ping of death.” สื บค้นเมือ มกราคม 2565 [Online]. เข้าถึงได้จาก :
https://en.wikipedia.org/wiki/Ping_of_death.

ตารางที 1 การโจมตีแบบคัฟเวิร์ท แชนเนล ผ่านโปรโทคอลไอซีเอ็มพี (ต่อ)
No

Length

ครัง
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √ √ √ √ √ √
5
300
* หมายเหตุ √ ปลักอินสามารถแจ้งเตือนผูด้ ูแลระบบได้
× ปลักอินไม่สามารถแจ้งเตือนผูแ้ ลระบบได้

√

√

√

4

200

นายณัฐวัตร คมเฉียบ จบการศึกษา วศ.ม. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ปั จจุบนั เป็ นอาจารย์ประจําสาขาวิช า
วิศ วกรรมเครื อข่า ยคอมพิ วเตอร์ คณะเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ อุ บ ลราชธานี
สนใจงานวิจยั ด้านระบบความปลอดภัยทางเครื อข่าย
ระบบอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ ง ระบบคลาวด์
นายปิ ยวิ ท ย์ เอี ยมพริ ง จบการศึ ก ษา ศศ.ม.
สารสนเทศศาสตร์ ปั จ จุบัน เป็ นอาจารย์ใ นสาขา
เ ท ค โ น โ ล ยี ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ อุ บ ลราชธานี
สนใจวิจยั ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

จากตารางที 1 ทําการทดสอบการโจมตีแ บบคัฟเวิร์ท แชนเนล ด้วย
ไอซี เอ็มพีโดยการใช้คาํ สังปิ ง ซึ งจะมีการแอบแฝงไฟล์ลงไปในเพย์โหลด
คําสังปิ ง โดยไฟล์ทีแอบแฝงไปนันจะมีขนาดของไฟล์แตกต่างกันได้แก่
ขนาด 80 ไบต์ 101 ไบต์ 150 ไบต์ 200 ไบต์ และ 300 ไบต์ ทดลองจํานวน
10 ครัง พบว่าเมือไฟล์ขนาด 80 ไบต์ ระบบจะไม่มีการแจ้งเตือนทัง ครัง
คิดเป็ นร้อยละ 100 แต่เมือไฟล์มีขนาดที มากกว่า 100 ไบต์ ระบบจะมีการ
แจ้งเตื อนว่ามีการโจมตี ในรู ปแบบคัฟเวิร์ท แชนแนล ทัง 10 ครั ง คิดเป็ น
ร้อยละ 100 ซึงตรงตามเงือนไขทีนักวิจยั ได้เขียนเงือนไขเอาไว้

4. สรุปผลและอภิปรายผล
การป้องกันการโจมตีเครื อข่ายคอมพิวเตอร์แบบคัฟเวิร์ท แชนเนล ด้วย
ไอซี เอ็มพี ซึ งจะใช้คาํ สังปิ งในการโจมตี โดยการพัฒนาด้วยภาษาลูอาเพือ
นําไปติ ดตังเป็ นปลักอินลงบนโปรแกรมไวร์ ช าร์ ก ซึ งทําการทดลองด้วย
การส่ งไฟล์แอบแฝงไปในเพย์โหลดที มีขนาด 101 150 และ
ไบต์ ตามลําดับ พบว่า ปลักอินสามารถแจ้งเตือ นผูด้ ูแลระบบได้ ในการ
โจมตี ด้วยไฟล์ขนาด 150 และ ไบต์ คิดเป็ นร้ อยละ แต่
ในขณะทีการโจมตีดว้ ยไฟล์ขนาด ไบต์ ปลักอินจะไม่สามารถแจ้งเตื อน
เนื องจากไม่ตรงกับเงื อนไขในการแจ้งเตื อนของปลักอินที ต้องมีไฟล์แ อบ
แฝงขนาดมากกว่า ไบต์
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implementation of covert channel in IPV6 using Linux Kernel,” ITM Web
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[2] พรสุ ข กรกิ ตติ ชยั , ณัฐกร ธี รประยูติ. “Basic Covert Channel.” สื บค้น
เ มื อ 2 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2564 [Online]. เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก :
https://archive.incognitolab.com/th/basic-covert-channel/.
[3] K. Stokes, B. Yuan, D. Johson, P. Lutz, “ICMP Covert Channel
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Infectious Waste Collection Monitoring and Alerting System Using a Mobile Application
วนษา สินจังหรีด1 พัฒนา ศรีชาลี 2*
1
2*

สาขาวิชาสมาร์ตแอ็ปพลิเคชัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี vanasa.s@ubru.ac.th

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี pattana.s@ubru.ac.th

บทคัดย่อ
ในปั จจุ บัน ได้มี ก ารแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั ส โคโรน่ า 2019 อย่ าง
รวดเร็ว ส่ งผลให้มีปริ มาณขยะติดเชื้อเพื่มขึ้น เพื่อป้องกันการตกค้างของขยะ
ติดเชื้อและอานวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผูป้ ่ วย
โควิดบริ หารจัดการขยะได้อย่างง่ายและรวดเร็ ว ทางผูว้ ิจยั จึงทาการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบและแจ้งเตื อนการจัดเก็บขยะติ ด
เชื้อผ่านแอ็ปพลิเคชัน เพื่อให้สามารถวัดปริ มาณขยะติดเชื้อและแสดงผลผ่าน
แอ็ปพลิเคชัน ได้ จากผลการทดสอบพบว่า การทดสอบความแม่ นยาและ
ประสิ ทธิ ภาพของเซ็ นเซอร์ วดั ปริ มาณขยะติ ดเชื้ อกับระยะจริ งมี ค่ าความ
คลาดเคลื่อนไม่เกินร้ อยละ 5 การเปรี ยบเที ยบกิจกรรมการปฏิ บัติงานก่อน
และหลังนาระบบตรวจสอบและแจ้งเตื อนการจัดเก็ บขยะติ ดเชื้ อผ่านแอ็ป
พลิเคชันมาใช้งานสามารถลดขั้นตอนกิ จกรรมการปฏิ บตั ิ งานได้ 2 ขั้นตอน
และผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.61 (จากคะแนนเต็ม 5)
คำสำคัญ: ขยะติดเชื้อ การจัดเก็บขยะ โหนดเอ็มซียู แอ็ปพลิเคชัน

1.

บทนำ

เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรื อ โควิด-19 (Covid-19) ได้มีการแพร่ ระบาด
เริ่ มต้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 [1] และได้ลุกลามไปทัว่ โลก โดยมีการแพร่ เชื้อ
และติ ดเชื้ ออย่างรวดเร็ ว ซึ่ งส่ งผลต่ อการด าเนิ นชี วิต สภาพเศษฐกิ จ และ
สุขภาพของประชากรโลกเป็ นอย่างมาก อีกทั้งยังส่ งผลให้ปริ มาณของขยะติด
เชื้อเพิ่มขึ้นเป็ นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่จะมีการแพร่ ระบาดของเชื้ อ
ไวรัสโคโรน่า 2019
ส่ งผลให้ ในปั จจุ บ ันขยะติ ดเชื้ อมี แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ยกตัวอย่างเช่ น
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 พบว่ามีปริ มาณขยะติ ดเชื้ อเกิดขึ้นมากกว่า 294
ตันต่ อวัน ซึ่ งมี ปริ มาณเพิ่ มขึ้น ร้ อยละ 94 โดยส่ วนใหญ่ เป็ นขยะประเภท
ภาชนะบรรจุอาหาร ชุ ด PPE อุปกรณ์ฉี ดวัคซี น และชุดตรวจ Antigen Test
Kit ส่ งผลท าให้ เกิ ดปั ญหาในการเก็ บ ขนขยะติ ดเชื้ อ เนื่ องจากหน่ วยงาน
บริ การ ผูป้ ฏิบตั ิงาน และยานพาหนะที่ใช้สาหรับการเก็บขนขยะติดเชื้อมีไม่
เพียงพอ ทาให้หลายจังหวัดมีปริ มาณขยะติดเชื้ อตกค้าง ณ แหล่งกาเนิ ดและ
สถานที่รับกาจัดจานวนมาก [2]
ดังนั้นจากปั ญหาที่ กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดในการพัฒนา
ระบบเพื่อป้ องกันการตกค้างของขยะติดเชื้อ โดยใช้โหนดเอ็มซี ยู (Node
MCU) ในการควบคุมการทางานของเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริ มาณของขยะใน
ถังขยะติ ดเชื้อ ซึ่ งสามารถแสดงปริ มาณของขยะติ ดเชื้อ แสดงข้อมูลการ
เก็บขยะติดเชื้อ แสดงข้อมูลส่ วนตัวของเจ้าหน้าที่ สามารถเพิ่ม/ลบจุดวาง
ถังขยะติดเชื้อ และแสดงตาแหน่งพิกดั ของถังขยะติดเชื้อผ่านแอ็ปพลิเคชัน
เพื่อสนับสนุนการตัดสิ นใจให้หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องได้ทาการเก็บ ขยะติด
เชื้อ ณ บริ เวณที่แจ้งเตือนสะดวกยิ่งขึ้น

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

2. วิธีดำเนินการวิจัย
2.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการออกแบบ
โดยขั้นต้นผูว้ ิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมู ลพื้ นฐานที่
เกี่ยวข้องกับขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลสนาม และระบบบริ หารจัดการขยะ จาก
เอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ ประกอบด้วย ถังขยะอัจฉริ ยะ [3] การพัฒนาต้นแบบ
ระบบถังขยะไอโอที และระบบจัดเก็ บข้อมู ลการทิ้ งขยะแบบออนไลน์ ของ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา [4] เป็ นต้น

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”
65

จากการสอบถามข้อมูลเบื้ องต้นจากผูป้ ฏิ บตั ิงานจริ งภายในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีข้นั ตอนของกิจกรรมการปฏิบตั ิงานดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุ ปกิจกรรมการเก็บขยะติดเชื้อ
กิจกรรม
ผูป้ ่ วย พยาบาล

2.2 การออกแบบด้านฮาร์ดแวร์
ในการออกแบบด้านฮาร์ ดแวร์ ของระบบ ประกอบไปด้วย 3 ส่ วน คื อ
ส่วนรับข้อมูล ส่ วนประมวลผลข้อมูล และส่วนแสดงผลข้อมูล ดังรู ปที่ 2

พนักงานทา

ส่วนรับข้อมูล

ความสะอาด

ส่วนแสดงผลข้อมูล

✓

หลอด RGB

✓

เ ็นเ อรวัดระยะ

Node MCU
แอ็ปพลิเ คชัน

✓

รู ปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมของระบบ

✓
✓

ในกิจกรรมขั้นตอนการเก็บขยะติดเชื้อในตารางที่ 1 เมื่อผูป้ ่ วยทิ้งขยะลง
ในถังขยะติดเชื้ อ พยาบาลจะทาหน้าที่ ดาเนิ นการเก็บขยะทั้งหมด 3 ช่วงเวลา
หลังรับประทานอาหารของมื้อเช้า กลางวัน และเย็น คือ เวลา 10.00 น. 14.00 น.
และ 18.00 น. แล้วน าขยะที่ ได้ ไปวางไว้หน้ าห้ องขยะติ ดเชื้ อ หลังจากนั้ น
พนักงานทาความสะอาดจะนาขยะหน้าห้ องขยะติดเชื้อทิ้งในห้องขยะติ ดเชื้อ
และท าการประเมิ นปริ มาณขยะติ ดเชื้ อในห้ องขยะเพื่ อแจ้ งหน่ วยงานที่
รับผิดชอบดาเนินการส่งรถเก็บขยะมาเก็บขยะติดเชื้อในลาดับต่อไป
จากการศึ ก ษาข้อมู ลในเบื้ องต้นจึ งได้แนวคิ ดในการพัฒ นาระบบ
ตรวจสอบและแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะติดเชื้อผ่านแอ็ปพลิเคชัน แบ่งขั้นตอน
การดาเนินงานออกเป็ น 2 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ และแอ็ปพลิเคชัน ดังรู ปที่ 1

D8

D6

GND
3V3

จากรู ปที่ 2 เป็ นบล็อกไดอะแกรมของระบบ มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 ส่ วนรับข้อมูล เป็ นกระบวนการของการรับข้อมูล โดยมีเซ็นเซอร์
วัดระยะ ทาหน้าที่ ตรวจสอบปริ มาณขยะติดเชื้อในถังขยะ
2.2.2 ส่ วนประมวลผลข้อมูลโดยมี โหนดเอ็มซี ยู สามารถเชื่อมต่อกับ
Wi-Fi ได้ [5] ท าหน้ าที่ ประมวลผลแล้วส่ งต่ อไปยังหลอดไฟ RGB และ
แอ็ปพลิเคชัน
2.2.3 ส่ วนแสดงผลข้อมู ล หลอดไฟ RGB ท าหน้ าที่ ในการแสดง
สถานะไฟของปริ มาณขยะติดเชื้อ และสมาร์ทโฟน ทาหน้าที่ ในการแสดงผล
ปริ มาณขยะติดเชื้อและตาแหน่งที่วางถังขยะติดเชื้อผ่านแอ็ปพลิเคชัน
เมื่อทาการออกแบบบล็อกไดอะแกรมของระบบตรวจสอบและแจ้ง
เตือนการจัดเก็บขยะติ ดเชื้อผ่านแอ็ปพลิเคชันแล้ว จึงทาการออกแบบวงจร
การทางานของระบบ ประกอบด้วย บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ โหนดเอ็มซี ยู
ที่ สามารถเชื่ อมต่ ออินเทอร์ เน็ตเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ ไร้สายรับข้อมูลจาก
เซ็ นเซอร์ ว ัดระยะทางเพื่ อตรวจวัดปริ มาณของขยะติ ดเชื้ อในถังขยะ ซึ่ ง
เซ็ นเซอร์ สามารถครอบคลุ มระยะทางได้สู งสุ ด 2 เมตร จากนั้ นแสดงผล
ปริ มาณขยะติดเชื้อผ่านหลอดไฟ RGB ดังรู ปที่ 3

D1
D2

1. ทิ้งขยะติดเชื้อในถังขยะ
2. นาขยะติดเชื้อไปทิ้งหน้าห้องขยะติดเชื้อ
- เวลา 10.00 น.
- เวลา 14.00 น.
- เวลา 18.00 น.
3. นาขยะหน้าห้องขยะติดเชื้อทิ้งในห้อง
ขยะติดเชื้อ
4. ประเมินปริ มาณขยะติดเชื้อในห้องขยะ
5. แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อส่งรถเก็บ
ขยะมาเก็บขยะติดเชื้อ

ส่ วนประมวลผลข้อมูล

D7

Node MCU
ESP8266

GND

RGB

รู ปที่ 3 การออกแบบวงจรการทางานของระบบ

รู ปที่ 1 การออกแบบโครงสร้างของระบบ

2.3 การออกแบบด้าน อ ต์แวร์

จากรู ปที่ 1 เป็ นการแสดงการทางานของระบบ โดยอุปกรณ์ตรวจสอบ
เซ็ นเซอร์ วดั ปริ มาณขยะติดเชื้อทางาน และเครื่ องแม่ข่ายระบบข้อมูลบน
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์แบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทางานร่ วมกันบน
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย

ในขั้นตอนนี้ เป็ นการออกแบบไดอะแกรมการทางานของระบบที่แสดง
การทางานของโปรแกรม และนาโปรแกรมต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้งานร่ วมกัน
ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบดังนี้
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2.3.1 คอนเท็กซ์ ไดอะแกรม (Context Diagram) เป็ นไดอะแกรมที่ แสดง
ถึ งความสั มพันธ์ โดยรวมของระบบฐานข้อมู ลของระบบตรวจสอบและ
แจ้งเตือนการจัดเก็บขยะติ ดเชื้อผ่านแอ็ปพลิเคชัน โดยจะประกอบด้วย ผูด้ ูแล
ระบบ และพนักงาน ดังรู ปที่ 4

ส่ วน คื อ 1. การทดสอบความแม่ นยาและประสิ ทธิ ภาพของเซ็ นเซอร์ วดั
ปริ มาณขยะติดเชื้อกับระยะจริ ง 2. การเปรี ยบเทียบกิจกรรมการปฏิบตั ิงาน
ก่อนและหลังนาระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะติ ดเชื้อผ่าน
แอ็ปพลิเคชัน มาใช้งาน และ 3. การประเมิ นความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะติดเชื้อผ่านแอ็ปพลิเคชัน โดย
มีผลการทดสอบดังนี้

3.1 การทดสอบความแม่นยำและประสิทธิภาพของเ ็นเ อร์
วัดปริมาณขยะติดเชื้อกับระยะจริง
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพความแม่นยาของเซ็นเซอร์วดั ปริ มาณขยะ
ติ ดเชื้อโดยเปรี ยบเที ยบกับระยะจริ ง มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาความแม่นยา
ของเซ็นเซอร์ วดั ปริ มาณขยะติดเชื้อทาการทดสอบที่ระยะความสู งของถัง
ขยะ 0-105 เซนติเมตร โดยเปรี ยบเทียบค่าที่ได้จากเซ็นเซอร์กบั ระยะจริ งที่
อ้างอิงระยะการวัดจากตลับเมตร ตามที่แสดงในรู ปที่ 7 ซึ่ งค่าที่วดั ได้จะ
แสดงในรู ป แบบค่าร้ อยละของปริ มาณขยะติ ด เชื้ อในถังขยะ ยกตัวอย่าง
เช่ น ที่ ระยะ 105 เซนติเมตร จะมีปริ มาณขยะติดเชื้อร้อยละ 100 ดังแสดงผล
การทดสอบในกราฟรู ปที่ 8 พบว่า ที่ ระยะทางไม่ เกิ น 65 เซนติ เมตร มี ค่ า
ใกล้เคียงกับระยะจริ ง และที่ ระยะทางตั้งแต่ 66 เซนติเมตรขึ้นไป มีค่าความ
คลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งถือว่าสามารถยอมรับได้

รู ปที่ 4 คอนเท็กซ์ไดอะแกรม
ข้อมูลการออกแบบทั้งหมดที่ได้สามารถนาไปออกแบบต้นแบบของถัง
ขยะติดเชื้ อและพัฒนาเป็ นระบบงานของแอ็ปพลิเคชันระบบตรวจสอบและ
แจ้งเตือนการจัดเก็บขยะติดเชื้อผ่านแอ็ปพลิเคชัน ดังตัวอย่างในรู ปที่ 5 และ 6

รู ปที่ 5 ตัวอย่างต้นแบบของถังขยะติดเชื้อ

รู ปที่ 7 ทดสอบความแม่นยาและประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์
วัดปริ มาณขยะติดเชื้อกับระยะจริ ง

รู ปที่ 6 ตัวอย่างหน้าจอแอ็ปพลิเคชันของระบบ

3. ผลการทดลอง

รู ปที่ 8 ผลการทดสอบความแม่นยาและประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ วดั
ปริ มาณขยะติดเชื้อกับระยะจริ ง

ในการทดสอบประสิ ทธิภาพการทางานของระบบตรวจสอบและแจ้ง
เตือนการจัดเก็บขยะติดเชื้อผ่านแอ็ปพลิเคชัน ได้แบ่งการทดลองออกเป็ น 3
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3.3.2 ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจพบว่ าความถู ก ต้อ งของการ
ประมวลผลฮาร์ ดแวร์ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด เท่ากับ 4.90 และค่ าเฉลี่ยรวมของ
การใช้งานระบบ เท่ากับ 4.61 อยูใ่ นระดับดีมาก ดังตารางที่ 3

3.2 การเปรียบเทียบกิจกรรมการปฏิบัติงานก่อนและหลัง นำ
ระบบตรวจสอบและแจ้ ง เตื อ นการจั ด เก็ บ ขยะติ ด เชื้ อ ผ่ า น
แอ็ปพลิเคชันมาใช้งาน
จากการศึกษากิ จกรรมการปฏิ บัติงานที่ แสดงในตารางที่ 1 เมื่ อน า
ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะติดเชื้อผ่านแอ็ปพลิเคชันมา
ใช้ พบว่า สามารถลดขั้น ตอนกิ จกรรมการปฏิ บ ัติงานได้ 2 ขั้น ตอน คื อ
1. ขั้นตอนนาขยะติดเชื้อไปทิ้งหน้าห้องขยะติดเชื้อสามารถลดจานวนครั้ง
และระยะเวลาการเก็บขยะใน 3 ช่วงเวลาลง เนื่ องจากสามารถตรวจสอบ
ปริ มาณขยะผ่านแอ็ปพลิเคชันได้ 2. ขั้นตอนการประเมินปริ มาณขยะติด
เชื้ อในห้องขยะพนักงานทาความสะอาดสามารถประเมินปริ มาณขยะติด
เชื้อในห้องเก็บขยะติดเชื้อผ่านแอ็ปพลิเคชันได้ โดยไม่ตอ้ งเข้าไปประเมิน
ปริ มาณขยะในห้องขยะติดเชื้อ ทาให้ลดการสัมผัสโดยตรงจากขยะติดเชื้อ
และลดความคลาดเคลื่อนการประเมินปริ มาณขยะจากการตรวจสอบด้วย
สายตาของพนักงานทาความสะอาดเอง แสดงข้อมูลสรุ ปกิจกรรมดังตาราง
ที่ 2

ตารางที่ 3 การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบตรวจสอบ
และแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะติดเชื้อผ่านแอ็ปพลิเคชัน
ลำดับที่
หัวข้อความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย
1
การออกแบบระบบมีความสวยงาม
4.50
2
ระบบสามารถบันทึก และจัดเก็บข้อมูลได้ดี
4.50
3
ระบบมีการตรวจสอบข้อมูลได้ถูกต้องและ
4.50
รวดเร็ว
4
ระบบมีการใช้งานได้ง่าย
4.70
5
ความถูกต้องของการประมวลผลฮาร์ ดแวร์
4.90
6
ความถูกต้องของการประมวลผลซอฟต์แวร์
4.80
7
ความเหมาะสมของแอ็ปพลิเคชันต่อ
4.70
ลักษณะงาน
8
ระยะการตอบสนองของการควบคุมการ
4.60
สั่งงาน
9
การประมวลผลของแอ็ปพลิเคชันกับชิ้นงาน
4.80
10
การใช้งานโดยรวมของระบบมี
4.70
ประสิ ทธิภาพ
ค่าเฉลี่ยรวม
4.61

ตารางที่ 2 สรุ ปกิจกรรมการเก็บขยะติดเชื้อหลังนาระบบตรวจสอบและแจ้งเตือน
การจัดเก็บขยะติดเชื้อผ่านแอ็ปพลิเคชันมาใช้
กิจกรรม
ผูป้ ่ วย พยาบาล
พนักงานทา
ความสะอาด
1. ทิ้งขยะติดเชื้อในถังขยะ
2. นาขยะติดเชื้อไปทิ้งหน้าห้องขยะติด
เชื้อ
3. นาขยะหน้าห้องขยะติดเชื้อทิ้งในห้อง
ขยะติดเชื้อ
4. ประเมินปริ มาณขยะติดเชื้อในห้องขยะ
5. แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อส่งรถ
เก็บขยะมาเก็บขยะติดเชื้อ

✓

S.D.
0.53
0.71
0.53
0.48
0.32
0.42
0.48
0.52
0.42
0.48
0.49

4. อภิปรายและสรุปผล



บทความนี้ ได้ท าการศึ ก ษาและรวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ พัฒ นาระบบ
ตรวจสอบและแจ้งเตื อ นการจัด เก็ บ ขยะติ ด เชื้ อผ่านแอ็ปพลิเคชัน แบ่ ง
ระบบงานออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกการออกแบบด้านฮาร์ดแวร์ของตัว
ต้น แบบถังขยะติ ด เชื้ อ และส่ วนสองการออกแบบด้านซอฟต์แ วร์ ข อง
ระบบงานแอ็ปพลิเคชันในการบริ หารจัดการการเก็บขยะติดเชื้อ จากผล
การทดสอบพบว่า
4.1 การทดสอบความแม่ น ยาและประสิ ท ธิ ภ าพของเซ็ น เซอร์ ว ัด
ปริ ม าณขยะติ ด เชื้ อ กับ ระยะจริ งที่ ระยะทางไม่ เกิ น 65 เซนติ เมตร มี ค่ า
ใกล้เคี ยงกับ ระยะจริ ง และที่ ระยะทางตั้งแต่ 66 เซนติ เมตรขึ้น ไป มี ค่ า
ความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5
4.2 การเปรี ยบเทียบกิ จกรรมการปฏิ บตั ิ งานก่อนและหลังนาระบบ
ตรวจสอบและแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะติดเชื้อผ่านแอ็ปพลิเคชันมาใช้งาน
สามารถลดขั้นตอนกิจกรรมการปฏิบตั ิงานได้ 2 ขั้นตอน ทาให้ปฏิบตั ิงาน
สะดวกรวดเร็ ว และหลี ก เลี่ ย งกิ จกรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความสู ญ เปล่ า
ระหว่างปฏิบตั ิงานได้
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของระบบมีค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ 4.61 (จากคะแนนเต็ ม 5) จากค่ าที่ ไ ด้ส ามารถสรุ ป ได้ว่าระบบ
สามารถตรวจสอบข้อมูลปริ มาณขยะติ ดเชื้อได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
แม่นยา สามารถนาไปใช้ในการสนับสนุ น การตัดสิ นใจให้ ห น่ วยงานที่
ดูแ ลผูป้ ่ วยโควิด หรื อโรงพยาบาลสนามได้ท าการวางแผนและบริ ห าร
จัดการเก็บขยะติดเชื้อได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

✓

✓

 หมายถึง กิจกรรมที่ถูกลดขั้นตอน

3.3 การประเมินความพึงพอใจในการใช้ง านระบบตรวจสอบ
และแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะติดเชื้อผ่านแอ็ปพลิเคชัน
ผลการประเมินความพึ งพอใจของระบบงาน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ างจ านวน 10
ตัวอย่าง จากผูป้ ฏิ บัติง านที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับ โรงพยาบาลสนาม ผูว้ ิจัย
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยเกณฑ์ที่ใช้
ในการประเมินค่า 5 ระดับ (Ration Scale) โดยใช้มาตราส่ วนประมาณค่า
ของลิเคิร์ท (Likert) มีรายละเอียดและผลการวิจยั ดังนี้
4.50–5.00
พึงพอใจระดับ
ดีมาก
3.50–4.49
พึงพอใจระดับ
ดี
2.50–3.49
พึงพอใจระดับ
ปานกลาง
1.50 –2.49
พึงพอใจระดับ
น้อย
0.00–1.49
พึงพอใจระดับ
น้อยที่สุด
3.3.1 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมี จานวน 8 คน คิด
เป็ นร้อยละ 80 เพศชาย 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 20
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5.

ข้อเสนอแนะ

ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะติดเชื้อผ่านแอ็ปพลิเคชัน
ทางคณะผูจ้ ดั ทามีขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ งให้ ระบบมีประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานเพิ่มมากขึ้น ดังนี้
5.1 ระบบนี้ถูกออกแบบสาหรับการใช้งานบริ เวณที่มีสัญญาณ Wi-Fi
ในอนาคตสามารถเพิ่มให้รองรับการใช้งานกับเครื อข่าย 4G หรื อ 5G ได้
5.2 ระบบถูกออกแบบเพื่อให้ผูใ้ ช้งานเปิ ดดูปริ มาณขยะติดเชื้อผ่าน
แอ็ปพลิเคชันเท่านั้น ในอนาคตสามารถเพิ่มให้มีขอ้ ความแจ้งเตือนปริ มาณ
ขยะติดเชื้อได้
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ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการอาจารย์ ทปรึ
ี กษาโครงงาน
Information System for the Management of Project Advisors
ศศิวมิ ล ฮงมา สื บทัศ น์ ลิมสายหั8ว สายันห์ ริ8วทอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
sasiwimol@mutacth.com
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).

บทคัดย่ อ
โครงงานนักศึกษาเป็ นองค์ประกอบที1 สาํ คัญสําหรับการศึ กษา โดย
เป็ นการบูรณาการองค์ความรู้ที1นกั ศึกษาได้เรี ยนมาเพื1อประยุกต์ใช้กบั การ
ทํางานจริ ง ภายใต้คาํ แนะนําและการสนับสนุ นจากอาจารย์ที1ปรึ กษา การ
เลื อกอาจารย์ที1ปรึ กษาที1เชี1 ยวชาญและตรงกับหัวข้อโครงงานวิจยั รวมทั>ง
กระบวนการให้คาํ ปรึ กษาที1มีประสิ ทธิ ภาพและการติ ดตามความคื บหน้า
ของโครงงานล้วนเป็ นการส่ งเสริ ม การทําโครงงานให้ สําเร็ จลุ ล่ วง แต่
เนื1 องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื> อไวรัสโคโรน่ า หรื อโควิด-CD
ทําให้การเข้าพบอาจารย์ที1ปรึ กษาโครงงานไม่สะดวกและเสี1 ยงต่อการแพร่
และติดเชื> อโรคได้ งานวิจยั นี> จึงนําเสนอระบบสารสนเทศเพื1อการบริ หาร
จัด การอาจารย์ที1 ป รึ กษาโครงงาน โดยเป็ นระบบสารสนเทศที1 ช่ ว ย
สนับ สนุ น การตัด สิ น ใจเลื อ กอาจารย์ที1 ป รึ กษา และเป็ นระบบบริ หาร
จัดการข้อมูลการให้คาํ ปรึ กษาโครงงาน การสื1 อสารระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา ตลอดจนการติดตามความคืบหน้าของโครงงาน ซึ1 งจะสนับสนุ น
การทําโครงงานให้เป็ นไปอย่างราบรื1 นและสําเร็ จลุล่วงภายใต้สถานการณ์
การแพร่ ระบาดของเชื>อโควิด-CD การวิจยั นี> ได้นาํ ระบบสารสนเทศให้กลุ่ม
ผูใ้ ช้ ง านหลัก ทดลองใช้ งาน คื อ อาจารย์แ ละนัก ศึ ก ษา จํา นวน FG คน
แบ่งเป็ น อาจารย์จาํ นวน CH คน และนักศึ กษาจํานวน IH คน โดยพบว่า
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบมีคะแนนเฉลี1 ยเท่ากับ I.KI (จากคะแนน
เต็ม H.GG คะแนน)

Keywords: Student project, Advisor, Management Systems of Project
Advisor, Information System
1.

บทนํา

การทําโครงงานนักศึ กษาชั>นปี สุ ดท้ายถื อเป็ นองค์ประกอบที1สําคัญ
ที1สุดในการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี เพราะเป็ นการบูรณาการองค์ความรู้
ทั>งหมดที1 เรี ยนมาเพื1อศึ กษาค้นคว้า ลงมื อปฏิ บ ตั ิ และพัฒนาทัก ษะด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยตนเอง ภายใต้คาํ แนะนําและการดู แ ล
ของอาจารย์ที1ปรึ กษา ดังนั>นอาจารย์ที1ปรึ กษาถื อเป็ นผูท้ ี1มีส่วนสนับสนุ น
และส่ งเสริ ม ให้ ก ารทําโครงงานนัก ศึ ก ษาบรรลุ ตามวัตถุ ป ระสงค์แ ละ
สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี นับตั>งแต่กระบวนการเลือกอาจารย์ที1ปรึ กษาที1มีความ
เชี1 ยวชาญตรงตามหัวข้อที1นักศึกษาเลื อกศึกษาไปจนกระทัง1 กระบวนการ
เข้าพบและให้คาํ ปรึ กษาตลอดการทําโครงงาน เดิ มที การเลื อกอาจารย์ที1
ปรึ กษา นักศึกษาจะทราบเพียงความเชี1 ยวชาญของอาจารย์แต่ยงั ไม่มีระบบ
สนับสนุนการตัดสิ นใจให้แก่นกั ศึกษาและนักศึกษาจะไม่ทราบภาระดูแล
โครงงานนักศึ กษาของอาจารย์แต่ละท่าน รวมทั>งไม่ทราบหัวข้องานวิจยั
ของอาจารย์ที1สอดคล้องกับโครงงานนักศึกษา และนอกจากนี> ช่องทางใน
การสื1 อสารกับอาจารย์ที1ปรึ กษาที1มีหลากหลายแต่ไม่เป็ นมาตรฐานส่ งผล
ให้เกิดความผิดพลาดในการสื1 อสาร การให้คาํ ปรึ กษาและการติดตามความ
คืบหน้าของโครงงาน เนื1 องจากไม่มีระบบจัดการข้อมูลที1ดี และที1สาํ คัญใน
สภาวการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า หรื อโควิด-CD ที1เกิดขึ>น ส่ งผลให้
การเข้าพบอาจารย์ที1ปรึ กษาแบบตัวต่อตัวอาจเสี1 ยงต่อการแพร่ ระบาดของ
เชื> อ โรคได้ ดัง นั>น ผูว้ ิ จ ัย จึ ง นํา เสนองานวิ จ ัยระบบสารสนเทศเพื1 อ การ
บริ ห ารจัด การอาจารย์ที1 ปรึ กษาโครงงานนี> ข> ึ นมา วัตถุ ป ระสงค์เ พื1อเป็ น
ระบบสารสนเทศในการสนับสนุ นการตัดสิ น ใจเลื อกอาจารย์ที1 ปรึ ก ษา
โครงงาน ตลอดจนจัดเก็บและจัดการข้อมูลสนับสนุ นกระบวนการการให้
คําปรึ กษาของอาจารย์ที1ปรึ กษาและการติดตามความคืบหน้าของโครงงาน
อย่างเป็ นระบบระเบี ยบและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เพื1 อให้ ก ารทํา โครงงาน

คําสํ าคัญ : โครงงานนักศึ กษา, อาจารย์ที1ปรึ กษาโครงงาน, ระบบบริ หาร
จัดการอาจารย์ที1ปรึ กษาโครงงาน, 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
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นั ก ศึ ก ษาสํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งตามเป้ า หมาย และยัง เป็ นระบบสารสนเทศที1
สนับสนุนวิถีชีวิตแบบใหม่ในสถานการณ์โควิด-CD อีกด้วย
การศึ กษาวิ จ ั ย ที1 ผ่ า นมา มี ผลงานที1 ศึ กษาเกี1 ยวกั บ การเพิ1 ม
ประสิ ทธิ ภาพในการให้คาํ ปรึ กษาการทําโครงงานนักศึกษา โดยการพัฒนา
ระบบการจัดการสมรรถนะโครงงานนักศึกษาชั>นปี สุ ดท้ายและการกํากับ
ดูแลโครงงานวิทยานิ พนธ์อย่างประสิ ทธิ ภาพ โดยเป็ นการบริ หารจัดการ
ข้อมูลและการให้คาํ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ในระดับปริ ญญาเอกในลักษณะ
ออนไลน์ เพื1 อ เพิ1 ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ ค ํา ปรึ กษาและการสร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างอาจารย์ที1ปรึ กษาและนักศึกษา [C]
ในขณะเดี ยวกัน ยังมี งานวิ จพั ฒ
ั นาเว็บ ไซต์ระบบสนับ สนุ น และ
บริ ห ารจัด การโครงงานนัก ศึ ก ษา เพื1 อ ช่ ว ยในการวางแผนและบริ หาร
จัด การโครงงานของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี โทและเอก สาขาวิ ช า
วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีการสร้ างระบบจําลองในการบริ หารจัดการ
โครงงานในลักษณะบริ ษทั ซอฟต์แวร์ เฮ้าส์ เพื1อจําลองสถานการณ์ในการ
ทํา งานจริ งด้า นการพัฒ นาซอฟต์แ วร์ เพื1 อ ให้ นัก ศึ ก ษาได้ท าํ โครงงาน
ภายใต้สถานการณ์จาํ ลอง และได้ฝึกปฏิ บตั ิจริ ง [u] ทั>งยังมีการศึ กษาวิจยั
และพัฒนาระบบการวิเคราะห์และบริ หารจัดการโครงงานนักศึกษา โดย
อาศัยทฤษฎีการบริ หารจัดการโครงการ (Project Management) โดยพัฒนา
ระบบงาน SPAM (Student Project Analysis and Management) ในการ
จัดการงานต่าง ๆ ของโครงงานอย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ และช่ วยลดปั ญหา
ต่ าง ๆ ของระบบงานเดิ ม อาทิ การเลื อกหัวข้อโครงงานไม่ ใ ห้ ตรงกับ
หัวข้อที1เคยทําแล้ว หรื อระบบรองรับการอัพโหลดและดาวน์โหลดเอกสาร
ได้ เป็ นต้น [K]
นอกจากนี> ยัง มี ก ารศึ ก ษาวิ จ ัย และพัฒ นาระบบบริ หารจัด การ
โครงงานนัก ศึ ก ษา เพื1 อ เพิ1ม ทัก ษะในการบริ ห ารจัด การเวลาในการทํา
โครงงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ1 งเป็ นปั ญหาหลักในการทําโครงงานของ
นัก ศึ ก ษาที1 ไ ม่ ส ามารถบริ ห ารจัด การเวลาได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ อาจ
ส่ งผลต่อการทําโครงงาน อาทิ การส่ งผลงานไม่ทนั ตามช่ วงเวลากําหนด
เป็ นต้น ระบบนี> จะเป็ นเครื1 องมือช่ วยวางแผนและบริ หารจัดการโครงงาน
ตามกระบวนการและช่วงเวลา และยังเป็ นตัวช่วยควบคุมและแจ้งเตือนเมื1อ
ถึ งกําหนดเวลาตามกระบวนการในการทําโครงงาน [I] ทั>งหมดนี> ล้วน
แล้วแต่เป็ นระบบบริ หารจัดการโครงงานที1พฒั นาขึ>นเพื1อใช้เฉพาะภายใน
สถาบันการศึกษา

y. ระบบสามารถรองรับการส่ งการร้ องขออาจารย์ที1ปรึ กษา และแจ้งเตือน
ผ่านอีเมล์ไปยังอาจารย์
z. ระบบรองรับให้นกั ศึ กษาส่ งคําร้ องขอเข้าพบอาจารย์ที1ปรึ กษาได้ และ
จะมีการแจ้งเตือนไปยังอาจารย์
D. ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการเข้ารับคําปรึ กษาได้
CG. ระบบสามารถส่ งและรั บไฟล์เอกสารระหว่างอาจารย์แ ละนัก ศึ กษา
เฉพาะประเภท ไฟล์เอกสาร หรื อรู ปภาพ ได้สูงสุ ดไม่เกิน uH เมกะไบต์
CC. ระบบสามารถรองรั บการค้นหาข้อมูลและออกรายงานต่าง ๆ เพื1 อ
สนับสนุนการตัดสิ นใจให้แก่ผใู้ ช้งานระบบ

3. วิธีการดําเนินงานวิจยั
3.1 การออกแบบระบบ
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศเพื1อการบริ หารจัดการ
อาจารย์ที1ปรึ กษาโครงงาน มีการใช้เครื1 องมือแผนภาพกระแสข้อมูล (Data
Flow Diagram) ในการออกแบบทิศทางการไหลของข้อมูลในระบบและ
กระบวนการในการประมวลผลข้อมูล โดยในรู ปที1 C แสดงแผนภาพ
กระแสข้อมูลในระดับสู งสุ ด (Context Diagram) และอธิ บายการจัดเก็บ
ข้อมูลด้วยเครื1 องมือพจนานุ กรมข้อมูล (Data Dictionary) และอธิ บายการ
ทํางานของระบบด้วยการอธิ บายการทํางานในการประมวลผล (Process
Specification) โดยการออกแบบ Data Flow Diagram นั>น ประกอบด้วย
กระบวนการในการทํางานทั>งสิ> น ดังนี> การจัด การข้อมู ล พื> น ฐาน การ
ลงทะเบี ยนข้อมูลอาจารย์ การจัดการประเภทโครงงานของอาจารย์ การ
จัด การความเชี1 ยวชาญของอาจารย์ การลงทะเบี ยนข้อมูล นักศึ กษา การ
นําเข้าไฟล์ขอ้ มูลอาจารย์และนักศึ กษา การจัดการรายวิชาโครงงานที1เปิ ด
ในแต่ละภาคการศึกษาและนักศึกษาที1ลงทะเบียนในรายวิชาโครงงาน การ
จัด การวันและเวลาการให้ คาํ ปรึ กษาของอาจารย์ที1 ปรึ กษาในแต่ล ะภาค
การศึ ก ษา การจัด การโครงงานแนะนํา การจัด การกลุ่ ม โครงงานและ
สมาชิ ก การร้ อ งขออาจารย์ที1 ป รึ กษาโครงงาน การร้ อ งขอนัด เข้า พบ
อาจารย์ที1ปรึ กษา การบันทึ กการให้คาํ ปรึ กษา การส่ งและรั บไฟล์เอกสาร
การค้นหาข้อมูลและการออกรายงาน
และนอกจากนี> การออกแบบระบบยังใช้เ ครื1 องมื อในการออกแบบ
ระบบฐานข้อมูลในระดับแนวความคิด (Conceptual Design) โดยใช้โมเดล
ที1 เ รี ยกว่า อี -อาร์ ไดอะแกรม (Entity-Relationship diagram:E-R Diagram)
หลังจากนั>น ทําการออกแบบระบบฐานข้อมู ล ในระดับ ตรรกะ (Logical
Design) ซึ1 งประกอบด้วยตารางข้อมูล ดังนี> ข้อมูลหลักสู ตร ข้อมูลสาขาวิชา
ข้อมูลประเภทโครงงาน ข้อมูลภาคและปี การศึกษา ข้อมูลความเชี1 ยวชาญ
ของอาจารย์ ข้อมูลวันและคาบในการให้คาํ ปรึ กษา ข้อมูลรายวิชาโครงงาน
ข้อมูลผูด้ ู แลระบบ ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลนักศึ กษา ข้อมูลการลงทะเบี ยน
โครงงาน ข้อมูลโครงงานแนะนํา ข้อมูลกลุ่มโครงงาน ข้อมูลการขอเป็ นที1
ปรึ กษา ข้อมูลการขอเข้าพบ ข้อมูลบันทึกการเข้าพบ ข้อมูลการนําเข้าและ
ส่ ง-รับเอกสาร

2. ขอบเขตของระบบงาน
ขอบเขตการทํางานของระบบ ดังนี>
C. ระบบรองรับการจัดการข้อมูลพื>นฐาน
u. ระบบสามารถรองรับการสมัครสมาชิ กของของผูใ้ ช้งาน
K. ระบบรองรั บการนําเข้าข้อมูลอาจารย์และนักศึ กษา ด้วยไฟล์ชนิ ด xls
xlsx และ csv
I. ระบบสามารถจัดการและแสดงข้อมูลรายละเอียดของอาจารย์ที1ปรึ กษา
H. ระบบสามารถแสดงข้อมู ลรายละเอี ยดข้อมู ลโครงงานที1 แ นะนําโดย
อาจารย์ที1ปรึ กษา สถานะการนําไปใช้งาน และจํานวนผูเ้ ข้าชม
F. ระบบสามารถรองรับการจัดการข้อมูลโครงงานและสมาชิ กในกลุ่ม
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รู ปที1 u หน้าจอหลักของระบบ

รู ปที1 K หน้าจออีเมล์ยนื ยันจากระบบ

รู ปที1 C แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสู งสุ ด (Context Diagram)

3.2 การพัฒ นาระบบ
การพัฒนาระบบงานระบบงานนั>น ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาระบบสารสนเทศ
เพื1อบริ หารจัดการอาจารย์ที1ปรึ กษาโครงงาน โดยพัฒนาเป็ นเว็บแอปพลิ เค
ชัน โดยมี ร ะบบจัด การฐานข้อ มู ล ไมโครซอฟต์เ อสคิ ว เอลเซิ ร ฟเวอร์
หน้าจอหลักของแอปพลิ เคชัน ดังแสดงในรู ปที1 u โดยหน้าจอหลักของ
ระบบจะแสดงการทํางานหลัก ๆ ดังนี> การสมัครใช้งานระบบ การเข้าสู่
ระบบ การแจ้งเตือนระบบ การค้นหาข้อมูล การแสดงข้อมูลอาจารย์ การ
แสดงข้อมูลโครงงานที1แนะนํา
ในการสมัครเข้าใช้งานระบบในครั>งแรก ผูใ้ ช้งานทัว1 ไปจําเป็ นต้อง
ลงทะเบี ย นก่ อ น โดยหน้ าการสมัค รจะประกอบด้ว ย การลงทะเบี ย น
อาจารย์ และการลงทะเบี ยนนักศึ กษา โดยเมื1 อสมัครใช้งานแล้วระบบจะ
ส่ งยืนยันการสมัครไปยังอี เ มล์ของอาจารย์และนักศึ กษา ดังรู ป ที1 K เมื1 อ
ผูใ้ ช้งานเข้าสู่ระบบ หากต้องการเลื อกดูขอ้ มูลอาจารย์จะแสดงรายละเอียด
ของอาจารย์ ดังรู ปที1 I โดยนักศึกษาสามารถขอเข้าพบอาจารย์ได้ โดยกด
ปุ่ ม ขอเข้าพบ การนัดพบอาจารย์สามารถ นักศึกษาสามารถนัดอาจารย์เพื1อ
พูด คุ ยสอบถามโดยไม่ จาํ เป็ นต้องเป็ นอาจารย์ที1ป รึ กษาก็ได้ นอกจากนี>
ระบบยังรองรั บการนําเข้าข้อมูลของอาจารย์และนักศึ กษาเข้าสู่ ระบบได้
โดยผูด้ ูแลระบบ ซึ1 งจะรองรับไฟล์ .xls .xlsx และไฟล์ .csv

รู ปที1 I หน้าจอแสดงรายละเอียดอาจารย์
นักศึกษาที1 ใช้งานระบบจะต้องลงทะเบี ยนรายวิชาโครงงานก่ อนจึ ง
จะสามารถจัด การกลุ่ ม โครงงานได้ เมื1 อลงทะเบี ยนกลุ่ ม โครงงานแล้ว
นักศึกษาจะสามารถส่ งคําร้ องขออาจารย์ที1ปรึ กษาโครงงานได้ โดยระบบ
จะส่ งแจ้งเตื อนคําขอไปยังอาจารย์ และอาจารย์สามารถยืนยันการเป็ นที1
ปรึ กษา หรื อปฏิเสธได้ ดังรู ปที1 H

รู ปที1 H หน้าจอเลือกการแจ้งเตือน และคําขอเป็ นที1ปรึ กษาโครงงาน
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รายวิชาโครงงาน C เพิ1มขึ>นจากภาคการศึกษาก่อนหน้าคือ u.HH เป็ น u.yG
และโครงงาน u เพิ1มจากเดิม u.zI เป็ น u.DK

5. สรุปผลและอภิปราย
การทดลองใช้ ร ะบบสารสนเทศเพื1 อ การบริ หารจัด การอาจารย์ที1
ปรึ กษาโดยกลุ่ มผูใ้ ช้งานจริ งนั>น จะเห็ นว่าคะแนนการประเมิ นความพึ ง
พอใจในการใช้งานระบบด้านการเพิ1มความสะดวกและเพิ1มประสิ ทธิ ภาพ
ให้การทําโครงงาน มี คะแนนเท่ากับ I.HG คะแนน จากคะแนนเต็ม H.GG
คะแนน โดยมีรายละเอี ยดดังนี> C) เพิ1มความสะดวกในการติ ดต่อสื1 อสาร
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในสถานการณ์โควิด-CD u) เพิ1มความสะดวก
ในการนํา เสนอและติ ด ตามความคื บ หน้า โครงงาน K) สนับ สนุ น การ
ตัดสิ นใจเลื อกอาจารย์ที1ปรึ กษาโครงงาน I) เพิ1มประสิ ทธิ ภาพในการทํา
โครงงานและลดข้อผิดพลาด H) สะดวกในการค้นหาข้อมูล และนอกจากนี>
ยังประเมินจากผลการเรี ยนในรายวิชาโครงงานC และ u ของนักศึกษา โดย
ประเมิ นจากค่าเฉลี1 ยหรื อ Class Average ของรายวิชา ซึ1 งเพิ1มขึ> นจากภาค
การศึ ก ษาก่ อ นหน้ า ทั>ง โครงงาน C และ u ซึ1 งจะเห็ น ว่ า การนํา ระบบ
สารสนเทศเพื1อการบริ หารจัดการอาจารย์ที1 ป รึ ก ษามาสนับ สนุ นการทํา
โครงงานนักศึ กษาจะเพิ1ม ประสิ ทธิ ภาพในการทําโครงงาน และยังช่ วย
สนับสนุนการตัดสิ นใจในการเลือกอาจารย์ที1ปรึ กษาโครงงานซึ1 งถื อว่าเป็ น
ผูส้ นับสนุ นและให้คาํ ปรึ กษาในการทําโครงงานนักศึกษาให้สําเร็ จลุล่วง
ไปด้วยดี ซึ1 งในอนาคตสามารถนําเอาระบบสารสนเทศไปใช้งานกับการ
บริ ห ารจัด การโครงงานนัก ศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาโทและเอกได้ และ
สาขาวิชาอื1น ๆ ต่อไปได้

รู ปที1 F หน้าจอแจ้งเตือนคําขอเข้าพบ

รู ปที1 y หน้าจอบันทึกการเข้ารับคําปรึ กษาโครงงาน
นักศึกษาสามารถร้องขอเพื1อเข้าพบอาจารย์ได้ และจะมีแจ้งเตือนไป
ยังอาจารย์ ดังรู ปที1 F และระบบสามารถรองรั บการบันทึ กการเข้ารั บคํา
ปรึ กษาโครงงาน โดยอาจารย์หรื อนักศึกษาเป็ นผูบ้ นั ทึกได้ ดังรู ปที1 y
นอกจากนี> ระบบยัง รองรั บ การส่ ง และรั บ ไฟล์ ข ้อ มู ล หรื อรู ป ภาพ
ระหว่างอาจารย์ที1ปรึ กษาโครงงานและนักศึกษาได้ และยังสามารถค้นหา
ข้อมูลและออกรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานการเข้ารับปรึ กษา รายงานความ
คืบหน้าของโครงงาน เป็ นต้น

3.3 เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั และกลุ่มประชากร
การวิ จยั นี> มี การเลื อกใช้เครื1 องมื อในการวิจยั โดยให้ กลุ่ม ประชากร
ตัวอย่างทําการทดลองใช้ระบบสารสนเทศเป็ นระยะเวลา C ภาคการศึกษา
และออกแบบสอบถามเพื1 อประเมิ น ความพึ งพอใจ โดยกลุ่ ม ประชากร
ตัว อย่า งจํา นวน FG คน คื อ อาจารย์แ ละนัก ศึ ก ษาชั>น ปี ที1 I สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศที1 ลงทะเบี ยนรายวิชาโครงงาน C และ u แบ่งเป็ น
อาจารย์จ าํ นวน CH คน และนัก ศึ ก ษา จํา นวน IH คน และให้ ผูใ้ ช้ง าน
ประเมิ นความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยใช้แบบสอบถามคําถาม
ปลายปิ ด จํานวน CH ข้อ และคําถามปลายเปิ ดเพื1 อให้ แ สดงข้อ แนะนํา
เพิ1มเติม แบ่งเป็ น K ด้านหลัก ได้แก่ 1) ด้านการใช้งานง่าย 2) ด้านการเพิ1ม
ความสะดวกและเพิ1ม ประสิ ท ธิ ภ าพให้ ก ารทําโครงงาน K) ด้า นความ
สวยงาม นอกจากนี> มีการประเมิ นจากค่าเฉลี1 ยหรื อ Class Average ของ
รายวิชาเพื1อดูแนวโน้มผลการเรี ยนในรายวิชาโครงงานของนักศึกษา
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ผลการประเมิ นความพึงพอใจของกลุ่มประชากรตัวอย่างจํานวน FG
คน พบว่าความพึ งพอใจของผูใ้ ช้งานระบบมี คะแนนเฉลี1 ยเท่ ากับ I.KI
(จากคะแนนเต็ม H.GG คะแนน) โดยแบ่งออกเป็ น K ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้
งานง่ า ย เท่ า กั บ I.uH คะแนน ด้ า นการเพิ1 ม ความสะดวกและเพิ1 ม
ประสิ ท ธิ ภาพให้ ก ารทําโครงงาน เท่ ากับ I.HG คะแนน และด้านความ
สวยงาม เท่ ากับ I.uz คะแนน และค่ าเฉลี1 ยหรื อ Class Average ของ
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[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.

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.

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

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. Nonpharmacological 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

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.

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.2 System Architecture
2.2 Implementing
All hardwares were wired as diagram of this
system shown in fig. 3.

Fig.4 Flow Chart of Arduino Coding in an
automatic alcohol hand sanitizer dispenser
2.2.2 Programmable Arduino

#include<NewPing.h>
Fig. 3 System wiring diagram
#include <Servo.h>

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

#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) {

In Side of Arduino UNO R3

myservo.write(40);

Fig.5 Automatic Alcohol Hand Sanitizer by Using
Ultrasonic sensor and Servo Motor

}
else {
delay(700);
myservo.write(0);
delay(700);
state = 1;
}
}
else if (state == 1) {

Fig.6 Automatic Alcohol Hand Sanitizer by
Using Ultrasonic sensor and Servo Motor

myservo.write(40);

A completed set of the system is shown in Fig.6.
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.
Fig.7 Implementation Automatic Alcohol Hand
Sanitizer by Using Ultrasonic sensor and Servo Motor

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.

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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Table 3.2 shows the time of dispensing the
amount of sanitizer as settle time in delay
Settle time in delay
No.
1
2
3
4
5
Average time to
dispenser

600

700

Operation
800

900

1,000

0.77s
0.65s
0.66s
0.78s
0.88s

1.62s
1.41s
1.62s
1.42s
0.78s
1.37s

1.70s
1.88s
2.05s
2.13s
2.15s
1.98s

2.17s
2.22s
2.35s
2.40s
2.30s
2.28s

2.55s
2.60s
2.70s
2.78s
2.65s
2.65s

0.74s

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.

Fig.8 Range of operation

Table 3.1 Measurement the range of operation of an
Table 3.3 shows the users’ satisfaction from 10 persons.

automatic alcohol hand sanitizer dispenser.
Operation
Distance
between
hand and
sensor

1cm

2cm

5 cm

10 cm

15 cm

20 cm

25 cm

No

Topic

1

How much score do you think about easy to use and comfortable
of this device?
How much score do you think this device can reduce inflection
comparing with having to touch the device?
How much score do you think this device had a high-precision
alcohol dispensing in each time using?
How much score do you like about the appearance of this device ?
How much do you think the responsiveness of this device
comparing with another device that you used before?
How much score do you think of overall satisfaction in this
device?

2
3

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%

4
5
6

Average Score
(Min1, Max5)
4
4
4
3
4
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.

From table 3.1, this 100% of working results
proved the range of operation that distance between hand

The average score of the overall satisfaction for this
device was 4.

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.
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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.
1-2
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2020.
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Med Sci, 2020. 50(SI-1): p. 571-577.
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Picture of amount alcohol dispensing

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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โปรแกรมหาความเป็ นไปได้ ในการเลือกลงทุนติดตั้งโซลาร์ เซลล์บนหลังคาด้วยไมโครซอฟท์ เอกซ์ เซล
SOLAR PV ROOFTOP FEASIBILITY CALCULATION BY MICROSOFT EXCEL
กษิเดช ทิพย์อมรวิวัฒน์ 1 ชัยรัตน์ วิสุทธิรัตน์ 2
1

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม kasidej.ti@spu.ac.th
บริ ษทั ติดตั้งได้หลากหลาย มีส่วนช่วยอย่างมากในการประหยัดค่าไฟฟ้า
เมื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับค่าใช้จ่ายพลังงานที่จ่ายไปในแต่ละเดือน เพื่อลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานไฟฟ้าในระยะยาว ดังนั้นการจัดทาข้อมูล
เบื้ องต้น ในเรื่ องภาระทางไฟฟ้ า ที่ จะต้องทราบเพื่อ นาไปค านวณความ
เหมาะสมในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาและอินเวอร์เตอร์ พร้อม

บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอ โปรแกรมหาความเป็ นไปได้ในการเลือกลงทุน
ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาด้วยไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการเลือกขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้า ให้เหมาะสมกับภาระทางไฟฟ้าใน
ช่ ว งเวลาที่ มี แ สงแดด เพื่ อ ติ ด ตั้ งแผงโซลาร์ เ ซลล์ บ นหลั ง คาและ
อินเวอร์เตอร์ ในรู ปแบบเชื่อมกริ ด โดยใช้โปรแกรม PVWatts’ Calculator
ในการผลิตกาลังไฟฟ้าของแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยต่อปี
ให้ค่ากาลังงานกระแสตรงด้านออก คิดเป็ นประมาณ 64 เปอร์ เซ็นต์ของ
กาลังงานติดตั้ง ความสู ญเสี ยของระบบที่ใส่ ในแบบจาลองกระแสสลับที่
20 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างจากค่าประมาณกาลังงานด้านออกที่แนะนาทัว่ ไป
โดยบริ ษัทรับติดตั้งอยู่ที่ 80 เปอร์ เซ็ น ต์ ผลการทางานของโปรแกรมจะ
ค านวณความเป็ นไปได้ใ นการลงทุ น ติ ด ตั้งระบบผลิ ต ไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ สาหรับที่อยู่อาศัย ร้านค้า ที่มีการใช้งานเครื่ องปรับอากาศใน
เวลากลางวัน ของพื้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีขอ้ มูลความแตกต่าง
ในการติดตั้งทั้งหมด 6,016 ชุดข้อมูล

ทั้ง ได้ รั บ ข้อ มู ล ค่ า ใช้จ่ า ยและระยะเวลาการคื น ทุ น [1] บทความนี้
นาเสนอโปรแกรมหาความเป็ นไปได้ในการเลือกลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์
บนหลังคาด้วยไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล เพื่อประโยชน์ต่อผูส้ นใจและศึกษา
ความรู้ทางด้านราคา ในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้เหมาะสม เพื่อเป็ น
แนวทางในการเลือกขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้ าและระยะเวลาการคืนทุน
ของการติ ดตั้งระบบ โดยใช้ฐานค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่ใช้ในการคานวณคือ
4.42 บาทต่อหน่วย

2. การหาจุดคุ้มทุน
ศึ ก ษาภาระทางไฟฟ้ า ส าหรั บ ที่ อ ยู่ อ าศัย ร้ า นค้า ส่ ว นการผลิ ต
กาลังไฟฟ้าของแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยต่อปี ใช้โปรแกรม
PVWatts’ Calculator ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการติดตั้งไม่เกิน
10 กิ โลวัต ต์ (ตามข้อก าหนดของ กฟน. ที่ ไม่ ต้อ งขออนุ ญ าตประกอบ
กิจการพลังงาน) เขตพื้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร ข้อมูลราคาอุปกรณ์ที่
ทางการไฟฟ้ านครหลวงอนุ มัติ ใ ห้ ใ ช้ แ ละเป็ นอุ ป กรณ์ ที่ บุ ค คลทั่ว ไป
สามารถหาได้ในท้องตลาด มีมาตรฐานอุตสาหกรรมทุ ก ชนิ ด และเป็ น
ราคากลางที่ ส ามารถซื้ อได้ ต้นทุ น และผลตอบแทนของโครงการผลิ ต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา [3]
2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของระบบระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ [2]
2.1.1 การประเมินพื้นที่ในการติดตั้ง ทิศทางในการติดตั้งแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ ประเทศไทยตั้งอยู่ซีกโลกเหนื อ แผงจึงควรหันรับแสงอาทิตย์
ไปทางทิศใต้ โดยความลาดเอียงของแผงควรมีค วามลาดชัน 15-20 องศา
กับพื้นดินเพื่อทาให้แสงอาทิตย์กระทบตั้งฉากกับแผงพลังงานแสงอาทิตย์
ในช่วงเที่ยงให้มากที่สุด
2.1.2 อุณหภูมิ ระบบการระบายอากาศให้แผง มีผลกับประสิ ทธิภาพ
ในการผลิตกาลังไฟฟ้ า อุณหภูมิของแผงยิ่งสู งจะทาให้ประสิ ท ธิ ภาพใน

คาสาคัญ: ภาระทางไฟฟ้า, โซลาร์เซลล์บนหลังคา, 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 ongrid 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. ข้ อมูลทั่วไป
ในปั จจุบัน รู ปแบบการผลิต พลังงานไฟฟ้ าจากเซลล์แ สงอาทิ ตย์ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งและได้รับ การยอมรั บ มากขึ้น การจัดหาอุป กรณ์ แ ละ
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การผลิตกาลังไฟฟ้ าลดลง โดยทัว่ ไปผลกระทบด้านความร้อ นของแผง
พลังงานแสงอาทิตย์ จะส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลงเหลือ
ประมาณ 89 % ของค่า STC (ftemp = 0.89) แผงพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อ
ใช้ไประยะหนึ่ งจะมีฝุ่นละอองหรื อคราบสกปรกมาเปื้ อนบนหน้าแผง ซึ่ง
ปั จจัยนี้ ส่งผลให้ความสามารถในการรับแสงอาทิตย์ลดลงทาให้ศกั ยภาพ
ในการผลิต ไฟฟ้ าลดลงตามไปด้วย โดยทั่วไปผลกระทบที่ เกิ ด จากสิ่ ง
สกปรกและฝุ่ นละอองนี้ทาให้ประสิ ทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าลดลงเหลือ
ประมาณ 98 % ของค่า STC (fdirt=0.98)
2.1.3 ลักษณะการเชื่อมต่อของแผงและการสู ญเสี ยในสายไฟฟ้ า โดย
ทัว่ ไปการสู ญเสี ยพลังงานไฟฟ้าจากการต่อแผงที่ไม่สม่าเสมอและสู ญเสี ย
ภายในสายไฟทาให้ ประสิ ทธิ ภาพของการผลิตไฟฟ้ าลดลงเหลือ 95 %
ของค่า STC )fmis=0.95)
2.1.4 การหาค่าความสู ญสียในระบบ หาจากสมการ (1)
System Losses (%) = 100 – (100 x ftemp x fdirt x fmis x finv) (1)
โดย STC คื อ สภาวะทดสอบมาตรฐาน (Standard Test Condition,
STC) ที่พลังงานแสงที่ตกกระทบ 1,000 วัตต์/ตร.ม สเปคตรัมของแสงที่
ผ่านชั้นบรรยากาศหนา 1.5 เท่า (Air mass = 1.5) และ ที่อุณหภูมิ 25°C
2.1.5 การเลือกชนิดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งทาหน้าที่เปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ เป็ นพ ลั ง งาน ไฟ ฟ้ า เลื อ กใช้ ช นิ ด โพลี ค ริ สตั ล ไล น์
(Polycrystalline) รู ปที่ 1 เหตุผลเพราะเป็ นชนิดแผง
-ราคาถูกกว่าแบบโมโนคริ สตัลไลน์
-อุณหภูมิสูงมีผลกระทบต่อประสิทธิ ภาพของแผ่นน้อยกว่าแผงโมโน
คริ สตัลไลน์
-ประสิ ทธิภาพการผลิตต่ากว่าแผงแบบโมโนคริ สตัลไลน์ อยูท่ ี่ร้อยละ
13-16

Azimuth (deg)
: ทิศการหันของแผง PV
ข้อมู ล รู ป กราฟแยกตามประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ตไฟฟ้ าของทั้ง 4 ทิ ศ
ได้แก่ ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก โดยแต่ละทิศมีกาลังการ
ผลิตเรี ยงลาดับตั้งแต่ 0.99 ถึง 9.90 kW ได้รูปกราฟ รู ปที่ 2

รู ปที่ 2 PV Characteristic Curve ทิศเหนือ

รู ปที่ 2 PV Characteristic Curve ทิศตะวันออก

รู ปที่ 2 PV Characteristic Curve ทิศใต้

รู ปที่ 1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทโพลีคริ สตัลไลน์
2.1.6 การค านวณข้ อ มู ล ของแสงแดดด้ ว ยโปรแกรม PVWatts’
Calculator ซึ่ งเป็ นระบบประมาณการค่ า การผลิ ต กระแสไฟฟ้ า และ
ประมาณค่ าใช้จ่าย โดยท างานผ่านระบบเว็บ ที่ http://pvwatts.nrel.gov
โดยข้อมูลที่อินพุตในโปรแกรม มีดงั นี้
Get Started
: สถานที่ที่ตอ้ งการข้อมูล
DC System Size (kW)
: กาลังการผลิตติดตั้งสูงสุด (STC)
Module Type
: ประเภทของแผง PV
Array Type
: รู ปแบบการติดตั้งแผง PV
System Losses (%)
: ค่าความสูญเสียของระบบ
Tilt (deg)
: มุมของแผง PV ที่ทากับพื้นดิน

รู ปที่ 2 PV Characteristic Curve ทิศตะวันตก
2.1.7 จุดคุม้ ทุนในการติดตั้งระบบ ในแต่ละขนาดติดตั้ง จานวนปี ที่คุม้
ทุน จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ราคาในการลงทุนติดตั้ง ซึ่งเกิดจาก
กราฟ PV Characteristic Curve กับ Electric Consumption แสดงตามกราฟ
รู ปที่ 3
ดังนั้น ข้อแนะนาในการเลือกติดตั้งจึงเลือกขนาดติดตั้งที่ใช้
ระยะเวลา (จานวนปี ) ที่ส้ ันที่สุดในการคุม้ ทุน หาจากสมการ (2)
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รู ปที่ 3 กราฟแสดงหาจุดคุม้ ทุน

(2)

3. การออกแบบขนาดการผลิตกาลังไฟฟ้าและความคุ้มทุน
3.1 ข้อมูลการเปรี ยบเทียบขนาดและความคุม้ ทุน
3.1.1 ทาเลของพื้นที่ติดตั้ง เฉพาะพื้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร
3.1.2 ประเภทที่พกั อาศัย
3.1.3 จานวนชั้น
3.1.4 การใช้งานของเครื่ องปรับอากาศหรื อเครื่ องทาความเย็นในช่วง
กลางวัน ขนาด จานวนเครื่ อง และจานวนชั่วโมงการใช้งาน นาค่ า
การใช้ไฟฟ้าของผูใ้ ช้ไปสร้างเส้นกราฟลักษณะเป็ นเส้นตรง ตัดกับ
กราฟการผลิตกาลังไฟฟ้า พื้นที่ใต้กราฟที่ได้คือค่าการใช้งานไฟฟ้าที่
ผลิตได้ใน1วัน เมื่อนาไปคูณด้วยจานวนวันจะได้ค่าการใช้งานไฟฟ้า
ที่ผลิตได้ในระยะเวลาต่างๆที่ตอ้ งการ โดยคิดการใช้โหลดเฉลี่ย (3)

รู ปที่ 4 Flow Chart ขั้นตอนการทางานของโปรแกรม
โปรแกรม Microsoft Excel ที่ จัด ท าขึ้ น เพื่ อ ค านวณต้น ทุ น ในการ
ติดตั้งระบบ Solar Rooftop แบ่งออกเป็ น
3.2.1 ข้อเสนอแนะในการใช้โปรแกรม ข้อกาหนด ข้อจากัดต่างๆ
และขีดความสามารถของเครื่ องมือในการใช้งาน ซึ่ งเป็ นการสรุ ปโดยย่อ
ให้ผูท้ ี่สนใจเข้าอ่านก่อนการใช้งาน แสดงดัง รู ปที่ 5

(3)
3.1.5 ประเภทมิเตอร์ใช้งาน ระบบ 1 เฟส หรื อ 3 เฟส
3.1.6 ขนาดมิเตอร์ใช้งาน 5(15), 15(45), 30(100), 50(150)
3.1.7 ลักษณะพื้นที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เช่น แบบดาดฟ้าโล่ง
หรื อมีหลังคา แบบหลังคา วัสดุที่ใช้มุงหลังคา
3.1.8 ทิศทางการวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์
3.1.9 ขนาดพื้นที่ติดตั้งที่ไม่มีเงาบดบัง ขนาดกว้าง ยาว ของพื้นที่
3.2 การออกแบบโปรแกรม ขั้น ตอนการท างานของเครื่ องมื อช่ ว ย
ค านวณความเป็ นไปได้ใ นการลงทุ น ติ ด ตั้งระบบผลิ ต ไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพือ่ ใช้การเปรี ยบเทียบขนาดและความคุม้ ทุน รู ปที่ 4

รู ปที่ 5 ข้อมูลแนะนาในการใช้โปรแกรม
3.2.2 อิน พุตพื้น ที่ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ผูใ้ ช้งานโปรแกรมต้องกรอก
ข้อมูล ลักษณะพื้น ที่ ในการติ ดตั้งตามที่ กาหนด แสดงดัง รู ปที่ 6 ส่ วนถ้า
คาตอบของผู ใ้ ช้งานไม่ผ่านข้อก าหนดจะมีหน้าต่างแสดงข้อความเตือน
“ไม่ อ ยู่ ใ นขอบเขตที่ โ ปรแกรมสามารถค านวณได้ ” และ แสดง
เครื่ อ งหมายสี แ ดงไว้ท้า ยข้อ ความที่ อ ยู่ น อกขอบเขตข้อ ก าหนดของ
โปรแกรม แสดงดัง รู ปที่ 7 เพื่อให้ผูใ้ ช้งานสามารถปรับแก้ได้
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4. สรุป
บทความต้องการนาเสนอทางเลื อกในการเข้าถึงข้อมูล การจะ
ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เบื้องต้นสาหรับบ้านเรื อนเพี่อการวางแผนเรื่ อง
ความเหมาะสมของพื้นที่ ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการคุม้ ทุน ในการติดตั้ง
เพื่ อ เป็ นแนวทางข้อ แนะน า โดยแสดงการท างานของโปรแกรมด้ว ย
ไมโครซอฟท์เอกซ์เซล ซึ่ งเป็ นการแสดงข้อมูล แบบง่าย ใช้การค านวณ
ข้อมูลของแสงแดดด้วยโปรแกรม PVWatts’ Calculator คานวณค่าใช้จ่าย
การติดตั้งและระยะเวลาการคุม้ ทุน ในการเลือกขนาดการติดตั้ง จะคิดจาก
ภาระทางไฟฟ้า เฉพาะเครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น เพียงอย่าง
เดี ยว เพราะถื อ ว่ าเป็ นภาระทางไฟฟ้ า ที่ มี ก ารสิ้ น เปลื อ งมากที่ สุ ด เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่บริ ษทั ทัว่ ไปรับติดตั้งและคานวณออกมาได้ พบว่า
มี ค วามแตกต่ างกัน ในเรื่ อ งของราคาและระยะเวลาคุ ้ม ทุ น ซึ่ งมี ค วาม
แตกต่างกันไปในแต่ละบริ ษทั

รู ปที่ 6 เมนูการกรอกอินพุตที่เกี่ยวข้อง
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รู ปที่ 7 การแสดงข้อความและเครื่ องหมายเตือน
3.2.3 อินพุตลักษณะการใช้เครื่ องปรับอากาศ ให้ ผูใ้ ช้กรอกขนาด
เครื่ องปรับอากาศ จานวนเครื่ อง และจานวนชั่วโมงการใช้งาน แสดงดัง
รู ปที่ 8 ที่มีการใช้งานในช่วงเวลา 7.00 – 17.00 น. แยกตามลักษณะการใช้
งานที่เหมือนกัน เช่น ขนาดเครื่ องปรับอากาศ

กษิเดช ทิพย์อมรวิวฒั น์ อาจารย์ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม สนใจงานด้าน พลังงาน
ทดแทน พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบควบคุม
และอุปกรณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
ชัยรัตน์ วิสุทธิรัตน์ อาจารย์ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม สนใจงานด้าน ควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้า พลังงานทดแทน พลังงานเซลล์
แสงอาทิตย์

รู ปที่ 8 ตารางการแสดงฟังก์ชนั การใช้เครื่ องปรับอากาศ
3.2.4 แสดงเอาท์พุตแนะนากาลังติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และ
ระยะเวลาคุม้ ทุน แสดงดัง รู ปที่ 9

รู ปที่ 9 แสดงความเป็ นไปได้ของจุดคุม้ ทุนและค่ากาลังไฟฟ้า
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ระบบตรวจสอบการเข้ าชั้นเรียนด้วยรหัสคิวอาร์
Attendance Checking System by using QR Code
วันชัย สี หะวงษ์ 1 ภูริทัต ปัญญาวัน2 สุ ภัทรา เกิดเมฆ 3 วิทยา ศรีกุล4 สนั่น จันทร์ พรม5
1,2,3,4,5

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน supattra@rmuti.ac.th

บทคัดย่อ

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

ระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรี ยนด้วยรหัสคิวอาร์ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลด
ระยะเวลาการบัน ทึ ก เวลาเข้าชั้นเรี ยนของผูส้ อนในแต่ล ะรายวิช า โดย
ระบบจะทําการเปลี่ยนรหัสคิ วอาร์ ทุ ก ๆ 10 วิ นาที เพื่ อแก้ปัญหากรณี ที่
ผูเ้ รี ยนส่ งรู ปรหัสคิวอาร์ ให้เพื่อน รองรับกลุ่มผูใ้ ช้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูด้ ูแล
ระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมู ล ระดับ การศึ ก ษา คณะ สาขา และปี
การศึ ก ษา กลุ่ ม ผู ้ส อน สามารถเพิ่ ม แก้ไ ข ลบข้อ มู ล กลุ่ ม เรี ยน ข้อ มู ล
รายวิชา สามารถนําเข้าข้อมูลผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มเรี ยนด้วยรู ปแบบไฟล์ .xlx
หรื อ .xlxs สามารถจัด การการบั น ทึ ก ชื่ อ เข้า ชั้น เรี ย น สามารถแก้ ไ ข
สถานะการเข้าเรี ยน และแนบหลักฐานการลา สามารถดูสถิติการเข้าชั้น
เรี ยนของผูเ้ รี ยนโดยดูจากข้อมูลการเข้าเรี ยน การขาดเรี ยน และมาสาย และ
กลุ่มนักศึกษา สามารถนําเข้าข้อมูลรหัสผูเ้ รี ยนสําหรับการบันทึกชื่อเข้าชั้น
เรี ยนลงในระบบ และดูขอ้ มูลและสถิติการเข้าชั้นเรี ยนของตนเองในแต่ละ
รายวิ ช าได้ ระบ บถู ก พั ฒ นาด้ ว ย Laravel Framework, PHP, JQuery,
JavaScript, CSS และ MySQL เป็ นระบบจัด การฐานข้อ มู ล จากผลการ
ทดลองใช้ระบบพบว่า ระบบที่สร้างขึ้นสามารถใช้ได้ง่าย ลดระยะเวลาใน
การขานชื่อเข้าชั้นเรี ยนได้มาก และระบบสามารถช่ วยให้ การตรวจสอบ
การเข้าชั้นเรี ยนใช้เวลาน้อย และค่ าเฉลี่ยของกลุ่ ม ตัวอย่างผูด้ ู แลระบบ/
เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ผูส้ อน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (𝑥𝑥𝑥 =4.53, S.D.=0.75) ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างผูเ้ รี ยนในภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (𝑥𝑥𝑥 =4.31, S.D.=0.75)

overall admin and lectures were satisfied at a highest level (𝑥𝑥𝑥 =4.53,
S.D.=0.75). 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

การเช็ คชื่ อเข้าเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นส่ วนหนึ่ งในระบบการเรี ยนการ
สอน เพื่ อเป็ นการตรวจสอบและยืน ยัน ว่ าผู เ้ รี ยนได้เข้าเรี ยนและใช้เป็ น
เกณฑ์ ใ นการประเมิ น ผลการเรี ยนการสอน รวมถึ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
คะแนนเก็บ ซึ่ งสถานศึกษาได้กาํ หนดไว้ว่า ให้ ผูส้ อนใช้ก ารเช็ค ชื่ อเป็ น
คะแนนเก็บที่ มีอตั ราส่ วนไม่เกิ นร้ อยละ 10 ของคะแนนรวมทั้งหมด ใน
ปั จจุบนั ทางสถานศึกษายังคงเช็ครายชื่อผูเ้ รี ยนจากการขานรายชื่อ ซึ่ งทํา
ให้ เกิ ดความล่ าช้าต่อการเรี ยนการสอน โดยจะใช้วิธี ก ารเรี ยกชื่ อผู เ้ รี ยน
ตั้งแต่คนแรกเรี ยกตามลําดับจนถึงคนสุ ดท้าย โดยคนที่ถูกเรี ยกชื่อจะขาน
ตอบรับผูส้ อน หรื อยกมือเพื่อยืนยันสิ ทธิ์ ของผูเ้ รี ยนว่ามาเข้าห้องเรี ยน แต่
ถ้าผูเ้ รี ยนมีจาํ นวนเข้าเรี ยนในรายวิชาดังกล่าวเป็ นจํานวนมาก จะทําให้เกิด
ความล่ าช้าในการเช็ ค ชื่ อผู เ้ รี ยน และถ้าผู ส้ อนต้องการรายงาน หรื อคิ ด
คํานวณคะแนนเก็บของผูเ้ รี ยนต้องคํานวณคะแนนด้วยตนเอง
โดยการสื บค้นของคณะผูว้ ิจยั ซึ่งก็ได้มีงานวิจยั ต่าง ๆ ในการพัฒนา
ระบบที่ช่วยสนับสนุนการเช็คชื่อ เช่น [1 - 6] พบว่าทุกงานวิจยั สามารถลด
ระยะเวลา และลดภาระการบัน ทึ ก ชื่ อเข้าชั้น เรี ยนของอาจารย์ใ นแต่ล ะ
รายวิชา ลดความผิดพลาดในกรณี ที่มีการลืมเช็คชื่อได้ และลดความเสี่ ยง
การสู ญหายของข้อมูล เพื่อง่ายต่อการค้นหา และประมวลผล ในแง่ความ
แตกต่ างมี ค วามแตกต่างกันตรงที่ ปริ ญญานิ พนธ์ [1] ระบบไม่ ส ามารถ

คําสําคัญ: ระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรี ยน รหัสคิวอาร์ เว็บแอปพลิเคชัน

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

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”
84

คํานวณการเช็คชื่อเป็ นคะแนนได้ และไม่สามารถสรุ ปสถิติการเช็คชื่อเข้า
เรี ยนในรู ปแบบของกราฟได้ และงานวิจยั [2] ระบบมีส่วนของอาจารย์ที่
ปรึ กษาและผูป้ กครองสามารถติดตามพฤติกรรมการเข้าเรี ยนของนักศึกษา
แบบมีส่วนร่ วมผ่านระบบออนไลน์ได้ [5] นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหา
บทเรี ย น และประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ ผ่านระบบได้ด้ว ยตนเอง และ [6]
ระบบสามารถตรวจสอบตํา แหน่ งที่ ผู ้เรี ย นสแกนรหั ส คิ ว อาร์ แสดง
ตําแหน่งในแผนที่ Google Map และสามารถยืนยันตัวตนด้วยภาพถ่ายใน
ห้องเรี ยนได้
จากปั ญ หาดัง กล่ าวที่ เกิ ด ขึ้ น จึ ง เกิ ด แนวคิ ด ในการพัฒ นาระบบ
ตรวจสอบการเข้าชั้นเรี ยนโดยใช้การสแกนรหัสคิวอาร์ ที่สามารถนําไปใช้
ได้กบั หลายสถาบันการศึกษา รวมทั้งการหาวิธีแก้ปัญหาในกรณี ที่ผูเ้ รี ยน
ส่งรู ปรหัสคิวอาร์ให้กบั เพื่อนที่ไม่ได้มาเรี ยน

จากรู ปที่ 1 เมื่อผูส้ อนทําการสร้ างรหัสคิวอาร์ และเปิ ดรหัสคิวอาร์
ให้ผเู ้ รี ยนสแกนเช็คชื่อก่อนเข้าห้องเรี ยน จากนั้นผูเ้ รี ยนจะทําการเปิ ดกล้อง
และเริ่ ม ต้น สแกนรหั ส คิ ว อาร์ โดยที่ ร ะบบจะนํ า รหั ส คิ ว อาร์ ที่ ไ ด้ ม า
เปรี ยบเทียบกับรหัสคิวอาร์ ในฐานข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อทําการยืนยัน
ตัวตนแล้ว ระบบจะบัน ทึ กข้อมู ลการเข้าเรี ยน และเพื่ อแก้ปัญหากรณี ที่
ผูเ้ รี ยนส่ งรู ปรหัสคิวอาร์ ให้เพื่อน ระบบจะทําการเปลี่ยนรหัสคิวอาร์ทุก ๆ
10 วินาที

2. วิธีการดําเนินการพัฒนา
การศึกษาข้ อมูล

ศึ ก ษาข้อ มู ล รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ หลัก การและวิ ธี ก ารพัฒ นาเว็บ
แอปพลิ เคชัน รหั ส คิ ว อาร์ สํ าหรั บ การบัน ทึ ก การเข้าเรี ยนของผู ้เรี ย น
รู ปแบบการเก็บข้อมูลของรหัสคิวอาร์ จากเว็บไซต์ หนังสื อ เอกสาร และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ

รู ปที่ 2 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทํางานของระบบ

จากรู ป ที่ 2 เริ่ ม จากการเข้าสู่ ระบบ เพื่ อตรวจสอบการเป็ นสมาชิ ก
หากไม่มีบญ
ั ชีการเข้าใช้ระบบจะเข้าสู่ โมดูลการสมัครสมาชิก ลําดับถัดไป
เป็ นการเข้าสู่ ระบบตรวจสอบความถูกต้องของผูใ้ ช้ ระบบจะทําการแบ่ง
สิ ท ธิ์ ผู ใ้ ช้ในการเข้าสู่ ระบบออกเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ ผู ด้ ูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
ผูส้ อน และผูเ้ รี ยน
1) กลุ่มของผูด้ ูแลระบบ/เจ้าหน้าที่ ทําหน้าที่ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลพื้นฐาน
ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลระดับการศึกษา คณะ สาขา และปี การศึกษา
2) กลุ่มของผูส้ อน ทําหน้าที่สร้างรายวิชาที่ตอ้ งการเช็คชื่อ สร้างกลุ่มเรี ยน
ในแต่ละรายวิชา นําเข้าข้อมูลผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มเรี ยนด้วยรู ปแบบไฟล์ .xlx
หรื อ .xlxs และสร้ างรหั ส คิ ว อาร์ เพื่ อ ใช้ใ นการสแกนในแต่ ล ะรายวิ ช า

รู ปที่ 1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการสแกนรหัสคิวอาร์
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สามารถแก้ไขสถานะการเรี ยนของผูเ้ รี ยน และแนบหลัก ฐานการลาใน
กรณี ที่ผูเ้ รี ยนลากิจ หรื อลาป่ วย (ถ้ามี) และสรุ ป เวลาเรี ยน พิมพ์รายงาน
สรุ ปเวลาเรี ยนของผูเ้ รี ยนในแต่ละรายวิชา
3) กลุ่มของผูเ้ รี ยน ทําหน้าที่ สแกนรหัสคิวอาร์ เพื่อเช็คชื่อของตนก่อนเข้า
เรี ยนในแต่ละรายวิชา กรณี ที่ไม่มีรหัสคิวอาร์ ผูเ้ รี ยนสามารถใช้รหัส หรื อ
ชื่อผูเ้ รี ยนในการเช็คชื่อแทนได้ และผูเ้ รี ยนก็สามารถเข้าดูประวัติการเช็ค
ชื่อของตนเองในแต่ละรายวิชาได้

รู ปที่ 5 หน้าจัดการข้อมูลผูเ้ รี ยนในแต่ละรายวิชา

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

คณะผูว้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้นในรู ปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ Laravel
Framework, PHP, JQuery, JavaScript, CSS และใช้ MySQL เป็ นระบบ
จัดการฐานข้อมูล

วิธีการทดลองใช้

รู ปที่ 6 หน้าตารางการเช็คชื่อผูเ้ รี ยนในแต่ละกลุ่มเรี ยน

คณะผูว้ ิจยั ใช้วิธีก ารแบบแบล็ก บ็อกซ์ โดยทําการทดสอบฟั งก์ชัน
การทํางานของระบบที่ตอ้ งการทราบ การป้ อนอินพุตและเอาท์พุตได้ตรง
กับที่ออกแบบไว้หรื อไม่ เพื่อนําไปปรับปรุ งระบบให้มีความเหมาะสมตรง
ตามที่ ได้วิเคราะห์ แ ละออกแบบไว้ และได้นําไปทดลองใช้ในรายวิ ช า
ระบบฐานข้อมูล ซึ่ งเปิ ดสอนในปี การศึกษา 2/2564 จํานวน 2 กลุ่มเรี ยน
ผูเ้ รี ยนทั้งหมด 53 คน

รู ปที่ 7 หน้าเช็คชื่อในแต่ละรายวิชา

3. ผลการทดลอง

ผลการประเมินผลระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรี ยนด้วยรหัสคิวอาร์
ที่ ส ร้ างขึ้ นนี้ ใช้ร่ว มกับ สมาร์ ท โฟนระบบแอนดรอยด์ แท็ บ เล็ ต และ
แล็ปท็อป พบว่าการทํางานของระบบสามารถช่ วยให้ การตรวจสอบการ
เข้าชั้นเรี ยนใช้เวลาน้อยลง ส่ วนข้อมูลที่ ส่งผ่านระบบมีการจัดข้อมูล เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วสําหรับผูส้ อน โดยที่ระบบสามารถทําการเปลี่ยนรหัส
คิวอาร์ ทุก ๆ 10 วิน าที เพื่ อแก้ปั ญหากรณี ที่ผูเ้ รี ยนส่ งรู ปรหั สคิ วอาร์ ใ ห้
เพื่อน ดังแสดงดังรู ปที่ 3 - 11

รู ปที่ 8 หน้ารายวิชาที่จะทําการเช็คชื่อ

รู ปที่ 3 หน้าเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลรายวิชา
รู ปที่ 9 ตัวอย่างรหัสคิวอาร์สาํ หรับนําไปใช้บนั ทึกชื่อเข้าชั้นเรี ยน

รู ปที่ 4 หน้าเพิ่มข้อมูลตารางสอน
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ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น สถาบันการศึกษาให้ การสนับสนุ นโปรแกรม สื่ อ
อุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการการเรี ยนการสอนให้มากขึ้น
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รู ปที่ 10 หน้าประวัติการเช็คชื่อเข้าเรี ยน

รู ปที่ 11 หน้ารอสแกนรหัสคิวอาร์จากผูส้ อน

ด้านความพึงพอใจ แบ่งการประเมินออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูด้ ูแล
ระบบ/เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ผูส้ อน มี ค วามพึ งพอใจในภาพรวมอยู่ใ น
ระดับมากที่สุด (𝑥𝑥𝑥 =4.53, S.D.=0.75) โดยด้านความปลอดภัย มีความพึง
พอใจมากที่ สุด (𝑥𝑥𝑥 =4.63, S.D.=0.61) รองลงมา คือ ด้านประโยชน์ ที่ ได้
จากระบบ (𝑥𝑥𝑥 =4.61, S.D.=0.53) ด้านการใช้ง านของระบบ (𝑥𝑥𝑥 =4.49,
S.D.=0.61) และด้านความสามารถในการทํางานตามระบบ (𝑥𝑥𝑥 =4.40,
S.D.=0.89) ตามลําดับ ส่ วนกลุ่มผูเ้ รี ยน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (𝑥𝑥𝑥 =4.31, S.D.=0.75) โดยด้านการใช้งานของระบบ มีความพึง
พอใจมาก (𝑥𝑥𝑥 =4.42, S.D.=0.72) รองลงมา คื อ ด้านประโยชน์ ที่ ได้จาก
ระบบ (𝑥𝑥𝑥 =4.33, S.D.=0.72) ด้านความปลอดภัย (𝑥𝑥𝑥 =4.25, S.D.=0.83)
และด้านความสามารถในการทํางานตามระบบ (𝑥𝑥𝑥 =4.23, S.D.=0.72)
ตามลําดับ สรุ ปในภาพรวมได้ว่าผูใ้ ช้มีความพึงพอใจในด้านประโยชน์ที่
ได้จากระบบสู งที่สุด

4. สรุปผลและอภิปรายผล

งานวิจยั นี้ ได้ดาํ เนิ นการพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรี ยนด้วย
รหัสคิวอาร์ ลดเวลาในการขานชื่ อเข้าชั้นเรี ยนได้ม าก ง่ายต่ อการจัดทํา
สถิติผา่ นระบบเว็บแอปพลิเคชัน ใช้การเปลี่ยนรหัสคิวอาร์ ทุก ๆ 10 วินาที
เพื่ อ แก้ปั ญ หากรณี ที่ ผู ้เรี ย นส่ งรู ป รหั ส คิ ว อาร์ ใ ห้ เพื่ อ น ผลงานวิ จัย ที่
พัฒ นาขึ้ นจัด เป็ นนวัต กรรมที่ ป ระยุก ต์ กับ การเรี ย นการสอน เพื่ อ ลด
ระยะเวลาการเช็ค ชื่อเข้าเรี ยนและการจัดการข้อมูล การเข้าชั้นเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยน ซึ่ งช่วยลดระยะเวลาผูส้ อน ซึ่ งสอดคล้องกับ [1 - 6] อีกทั้งยังเป็ น
การลดความผิดพลาดในกรณี ที่มีการลืมเช็คชื่ อได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามมี
ประเด็น เสนอแนะ ดังนี้ 1. ผูส้ อนสามารถสั่งงานและผูเ้ รี ยนสามารถส่ ง
งานผ่านระบบได้ 2. หาวิธีลดความเสี่ ยงกรณี ที่เพื่อนจะเช็คชื่อให้ ทั้งการ
จัด การเรี ยนการสอบแบบ on-site และแบบ online 3. ควรมี ก ารนํ า
เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างอื่ นมาใช้ในการพัฒ นาการเรี ยนการสอนให้ มี
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ชุดปฏิบัติการตัวควบคุมพีไอดีควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยพีแอลซี
The Experimental Set of DC Motor with PID Controller using PLC
ปรากฤต เหลี่ยงประดิษฐ์ 1 นิมิต บุญภิรมย์ 2 กฤษฎา ไทวัฒน์ 3
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บทคัดย่อ

บทนา

บทความนี้ เป็ นการนาเสนอชุ ดปฏิ บตั ิการตัวควบคุมพีไอดี ควบคุม
มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า กระแสตรงด้ว ยพี แ อลซี โดยวัต ถุ ป ระสงค์ จ ะเป็ นการ
นาเสนอการสร้ างชุ ดปฏิ บัติการเพื่อพัฒนาพีแ อลซี มาใช้ในการควบคุ ม
กระบวนการแบบอนาล็อก โดยประยุก ต์ใ นการควบคุ ม มอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสตรง รายละเอียดของบทความจะเป็ นการปรั บตั้งค่าพารามิเตอร์ ที่
เกี่ยวข้องกับพีแอลซี อาทิเช่น ตัวเปลี่ยนสัญ ญาณอนาล็อก เป็ นสัญญาณ
ดิจิตอลและตัวเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลเป็ นอนาล็อก ออกแบบตัวควบคุม
พี ไ อดี โดยใช้ ก ารประมาณ ค่ า แบบซิ งเกิ -นิ โคล การโปรแกรม
ค่าพารามิเตอร์ลงในพีแอลซี และการปรับตั้งค่าเริ่ มต้นในส่ วนต่าง ๆ การ
ทดสอบโมดูลอีเอม235 ทั้งในส่ วนของสัญญาณอนาล็อกเป็ นดิจิตอลและ
ดิจิตอลเป็ นอนาล็อก ทดสอบฟั งก์ชันพี ไอดี โดยควบคุ ม มอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสตรง ทั้งในส่ วนการเปลี่ยนระดับความเร็ ว การลดระดับความเร็ ว
และการตอบสนองโหลดทางกล

โปรแกรมเมเบิ ล ลอจิ ก คอลโทรลเลอร์ (Programable Logic
Controller) หรื อ พี แ อลซี (PLC) เป็ นอุปกรณ์ ที่ถื อว่ามีค วามนิ ยมมากใน
การใช้เป็ นตัวควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรมทั้งในอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีความน่าเชื่อถือ คงทน แม่นยา การใช้พีแอลซี
จะเป็ นการควบคุ มกระบวนการแบบเรี ยงลาดับ (Sequence Control) เพื่อ
ทดแทนความยุ่งยากในการใช้รีเลย์จานวนมาก การพัฒนาโปรแกรมใน
รู ปแบบการควบคุมแบบอนาล็อกหรื อควบคุมในสภาวะชัว่ ครู่ ( Transient )
มัก จะเกิ ด ความยุ่ ง ยากในการออกแบบโปรแกรม และการปรั บ ตั้ ง
พารามิเตอร์ท้ งั ในส่ วนของตัวแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็ นสัญญาณดิจิตอล
(ADC) และ สัญญาณดิจิตอลเป็ นสัญญาณอนาล็อก(DAC) แต่ขอ้ ดีของการ
ใช้พี แ อลซี จะแข็งแรงและทนต่ ออุ ณ หภูมิ อีก ทั้งมี ระบบป้ อ งกัน ต่ าง ๆ
เหนื อกว่าการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ อีกทั้งมีการพัฒนาการใช้พีแอลซี
อย่างกว้างขวางในการที่จะนามาใช้ควบคุมเป็ นแบบอนาล็อก เช่น การใช้
กับ ตัวควบคุ ม พี แ ละพี ไ อในกระบวนการทางอุต สาหกรรม[1][4] หรื อ
พัฒนาไปถึงการประยุกต์ใช้ ตัวควบคุ มฟั ซซี ในพีแอลซี [2] ซึ่ งถือว่าเกิ ด
ประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้กบั ระบบที่ไม่เป็ นเชิงเส้นและควบคุม
แบบประสบการณ์ และการใช้ในระบบฐานเวลาจริ ง[3] เพื่อพัฒนาสมรถ
นะของความแม่น ยาและสมรถนะการตอบสนองในจังหวะต่าง ๆ ใน
บทความนี้ ได้น าเสนอการประยุกต์ใช้พีแอลซี ในการควบคุมแบบพีไอดี
โดยการสร้างในชุดปฏิบตั ิการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง นาเสนอ
วิธีการสร้างโปรแกรมแลดเดอร์การปรั บตั้งพารามิเตอร์ สาหรับพีแอลซี
ยี่ห้ อ ซี เมนต์ ต S7-200 เป็ นพี แ อลซี ที่ นิ ยมใช้ใ นภาคอุ ตสาหกรรมอย่าง
แพร่ หลาย

คาสาคัญ: พี แอลซี ตัวควบคุมพีไอดี 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.

1. ตัวควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง

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

รู ปที่ 1. โครงสร้างของตัวควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยพีแอลซี
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รู ปที่ 2 องค์ประกอบของตัวควบคุมพีไอดีแบบขนาน

(1)
รู ปที่ 6 ตารางการกาหนด Dip Switch เพื่อกาหนด

2.2 การทดสอบการรับค่าอนาล็อกของ EM235
ก่อนที่จะนาไปใช้งานเราจาเป็ นต้องทดสอบการรับค่าสัญญาณ
อนาล็อกของโมดูล EM235ทาหน้าที่เป็ นADC โดยเริ่ มต้นเขียนโปรแกรม
แลดเดอร์ ใช้ค าสั่ งSM 0.0 ให้ ท างานตลอดเวลา ใช้ค าสั่ ง Mov_W จาก
ตาแหน่งAIWOไปไว้ที่VWO ใช้ I_DI ขยายข้อมูลให้เป็ น Double Integer
ส่ ว นอี ก 2 บรรทั ด จะเป็ นการย้ า ยข้ อ มู ล ไปเก็ บ การทดสอบจะจ่ า ย
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งจ่าย ขนาด 5 V ดังแสดงในรู ปที่ 7 การ
ทดสอบประกอบจะใช้โปรแกรมจาลอง( Simulator) ของ S7-200 ช่วยใน
การทดสอบค่าว่าสอดคล้องกับค่าอินพุตหรื อไม่แสดงหน้าจอดังภาพที่ 8

รู ปที่ 3 การตรวจวัดการตอบสนองลูปเปิ ดตามวิธีการของ Zigle-Nichols
ตารางที่ 1 การหาค่าพารามิเตอร์ ของตัวควบคุมพีไอดี วิธีการของ Zigler-Nichols

2. โครงสร้ างของพีแอลซี SIMEN S7-200
2.1 โมดูลการเชื่ อมโยงสั ญญาณอนาล็อกเป็ นดิจิตอล
ในพีแอลซี S7-200 จะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมโยงกับอินพุต
และเอาต์พุตดังแสดงในรู ปที่ 4 ซึ่งจะนิยมใช้โมดูล EM235 เพื่อเป็ นตัวรับ
สัญญาณอนาล็อกและแปลงเป็ นดิ จิตอลเพื่อจะนาเข้าสู่ พีแอลซี ลักษณะ
ของ EM235 จะสามารถปรับความละเอียดของสุ่ มสัญญาณโดยจะใช้วิธี
ตั้งดิฟสวิตช์เพื่อเป็ นการกาหนด Configurations ได้ดงั รู ปที่ 5 และ รู ปที่ 6
ในที่น้ ีเรากาหนดค่าสเกลสูงสุดที่ 10 V และความละเอียด 5mV

ก.

การเขียนแลดเดอร์เพื่อทดสอบโมดูล

ข. การจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 5 V
รู ปที่ 7 แสดงการทดสอบโมดูลEM235 โดยรับแรงดันจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 5 V

รู ปที่ 4 การเชื่อมของพีแอลซีกบั โมดูลอินพุตและโมดูลเอาต์พุต

รู ปที่ 8 การใช้โปรแกรมจาลองของ S7-200ในการตรวจสอบค่าADC

2.3 การทดสอบการจ่ายค่ าอนาล็อกของ EM235
หลั ง จากที่ ไ ด้ ท ดสอบโมดู ล EM235 ในการสั ญ ญาณรั บ
สัญญาณอนาล็อก ผ่านEM235 ในลาดับต่อไปจะส่ งสัญญาณจากพีแอลซี
ไปยังตัวขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ทาการทดลอง โดยขั้นตอนจะเขียนแลดเดอร์

รู ปที่ 5 รู ปลักษณ์ของโมดูลEM235 ที่ทาหน้าที่เป็ น ADC และ DAC
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และนาไปทดสอบกับโปรแกรมจาลอง และนาไปต่อวงจรจริ ง ดังแสดงใน
รู ปที่ 9

ก.โปรแกรมแลดเดอร์

รู ปที่ 11 ผลของแรงดันเอาต์พุตจากเทโคเจนที่อ่านได้จาก EM235

ข.การต่อโมดูลเพื่อจ่ายสัญญาณอนาล็อกออกเอาต์พุต
รู ปที่ 9 แสดงการทดสอบโมดูลEM235 ในการจ่ายเอาต์พุตออกจากพีแอลซี

4.การทดสอบการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงด้ วยตัว
ควบคุมพีไอดี

3.การทดสอบการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงแบบลูปเปิ ด

4.1 การกาหนดพารามิเตอร์ด้วยวิธี Ziegler-Nichol โดยการนามอเตอร์ไป
ท ด ส อบ ห าค่ า T แ ล ะ L แ บ บ ลู ป เปิ ดแ ล ะน าไป เปิ ด ตารางที่ 1
ค่าพารามิเตอร์ Kp, Ti และTd
4.2 ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์แบบลูปปิ ด ดังแสดงในรู ปที่12

รู ปที่ 10 โครงสร้างของการควบคุมมอเตอร์ดว้ ยพีแอลซีแบบลูปเปิ ด

การควบคุมแบบลูปเปิ ดดังรู ปที่ 10 โดยจ่ายแรงดันจากแหล่งจ่าย
ภายนอกส่ งให้พีแอลซีผ่านโมดูล EM235จากนั้น EM235 จะทาการแปลง
สั ญ ญาณอนาล็ อ กเป็ นดิ จิ ต อลแล้ว ส่ งไปยังซี พี ยู เพื่ อ ท าตามเงื่ อ นไข
โปรแกรมควบคุมที่ เขียนไว้ จากนั้นจะทาการแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็ น
อนาล็อ กส่ งไปยังเอาต์พุ ต ของ EM235 ไปเข้า ยังตัว ขยายสั ญ ญาณแล้ว
ส่งไปที่ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์จะได้หรับโหลด
ทางกลจากเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 15 W,12 V ต่อที่เพลาของ
มอเตอร์ คู่ กับเทคโคเจนเนอเรเตอร์ (TG)ที่ ใช้วดั รั บของมอเตอร์ เครื่ อ ง
กาเนิ ดจากสร้างแรงดันจ่ายไฟฟ้า จ่ายให้ โหลดความต้านทานเป็ นหลอด
ไฟฟ้า ทาให้เกิดแรงบิดต้านกับการหมุนของมอเตอร์ ทาหน้าที่เป็ นโหลด
ทางกล การทดลองจะทดลองจ่ายให้มอเตอร์ หมุนทั้งสองทิศทาง โดยจ่าย
แรงดันตั้งแต่ -10 V – 10V ได้ผลความเป็ นเชิงเส้ น ที่ ได้จากการอ่านของ
EM235 ในส่วนของ ADC ดังแสดงในรู ปที่ 11

รู ปที่ 12 การต่อวงจรเพื่อทดสอบขับเคลื่อนมอเตอร์ดว้ ยตัวควบคุมPID

4.3. การ Setupฟังก์ชนั ของพีไอดี โดยเปิ ดที่ Wizard และเลือกฟังก์ชนั พีไอ
ดีดงั รู ปที่ 13 ก. และเลือกลูปการทางานมีกาหนดตั้งแต่ 1-7 ลูปเลือกเพียง 1
ลูป ดังรู ป ที่ 13 ข จากนั้น จะเป็ นการตั้งขอบเขตค่ า 1. สเกลค่ าต่ าสุ ด 2.
สเกลค่าสู งสุด 3. เป็ นการกาหนดชนิดของเอาต์พุต 4. ย่านสูงสุดต่าสุดของ
เอาต์พุต ดังรู ปที่ 13 ค จะได้ฟังก์ชนั พีไอดีดงั รู ปที่ 13 ง

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้าแบบลูปเปิ ด

ก. การเลือกWizard ฟังก์ชนั ของพีไอดี
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รู ปที่ 15 การตอบสนองลดความเร็ วรอบของมอเตอร์เมื่อควบคุมด้วยตัวควบคุมพีไอดี

ข. การเลือกจานวน Loop

รู ปที่ 16 การตอบสนองระดับของความเร็ วรอบของมอเตอร์เมื่อจ่ายโหลดทางกล

ค. เลือกชนิดอินพุตค่าสูงสุดและต่าสุ ดของอินพุตเอาต์พุต

5.สรุปและข้ อเสนอแนะ
บทความนี้ เป็ นการนาเสนอชุดปฏิบตั ิการตัวควบคุม
พีไอดีควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยพีแอลซี โดยจะเป็ น
การนาเสนอหลักคือการใช้งานของซี เมนท์รุ่น S7-200 สร้างชุด
ปฏิบตั ิการและนาเสนอการปรับตั้งฟังก์ชนั อย่างง่าย เพื่อสะดวก
ที่จะนาไปประยุกต์ใช้ จากผลการสร้างและทดลองสามารถปรับ
ค่าพารามิเตอร์ ได้ในส่ วนอื่น ๆ ในรายละเอียดอาจจะนาเสนอ
ได้ไม่ครบถ้วน แต่สามารถเป็ นแนวทางในการพัฒนาพีแอลซี
เพื่อใช้ควบคุมแบบอนาล็อกในแบบอื่น ๆได้ต่อไป

ง. ฟังก์ชนั ของพีไอดี
รู ปที่ 13 การSetup ฟังก์ชนั ของPID ในพีแอลซี S7-200

4.4 ป้ อ นค่ า พารามิ เ ตอร์ ที่ ไ ด้ จ ากหั ว ข้ อ 4.1 และทดสอบ Step Up
Response และ Step Down Response จะเห็นผลการตอบสนอบโดยขยาย
Setpoint 60:10 V เพื่อทาให้สามารถเห็นรู ปคลื่น จะเห็นผลการตอบสนอง
ได้ดังรู ปที่ 14 และรู ป ที่ 15 จากนั้น จ่ ายโหลดทางกลคื อจ่ายโหลดความ
ต้านทานให้ กับเครื่ องกาเนิ ด ไฟฟ้าที่ ต่อเชื่ อม เกิดแรงบิ ดต้านกับแรงบิ ด
มอเตอร์แบบระดับแต่ผลของความเร็วในรู ปที่ 16 ตัวควบคุมยังรักษาระดับ
ความเร็วได้ ที่แรงดันอ้างอิง 60 V
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ชุดปฏิบัติการควบคุมอุณหภูมิด้วยตัวควบคุมพีไอดีด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
The Experimental Set of Temperature PID Controller using Microcontroller
ปรากฤต เหลี่ยงประดิษฐ์ 1 นิมิต บุญภิรมย์ 2
1,2

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม prakit.li@spu.ac.th
ที่มีสมรถนะตามที่ตอ้ งการ ตัวควบคุมพีไอดีแบบดัง่ เดิมจะเป็ นตัวควบคุม
ที่เป็ นระบบอนาล๊อคสร้างโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่เป็ นเชิงเส้นมีการ
ออกแบบที่แน่นอน เมื่อพารามิเตอร์ของระบบเปลี่ยนแปลง สมรถนะของ
ตัวควบคุมจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยทาการปรับเปลี่ยนได้ยาก ปั จจุบนั มีการ
พัฒนาตัวควบคุมพีไอดีโดยใช้ชิฟ ไมโครคอนโทรลเลอร์ มาประยุกต์ใช้
ในระบบควบคุมโดยข้อดีที่มีขนาดเล็ก ประหยัดพลังงาน และยังออกแบบ
หรื อปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ และการสื่ อสารข้อมูล ได้ง่าย จึงได้มีการ
พัฒนากันอย่างแพร่ ห ลาย อาทิ เช่ นการควบคุมความเร็ วมอเตอร์ โ ดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูโน่ [1] เป็ นการออกแบบโปรแกรมตัวควบคุม
พีไอดี ปรั บพารามิเตอร์ ต่าง ๆ ด้วยมือ นอกจากนี้ มีการพัฒนาเพื่อใช้การ
ควบคุมแบบพีไอดี กับมอเตอร์ แบบขั้วแม่เหล็กถาวรพัฒนาการแสดงผล
การควบคุม[2] อีกทั้งการควบคุมในกระบวนการของเครื่ องทาความเย็น
และตูอ้ บความร้ อนแบบอัตโนมัติ[3][4] จึงถือได้ว่าการควบคุ มพีไอดี ที่
ประยุก ต์ใ ช้ไมโครคอนโทรเลอร์ อาดูโน่ มี ค วามส าคัญ และพัฒ นาการ
ควบคุมจากแบบอะนาล็อกมาเป็ นแบบดิจิตอลได้อย่างแพร่ หลาย ดังนั้น
การพัฒนาด้านการเรี ยนการสอนจึงได้ปรับเปลี่ยนไปในการที่จะฝึ กผูเ้ รี ยน
ในเกิ ด ทัก ษะในการใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ ทั้งในด้านการออกแบบ
โปรแกรมและทัก ษะในการปรั บ พารามิ เตอร์ ต่ าง ๆ ในบทความนี้ ได้
น าเสนอชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ด้ ว ยตั ว ควบคุ ม พี ไ อดี ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูโน่

บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็ นการนาเสนอชุ ดปฏิ บตั ิ การควบคุม อุณหภูมิ ด้วยตัว
ควบคุมพีไอดีดว้ ยไมโครคอนโทรเลอร์ โดยวัตถุประสงค์จะนาเสนอการ
สร้ า งชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ใช้ ใ นการเรี ย นการสอนวิ ช าระบบควบ คุ ม
ส่วนประกอบที่สาคัญจะประกอบด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิโดยกระบวน
ใช้ความต้านทานขนาด20วัตต์ในการกาเนิ ดความร้อนในย่านต่าง ๆ เพื่อ
เปลี่ยนแปลงอุ ณหภูมิ ประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดูโน่ ใช้เป็ นตัว
ควบคุมพีไอดี ขับกระบวนการด้วยชอปเปอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อควบคุม
กาลังไฟฟ้าที่ จ่ายให้ ตวั ต้านทานให้ เกิ ดพลังงานความร้อน ตรวจจับด้วย
เทอร์ โมคอปเปิ้ ลและส่ งสัญญาณย้อนกลับ ให้ ตัวควบคุม การออกแบบ
ค่าพารามิเตอร์ จะใช้วิธีประมาณค่ าของซิ งเกิ ลนิ โคล ทดลองปรับค่าใน
แบบตัวควบคุมพี ตัวควบคุมพีไอ และตัวควบคุมพีไอดี ตามลาดับ ผลการ
ทดลองสามารถทดลองวัดการตอบสนองระดับ โดยปรับค่าพารามิเตอร์
และวัดการตอบสนองชั่วครู่ แ ละการตอบสนองคงตัวได้ส อดคล้องกับ
ทฤษฎี
คาสาคัญ: ตัวควบคุมอุณหภูมิ ไมโครคอนโทรเลอร์ ตัวควบคุมพีไอดี

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.

2. ตัวควบคุมอุณหภูมแิ บบพีไอดีด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
ในชุดปฏิบตั ิการควบคุมอุณหภูมิดว้ ยไมโครคอนโทรลเลอร์ มี
วัตถุประสงค์ในการที่ จะสร้ างเป็ นชุด ฝึ กของนัก ศึกษาประกอบในวิช า
ระบบควบคุ ม องค์ ป ระกอบของชุ ด ปฏิ บัติ ก ารจะประกอบด้ว ยส่ ว น
สาคัญๆ 4 ส่วน คือ ตัวควบคุมใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูโนUNO สร้าง
โปรแกรมตัวควบคุมพีไอดี และจ่ายเอาต์พุตเป็ นสัญญาณPWM ให้ วงจร
Chopper เพื่อปรับระดับแรงดันDCให้กบั ตัวความร้อน(Heater) เพื่อกาเนิด
ความร้ อ น ตัว จับ ระดับ ความร้ อ นด้วยตัว ตรวจจับ แบบ Thermocouple
และป้ อ นกลับ มาที่ ตัว ควบคุ ม ดัง แสดงในรู ป ที่ 1 ผังการท างานของ
โปรแกรมนาเสนอในรู ปที่ 2 เป็ นการเริ่ มต้นออกแบบพารามิเตอร์ของตัว
ควบคุมพีไอดี และสร้างสัญญาณPWM ส่ งไปตัวขับเคลื่อนแบบ Chopper
รู ปที่ 3 และตัวต้านทานเป็ นต้นกาเนิดความร้อนที่อุณหภูมิต่าง ๆ ผ่านตัว
ตรวจจับย้อนกลับไปที่ตวั ควบคุม

Keywords: Temperature controller, Microcontroller, PID controller.

1. บทนา
ระบบควบคุ ม พี ไ อดี เ ป็ นตัว ควบคุ ม ลู ป ปิ ดที่ นิ ย มใช้ ก ารอย่ า ง
แพร่ หลายในภาคอุตสาหกรรม เพื่อคาดหวังถึงผลลัทธ์ของการตอบสนอง
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มาเป็ นตัวกาเนิดความร้อนสัญญาณอินพุตจากไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ น
สั ญ ญาณ PWM ดัง แสดงในรู ป ที่ 5 โดยใช้ค วามถี่ ข องสั ญ ญาณ PWM
เท่ากับ 4 kHz. จะเห็นมีแรงดันพุ่งเกินเกิดขึ้น
2.3 วงจรตรวจจับอุณหภูม(ิ Temperature Sensor)
ในส่ วนของตัวตรวจจับ อุ ณ หภูมิ เลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MAX6675 K-type Thermocouple Temperature Sensor โดยก าร
ทางานของตัวเซ็นเซอร์น้ นั มีการรับค่าอุณหภูมิและสามารถส่ งข้อมูลไปยัง
ระบบของ Arduino และ K- type ที่ มี ย่านอุ ณ หภูมิ ใช้งาน -270 ถึ ง 1372
ดังแสดงในรู ปที่ 6 ซึ่งที่มีย่านอุณหภูมิตามการทางานของวงจรโหลดตาม
ต้องการ

รู ปที่ 1 โครงสร้างของตัวควบคุมอุณหภูมิดว้ ยไมโครคอนโทรลเลอร์

รู ปที่ 4. วงจร DC Chopper

รู ปที่ 2 Flow Chart การทางานของตัวควบคุมแบบ พีไอดีที่นาเสนอในบทความ

2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO

รู ปที่ 5 สัญญาณ PWM ที่โหลด
ก.วงจรการต่อArduino UNO controller

รู ปที่ 6 ตัวตรวจจับอุณหภูมิMAX6675
ข. บอร์ด Arduino
รู ปที่ 3 แสดงไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO ที่ใช้ในบทความ

3. การออกแบบตัวควบคุม
การออกแบบตัวควบคุ ม พี ไอดี ใช้ห ลัก การประมาณค่ าของ
Ziegler -Nichols [1] ด้วยวิธี Reaction Curve ดังสมการที่ (1)และสมการ
ที่(2)

2.2 วงจร DC Chopper
วงจร DC Chopper ดังที่แสดงในรู ปที่ 4 ใช้เป็ นวงจรขับเคลื่อน
กระบวนการควบคุมอุณหภูมิ ซึ่ งกาหนดไว้ 20 วัตต์ แรงดัน 24 โวลต์เลือก
ตัว ต้า นทานขนาด 25 โอห์ ม 25วัต ต์ ใช้ MOSFET เป็ นตัว สวิ ต ช์ การ
ขับเคลื่อนจะเป็ นการควบคุมแรงดันและกาลังไฟฟ้าให้กบั ตัวต้านทานที่ใช้

(1)
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(2)

4. การทดลองและผลการทดลอง
4.1 การทดลองตัวควบคุม พี พีไอ และ พีไอดี
การทดลองนี้ เป็ นการทดลองปรับพารามิเตอร์เป็ นส่ วนๆ จาก
ตัวควบคุมพี ปรับ Kp ปรับ Kp, Ki และ Kp, Ki , Kd ตามลาดับ ดังแสดงใน
รู ป ที่ 8 จะเห็ น ได้ว่ า ตัว ควบคุ ม พี จะเกิ ด ค่ าผิ ด พลาดในสภาวะคงตั ว
(Steady State Error) เมื่ อ เป็ นตั ว ควบคุ ม พี ไ อ ก็ จ ะลดค่ า Steady State
Error ได้ตามทฤษฎี และเมื่อเป็ นตัวควบคุม พีไอดี ก็จะปรับปรุ งสมรถนะ
ในสภาวะชั่ ว ครู่ (Transient Response Performance) ได้ โ ดยมี ค่ า Over
Shoot ไม่เกิน 5 % ดังแสดงในรู ปที่ 10

(3)
จากสมการที่(3) เป็ นสมการเพื่อหาเกณฑ์ของตัวควบคุม P ตัวควบคุม I
และตัวควบคุม D เราสามารถนาสมการทั้งหมด มาหาได้เป็ น Kp, Ki และ
Kd ตามลาดับดังสมการที่(4)

(4)
ด้วยวิธีประมาณค่านี้จะเป็ นวิธีที่นิยมใช้ โดยจะมีการตอบสนองการพุ่งเกิน
ประมาณ 25 % ในการออกแบบจะปรั บ แต่ ง จนให้ เปอร์ เซ็ น ต์พุ่ งเกิ น
(Overshoot) ไม่เกิน 5 เปอร์ เซ็ นต์ หรื อ Damping Ratio ไม่เกิ น 0.707 ใน
วิ ธี อ นาล็ อ ก โดยน าผลการทดสอบลู ป เปิ ดดังแสดงในรู ป ที่ 7 เพื่ อ หา
ค่ าพารามิ เตอร์ T และ L เพื่ อน าไปเปิ ดตารางที่ 1 หาค่ า Kp, Ti และ TD
ตามลาดับ

รู ปที่ 9 การทดลองตัวควบคุม พี พีไอ และ พีไอดี

รู ปที่ 7 การทดสอบการตอบสนองลูปเปิ ด เพื่อค่า T และ L
ตารางที่ 1 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของพีไอดี ด้วยวิธี Reaction Curve

จากผลของการหาค่ าพารามิเตอร์ ตามตารางที่ 1 แล้วน าไปหาค่ า Kp, Ki
และ Kd ตามสมการที่(4) นาไปเขียนโปรแกรม ดังรู ปที่ 8 ในโปรแกรมจะ
ประกอบด้วยการค่าผิดพลาด(Error) ในแต่ละรอบของการทางาน และนา
ค่ามาคานวณในส่วนของตัวควบคุม พีไอดี

รู ปที่ 10 การทดลองตัวควบคุม พี พีไอ และ พีไอดี

รู ปที่ 8 โปรแกรมตัวควบคุมพีไอดี ที่บรรจุในไมโครคอนโทรลเลอร์

ก. เร่ งความเร็ วของการตอบสนอบชัว่ ครู่ โดยปรับ Kp =8 Kd=0.8
วัดค่า TR = 81.48 sec Overshoot= 1.67 %
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permanent magnet DC motor under real disturbances”, 3rd
CISTEM’18-Algiers, Algeria, October 29-31,2018.
[3] สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม และ สมพร เรื องสินชัยวานิช “การควบคุม
อุณหภูมิของเครื่ องทาความเย็นด้วยตัวควบคุมแบบพีไอดี”
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร(NUEJ), ปี 2562.
[4] ภาณุพงษ์ ครุ ฑใจกล้า สิทธิโชค สื บแต่ตระกูลและทวีเดช ศิริธนา
พิพฒั น์, “การออกแบบตูอ้ บความร้อนสาหรับการเรี ยนวิชาการ
ควบคุมอัตโนมัติ”, การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกล
แห่งประเทศไทยครั้งที่33, วันที่ 2-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จังหวัด
อุดรธานี.

ข. ปรับ Kp = 8. และปรับ Kd = 1
วัดค่า TR = 90.63 sec Overshoot= 0.42 %
รู ปที่ 11 การปรับสมรถนะของการตอบสนองของตัวควบคุม พีไอดี

จากรู ปที่ 11 ก,ข เป็ นการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ ของพีไอดี โดยการปรับ
ค่า Kd ที่ 0.8 และ 1 ตามลาดับ ซึ่งคุณสมบัติของตัวควบคุมดี (Derivative)
เป็ นการลดความเร็ วในการตอบสนองชัว่ ครู่ ผลการการลดจะมีผลทาให้ค่า
Overshoot ลดลง แต่ เวลาเข้ า ถึ ง (Rise Time: TR) ก็ จ ะเพิ่ ม ขึ้ นเช่ น กั น
ขึ้นกับการนาไปประยุก ต์ใช้ว่าต้องการความเร็ วของการเข้าถึ งมากและ
Overshoot ไม่เกิ น 5 % ในความสาคัญในการควบคุมกระบวนการความ
ร้อนค่าอุณหภูมิที่สูงเกินไปจะผลต่อกระบวนการเป็ นอย่างยิ่ง เช่ นการอบ
หรื อการให้ ความร้อนผลิ ตภัณฑ์ การปรั บ นี้ เป็ นการทดสอบเพื่ อที่ จะให้
การทางานตรงตามทฤษฎี และ เพื่อการเรี ยนรู้ในการเรี ยนการสอน

ปรากฤต เหลี่ ยงประดิ ษฐ์ อาจารย์ประจา
ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ป ร ะ ยุ ก ต์ ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม มี
ความสนใจด้ า น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าลั ง
แหล่ ง จ่ า ยไฟฟ้ า เทคนิ ค ความถี่ สู ง การ
เชื่ อ มต่ อ ระบบพลั ง งานทดแทนเข้ ากั บ
ระบบไฟฟ้ า และการจัด การฮาร์ มอนิ ก ส์
แบบแอคทีฟ

5. สรุปและข้ อเสนอแนะ
บทความนี้ เป็ นการนาเสนอชุ ดปฏิบัติ การควบคุม อุณหภู มิด้วยตัว
ควบคุ ม พี ไ อดี ด้ ว ยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยน าชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ใช้
ประกอบ การเรี ยนการส อ น ใน วิ ช าระบบ ค วบ คุ ม โดยเน้ น ถึ ง การใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดูโน่ที่เป็ นที่นิยมและเขียนโปรแกรมได้ไม่ยากนัก การ
จ าลองกระบวนการสร้ า งความ ร้ อ นจากตั ว ต้ า นทาน และมี ก ารปรั บ
ค่ า พารามิ เตอร์ ใ นตัว ควบคุ ม แบบต่ า ง ๆ ได้ ง่ า ยมี ค วามอ่ อ นตัว ในการตั้ ง
ค่าพารามิเตอร์ ต่าง ๆ การออกแบบนาวิ ธีประมาณค่าแบบอนาล็อค มาใช้เพื่อให้
ทราบย่านของค่าโดยประมาณและทาการปรับแต่ง โดยพิจารณาถึงบทบาทของ
ตัวควบคุมแต่ละชนิ ด คือ พี พีไอ และ พีไอดี จากผลการทดลองสามารถได้รับ
ผลการทดลองได้เหมาะสม สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั ตัวควบคุมแบบต่าง ๆ
ในอนาคตได้ เช่ น ตัวควบคุมฟั ซซี่ เป็ นต้น และยังนาไปประยุกต์ใช้กับระบบ
ควบคุมในงานจริ งได้

นิ มิ ต บุ ญ ภิ ร มย์ อาจารย์พิ เศษภาควิ ช า
วิ ศ วกรรมไฟ ฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์
ป ร ะ ยุ ก ต์ ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ าส ต ร์
มหาวิท ยาลัยศรี ป ทุ ม มี ค วามสนใจด้าน
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ก าลั ง ก าร ค ว บ คุ ม
เครื่ อ งจัก รกลไฟฟ้ า คุ ณ ภาพทางไฟฟ้ า
และ EMC.
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Proportional Integral Derivative (PID): Arduino Hardware
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การพัฒนาและประยุกต์ ใช้ ไอโอทีบนเครือข่ ายตัวรับรู้ไร้ สายสาหรับการรับรู้สภาพแวดล้ อม
เพื่อการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาล
IoT based Development and Application on Wireless Sensor Network
for Environmental Sensing to Off-Season Durian Production
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คาส าคัญ : การผลิตทุเรี ยนนอกฤดู การควบคุม ความชื้นในดิน เครือข่ายไร้
สาย การวัดและการควบคุม

ดินในปี ที่ 2 โดยการออกแบบระบบให้สอดคล้องกับการศึกษาข้อมูลการ
ผลิ ต ทุ เ รี ย น นอกฤดู ก าล ในปี แรก พ บว่ า การผลิ ต ทุ เ รี ย นนอกฤดู
ประกอบด้วย ช่ว งเตรี ยมความพร้อมของต้นทุเรี ยน เดือนมกราคมถึงเดือน
เมษายน ช่ว งระยะบังคับ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ช่วงออกดอก
และการดูแลผลทุเรีย น เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน และช่ว งหลัง
เก็ บ เกี่ ย ว เดื อ นธัน วาคมถึ งเดื อ นมกราคม [1] ซึ่ งการพั ฒ นาและการ
ประยุกต์ใช้ IoT บนเครื อข่ายตัว รับ รู้ไร้สายสาหรับการผลิตทุเรี ยนนอกฤดู
กาลครั้งนี้ ป ระกอบด้ ว ย ตัว รั บ รู ้ค่าความชื้ นในดิน (Soil Moisture sensor)
ถูกพัฒนาขึ้ น เพื่ อควบคุม ความชื้ นในดินให้สอดคล้องกับ การผลิตทุเรี ยน
นอกฤดูกาลในแต่ละช่วงของการผลิ ต และตัว รับ รู้ค่าสภาพแวดล้อมต่างๆ
ในส่ ว นทุ เ รี ยนประกอบด้ ว ย ตัว รับ รู้อุณ หภูมิ (Temperature sensor) ตัว
รับ รู้ความชื้ นในอากาศ (Humidity sensor) และตัว รับ รู้ป ริ ม าณความเข้ม
ของแสง (Light sensor)

Abstract

2. การออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบ

บทคัดย่อ
บทความนี้ นาเสนอการพัฒนาและประยุกต์ใช้ไอโอทีบ นเครื อข่าย
ตัว รับ รู้ไร้ส ายส าหรับ การรับ รู้ส ภาพแวดล้อ มของการผลิตทุ เรี ยนนอก
ฤดู ก าล เพื่ อ ออกแบบระบบควบคุ ม ความชื้ น ในดิ น ให้ ส อดคล้องกั บ
กระบวนการผลิต ทุ เรี ยนนอกฤดู ซึ่ งกระบวนการผลิ ตทุ เ รี ยนนอกฤดู
ประกอบด้ว ย 4 ระยะคือ 1) ระยะเตรี ยมความพร้อมของต้นทุเ รียน 2) ระยะ
บังคับ 3) ระยะออกดอกและการดูแลผลทุเรี ยน 4) ระยะหลังการเก็บ เกี่ยว
ผลการพัฒนาและสอบเทียบเครือข่ายตัวรับรู้ไร้ส ายพบว่า เครื อข่ายตัวรับ รู้
ไร้ส ายที่ พัฒ นาขึ้ นมี ค่ าความผิ ดพลาดเฉลี่ยร้อ ยละ 0.05 สามารถน าไป
ออกแบบระบบความคุมความชื้นในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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.

ระบบที่พฒั นาขึ้ นประกอบด้วย 3 ส่ วนคือ 1) ส่ว นสถานีเครื อข่ายตัว
รั บ รู้ ไ ร้ ส าย (Things) หรื อ โหนดปลายทาง (End Node) เชื่ อ มต่ อ กั บ
อินเทอร์เ น็ต (IoT Gateway) โดยใช้เ ครือข่ายโทรศัพท์เ คลื่อนที่ เป็ นส่ วนที่
ทาหน้าที่รับรู้ค่าทางกายภาพของสภาพแวดล้อมในสวนทุเรียนแล้วส่ งและ
จัดเก็บฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมประยุกต์ (Application Program Interface :
API) 2) ส่ ว นโครงสร้ างเครื อข่ายบริ การ (Server Network Infrastructure)
ทาหน้าที่จดั การฐานข้อมูลของระบบโดยใช้ MySQL และ Apache 3) ส่ว น
โปรแกรมประยุกต์เว็บ (Web Application) ท าหน้าที่แสดงผลและควบคุม
ระบบโดยผู ้ใช้ ง าน (Graphical User Interface : GUI) ภาพรวมของการ
ออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมแสดงดังรูปที่ 1

Keywords: Off-Season Durian Production, Soil Moisture, Wireless
Sensor Network, Measurement and Control System
1.

บทนา

การวิจ ัยครั้ งนี้ เป็ นโครงการวิจ ัยการพัฒนาระบบควบคุมความชื้ นใน
ดิน โดยใช้เ ครื อ ข่ายไร้ส าย ส าหรับ การผลิต ทุเ รี ยนนอกฤดูกาล อาเภอ
นบพิตา จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นโครงการวิจยั ต่อเนื่อง ใช้ระยะเวลา 3
ปี ซึ่งบทความนี้เป็ นส่ว นหนึ่งของการออกแบบระบบควบคุม ความชื้ นใน
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พัฒ นาฐานข้อมูลส าหรับ การจัดเก็บ ข้อมูลค่าความชื้นในดิน ค่าอุณ หภูมิ
และความชื้นสัม พัท ธ์ และค่าเข้ม แสง และสถานะการตกของฝนโดยมี
รูปแบบเป็ นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ดังรูปที่ 4

รู ปที่ 1 ภาพรวมการออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบ

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ
การออกแบบและพัฒ นาระบบการประยุก ต์ ใช้ IoT บนเครื อ ข่า ย
ตัว รับ รู้ ไร้ส ายส าหรับ รับ รู้ส ภาพแวดล้อมเพื่อ ผลิตทุเ รี ยนนอกฤดูการมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.1

โครงสร้ างและองค์ประกอบเครือข่ายตัวรับรู้ไร้ สาย

การออกแบบและพั ฒ นาเครื อ ข่ ายตัว รั บ รู้ไ ร้ ส าย ประกอบด้ ว ย
ตัวรับ รู้ค่าความชื้ นในดิ น ตัว รับรู้ค่าอุณ หภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ตัวรับ รู้
ค่าความเข้ม ของแสงและตัว รู ้ป ริ มาณน้ าฝน ท าหน้ าที่ อ่านค่าทางกายภาพ
แล้ว ส่ งค่าผ่ านเครื อข่ายเพื่ อจัดเก็บ ข้อมูล แสดงสถานีตัว รับ รู้ ดังรู ป ที่ 2
ประกอบด้วย 1) ตัวควบคุมขนาดเล็กไร้สาย ทาหน้าที่ประมวลผลสัญญาณ
ของตัว รั บ รู้ ส ภาพแวดล้อ มต่ าง ๆ แล้ว ส่ งข้อ มู ล ไปยังส่ ว นประสาน
โปรแกรม 2) ตัวเชื่อมต่อแหล่งจ่ายส าหรับ อุป กรณ์ ต่าง ๆ ของสถานี 3)
ตัว เชื่ อมต่อ ตัว รับ รู้ ป ริ ม าณน้ าฝน 4) ตัว เชื่อ มต่ อ ตัว รั บ รู้อุณ หภู มิ และ
ความชื้นสัมพัท ธ์ 5) ตัวเชื่อมต่ อตัวรับ รู้ก ารสัม ผัสเพื่อ ตั้งค่าระบบ 6) ตัว
เชื่อมต่อตัวรับรู้ป ริม าณความเข้ม แสง และ 7) ตัวเชื่อมต่อตัว รับ รู้ความชื้ น
ในดิน [2-3]

รู ปที่ 3 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของระบบ

จาก รู ป ที่ 3 เป็ น แบ บ จ าลอ งคว าม สั ม พั น ธ์ เอน ทิ ตี (Entity
Relationship Model: ERM) ที่ นาเสนอในรู ป แบบแผนภาพความสัม พันธ์
เอนทิ ตี (Entity Relationship Diagram: ERD) ซึ่ งประกอบด้ ว ยเอนทิ ตี
ฟาร์ม (tbfarm) จะใช้ส าหรับเก็บ ข้อมูลของฟาร์ม หรื อสวนทุเรี ยนโดยอยู่
ในพื้ น ที่ ข องต าบล (tbsubdist) ที่ อ ยู่ ใ นอ าเภอ (tbdistrict) และจัง หวั ด
(tbprovince) ในลักษณะความสัม พันธ์แบบหลายต่อหนึ่ง (Many-to-One)
ของข้อมูลตามลาดับ หรื อนิยมเรียกว่าหนึ่งต่อหลาย (One-to-Many) และ
ฟาร์ม หรือสวนทุเรียนมีหลายสถานีเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย (tbstation) และ
แต่ละสถานีจ ะกาหนดชนิ ดของสถานี เป็ นสถานี เครื อ ข่ายตัว รับ รู้หรื อ
ส ถานี ตั ว ค ว บ คุ ม (tbstationtype) แล้ ว ยั ง เก็ บ รู ป ข องแต่ ละ ส ถานี
(tbstationimg) ในแต่ ล ะมุ ม มอง (tbside) โดยแต่ ล ะสถานี มี การเก็ บ ค่ า
สภาพแวดล้อม (tbsensor) หลายค่าหลายระเบียนในสถานีเครื อข่ายตัว รับ รู้
ไร้ส ายสถานี ห นึ่ง ๆ รวมถึ งการปรั บ แต่งค่ าขีด จ ากั ดของแต่ล ะค่ าของ
สภาพแวดล้อม (tbsensorconf) เพื่ อใช้เป็ นค่าตัดสิ นใจให้ส่ ว นประสาน
โปรแกรมสั่ งงานควบคุม การทางานของสถานีควบคุมต่อไปของงานวิจ ัย
ในอนาคต

3.3

การออกแบบและพัฒนาเว็บ แอปพลิเคชัน ประกอบด้ว ย 2 ส่ ว น คือ
1) ส่ วนประสานโปรแกรมประยุกต์ (API) ท าหน้าที่เป็ นตัว กลางการรับ ส่ งค่ าข้อ มู ลหรื อ คาสั่ งระหว่ างสถานี เ ครื อ ข่ ายตัว รั บ รู ้ ไ ร้ ส ายกั บ เครื่ อ ง
บริ การฐานข้อมู ล 2) ส่ ว นประสานกราฟิ กกับ ผู ้ใช้ เป็ นส่ ว นที่ท าให้ ผู ้ใช้
สามารถดูและติดตามข้อมูลสภาพแวดล้อมของสวนทุเ รี ยนได้ดั งรู ป ที่ 4

รู ปที่ 2 สถานีตัวรับรู ้เครื อข่ายไร้สาย

3.2

การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลระบบ

การพัฒนาและประยุกต์ใช้ไอโอทีบ นเครือข่ายตัว รับ รู้ไร้สายสาหรับ
การรับรู้ส ภาพแวดล้อมเพื่อการผลิ ตทุเรี ยนนอกฤดูกาลมีการออกแบบและ
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นะล็ อ ก เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการคานวณค่ าความชื้ น สดมภ์ ที่ 4 (rain) ค่ า
ส ถานการณ์ ตกของฝน ส ดมภ์ ที่ 5 (Relative Humidity) ค่ า ความชื้ น
สัม พัทธ์ในอากาศหน่ว ยร้อยละ สดมภ์ ที่ 6 (celsius) ค่าอุณหภูมิอากาศใน
หน่ว ยองศาเซลเซียส สดมภ์ที่ 7 (Fahrenheit) ค่าอุณ หภูมิอากาศในหน่ว ย
องศาฟาเรนไฮต์ สดมภ์ที่ 8 (light) ค่ าความสว่ างแสงหน่ ว ยลักซ์ (lux)
สดมภ์ที่ 9 (Heat Index Celsius: HIC) ค่าอุณ หภู มิที่ รู้สึ กจริ งหน่ ว ยองศา
เซลเซียส สดมภ์ที่ 10 (Heat Index Fahrenheit: HIF) ค่าอุณหภูมิที่รู้สึกจริ ง
หน่ว ยองศาฟาเรนไฮต์ สดมภ์ที่ 11 (datatime) วันเวลาการส่ งข้อมูลผ่ าน
ส่วนประสานโปรแกรม สดมภ์ที่ 12 (sensorrec) วันเวลาการบันทึกข้อมูล
ลงฐานข้อมูล และสดมภ์สุ ดท้าย (sensorup) วันเวลาการปรับปรุงข้อมูล ซึ่ง
รายละเอียดข้อมูลที่จดั เก็บนี้จะนาไปสู่การประมวลผลการท างานต่อไป

และดังรูป ที่ 5 ส่ ว นแสดงผลตัว อย่างของสภาพแวดล้อมแบบเรี ยลไทม์
(Realtime)

รู ปที่ 4 ตัวอย่างส่วนหน้าสาหรับลงทะเบียนสถานีเครื อข่ายตัวรับรู ้ไร้สาย

ผลการทดสอบการเปรี ยบเทียบตัว รับ รู้ความชื้ นในดินแบบคาปาซิ
ตีฟกับ มิเตอร์วดั ความชื้นในดินรุ่น MC-7828SOIL ทดสอบระดับความชื้ น
ที่เติ ม น้ าระดั บ 0-30 มิลลิลิตร ดินปริ มาณ 1 กิโลกรัม โดยทดสอบนาค่าที่
วัด 72 ค่า ที่ ค่าเฉลี่ยระดับ ความชื้นแตกต่างกัน 10 เป็ นค่า Our Sensor ซึ่งมี
ค่าระดับ ความละเอียดของการวัดที่ 12 บิตแอนะล็อ ก ดังตารางที่ 1 จากนั้ น
นามาวิเคราะห์หาสมการถดถอย (Regression Analysis) หาความสัม พันธ์
ระหว่างค่าจากตัว รับรู้ที่ใช้ในงานวิจยั กับ มิเตอร์วดั ความชื้นในดินอยู่ในรู ป
สมการดังรูป ที่ 7 โดยสมการที่ได้จ ะมีค่าสัม ประสิ ท ธิ์ส หสัม พันธ์ระดับ ที่
สู งมากกว่า 0.89 โดยผลการทดสอบความแม่ นยาดั งตาราง 2 มีค่าความ
ผิดพลาดเฉลี่ยร้อยละ 0.05

รู ปที่ 5 ตัวอย่างส่วนหน้าสาหรับผูใ้ ช้

4. ผลการทดลอง

ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบตัวรับรู ้กับมิเตอร์วดั ความชื้นดินรุ่ น MC-7828SOIL

การเก็บข้อมูลเทียบวัดค่าต่างๆ โดยการกาหนดค่าสภาพแวดล้อมเพื่อ
เทียบวัดให้ได้ค่า การทดลองข้อมูลทางกายภาพของสภาพแวดล้อมของ
สถานี เครื อข่ายตัว รั บ รู้ไร้ส ายประกอบด้ ว ย ค่ าความชื้ นในดิ น ปริ ม าณ
น้ าฝน อุณหภูมิในอากาศและความชื้ นสัมพัท ธ์ และความเข้มแสงของสวน
ทุเ รี ยนโดยข้อ มูล จะมี การจัดเก็บ 3 สถานี ตัว รั บ รู้เ ครื อ ข่ายไร้ส าย เพื่ อ
นาไปใช้ในการติดตั้งจริ ง ดังรูปที่ 6

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

รู ปที่ 6 ตัวอย่างตารางฐานข้อมูล

รูปที่ 7 กราฟการเปรียบเทียบค่าจากตัวรับรู้

จากรู ป ที่ 6 เป็ นรูป แบบการเก็บ ค่าข้อมูลจากสถานีเครือ ข่ายตัว รับ รู้
ไร้ ส ายประกอบไปด้ ว ยส ดมภ์ ที่ 1 (sensorid) ล าดั บ การจัด เก็บ ข้อมู ล
สดมภ์ ที่ 2 (stationid) เป็ นหมายเลขประจ าสถานี ตัว รับ รู้ไร้ส าย (MAC
Address) สดมภ์ ที่ 3 (moisture) ค่าความชื้ นในดิน ที่เก็บ ในรู ป แบบค่าแอ

จากสมการในรูป ที่ 7 [6] เป็ นความสัม พันธ์ ระหว่างค่าความชื้ นใน
ดินและค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ได้จ ากเครื่ องรุ่ น MC-7828SOIL จากนั้ น
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นามาคานวณหาค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนรวม ได้ร้อยละ 0.05 ดังตารางที่
2

[3] Pisana P., Laura G., Alessandro G., Manuela C., and Andrea S.,
(2020). Characterization of Low-Cost Capacitive Soil Moisture
Sensors for IoT Networks, Sensors 2020, 20(3585), 1-14.
[4] Na, Y., & Junfeng, L. (2010, July). Smart orchard soil moisture
monitoring system based on wireless communication technology.
Paper presented at the Software Engineering and Service Sciences
(ICSESS), 2010 IEEE International Conference.
[5] Dursun, M., & Ozden, S. (2011). A wireless application of drip
irrigation automation supported by soil moisture sensors. Scientific
Research and Essays 6(7): 1573-1582.
[6] สุเจนต์ พรหมเหมือน. (2562). การพัฒนาระบบวัดความชื้นในดิน
ด้วยเทคนิคความจุไฟฟ้าโดยใช้ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ป ระจุ
แบตเตอรี่ . วิท ยานิพนธ์ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชา
ฟิ สิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 34-35.

ตารางที่ 2 ผลการทดลองความแม่นยาของตัวรับรู ้ที่นาเสนอ
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MC-7828SOIL Our Sensor Our % Soil Moisture
14.8
2419
13.3
12.8
2425
12.8
13.6
2415
13.6
14.4
2403
14.7
14.7
2384
16.4
16.6
2366
18.0
16.5
2364
18.2
16.3
2388
16.0
20.5
2329
21.4
37.7
2141
41.1
37.1
2160
38.9
37.4
2174
37.4
36.9
2164
38.5
37.2
2163
38.6
46.1
2119
43.6

%Error
0.10
0.00
0.00
0.02
0.11
0.08
0.10
0.02
0.05
0.09
0.05
0.00
0.04
0.04
0.05

5. อภิปราย
การพัฒนาและประยุกต์ใช้ไอโอทีบ นเครือข่ายตัว รับ รู้ไร้สายสาหรับ
การรับ รู้ส ภาพแวดล้อมเพื่อการผลิ ตทุเ รี ยนนอกฤดูกาล ครั้ งนี้ ได้ ศึกษา
พัฒนาจากข้อมูลวิจ ัยที่เ กี่ยวข้องกับ การควบคุม ความชื้นในดิน [4-5] ซึ่ ง
การพัฒ นาและออกแบบตัว รั บ รู้ ไร้ ส ายได้ท าการเปรี ยบเที ยบตัว รั บ รู้
ความชื้ น ในดิ น แบบคาปาซิ ตี ฟ กั บ มิ เ ตอร์ว ัด ความชื้น ในดิ น รุ่ น MC7828SOIL เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องแม่นยา โดยผลการทดสอบความแม่นยา
มีค่าความผิดพลาดเฉลี่ยร้อยละ 0.05

[7]

6. สรุป
การพัฒนาและประยุกต์ใช้ไอโอทีบ นเครือข่ายตัว รับ รู้ไร้สายสาหรับ
การรั บ รู้ส ภาพแวดล้อ มเพื่ อการผลิ ตทุ เ รี ยนนอกฤดู กาลประกอบด้ว ย
การออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรม การออกแบบและพัฒนาเครือข่าย
ตัว รับ รู้ไร้ส าย การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล การออแบบและพัฒนา
เว็บ แอปพลิเ คชัน และการสรุ ป ผลการออกแบบและสอบเทียบเครื อข่าย
ตัวรับ รู ป แบบไร้ส าย ผลการทดสอบความแม่นยา มีค่าความผิดพลาดเฉลี่ย
ร้อยละ 0.05 สามารถนาไปออกแบบระบบความคุมความชื้นในดินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

2 cm x 2 cm

วิชาญ เพ็ชรทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้ า งานวิจัย
ด้านระบบควบคุมและพลั งงาน

สิทธิโชค อุ่ นแก้ ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชัย สาขาวิศกรรม
คอมพิวเตอร์ งานวิจัยด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
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Development of Problem-based Learning on Basic Electrical and Electronics using Online Laboratory
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กิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยมหาวิทยาลัยทัว่ โลกได้ให้ความสาคัญกับ
การปรับปรุ งการเรี ยนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ตัว
งานวิจยั ด้านการเรี ยนการสอนที่ มีนามาใช้ร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง มี ดงั นี้ โดยบทความ [1] มีก ารนาเสนอการ
ออกแบบการเรี ย นรู้ แ บบอ้า งอิ ง ตามผลลัพ ธ์ เ ป็ นฐาน (Outcome-based
learning) ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ โดยนาไปใช้ใ นขั้น ตอนการ
ดาเนิ นการ ซึ่ งผลการศึกษาพบว่าการศึกษานี้ สามารถจูงใจผูเ้ รี ยนได้ เมื่อ
เปรี ย บเที ยบกับ การเรี ยนรู ้ แ บบดั้งเดิ ม ๆ ในด้า นความสามารถในทาง
ปฏิบตั ิ ทักษะการแก้ปัญหา และการทางานเป็ นทีม ส่ วนบทความ [2] เป็ น
การนาเสนอการคิดเชิ งวิเคราะห์ (Analytical thinking) นาไปใช้กบั การ
แก้ปัญหา (Problem-solving method) และการคิดเชิงวิเคราะห์ในหลักสู ตร
ที่ เ กี่ ย วกับ การออกแบบวัส ดุ ที่ ใ ช้ใ นระบบทางเดิ น หายใจของมนุ ษ ย์
ผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนทางกระบวนการคิดเชิ งวิเคราะห์
ของชั้นเรี ยนที่ใช้ทดลองมี ค่าสู งกว่าชั้นเรี ยนในกลุ่ มทัว่ ไป บทความ [3]
ได้นาเสนอการใช้บอร์ ดอาดูโนสาหรับการควบคุมระบบช่ วยจอดรถยนต์
ด้วยระบบที่สามารถโปรแกรมเพื่อปรับเปลี่ยนการทางานได้ พบว่า ได้รับ
มี ค วามสนใจจากผู้เ รี ย นมากขึ้ น ส าหรั บ การเรี ย นการสอนทางด้า น
วิศวกรรมไฟฟ้า พบว่า บทความ [4] เป็ นการพัฒนาการเรี ยนรู้ เพื่อให้ได้ผล
ลัพธ์เป็ นฐานในรายวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสาหรับวิชาบรรยาย และ
บทความ [5]-[6] มี ก ารพัฒนาโดยเพิ่ ม ส่ วนปฏิ บ ตั ิ ก ารซอฟต์แ วร์ แ ละ
ฮาร์ ตแวร์ เ สริ มการสอนเพื่อเพิ่มทักษะทางปฏิ บตั ิ และการสื่ อสารให้ก ับ
ผูเ้ รี ยนสาหรับวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
จากสถานการณ์ โรคติ ด เชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) [7]
ส าหรั บ ประเทศไทยได้มี ก ารประกาศสภาวะฉุ ก เฉิ น ที่ ส่ งผลให้ มี ก าร
เปลี่ ยนรู ปแบบการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนแบบเดิ ม เป็ นการเรี ยนการ
สอนแบบออนไลน์ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจยั เกี่ ยวกับการเรี ยนการ
สอนวิชาปฏิ บตั ิ การพื้นฐานไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยใช้ซอฟท์แวร์
สาเร็ จรู ปและสื่ อการสอนทางอินเทอร์ เน็ต เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาความ
เข้าใจที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์ผา่ นทางการเรี ยนการ
สอนแบบออนไลน์

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอรู ปแบบการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ ในรายวิชา
ปฎิ บ ัติ ก ารพื้ น ฐานไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบออนไลน์ ส าหรั บ
นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นา
ความเข้าใจที่เกี่ ยวข้องกับพื้นฐานไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์ ผ่านทางการ
เรี ยนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมสาเร็ จรู ป LTspice โดยใช้การ
เรี ยนรู้ปัญหาเป็ นฐาน ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้ ซึ่งเป็ นวิธีการเรี ยนรู้ที่เน้นปัญหาที่
เกิ ดขึ้ นในการเรี ยนปฏิ บตั ิการในรู ปแบบออนไลน์โดยเน้นที่ผูเ้ รี ยนเป็ น
หลัก ส่ วนที มอาจารย์ผูส้ อนจะเป็ นผูจ้ ดั การเรี ยนการสอนผ่านกิ จกรรม
หลากหลายรู ปแบบที่เน้นการเรี ยนรู้เชิงรุ กและการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน ผลที่ได้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาร้อยละ 76.48
คาสาคัญ: การเรี ยนรู้ เชิ งรุ ก การเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ปฏิบตั ิการ
ออนไลน์ พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์

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.

บทนา

คุ ณ ภาพเกี่ ย วกับ การเรี ย นการสอนในปั จ จุ บ ัน ได้รั บ ความสนใจ
ทางด้านทางวิช าการ โดยเกี่ ยวข้องกับ พื้น ฐานว่า ด้วยประสิ ท ธิ ผ ลของ
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ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนการสอนรู ปแบบ Google Education
ได้แก่ Google classroom และ Google Meet สาหรับการประชุมออนไลน์

3. ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารพั ฒ นาการเรี ย นรู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน
สาหรับรายวิชา MIIC1110 พื้นฐานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับรายวิชา MIIC1110 พื้นฐานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์
เป็ นรายวิ ช าบังคับพื้ นฐานสาหรั บนัก ศึ ก ษาวิศวกรรมคอมพิว เตอร์ ซึ่ ง
นักศึกษาจะมีความรู้พ้นื ฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์น้อยมาก ดังนั้นในการ
พัฒ นาการเรี ยนการสอน มี ก ารน าวิ ธี ก ารอธิ บ ายพื้ น ฐานไฟฟ้ า และ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่า นทางกราฟฟิ ก หรื อ มัล ติ มี เ ดี ย ร่ ว มกับ การค านวณ
เพื่ อ ให้ นัก ศึ ก ษาเข้า ใจการออกแบบวงจรและสามารถทดสอบการ
ออกแบบเบื้องต้นได้
การออกแบบแผนการสอนปฏิบตั ิการให้สอดคล้องกับรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนออนไลน์ สาหรับปี การศึกษา 1/2564โดยมีรายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่ งจะเน้นการทดลองตามใบงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ทดลองตามพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานอิเล็กทรอนิ กส์ โดยเน้นการทดสอบ
ผ่านโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางอิเล็กทรอนิ กส์ LTspice [9] เพื่อทาความเข้าใจ
เกี่ ยวกับคุ ณสมบัติพ้ืนฐานของอุปกรณ์ อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ ประเภทพาสซี ส
(Passive elements) ได้แก่ ความต้านทาน (Resistor: R) ความเหนี่ ยวนา
(Inductor: L) และตัวเก็บประจุ (Capacitor: C)
ตารางที่ 1 แผนการสอนปฏิ บ ัติ ก าร MIIC1110 พื้ น ฐานไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ ปี การศึกษา 1/2564

(ก) การเรี ยนรู้แบบดั้งเดิม (Traditional learning)

(ข) การเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-based learning)

ครั้งที่

รูปที่ 1 การเรี ยนรู้แบบดั้งเดิมกับการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน [8]

1

2. การเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
การเรี ยนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-based learning: PBL)
เป็ น วิ ธี แก้ ปั ญหาด้ ว ยการใช้ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ที่ ไ ด้ จ าก
สภาพแวดล้อมการเรี ย นรู้ [8] ดังนั้นการเรี ยนรู้ โดยใช้ปัญ หาเป็ นฐาน
(PBL) มุ่งเน้นไปที่ การเรี ยนรู้ เ ชิ งรุ ก (Active learning) สาหรับการ
แก้ปัญหาและทักษะเชิ งปฏิ บตั ิ เพื่อทาความเข้าใจประสบการณ์ ที่ได้จาก
การแก้ปัญหาเชิ งวิศ วกรรม รู ป ที่ 1 แสดงกระบวนการเรี ยนรู้ แ บบใช้
ปั ญ หาเป็ นฐาน (PBL) เปรี ยบเที ย บการเรี ยนรู้ แ บบเดิ ม (Traditional
learning) ในขณะที่รูปที่ 1(ก) เป็ นการเรี ยนรู้แบบเดิม ตามหลักการเรี ยนรู้
ผ่านการบรรยาย ซึ่ งจะให้ความรู้ ที่ผูเ้ รี ยนจาเป็ นต้องรู้ และจดจา จากนั้น
ผูส้ อนจะมอบหมายปั ญหาผ่านการสอบหรื อมอบหมายให้นัก เรี ยนน า
ความรู้พ้ืนฐานมาแก้ไข ในขณะที่การเรี ยนรู้ จากปั ญหาเป็ นฐาน ดังแสดง
ในรู ปที่ 1(ข) จะเริ่ มเรี ยนรู้ จากปั ญหาที่ผูเ้ รี ยนจาเป็ นต้องแก้ไขและระบุ
ความรู้บางอย่างเพื่อให้ผเู้ รี ยนเข้าใจมากขึ้น
ในงานวิจยั นี้ ผูเ้ ขียนได้ใช้การเรี ยนรู้ที่เน้นตัวผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ร่ วมกับการเรี ยนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานผ่านการสอนแบบออนไลน์ใ น
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ Covid-19 โดยจะเป็ นการเรี ยนรู้ผ่านการ

2

3

4
5
6
7
8
9
10

เรื่ อง
การทดลองที่ 1 : การใช้
เครื่ องมือพื้นฐานของ
ห้องปฏิบตั ิการ
การทดลองที่ 2 : Resistor and
Ohm Law
การทดลองที่ 3 : Series circuit
and Kirchhoff’s Voltage law
(KVL)
การทดลองที่ 4 : Parallel
Circuit and Kirchhoff’s
Current law (KCL)
การทดลองที่ 5 : Combine
circuit, KVL and KCL
การทดลองที่ 6 : BranchCurrent Analysis by
Kirchhoff’s law
การทดลองที่ 7 : Mesh (Loop)
Analysis
การทดลองที่ 8 : Super Position
การทดลองที่ 9 : C-L Property
การทดลองที่ 10 : Basic Filter
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กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ
ทาการทดลองตามใบงานที่มีเนื้อหา
ตามที่กาหนดในแต่ละสัปดาห์และตรวจ
ในชัว่ โมง
ทาการทดลองตามใบงานที่มีเนื้อหา
ตามที่กาหนดในแต่ละสัปดาห์และตรวจ
ในชัว่ โมง
ทาการทดลองตามใบงานที่มีเนื้อหา
ตามที่กาหนดในแต่ละสัปดาห์และตรวจ
ในชัว่ โมง
ทาการทดลองตามใบงานที่มีเนื้อหา
ตามที่กาหนดและตรวจในชัว่ โมง
ทาการทดลองตามใบงานที่มีเนื้อหา
ตามที่กาหนดและตรวจในชัว่ โมง
ทาการทดลองตามใบงานที่มีเนื้อหา
ตามที่กาหนดและตอบคาถามในชั่วโมง
เรี ยน
ตอบคาถามในชัว่ โมงเรี ยนและการบ้าน
ตอบคาถามในชัว่ โมงเรี ยนและการบ้าน
ทาการทดลองตามใบงานที่มีเนื้อหา
ตามที่กาหนดและตอบคาถาม
ตอบคาถามในชัว่ โมงเรี ยนและการบ้าน

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ครั้งที่ 14
14 th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand

รูปที่ 2 กราฟฟิ กและมัลติมีเดียเกี่ยวกับตัวเก็บประจุ

รูปที่ 4 การใช้งานตัวเก็บประจุในงาน switching power supply

รูปที่ 5 การใช้ Google classroom สาหรับการเรี ยนการสอน

รูปที่ 3 กราฟฟิ กและมัลติมีเดียของตัวเหนี่ยวนาในการหน่วงกระแส

ตารางที่ 2 ผลการประเมินกิจกรรมที่เกี่ยวกับรายวิชา MIIC 1110 พื้นฐาน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จานวนนักศึกษา 75 คน

4. ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ และการประเมินผล
จากแผนการสอนดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 เพื่อให้นกั ศึกษา
ท าความเข้า ใจพื้ น ฐานทั่ว ไปทางไฟฟ้ า โดยมี ก ารใช้สื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย ดัง
ตัว อย่างในรู ป ที่ 2 แสดงกราฟฟิ กและมัล ติ มี เ ดี ยเกี่ ย วกับตัวเก็บ ประจุ
เพื่อให้นักศึกษาทาความเข้าใจคุณลักษณะและสภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ตัวเก็บประจุ ซึ่ งจะเป็ นพื้นฐานในการนาตัวเก็บประจุไปประยุกต์ใช้งาน
ในวงจรไฟฟ้ า ได้ และรู ป ที่ 3 เป็ นกราฟฟิ กและมัล ติ มี เ ดี ย ที่ อ ธิ บ าย
คุณสมบัติการทางานของตัวเหนี่ ยวนา โดยนักศึกษาสามารถมองเห็นภาพ
การไหลของกระแสสอดคล้องกับการติด/สว่างของหลอดไฟได้ สาหรับ
การวิ เ คราะห์ ว งจรไฟฟ้ า ที่ ส ร้ า งจากอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ให้
นักศึกษาเข้าใจถึงคุณสมบัติที่เกิดขึ้น โดยแสดงรู ปแบบมัลติมีเดียในรู ปที่
4 สาหรั บสภาวะการใช้งานตัวเก็บประจุสาหรั บงาน switching power
supply เป็ นต้น
รู ปแบบการเรี ยนรู้ที่ใช้ในการสอนผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรี ยนการสอนรู ปแบบ Google Education ได้แก่ Google classroom
ดังแสดงในรู ปที่ 5 ซึ่ งเป็ นชุดเครื่ องมือเพื่อให้อาจารย์สร้างเอกสารในการ
เรี ยนการสอน รวมถึงการสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet ซึ่ งเป็ นเสมือน
การประชุ มออนไลน์ นักศึกษาสามารถสื่ อสารกับอาจารย์ผูส้ อน ซักถาม
ได้ในขณะทาการสอน รวมถึงการนัดหมายให้คาปรึ กษานอกเวลา

กลุ่ม
Sec A
Sec B
สรุ ป

Max.
score
98
100
100

Min.
score
20
23
20

Mean

SD

74.11
82.57
76.48

21.01
20.29
21.03

Class
Average
3.03
3.38
3.13

สาหรับการออกแบบวงจรไฟฟ้ าพื้นฐานนั้น นักศึกษาจะต้องสามารถ
คานวณเพื่อออกแบบวงจรให้เหมาะสมต่อการใช้งาน โปรแกรม LTspice
[9] จะนามาใช้เพื่อตรวจสอบแรงดันและกระแสที่ได้ในแต่ละจุด ดังแสดง
ในรู ปที่ 6 ซึ่ งในโปรแกรม LTspice จะมีการใช้เครื่ องมือวัดตรวจสอบค่า
แรงดันในวงจร โดยในรู ปที่ 7 อาจารย์ผสู้ อนได้ทาการแสดงการคานวณ
ด้วยมื อเปรี ยบเที ยบกับ ค่ าที่ ไ ด้จากโปรแกรม LTspice และในรู ปที่ 8
อาจารย์ผสู้ อนได้อธิ บายถึ งการใช้งานโปรแกรม LTspice เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติม
จากผลการประเมิ น รายวิ ช า MIIC 1110 พื้ น ฐานไฟฟ้ า และ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ ยการเรี ยนรู ้ (Mean)
เท่ากับ 76.48 โดยมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD)
เท่ากับ 21.03
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รู ปที่ 6 การวัดแรงดันในแต่ละโนด
[2]

[3]

[4]
รูปที่ 7 การคานวณเปรี ยบเทียบกับการวัดในโปรแกรม LTspice

[5]

5. สรุป
บทความนี้ ได้นาเสนอการพัฒนาการเรี ยนรู้ ในรายวิช าปฎิ บตั ิ ก าร
พื้นฐานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์แบบออนไลน์โดยใช้การเรี ยนรู้ ปัญหา
เป็ นฐานสอนผ่านกิ จกรรมหลากหลายในรู ปแบบที่เน้นการเรี ยนรู้ เชิ งรุ ก
และการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยตลอดระยะเวลาในการเรี ยนรู้จะ
มีการสอบถามติดตามผลผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนการ
สอนรู ปแบบ Google Education ได้แก่ Google classroom และ Google
Meet ในรู ปแบบการประชุมออนไลน์ร่วมกับการใช้ซอฟท์แวร์ สาเร็ จรู ป
และมัลติมีเดียทางอินเทอร์ เน็ตซึ่ งทาให้ผเู้ รี ยนสามารถทาความเข้าใจจาก
กราฟฟิ กและสามารถซักถามได้ในขณะที่มีการเรี ยนการสอน

[6]

[7]

6. กิตติกรรมประกาศ
ผู้เ ขี ย นขอขอบคุ ณ ผศ.ดร.ภานวี ย ์ โภไคยอุ ด ม คณบดี ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันนวัตกรรมมหานคร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร สาหรับคาแนะนาและแนวการจัดการเรี ยนการสอน

[8]
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การเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานในวิชาการวิเคราะห์ และออกแบบระบบแบบออนไลน์ : การออกแบบและพัฒนา
Problem-based Learning in System Analysis and Design Online Course: Design and Development
สุ ชาดา สิ ทธิ์จงสถาพร1,* กนกสม ชุ ติโสวรรณ2,# พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์ 2,† และ ชฎารัตน์ อนันตกูล 3
1
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with problem-based learning and active learning. Results show that the
average scores of students for online course is close to the onsite course.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอการพัฒ นาการเรี ย นการสอนในรายวิ ช าการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบในรู ปแบบการสอนออนไลน์ โดยปรับปรุ ง
การเรี ยนการสอนในรายวิช าการวิเ คราะห์ แ ละออกแบบระบบสาหรั บ
นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้มี
ความเข้าใจในการวิเ คราะห์ ระบบและสามารถออกแบบระบบได้ตาม
เงื่อนไขที่ตอ้ งการได้ และเพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ซึ่ ง
เป็ นวิธีก ารเรี ยนรู้ ที่เน้น ปั ญหาที่ เ กิ ดขึ้ น ในการเรี ยนการสอนโดยเน้น ที่
ผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนการสอน
รู ปแบบ Google Education เป็ นเครื่ องมือร่ วมกับพัฒนาทักษะด้านการสื่ อสาร
ในการทางานเป็ นที มและการนาเสนอผลงานผ่านการประชุ มออนไลน์
โดยอาจารย์ผสู้ อนจะเป็ นผูจ้ ดั การเรี ยนการสอนที่เน้น การเรี ยนรู้ด้วยการ
นาปัญหาเป็ นฐานและการเรี ยนรู้เชิงรุ ก ผลที่ได้ คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษา
ที่เรี ยนออนไลน์ใกล้เคียงกับคะแนนเฉลี่ ยของนักศึกษาที่เรี ยนในชั้นเรี ยน
ปกติ

Keywords: Problem-based learning, Active learning, Online teaching,
System analysis and design
1.

บทนา

ปั จจุบนั คุ ณภาพการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึก ษาได้รับความ
สนใจเป็ นอย่างมากในด้านการปรับปรุ งและเพิ่มทักษะให้กบั ผูเ้ รี ยน โดย
การใช้กิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ทาให้ผูเ้ รี ยนรู้ ได้รับความรู ้ แ ละเกิ ด
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ บทความวิ จ ัย ด้ า นการเรี ยนการสอนในสาขา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จ ากมหาวิ ท ยาลัย ทั่วโลก ดัง ตัว อย่างเช่ น
บทความ [1]-[4] กล่าวถึ งการออกแบบขั้นตอนการดาเนิ นการการเรี ยนรู ้
แบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based learning) ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห
การ [1] สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [2] และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า [3]-[4]
ผลที่ได้พบว่า สามารถสร้ างแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนได้ และสามารถเพิ่มทักษะ
ในการสื่ อสาร การแก้ปัญหาและการทางานเป็ นทีมได้มากขึ้น
ในบทความ [5] ได้มี ก ารน าการคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ (Analytical
thinking) ร่ วมกับเทคนิ คการแก้ปัญหา (Problem-based solving method)
ในสาขาวิ ช าการออกแบบวัส ดุ ท างการแพทย์ ผลจากการทดสอบเชิ ง
วิเคราะห์ พบว่า กลุ่มทดลองของผูเ้ รี ยนมีคะแนนเฉลี่ ยสู งกว่ากลุ่มควบคุม
ที่ใช้การสอนทัว่ ไป ในบทความ [6] ได้มีนาเสนอการนาเทคโนโลยีมาช่ วย
ในการเรี ยนรู้ (Technology-assisted learning) เพื่อกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
ความคิดสร้ างสรรค์ผ่านการใช้บอร์ ดอาดู โนสาหรับการอกแบบทางด้าน
ฮาร์ดแวร์
สาหรับรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System analysis
and design) เป็ นรายวิชาที่ทาให้ผูเ้ รี ยนได้เห็นถึ ง การเปลี่ ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วของสภาพแวดล้อมในการทางาน ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
เทคโนโลยี รวมถึงความต้องการทางธุ รกิ จและภาคอุตสาหกรรม ซึ่ งปั จจัย
เหล่านี้ จะส่งผลโดยตรงต่อการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนและประสิ ทธิ ผลที่ได้จาก

คาสาคัญ: การเรี ยนรู้ดว้ ยการนาปัญหาเป็ นฐาน การเรี ยนรู้เชิ งรุ ก 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
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บทความวิจยั
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การเรี ยนรู้ โดยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง [7] ได้สรุ ปไว้ว่า การเรี ยนรู้จากปั ญหา
เป็ นวิธีการที่ดีที่สุดในการตอบสนองผูเ้ รี ยนและปรับปรุ งความเข้าใจเด้าน
แนวคิดและเป็ นการสร้างประสบการณ์การเรี ยนรู้ได้ดีข้ ึน
จากการประกาศสภาวะฉุ กเฉิ นอันเนื่ องมาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) ในประเทศไทย
[8] ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการเรี ยนการสอนจากในชั้นเรี ยนเป็ น
การเรี ยนการสอนผ่านการประชุ มแบบออนไลน์ ดังนั้นวัตถุ ประสงค์ของ
งานวิจยั นี้ จะเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนออนไลน์ร่วมกับการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ ก
(Active learning) และการเรี ยนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ในรายวิชาการ
วิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ โดยมีการเรี ยนการสอนผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรี ยนการสอนรู ปแบบ Google Education ได้แก่ Google classroom
สาหรับจัดเก็บเอกสารประกอบการสอน วิดีโอการสอน และ Google Meet
สาหรับการสอนออนไลน์แบบเรี ยลไทม์

diagram: DFD) วงจรชี วิตการพัฒนาระบบ (System Development Life
Cycle: SDLC) ดังแสดงแผนการสอนในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แผนการสอนรายวิชา CPEN 1343 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ ในปี การศึกษา 1/2564
ครั้งที่

หัวข้อสอนบรรยาย (lec)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ (Introduction to
systems analysis and Design)
การเริ่ มต้นโครงการ (Project
Initiation)

หัวข้อสอนปฏิบตั ิ (lab)
เทคนิคการสอบถามความต้องการ
ของระบบ

3

การจัดการโครงการ (Project
Management)

Work Shop: การเก็บความต้องการ
จากผูป้ ระกอบการ

4

การกาหนดความต้องการ
(Requirement Determination)

การใช้ System Flow เพื่อแปล
ความหมายเชิงเทคนิคการทางานของ
ระบบ

5

การวิเคราะห์โดยใช้กรณีศึกษา (Use
Case Analysis)

Work Shop: การเก็บความต้องการ
จากผูป้ ระกอบการ เพิ่มเติม

6

การสร้างแบบจาลองของ
กระบวนการ (Process Modeling)

Presentation : นาเสนอ ความภาพรวม
ของระบบโดยใช้ System flow
diagram

7

การสร้างแบบจาลองข้อมูล (Data
Modeling)

Work Shop : การออกแบบในมุมมอง
ของผูใ้ ช้ โดยการออกแบบหน้าจอการ
ทางาน MOCK UP / PROTOTYPE

8

การเริ่ มต้นการออกแบบ (Moving
into Design)

Present Story Board จากหน้าจอการ
ทางานให้ผปู ้ ระกอบการภายนอก

9

การออกแบบสถาปั ยกรรม
(Architecture Design)

Work Shop: แก้ไข MOCK UP และ
นาเสนอ Story board แก้ไข กับ
ผูป้ ระกอบการภายนอก

10

การออกแบบส่ วนต่อประสาน
ผูใ้ ช้งาน (User Interface Design)

Work shop: การออกแบบเชิงเทคนิค
โดยใช้ Data Flow Diagram

11

การออกแบบโปรแกรม (Program
Design)

Work shop: การออกแบบเชิงเทคนิค
โดยใช้ Data Flow Diagram (ต่อ)

12

การออกแบบการเก็บข้อมูล (Data
Storage Design)

Presentation: นาเสนอผลงานเชิง
เทคนิค กับ ทีมอาจารย์

13

การเริ่ มต้นการสร้าง (Moving into
Implementation)

Work shop: การประเมินราคาค่า
พัฒนาระบบ

14

การเปลี่ยนผ่านไปยังระบบใหม่
(Transition to the New System)

Work Shop: การจัดทา proposal และ
presentation เพื่อ pitching งาน

15

การทาให้วตั ถุคลื่อนไหว (The
Movement Object)

Pitching งานของแต่ละกลุ่มเพื่อให้
ผูป้ ระกอบการเลือก

1

2

2. การเรียนรู้ เชิงรุกและการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก [9] เป็ นกระบวนการจัด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น
กระบวนการเรี ยนรู้ ให้เกิ ดขึ้นในตัวเองด้วยการลงมือปฏิ บตั ิ ผ่านกิ จกรรม
ในการเรี ยนรู้ ที่มีผูส้ อนคอยแนะนา เพื่อช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถเชื่ อมโยง
ความรู้ ความเข้าใจได้ การเรี ยนรู้แบบเดิม (Traditional learning) เป็ นการ
เรี ยนรู้ ผ่านการบรรยาย ซึ่ งจะให้ ค วามรู้ ที่ผูเ้ รี ยนจาเป็ นต้องรู้ แ ละจดจา
จากนั้นผูส้ อนจะมอบหมายปั ญหาผ่านการสอบหรื อมอบหมายให้นกั เรี ยน
นาความรู้ พ้ืนฐานมาแก้ไข ในขณะที่ ก ารเรี ยนรู้ จากปั ญหาเป็ นฐาน [2]
เป็ นการเรี ยนรู้ ก ารแก้ปั ญ หาจากความรู ้ แ ละประสบการณ์ ที่ ไ ด้ จ าก
สภาพแวดล้อมในการเรี ยน แล้วนาประสบการณ์น้ ี ไปใช้ในการแก้ปัญหา
เชิงวิศวกรรมได้

3. การออกแบบและพั ฒ นาการเรี ย นการสอนวิ ช าการ
วิเคราะห์ และออกแบบระบบด้ วยการเรี ยนรู้ เชิงรุ กและการ
เรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
บทความนี้ผเู้ ขียนนาเสนอการออกแบบการเรี ยนการสอนในรู ปแบบ
ออนไลน์สาหรับรายวิชา CPEN1343 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(System analysis and design) สาหรับนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ใน
ปี การศึ ก ษา 1/2564 โดยใช้ก ารเรี ยนรู้ ที่ เ น้น ผูเ้ รี ย นเป็ นหลัก (Studentcentered learning) ร่ วมกับการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กและการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐานผ่านการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ในสภาวะการแพร่ ระบาด
ของ Covid-19 ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับวิเคราะห์และศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของระบบ ทางเลือกในการพัฒนาระบบรวมถึงกระบวนการในการพัฒนา
ระบบและความเป็ นไปได้ของระบบ การวางแผนการทางานของระบบ
การเก็บรวบรวมข้อมูล และนาข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์ความต้องการ
ของผูใ้ ช้ระบบ การออกแบบระบบใหม่ตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
แผนผังโครงสร้างและสถาปั ตยกรรม แผนภาพกระแสข้อมูล (Data flow
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การแบ่งและมองภาพ ระบบให้เป็ น
ระบบย่อย เช่น ระบบข้อมูลพื้นฐาน
ระบบการทางานที่เป็ น transaction

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ครั้งที่ 14
14 th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand

3.1 การออกแบบการเรียนรู้ เชิงรุกและการเรียนรู้ ด้วยปัญหาเป็ น
ฐานในรายวิชา CPEN1343 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
การออกแบบแผนการสอนให้สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กและการ
เรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยกาหนดบทบาทของอาจารย์ผสู ้ อน ดังนี้
1) สร้ างบรรยากาศในการมี ส่วนร่ วมเพื่อให้ผูเ้ รี ยนมี ปฏิ สัมพันธ์ที่ดีกบั
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยนผ่านงานที่มอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงาน
กลุ่ม
2) จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับปั ญหาที่กาหนดในการเรี ยนการสอนให้
ต่อเนื่ อ งกัน เพื่อส่ ง เสริ ม ให้ ผูเ้ รี ยนมี ส่ วนร่ วมในกิ จ กรรมและเพิ่ ม
ทักษะในการแก้ปัญหา
3) จัดสภาพการเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความร่ วมมือในการทางาน
เป็ นกลุ่ม
4) วางแผนการสอนการบรรยายและปฏิ บตั ิ ใ ห้ สอดคล้องกับ ปั ญหาที่
กาหนดและเหมาะสมกับการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์

(ก) การออกแบบเชิงผูใ้ ช้งานโดยการออกแบบหน้าจอการทางาน

4. ผลลัพธ์ และการประเมินผล
กาหนดบทบาทผูส้ อนให้เป็ นไปหัวข้อ 3.1 และทาการจัดการเรี ยนการ
สอนให้สอดคล้องกับแผนการสอนในตารางที่ 1 เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจถึง
ระบบงานประมวลผลข้อมูล (Data processing system: DPS) วงจรชีวิต
การพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ซึ่งจะเป็ น
พื้นฐานในการทาความเข้าใจการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ โดยมี
แบบจาลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Process Model)
สาหรับจาลองกระบวนการทางาน โดยจะต้องมีการทดสอบผลว่า เป็ นไป
ตามที่กาหนด (Verification) และยืนยันความถูกต้องที่ได้ (Validation)
เป็ นต้น
ตัวอย่างการออกแบบ Data flow diagram ดังแสดงในรู ปที่ 2 แสดง
การออกแบบเชิ ง การใช้ ง านและเชิ ง เทคนิ ค โดยรู ป ที่ 2(ก) เป็ นการ
ออกแบบเชิ ง ผู้ใ ช้ง านโดยออกแบบหน้า จอการท างาน ซึ่ งจะเป็ นการ
ออกแบบระบบใหม่เพื่อแก้ปัญหาจากความต้องการของผูใ้ ช้ที่นักศึกษา
ได้รับมา ทั้งนี้จะใช้วิธีการสร้างหน้าจอการใช้งานระบบและนาเสนอแบบ
เป็ นเรื่ องราว (Story Board) เพื่อสื่ อสารให้ผใู้ ช้เข้าใจการทางานของระบบ
ใหม่ที่ได้ทาการออกแบบเอาไว้ ซึ่ งผูใ้ ช้จะเข้าใจได้ง่ายและสามารถที่ จะ
แสดงข้อคิดเห็นเพื่อให้ได้ระบบที่ตรงความต้องการมากที่สุด และ ในการ
ออกแบบในส่ ว นของด้านเทคนิ ค เพื่ อ สื่ อ สารกับ ผู ้เ ขี ย นโปรแกรมจะ
ดาเนินการโดยใช้ รู ปที่ 2(ข) เป็ นการออกแบบเชิ งเทคนิ คของหน้าจอโดย
Data Flow Diagram เพื่อที่จะอธิ บายความต้องการในการเขียนโปรแกรม
แต่ละหน้าจอให้กบั ผูเ้ ขียนโปรแกรมเข้าใจความต้องการและการทางานใน
แต่ละหน้าจอการใช้งานได้
ตัวอย่างการค านวณเพื่ อหาเส้นทางการทางาน ในรู ปที่ 3 เป็ นการ
คานวนหาแนวทางการเลื อกกระบวนการ (process) ย่อยมาทางาน ก่ อน
หรื อหลัง เพื่อให้งานเสร็ จเร็ วที่สุด และคุม้ ค่ากับระยะเวลามากที่สุด โดย

(ข) การออกแบบเชิงเทคนิคของหน้าจอโดย Data Flow Diagram
รู ปที่ 2 การออกแบบ Data flow diagram ตามหน้าจอการทางานของระบบ
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคะแนนรายวิชา CPEN 1343 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ ในปี การศึกษา 1/2563 และ 1/2564
ปี ก า ร จานวน Max. Min. Mean
ศึกษา
(คน)
score score

SD

Class
average

1/2563

21

84.00 64.00 72.21

5.05

3.00

1/2564

16

89.00 3.00

12.05

3.06

72.38

โดยรู ปที่ 3(ก) แสดงการคานวณโดยที่ แต่ละกระบวนการจะเชื่ อมต่อกัน
แบบไม่ ซับซ้อน และรู ปที่ 3(ข) เป็ นการแสดงการคานวณเส้นทางการ
ทางานที่ จะมี ห ลายกระบวนการที่ มี ก ารท างานที่ ตอ้ งรอต่ อกัน อยู่ห ลาย
กระบวนการ โดยจะใช้การคานวณแบบ PERT-PCM เพื่อไม่ให้งานบาง
งานเสร็ จก่อนแต่ตอ้ งรอ ซึ่งจะทาให้เป็ นการสูญเสี ยเวลาไป
ผลการประเมินในปี การศึกษา 1/2563 และ1/2564 จานวนนักศึกษา
21 คนและ 16 คน จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนโดยรวมในปี 1/2564
ใกล้เคียงกันกับปี 1/2563 แสดงให้เห็ นว่า การนาการเรี ยนรู้เชิ งรุ กและการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาผ่านการสอนแบบออนไลน์ ทาให้นักศึกษาสามารถ
เข้าใจในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบได้เป็ นที่น่าพอใจ
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บทคัดย่ อ

ทางผูจ้ ดั ทําจึงคิดหาวิธีการลดความเสี่ ยงในการระบาดไม่มากก็น้อย โดย
คิดที่จะทําอุโมงค์พ่นแอลกอฮอล์สําหรับผูท้ ี่เข้าสู่ ตึก อาคาร โดยมีแนวคิด
ที่ ต้อ งการใช้ พ ลัง งานทดแทนมาใช้ใ นการจ่ ายพลัง งานให้ กับ ชุ ด พ่ น
แอลกอฮอล์ น้ ั น และมี ก ารรายงานผู ้ใ ช้ ง านหรื อเข้ า ออก อาคารใน
แอพพลิเคชัน่ ในโทรศัพท์มือถืออีกด้วย
ด้วยเหตุ น้ ี จึงมี แนวคิ ดที่ จะนําพลังงานแสงอาทิ ตย์ซ่ ึ งเป็ นพลังงาน
สะอาดและไม่เสี ยค่าใช้จ่ายเข้ามาประยุกต์ใช้ โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์
สํ า หรั บ แหล่ ง พลัง งานไฟฟ้ า หลัก และใช้ ว งจรแปลงผัน กํา ลัง ไฟฟ้ า
กระแสตรงเป็ นกระแสตรงสําหรับลดทอนแรงดันไฟฟ้า และจ่ายให้กบั ปั๊ ม
สํ า หรั บ ฉี ดพ่ น แอลกอฮอล์ ต่ อ ไป โดยควบคุ ม การทํ า งานด้ ว ยชุ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ร่ วมด้วยเซนเซอร์ ตรวจจับและมีชุดคําสั่งรายงาน
ผลการทํางานในแอพพลิเคชัน่ มือถือ
โดยทางผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การจําลองและการทดสอบชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้ า
กระแสตรงสําหรับชุดลดการแพร่ เชื้อโควิด 19 และมีการประเมินความพึง
พอใจผูใ้ ช้งานจริ งอีกด้วย

บทความนี้ นํ า เสนอการออกแบบและทดสอบวงจรแปลงผัน
กํ า ลั ง ไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นกํ า ลั ง ไฟฟ้ ากระแสตรงชนิ ดลดทอน
แรงดันไฟฟ้าหรื อวงจรบัคคอนเวอร์ เตอร์ สําหรับใช้กบั เครื่ องช่วยลดการ
แพร่ เชื้อโควิด-19 ซึ่งออกแบบให้ใช้งานได้เฉพาะช่วงกลางวันเท่านั้น โดย
พลัง งานด้ า นเข้า รั บ จากแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ โดยมี พิ กั ด แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ที่ 80 วัตต์และแรงดันไฟฟ้าขนาด 18 โวลต์ และเข้าสู่ วงจรบัค
คอนเวอร์ เตอร์ ที่จดั ทําขึ้นโดยมีความถี่สวิตซ์ช่ิงที่ 10 กิโลเฮิรตซ์ เพื่อจ่าย
ให้กบั ปั๊ มไดอะแฟรมที่ใช้กาํ ลังไฟฟ้าขนาด 24 วัตต์ และแรงดันไฟฟ้าด้าน
ออกที่ 12 โวลต์ สําหรับเป็ นตัวอัดส่ งนํ้ายาแอลกอฮอล์ให้หัวฉี ดพ่นนํ้ายา
สําหรั บ ในการลดการแพร่ เชื้ อ โควิ ด -19 และจัด สร้ า งชิ้ น งานจริ ง เพื่ อ
ทดสอบและนําปรับปรุ งต่อไป
คําสําคัญ: วงจรลดทอนแรงดันไฟฟ้า ชุดลดการแพร่ เชื้อโควิด-19

Abstract

2. การดําเนินงานวิจัย

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.

บทความนี้ ได้จดั ทําชิ้ นงานจริ งและทดสอบจริ งตามการใช้งานจริ ง
โดยวงจรที่ ใ ช้คื อ วงจรทอนระดับ แรงดัน ไฟฟ้ า (Buck Converter) ต่ อ
ร่ วมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และปั๊ มนํ้า โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ใน
การควบคุมและสร้างสัญญาณขับสวิตช์ ดังรู ปที่ 1

Keywords: Buck Converter, Reducing COVID-19 infected

1. บทนํา

รู ปที่ 1 ไดอะแกรมชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสําหรับลดการแพร่ เชื้อ COVID-19

ในปั จจุบนั เนื่ องด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อเชื้ อ
ไวรั ส โคโรนา ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2019 (COVID-19) ได้ท วี ค วามรุ น แรงและ
ส่ งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นโดยมีจาํ นวนผูต้ ิดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีการพัฒนาสายพันธุ์อยู่ตลอดตามที่
ได้รับฟังตามข่าว และคาดว่าโรคระบาดนี้จะคงอยูก่ บั มนุษย์ไปอีกยาวนาน

2.1. การออกแบบวงจร

การออกแบบภาระทางไฟฟ้าสําหรับการทดสอบวงจรทอนแรงดัน
(Buck Converter) ประกอบด้วยส่ วนสําคัญ 2 ส่ วนได้แก่ ภาระทางไฟฟ้ า
ของปั้ มนํ้าไดอะแฟรม และ โหลดแสงสว่างชนิ ด LED เพื่อแสดงสถานะ
และนําข้อมูลไปออกแบบวงจรทอนแรงดันไฟฟ้า (Buck Converter)
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ตารางที่ 1 ภาระทางไฟฟ้ารวม
ชื่ออุปกรณ์
แรงดัน (V)
กําลังไฟฟ้า (W)
ปั๊มนํ้าไดอะแฟรม
12
24
โหลดแสงสว่างชนิด LED
12
1
รวม
25

ตารางที่ 3 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในวงจรทอนแรงดันไฟฟ้า
ชื่ออุปกรณ์
ขนาด
ตัวเหนี่ยวนํา
10 mH
ตัวเก็บประจุ
1000 uF
ความถี่สวิตซ์ช่ิง
10 kHz
ดิวตี้ไซเคิล
74%
มอสเฟต
IRFP460
ไดโอด
MUR1560

การออกแบบวงจรทอนแรงดันไฟฟ้า
ก าร อ อ ก แ บ บ ว งจ ร ท อ น แ ร งดั น ไ ฟ ฟ้ า (Buck Converter)
ประกอบด้วยส่ วนสําคัญ 2 ส่ วน ซึ่ งจะแยก ออกเป็ นภาคกําลังและภาค
ควบคุม วงจรทอนแรงดันไฟฟ้ า (Buck Converter) จะประกอบด้วยพิกดั
กําลังไฟฟ้ าใน วงจรทอนแรงดันไฟฟ้ า 50 W แรงดันไฟฟ้ าด้านเข้า 18 V
ใช้ Power Mosfet เป็ นอุ ป กรณ์ สวิ ต ซ์ ช่ิ ง ความถี่ ที่ ใ ช้ ใ น วงจรทอน
แรงดันไฟฟ้า 10 kHz ประสิ ทธิ ภาพของวงจรทอนแรงดันไฟฟ้าไม่ต่าํ กว่า
80% ค่ า อัต ราระลอกคลื่ น (% ripple voltage) ไม่ เกิ น 1% ค่ า ภาระทาง
ไฟฟ้านี้ คือ 2.88 โอห์ม

2.2. การออกแบบชิ้นงาน

การออกแบบโครงสร้างตูล้ ดการแพร่ เชื้ อโควิด-19 ได้ออกแบบให้
คนใช้ง านสามารถเดิ น เข้าออกอย่างสะดวก โดยให้ ข นาดความกว้า ง
ทางเข้า 1.40 เมตร และความสู ง 2.00 เมตรโดยตูน้ ้ ี ใช้พลังงานไฟฟ้ าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 80 วัตต์ ที่ติดตั้งอยู่ดา้ นบนของตู ้ ในส่ วนของปั๊ ม
และนํ้ายาฆ่ าเชื้ อ จะติ ด ตั้ง อยู่ที่ ด้านข้างของตู ้ ดัง รู ป จําลอง 3 มิ ติ ที่ ไ ด้
ออกแบบดังรู ปที่ 3 และได้จดั ทําชิ้นงานจริ งเพื่อการทดสอบดังรู ปที่ 4

L

Vs

C

D

R

รู ปที่ 2 วงจรทอนแรงดันไฟฟ้าสําหรับการออกแบบ

การคํานวณหาค่าตัวเหนี่ยวนํา
ในการออกแบบต้อ งคํานึ งถึงความต่อ เนื่ อ งของกระแส โดยต้อ ง
เลือกค่าความเหนี่ยวนําที่มีค่ามากกว่าค่า ความเหนี่ยวนําตํ่าสุดที่ได้จากการ
คํานวณดังนี้
Lmin =

(1 − D ) R
2f

รู ปที่ 3 จําลองขนาดชิ้นงานและขนาด

(1)

โดย

D คือ ค่าดิวตี้ไซเคิล
R คือ ค่าความต้านทานโหลด
f คือ ความถี่สวิตซ์ช่ิง
การคํานวณหาค่าตัวเก็บประจุ
การหาค่าตัวเก็บประจุในส่ วนของวงจรทอนแรงดันไฟฟ้าสามารถ
คํานวณได้ดงั นี้
Cmin =

โดย

(1 − D)
8rLf 2

(2)
รู ปที่ 4 ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสําหรับลดการแพร่ เชื้อ COVID-19

D คือ ค่าดิวตี้ไซเคิล
f คือ ความถี่สวิตซ์ช่ิง
L คือ ค่าตัวเหนี่ยวนํา
r คือ อัตราระลอกคลื่น
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3. ผลการทดสอบ

การทดสอบชุดแหล่งจ่ายสําหรับเครื่ องช่วยลดการแพร่ เชื้อโควิด ได้
แบ่ งการทดสอบออกเป็ นการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพวงจรเมื่ อ รั บ ภาระ
ไฟฟ้า และการทดสอบประสิ ทธิภาพการใช้งานจริ งในวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2564 ตั้งแต่ 10 โมงเช้า จน ถึง 16 โมงเย็น โดยจะทําการทดสอบการใช้
งานทุกๆ 30 นาที เพื่อดูค่าประสิ ทธิ ภาพการทํางานในแต่ละช่วงเวลา โดย
เก็บ ผลแรงดัน ไฟฟ้ า, กระแสไฟฟ้ า และกําลังไฟฟ้ า ในช่ ว งเวลาตามที่
กําหนดในตารางที่ 4 และรู ปสัญญาณไฟฟ้าดังรู ปที่ 6 และ 7 ตามลําดับ

รู ปที่ 7 สัญญาณแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกําลังไฟฟ้าด้านขาออก
ขณะรับภาระไฟฟ้า 50 วัตต์
ตารางที่ 4 การทดสอบประสิ ทธิภาพชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้าขณะรับภาระไฟฟ้า
Load (W)
10
20
30
40
50

Vin

I in

Pin

Vout

I out

Pout

η

18.69
18.65
18.54
18.54
18.73

0.53
1.03
1.45
2.04
2.57

11.18
22.52
34.42
45.65
56.39

12.58
12.27
12.29
11.97
12.17

0.59
1.34
2.20
3.03
3.83

10.83
20.01
30.95
40.71
51.65

91.70%
88.85%
89.91%
89.17%
96.02%

ตารางที่ 5 การทดสอบชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสําหรับลดการแพร่ เชื้อ COVID-19

รู ปที่ 5 ทดสอบประสิ ทธิภาพชุดแหล่งจ่ายสําหรับเครื่ องช่วยลดการแพร่ เชื้อโควิด

Time

Vin

I in

Pin

Vout

I out

Pout

η

∆v
v

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00

18.49
18.54
18.44
18.29
18.09
18.44
18.01
18.49
18.61
18.31
18.06
18.85
12.61

1.75
1.66
2.20
2.25
2.31
1.89
2.32
2.43
5.34
2.37
2.30
1.28
1.99

35.00
33.5
42.9
43.4
44.6
35.9
44.4
50.9
49.4
48.9
40.1
29.0
26.0

12.53
12.36
12.49
12.36
12.18
12.33
11.83
12.92
12.47
12.27
11.94
12.21
7.03

2.03
2.08
2.13
2.00
2.05
2.03
2.03
2.03
1.78
2.07
1.83
1.73
1.69

26.3
26.1
27.1
25.1
25.5
25.5
24.4
27.3
23.2
25.8
22.2
22.3
12.8

75.14%
77.91%
63.17%
57.96%
57.17%
71.03%
54.95%
53.63%
46.96%
52.76%
53.36%
76.89%
49.23%

4.24%
5.76%
4.50%
4.44%
5.28%
5.26%
5.22%
4.93%
6.01%
6.97%
5.17%
5.26%
12.79%

นอกจากนั้น บทความนี้ได้ทาํ การประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ
เครื่ องช่ วยลดการแพร่ เชื้ อโควิด-19 โดยวัตถุป ระสงค์แบบสอบถามนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่ มีเครื่ องช่วยลด
การแพร่ เชื้อโควิด-19 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพื่อนําผลการ
ประเมินไปพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขงานให้มีคุณภาพต่อไป
โดยข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถามจํา นวนทั้ง สิ้ น 30 ราย
ประกอบด้วย
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 ราย
2. คณะบริ หารธุรกิจ 4 ราย
3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 ราย
4. บุคลากร 4 ราย
5. บุคคลทัว่ ไป 4 ราย

รู ปที่ 6 สัญญาณแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกําลังไฟฟ้าด้านขาเข้า
ขณะรับภาระไฟฟ้า 50 วัตต์
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ผลประเมินความพึงพอใจ
1.ความเหมาะสมของชิ้นงาน
2.ความสะดวกสบายในการใช้งาน
3.ความปลอดภัยในการใช้งาน
4.ความเหมาะสมระยะเวลาที่ใช้ในการพ่นนํ้ายาของชิ้นงาน
5.หัวฉี ดพ่นครอบคลุมได้ทวั่ ถึงทั้ง 4 มุม
6.ปริ มาณนํ้ายาที่พ่นออกจากหัวฉี ด
7.ระบบแจ้งเตือนคนเข้า-ออก ผ่านแอปพลิเคชันไลน์
8.ความเหมาะสมในการใช้โซลาเซลล์เป็ นแหล่งพลังงาน
9.ความเหมาะสมในการจัดวางอุปกรณ์ของชิ้นงาน
10.ช่วงเวลาใช้งานของชิ้นงาน
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม

ผลประเมิน
4.43
4.67
4.23
4.37
4.10
4.00
4.77
4.00
4.53
4.17
4.33

หมายเหตุ คะแนน 4.50 - 5.00 พึงพอใจมากสุ ด, 3.50 – 4.49 พึงพอใจมาก
2.50 – 3.49 พึ ง พอใจปานกลาง, 1.50 – 2.49 พึ ง พอใจน้ อ ย และ 1.00 –
1.49 พึงพอใจน้อยที่สุด

4. สรุป

จากการทดสอบชุ ดแหล่งจ่ายสําหรับเครื่ องช่วยลดการแพร่ เชื้ อโค
วิด-19 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่ 10 โมงเช้า จน ถึง 16 โมงเย็น
โดยจะทําการทดสอบการใช้งานทุกๆ 30 นาที เพื่อดูค่าประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานในแต่ ละช่ วงเวลา โดยเก็ บ ผลแรงดัน ไฟฟ้ า, กระแสไฟฟ้ า และ
กํา ลัง ไฟฟ้ า ในช่ ว งเวลาตามที่ ก ํา หนด จากผลการทดลองพบว่ า ชุ ด
แหล่งจ่ายสําหรับเครื่ องช่วยลดการแพร่ เชื้อโควิด-19 จะสามารถทํางานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพในช่วงเวลาที่มีความเข้มแสงตั้งแต่ 500 W/m2 ขึ้นไป
อีกทั้งแบบทดสอบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การเครื่ องช่วยลดการ
แพร่ เชื้อโควิด-19 พบว่าผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ 4.33
อยูใ่ นระดับมาก และจากการประเมินความพึ่งพอใจที่อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คือระบบแจ้งเตือนคนเข้า-ออกผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ มีผลการประเมินอยู่
ที่ 4.67 รองลงไป คือ ความสะดวกสบายในการใช้งาน มีผลการประเมิน
อยูท่ ี่ 4.67 ในส่ วนที่ผรู ้ ับบริ การมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ปริ มาณนํ้ายา
ที่พ่นออกจากหัวฉี ด และ ความเหมาะสมในการใช้แผงเซลล์แสงอาทิ ตย์
เป็ นแหล่งพลังงาน มีผลการประเมินอยูท่ ี่ 4.00
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การสร้ างวงจรอินเวอร์ เตอร์ หนึ่งเฟสร่ วมกับวงจรแปลงผันกาลังแบบพุช-พูล โดยใช้ พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์
Implementation of a Single-Phase Inverter with a Push-Pull Converter using Sola Energy
เทพพนม โสภาเพิม่
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ ากาลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร theppanom@mutacth.com
ทุ ก พื้ น ที่ อ ย่างมากมายมหาศาล และไม่ มี ว นั หมด อี ก ทั้ง เป็ นพลังงาน
สะอาดและปลอดภัย โดยการเปลี่ ยนจากพลังงานแสงอาทิ ต ย์ใ ห้ เป็ น
พลังงานไฟฟ้าได้น้ นั จาเป็ นจะต้องมีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใช้ร่วมกับวงจร
แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเป็ นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ นัน่ คือ วงจร
อิ น เวอ ร์ เต อ ร์ (Inverter) ซึ่ งวงจรดั ง ก ล่ าวส าม ารถ ท าก ารส ร้ าง
สัญญาณไฟฟ้ าให้เป็ นลักษณะของรู ปคลื่ นไซน์เวฟ (Sine Wave) ซึ่ งเป็ น
รู ปคลื่นที่สอดคล้องกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีการใช้งานทัว่ ไป
อิ น เวอร์ เตอร์ ในระบบเซลล์แ สงอาทิ ต ย์ที่ มี อ ยู่ใ นปั จจุ บ ัน จะเป็ น
ระบบไฟฟ้ ากระแสสลับ หนึ่ งเฟสและระบบไฟฟ้ ากระแสสลับ สามเฟส
สามารถแบ่ งตามประเภทการใช้งานได้เป็ น 2 ประเภทคื อ อินเวอร์ เตอร์
เชื่ อมต่อระบบไฟฟ้ า (Grid-connected inverter) [1] และอินเวอร์เตอร์ แบบ
อิ ส ระ (Stand-alone inverters) [2] โดยรู ปแบบการท างาน จะเปลี่ ย น
พลัง งานไฟฟ้ ากระแสตรงจากแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ที่ ผ ลิ ต ได้ ไ ปเป็ น
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ สาหรับอินเวอร์เตอร์ แบบอิสระชนิ ดหนึ่ งเฟสมี
ค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับทางด้านออกประมาณ 220-230 V ซึ่ งจะต้องมี
แรงดัน ไฟฟ้ ากระแสตรงในการจ่ ายให้ ก ับ อิ น เวอร์ เตอร์ ท างด้านเข้า
ประมาณ 300-400 V แต่ แ ผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ที่ มี จ าหน่ ายอยู่ ท ั่ว ไป
สามารถผลิ ต แรงดัน ไฟฟ้ ากระแสตรงได้ไม่ เกิ น 50 V ต่อ แผง ทั้งนี้ จะ
ขึ้ น อยู่ก ับ ขนาดพิ ก ัด ก าลัง ไฟฟ้ าของแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ดังนั้ น ถ้า
ต้องการน ามาต่ อใช้งานกับ อิ น เวอร์ เตอร์ โดยตรง จึ งจาเป็ นต้อ งใช้แ ผง
เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์จ านวน 6-10 แผง มาต่ อ อนุ กรมกั น เพื่ อ ให้ ไ ด้
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงมีค่าสู งขึ้น และเพื่อเป็ นแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าของ
อิ น เวอร์ เ ตอร์ [3] อย่า งไรก็ ต าม การต่ อ แบบอนุ ก รมของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์จานวนหลายแผง จะทาให้กระแสไฟฟ้ าที่ ไหลผ่านแผงเซลล์
แสงอาทิ ตย์มีขนาดเท่ากันทุกแผง แต่เมื่ อเกิ ดการบังเงาที่ แผงใดแผงหนึ่ ง
อาจจะทาให้กาลังไฟฟ้ าที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิ ตได้ มีประสิ ทธิ ภาพต่า
ลง [4] ดังนั้นในบทความนี้ จึงได้นาเสนอวงจรแปลงผันกาลังแบบพุช-พูล
[5] มาใช้ เพิ่ ม ระดับ แรงดัน ไฟฟ้ า จากแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์เพื่ อ เป็ น
แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ าทางด้านเข้าของอิน เวอร์ เตอร์ ซึ่ งจะช่ วยลดขนาด
จานวนของแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ที่ น าต่ อแบบอนุ กรม โดยวงจรที่ เลื อก
นามาใช้ดงั กล่าว ข้อดีคือ วงจรมีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา และมีประสิ ทธิ ภาพ
สู ง จึงเหมาะที่จะนามาใช้สาหรับระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานจากเซลล์
แสงอาทิตย์
ในบทความนี้ นาเสนอการออกแบบและสร้างวงจรอินเวอร์เตอร์ชนิ ด
หนึ่ งเฟสพิ ก ัด ก าลังไฟฟ้ ามี ค่ามากว่า 50 W เพื่ อ ใช้ งานกับ โหลดไฟฟ้ า

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการสร้ างวงจรอินเวอร์ เตอร์ ช นิ ดหนึ่ งเฟสที่ ใช้
พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยจะอาศัยวงจรแปลงผัน กาลังแบบพุชพูลเพื่อทาให้ขนาดแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีค่า
เพิ่ ม ขึ้ นเป็ น 400 โวลต์ และน ามาต่ อ เข้าวงจรอิ น เวอร์ เตอร์ ที่ มี ก ารใช้
เทคนิ คการสวิตช์แรงดันแบบยูนิโพล่าร์ โดยอาศัยการเขียนโปรแกรมผ่าน
บอร์ ไมโครคอนโทรเลอร์ จากผลการทดลองพบว่า วงจรที่ได้นาเสนอใน
บทความสามารถจ่ายโหลดที่ มีค่ากาลังไฟฟ้ าไม่ต่ ากว่า 100 W เมื่อความ
เข้มแสงมีค่าอยูใ่ นช่วง 200-1000 W/m2
คาสาคัญ: วงจรอินเวอร์เตอร์ , วงจรแปลงผันกาลังแบบพุช-พูล, การสวิตช์
แรงดันแบบยูนิโพล่าร์

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 2001000 W / m2.
Keywords: Inverter, Push-Pull Converter, unipolar SPWM switching
technique.

1. บทนา
ในปัจจุบนั การใช้พลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ไม่เว้นแต่ใน
พื้นที่ทุรกันดาน บนภูเขา หรื อสถานที่ห่างไกลจากหน่ วยการไฟฟ้าเข้าไม่
ถึง แต่มีความจาเป็ นต้องใช้ไฟฟ้า เพื่อใช้เป็ นแสงสว่างในตอนกลางคืน อีก
ทั้งเครื่ องใช้ไฟฟ้ าอื่น ๆ ที่ช่วยอานวยความสะดวกต่าง ๆ ล้วนต้องการใช้
พลังงานไฟฟ้ าทั้งสิ้ น จึงทาให้เกิ ดแนวคิดการใช้พลังงานทดแทนซึ่ งเป็ น
พลังงานทางเลือกเพื่อใช้ในพื้นที่ ดงั ที่ กล่ าวไว้ขา้ งต้น โดยพลังทดแทนที่
นิ ยมน ามาใช้ใ นปั จจุ บ ัน ได้แ ก่ พลังงานลม พลังงานน้ า และพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ เป็ นต้น ทั้งนี้ พลังงงานดังกล่าว สามารถนามาเปลี่ ยนรู ปเป็ น
พลังงานไฟฟ้า โดยหนึ่ งในนั้นจะมีพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานที่มีอยู่
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ทัว่ ไป โดยได้ทาการออกแบบการสร้ างวงจรพุช -พูล คอนเวอร์ เตอร์ และ
วงจรอิ นเวอร์ เตอร์ แบบอิ ส ระชนิ ดหนึ่ งเฟสที่ ใ ช้พลังงานจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ เนื่ องจากเป็ นวิธีที่ง่ายในการควบคุม และสร้างวงจรใช้งานได้
จริ ง โดยการสร้ างวงจรควบคุ ม สัญ ญาณเอสพี ด ับ เบิ้ ล ยูเอ็ม (SPWM) จะ
อาศัยการเขียนโปรแกรมโดยใช้บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ และใช้แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ที่ มีขนาด 330 วัตต์ มี แรงดันไฟฟ้ าสู งสุ ดขณะเปิ ดวงจร
46.9 โวลต์ เอาต์ พุ ต ของวงจรอิ น เวอร์ เ ตอร์ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับประมาณ 220 Vโดยใช้เทคนิ คการควบคุมแบบยู
นิ โพล่ า ร์ การตรวจสอบการท างานของวงจรจะอาศั ย การจ าลอง
สถานการณ์บนคอมพิวเตอร์ดว้ ยโปรแกรม MATLAB และจากชุดทดสอบ

จากตารางที่ 1 สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังไฟฟ้ าและ
แรงดันไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อความเข้มแสงมีการเปลี่ยนแปลงได้
ดังรู ปที่ 2

2. ระบบไฟฟ้ าทีพ่ จิ ารณา
บทความนี้ นาเสนอโครงสร้ างด้วย 3 ส่ วน เซลล์แสงอาทิ ตย์ วงจร
แปลงผันกาลังแบบพุช-พูล และวงจรอินเวอร์ เตอร์ ตามลาดับ แสดงดังรู ป
ที่ 1
33.5 - 40 Vdc

PV
Module

330 W

+
V pv

-

335 - 400 Vdc

DC/DC
Converter

Push-Pull
Converter

+
Vdc

-

รู ปที่ 2 กราฟความเข้มแสงที่มีผลต่อกาลังไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า

200 - 240 Vrms

DC/AC
Converter

Full-Bridge
Inverter

+
Vsqrt

-

Filter

+
Vac

-

2.2 การออกแบบวงจรแปลงผันกาลังแบบพุช-พูล
การออกแบบวงจรแปลงผันแบบพุช-พูล เลื อกใช้หลักการสวิตชิ่ งพี
ดับเบิ้ลยูเอ็มโดยมีความถี่ใช้งาน 18 kHz ที่มีขนาดพิกดั 400 W โดยทาการ
แปลงแรงดันไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากแรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (Vpv
) ที่ มี ค่ า 33.5 – 40 V ไปเป็ นแรงดันไฟฟ้ าด้านออก (Vdc) มี ค่ าอยู่ในช่ วง
335 – 400 V ซึ่ งการเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้ าได้จะอาศัยการสวิต ช์ของสาร
กึ่ งตัวน าคื อ มอสเฟส โดยผลที่ ได้จะส่ งผ่านไปยังหม้อแปลงความถี่ สู ง
ถัดไป
การออกแบบหม้ อ แปลงความถี่ สู ง จะใช้ แ กนเฟอร์ ไ รต์ เบอร์
TX63/38/25 ของบริ ษทั Ferro cube วัสดุ 3E26 ซึ่ งมี โครงสร้างวงจรแสดง
ได้ดงั รู ปที่ 3

Rload

LC-Filter

รู ปที่ 1 ระบบไฟฟ้าที่พิจารณา

จากรู ป ที่ 1 ประกอบไปด้ วย แผงเซลล์ แ สดงอาทิ ต ย์ ชนิ ด PolyCrystalline ขนาดแรงดันไฟฟ้ าอยูใ่ นช่ วง 33.5 - 40 V ต่อกับวงจรพุช-พูล
คอนเวอร์เตอร์ เพื่อมาเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงให้อยูใ่ นช่วง 335
- 400 Vdc และต่ อ เข้ากับ วงจรอิ น เวอร์ เตอร์ แ บบฟู ล บริ ดจ์เพื่ อ ให้ ไ ด้
แรงดันไฟฟ้ า 220 ± 20 Vrms โดยมี วงจรกรองความถี่ ต่ าผ่าน (LC-filter)
และโหลดความต้าน ซึ่ งรายละเอี ยดแต่ ล ะโครงสร้ างสามารถแสดงได้
ดังต่อไปนี้
2.1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์
แผงเซลล์แ สงอาทิ ตย์ที่ใช้ในบทความนี้ ใช้ข นาดพิ ก ัด 330 (+5W)
แบบ Poly Crystalline เนื่ องจากแผงโซล่าเซลล์ชนิ ด นี้ จะมี คุณ สมบัติใ น
การผลิ ตกระแสไฟฟ้ า ได้ดี ก ว่าแม้อ ยู่ใ นสภาวะอุณ หภู มิ ที่ สู งขึ้ น และมี
ค่าพารามิ เตอร์ แ สดงตามตารางที่ 1 ซึ่ งสามารถผลิ ตแรงดัน ไฟฟ้ าที่ จุ ด
กาลังไฟฟ้ าสู งสุ ด(Vmp) ขนาด 37.8 V และกระแสไฟฟ้ าที่ จุดกาลังไฟฟ้ า
สูงสุด(Imp) ขนาด 8.75 A ที่ค่าความเข้มแสง 1 kW/m2 และอุณหภูมิ 25 ๐C

T1
I p1

I pv

+

N p1

D1

D2

D4

D3

Ns
+

N p2

Co

Vout
−

I p2

Vin

+

Q1

Q2

PWM Control 1

−

PWM Control 2

รู ปที่ 3 วงจรแปลงผันกาลังแบบพุช-พูล

ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดพิกดั 330 (+5W) ทดสอบ
ที่ค่าความเข้มแสง 1 kW/m2 และ อุณหภูมิ 25๐C
พารามิเตอร์
Rating
กาลังไฟฟ้า
330 (+5W)
แรงดันไฟฟ้าที่จุดกาลังไฟฟ้าสู งสุ ด( Vmp )
37.8 V
กระแสไฟฟ้าที่จุดกาลังไฟฟ้าสู งสุ ด( Imp )
8.75 A
แรงดันไฟฟ้าขณะเปิ ดวงจร( VOC )
46.9 V
กระแสไฟฟ้าขณะลัดวงจร( ISC )
9.14 A

การออกแบบจ านวนรอบการพัน ของขดลวดปฐมภู มิ (Np)
ประกอบไปด้วย 2 ขด สามารถค านวณรอบการพันได้จากสมการที่ (1)
และจานวนรอบการพันของขดลวดทุติยภูมิ (Ns) สามารถค านวณได้จาก
สมการที่ (2) ซึ่งจะได้ Np = 6 รอบ และ Ns = 65 รอบ
Np =

(V (

in min )

)

− VCE ( sat ) tON ( max )  108
Bmax  Ae
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(1)

Ns =

(V (

(VO + VD )(T 2 )

in min )

)

− VCE ( sat ) tON ( max )

คานวนค่าความเหนี่ ยวนามีค่าเท่ากับ 5.63 mH โดยแสดงการคานวณได้ดงั
สมการที่ (5)

(2)

Np

โดยที่ 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, B = 5500 G, Ae= 3.06 cm2

Lf =

(5)

1

( 2 fo )

2

Cf

max

3. การจาลองสถานการณ์ บนคอมพิวเตอร์

การคานวณหาค่าตัวเก็บประจุ (Co) ที่ทาหน้าที่กรองแรงดันขาออกหม้อ
แปลงความถี่สูงสามารถคานวนได้ดงั สมการที่ (3) ดังนั้นเลือกใช้ Co = 170
µF เมื่อ Idc =1.2 A และ Vo = 2 V
CO =

I dc  tON (max)

การจาลองสถานการณ์ จะประกอบไปด้วยแผงเซลล์แ สงอาทิ ตย์ 1
แผง วงจรแปลงผันแบบพุช-พูล วงจรอินเวอร์ เตอร์ วงจรกรองความถี่ ต่า
ผ่าน และโหลดความต้านทานแสดงดังรู ป ที่ 4 ดังนี้ โดยผลการจาลอง
สถานการณ์ที่มีการปรับความเข้มแสงมีค่าคงที่ 1000 W/m2 แสดงได้ดงั รู ป
ที่ 5

(3)

Vo

2.3 การออกแบบวงจรอินเวอร์ เตอร์
วงจรอิ น เวอร์ เตอร์ ช นิ ด 1 เฟสโดยใช้ ห ลัก การสวิ ต ช์ ช่ิ ง แบบพี
ดับเบิ้ล ยูเอ็มชนิ ดการสวิต ช์ ชิ่งแรงดัน ไฟฟ้ าแบบยูนิโพล่ าร์ จะมี วิธีก าร
ออกแบบเริ่ มจากการหาค่าของแรงดันไฟฟ้ าทางด้านออกที่ความถี่มูลฐาน
( vo ,1 ) แสดงดังสมการที่ (4)
Vo ,1 = m  Vdc =

(4)

0.8  400
= 226 Vrms
2

โดยที่ ma= 0.8 และ Vdc = 400 V
2.4 การออกแบบวงจรกรองความถี่ต่าผ่าน
การออกแบบวงจรกรองความถี่ ส าหรั บ อิ น เวอร์ เตอร์ เพื่ อ ให้ ไ ด้
สั ญ ญาณแรงดัน เอาต์พุ ต เป็ นสัญ ญาณไซน์ โดยวงจรกรองความถี่ ใ น
บทความนี้ ใช้เป็ นวงจรกรอง LC ประกอบด้วยการนาตัวเหนี่ ย วนา( Lf )
มาต่ อ อนุ ก รมกับ ตัว เก็ บ ประจุ (Cf ) เพื่ อ กรองความถี่ สู ง ออกไป และ
ลดทอนฮาร์ ม อนิ ก ส์ ใ นระดับ ที่ สู ง ๆ โดยความถี่ ส วิ ต ช์ ชิ่ ง ของวงจร
อิ น เวอร์ เ ตอร์ เท่ า กับ 15 kHz ดัง นั้ น สามารถก าหนดความถี่ ต ัด ผ่ า น
(fo)เท่ า กับ 1.5 kHz และใช้ ต ัว เก็ บ ประจุ ( Cf ) ขนาด 2 µF เนื่ อ งจาก
สามารถหาซื้ อได้ท ั่วไปและง่ายต่ อ การน ามาใช้ จ ริ ง ซึ่ งจะได้ส ามารถ

รู ปที่ 5 ผลการการจาลองสถานการณ์บนคอมพิวเตอร์

จากผลการจาลองสถานการณ์ในรู ปที่ 5 พบว่ารู ปสัญญาณเอาต์พุต
แรงดันไฟฟ้ าและกระแสไฟฟ้ าของวงจรอิ นเวอร์ เตอร์ มีลกั ษณะเป็ นรู ป
ไซน์ ที่มีขนาด Vdc = 220 Vrms และสามารถจ่ายโหลดได้ไม่ต่ากว่า 100 W
ดังนั้น วงจรที่พิจารณาสามารถนาไปใช้งานจริ งได้ ซึ่ งจะแสดงในหัวข้อ
ถัดไป
Saw tooth wave 15 kHz

Sine wave 50 Hz
Saw tooth wave 15 kHz
Sinusoidal wave 50 Hz

T1

I p1

I pv

D1

N p1
Ns

+

PV Module

Vin
−

C pv

N p2

+

Q1

Q3

D2
Co

D4

+

Q4

Cf

D3

I p2

Q5

Q6

Q2

+

−

DC
Saw tooth wave 18 kHz

รู ปที่ 4 วงจรที่ใช้ในการจาลองสถานการณ์บนคอมพิวเตอร์
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Lf

Rload
RLoad

Vout

จาเป็ นต้องใช้วงจรขับมอสเฟต ซึ่ งบทความนี้ เลื อกใช้ IC เบอร์ TLP250
ในการแยกกราวด์ระหว่างบอร์ ด Arduino Pro mini ATMEGA328P กับ
วงจรขับมอสเฟตและเพิ่มแรงดันสัญญาณสวิตช์ให้มีค่า 12 V จากนั้นใช้
IC เบอร์ IR2110 ในการขับมอสเฟตของ วงจร Full-Bridge Inverter
4.3 ผลการทดสอบวงจรอินเวอร์ เตอร์
การทดสอบป้ อนไฟฟ้ากระแสตรงจากวงจรพุช -พูลคอนเวอร์ เตอร์ ที่
ยกระดับแรงดันจากแผงเซลล์แ สงอาทิ ตย์เป็ น 335 – 400 V เข้าที่อินพุต
ของวงจรอินเวอร์ เตอร์ ในแต่ละความเข้มแสงตั้งแต่ 200 W/m2 ถึ ง 1000
W/m2 เพื่อให้ได้ไฟฟ้ากระแสสลับเอาต์พุต 200 – 240 Vrms ในที่น้ ีใช้โหลด
ความต้านทานหลอดไฟขนาด 110 W ซึ่ งการทดลองแสดงดังรู ปที่ 8 และ
รู ปที่ 9

4. การสร้ างชุดทดสอบ
วงจรอิ นเวอร์ เตอร์ ชนิ ดหนึ่ งเฟสที่ พฒ
ั นาขึ้น จะประกอบด้วย การ
สร้ างวงจรแปลงผันก าลังแบบพุช -พูล การสร้ างวงจรอินเวอร์ เตอร์ ช นิ ด
หนึ่ งเฟส วงจรพุช -พูลคอนเวอร์ เตอร์ ที่มีอินพุตเป็ นแผงเซลล์แสงอาทิตย์
เพื่อใช้เป็ นแหล่งจ่ายให้กบั วงจรอินเวอร์ เตอร์ ชนิ ดหนึ่ งเฟส ซึ่งรายละเอียด
แต่ละโครงสร้างสามารถแสดงได้ดงั ต่อไปนี้
4.1 โครงสร้ างวงจรแปลงผันกาลังแบบพุช-พูล
วงจรแปลงผันก าลังแบบพุช-พูลใช้ห ลัก การสวิตชิ่ งพีด ับเบิ้ ลยูเอ็ม
ความถี่ใช้งาน 18 kHz โดยใช้ IC เบอร์ KA3525A สร้างสัญญาณพัลส์และ
ใช้ IC เบอร์ IR2110 ในการขับ มอสเฟตซึ่ งโครงสร้ างของวงจรสร้ า ง
สัญญาณพัลส์แสดงดังรู ปที่ 6
T1

D1 , D2 , D3 , D4 : MUR1560G

1 : 10

+

I p1

I pv

D1

N p1 : 6 turns

D2

N s : 65 turns
+

147μF

D4

N p2 : 6 turns

+

100kΩ Vout = 335 - 400V

D3
−

I p2

Vin = 33.5 - 40V

Q2

Q1
IRFP4668

IRFP4668

−

+

16
15
14
13
12
11
10
9

14
13
12
11
10
9
8

1N4148

KA3525A

IR2110
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8

Vin = 12V

4.7

1k

PWM 1

รู ปที่ 8 การทดสอบวงจรอินเวอร์เตอร์ ที่รับพลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์

MUR
120

1N4148

−

10k

3.3kΩ
10nF

47

+
10μF

PWM 2
10nF

+

10μF
16V

+

10μF
16V

4.7

1k

รู ปที่ 6 โครงสร้างของวงจรแปลงผันกาลังแบบพุช-พูล

4.2 โครงสร้ างวงจรอินเวอร์ เตอร์
การสร้างวงจรอินเวอร์ เตอร์ชนิดหนึ่ งเฟส เพื่อรับแรงดันมาจากวงจร
พุช-พูลคอนเวอร์เตอร์ขนาด 335 - 400 V ดังรู ปที่ 7 สามารถแบ่งออกเป็ น
3 ส่ วนคือ ส่ วนที่ 1 แสดงในส่ วนของ Arduino Pro mini ร่ วมกับวงจรขับ
มอสเฟต ส่ วนที่ 2 เป็ นวงจร Full-Bridge Inverter ส่วนที่ 3 เป็ นวงจรกรอง
ความถี่ต่าผ่าน

รู ปที่ 7 โครงสร้างชุดวงจรอินเวอร์เตอร์แบบหนึ่งเฟส

รู ปที่ 9 ผลการทดสอบ ณ ความเข้มแสง 1050 W/m2

สัญญาณการสวิตช์ที่ออกมาจากบอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่ น
Arduino Pro mini ATMEGA328P ไม่ ส ามารถป้ อ นให้ ก ับ วงจร FullBridge Inverter ได้โดยตรงเนื่ องจากสัญญาณสวิตช์มีแรงดันต่ า ดังนั้นจึ ง

จากรู ปที่ 9 จะเห็ นได้ว่า วงจรอินเวอร์ เตอร์ ที่พิจารณาในบทความนี้
สามารถจ่ายโหลดได้มากกว่า 100 W โดยที่ความเข้มแสงมีค่าเท่ากับ 1050
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W/m2 ซึ่ งรู ปสัญญาณของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ ายังมีลกั ษณะเป็ น
รู ปคลื่นไซน์
5.

สรุป
บทความนี้ นาเสนอการออกแบบและการสร้ างวงจรอิ นเวอร์ เตอร์ ที่
ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยอาศัยวงจรแปลงผัน กาลังแบบพุช-พูลใน
การยกระดับแรงดันไฟฟ้าให้มีค่าเป็ น 400 V ซึ่ งประกอบไปด้วยแผงเซลล์
แสงอาทิตย์จานวน 1 จากการผลการจาลองสถานการณ์ บนคอมพิวเตอร์
และการสร้ างชุ ดทดสอบแสดงให้ เห็ นว่า วงจรที่ พิจารณาในบทความนี้
สามารถจ่ายโหลดกาลังไฟฟ้ าได้มากกว่า 100 W และประสิ ทธิ ภาพรวมใน
วงจรมีค่าไม่ต่ากว่า 75 เปอร์เซ็นต์
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การสร้ างสั ญญาณ LTE ด้วย Software-Defined Radio (SDR)
LTE signal generation with Software-Defined Radio (SDR)
กอรปกิตต์ กอบธัญกิจ ดาฤทธิ์ กึ่งวงศ์ ทิฆัมพร ทองชุม และสิรภพ ตู้ประกาย
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
itech.lopburi2017@gmail.com, sirapop.to@kmitl.ac.th
System (UMTS)/High Speed Packet Access (HSPA) โดยมีการพัฒนาใน
ส่ วนของความจุช่ องสัญญาณ และความเร็ วในการรั บ ส่ งข้อมู ลที่ สู งขึ้ น
มาตรฐานนี้ถูกพัฒนาโดยกลุ่ม 3rd Generation Partnership Project (3GPP)
การสร้างระบบสื่ อสารด้วย Software-Defined Radio (SDR) [5] เป็ น
การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อทาหน้าที่ออกแบบ และกาหนดการทางานส่วนต่างๆ
ภายในระบบสื่ อสาร เช่น มิกเซอร์ (Mixer), ฟิ ลเตอร์ (Filter), มอดูเลเตอร์
(Modulator) และดี มอดูเลเตอร์ (Demodulator) เป็ นต้น ท าให้ ระบบการ
สื่อสารที่ถูกออกแบบด้วยวิธีน้ ีง่ายต่อการสร้าง ปรับเปลี่ยน และแก้ไข ด้วย
เหตุ ผ ลประการนี้ จึ ง ใช้ SDR ในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารสั ญ ญาณ
โทรศัพท์ไร้สาย 4G

บทคัดย่อ
บทความนี้ น าเสนอการสร้ า งสั ญ ญาณโทรศัพ ท์ ไ ร้ ส าย 4G ด้ว ย
Software-Defined Radio หรื อ SDR โดยใช้ ซ อฟต์ แ วร์ srsLTE จ าลอง
องค์ประกอบโครงสร้างของเครื อข่ายสัญญาณโทรศัพท์ไร้สาย 4G ได้แก่
สถานี ฐ าน (eNodeB), ผูใ้ ช้งาน (UE) และคอร์ เน็ตเวิร์ ค (EPC) เพื่อสร้าง
การสื่ อสารระหว่างสถานี ฐานกับผูใ้ ช้งาน และวิเคราะห์สัญญาณอัพลิงค์
แ ล ะ ด าวน์ ลิ งค์ LTE แ บ บ Frequency Division Duplex (FDD) ต าม
มาตรฐาน 3GPP Release 10
คาสาคัญ: SDR LTE FDD

Abstract

2. เนื้อหาที่เกี่ยวข้ อง

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.

การสร้ า งสั ญ ญาณในระบบสื่ อสาร LTE โดยการใช้ Software
Defined Radio (SDR) และ ซอฟต์ แ วร์ srsLTE [9] ซึ่ งเป็ นซอฟต์ แ วร์
ประเภทโอเพนซอร์ ซ (Open source) ที่ ส ามารถใช้ง านได้โ ดยไม่ เสี ย
ค่าใช้จ่าย ถูกพัฒนาโดย Software Radio System (SRS) ในการจาลองการ
สื่อสารระหว่างสถานีฐาน eNodeB และผูใ้ ช้งาน UE เพื่อศึกษาคุณลักษณะ
ของสัญ ญาณอัพลิงก์ (Uplink) และสัญญาณดาวน์ลิงก์ (Downlink) ของ
ระบบ LTE แบบ Frequency Division Duplex (FDD) [8] ตามข้อก าหนด
ของ 3GPP

Keywords: SDR, LTE, FDD

1. บทนา
อุปกรณ์สื่อสารโดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ [1] ถือเป็ นปั จจัยสาคัญ
ในการดารงชีวิตของมนุษย์ในปั จจุบนั อุปกรณ์สื่อสารเข้ามามีบทบาทกับ
ทุกคนอย่างมากมีการใช้งานอย่างแพร่ หลาย เป็ นยุคของการสื่ อสารไร้สาย
ใช้ใ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารจากบุ ค คลหนึ่ งไปยังอี ก บุ ค คลหนึ่ งที่ ต้อ งการ
ติ ดต่อ สื่ อ สารกัน ไม่ว่าจะผ่านการโทรหรื อการแชทข้ อ ความผ่านแอป
พลิเคชันง่ายต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ติดตามกระแสสังคม
และก้าวทันทุก การเคลื่ อนไหวในสั งคม ทั้งยังสามารถให้ ค วามรู ้ ความ
บันเทิงได้หลากหลาย หรื อแม้แต่การทาธุรกรรมการเงินก็กลายเป็ นเรื่ องที่
ง่ายดาย
4G [2-4] เป็ นเทคโนโลยีการสื่ อสารผ่านอุปกรณ์ สื่อสารในยุคที่ 4 ที่
มี ก ารใช้ง านอย่างแพร่ ห ลาย LTE ย่อ มาจาก Long term Evolution เป็ น
เทคโนโลยีที่ น ามาใช้ใ น 4G เป็ นการพัฒ นามาจากพื้ น ฐานเทคโนโลยี
Global System for Mobile Communications (GSM/Enhanced Data Rates
for GSM Evolution (EDGE)และ Universal Mobile Telecommunications

2.1 LTE
LTE [6-8] นั้นย่อมาจาก Long Term Evolution เป็ นเทคโนโลยีหนึ่ ง
ที่ถูกนามาทดลองใช้ในยุค 4G โดยเกิ ดจากความร่ วมมือของ 3GPP (3rd
Generation Partnership Project) ที่มีการพัฒนาให้ LTE มีความเร็ วมากกว่า
ยุค 3G ถึง 10 เท่า นอกจากเทคโนโลยี LTE แล้วยังมีอีก 2 เทคโนโลยีที่ถูก
นามาทดลองใช้เหมือนกันคือ UMB (Ultra Mobile Broadbrand) ที่พฒ
ั นา
มาจากมาตรฐาน CDMA2000 ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีหนึ่ งที่ถูกนามาใช้ในยุค
3G และ WiMax เป็ นเทคโนโลยี บ รอดแบนด์ไ ร้ ส ายความเร็ ว สู ง โดย
พัฒนามาจากมาตรฐาน IEEE 802.16 ซึ่งเป็ นมาตราฐานเดียวกันกับ Wi-Fi

2.2 srsLTE
srsLTE [9] เป็ นชุ ดซอฟต์แ วร์ 4G LTE แบบโอเพนซอร์ ส เมื่อใช้
srsLTE ใน ก าร จั ด ห าเค รื อ ข่ าย LTE แ บ บ end-to-end ที่ ส ม บู ร ณ์
ประกอบด้วย srsUE กับ srsENB และ srsEPC

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”
117

2.2.1 srs UE

3.1 ZeroMQ

srsUE [9] เป็ นโมเด็ม LTE UE ที่ติดตั้งในซอฟต์แวร์ท้ งั หมด ทางาน
เป็ นแอปพลิเคชันบนระบบปฏิ บัติก ารที่ ใช้ Linux เป็ นมาตรฐาน srsUE
เชื่ อมต่อกับ เครื อข่ าย LTE ใด ๆ และมีอิน เทอร์ เฟซเครื อ ข่ ายมาตรฐาน
พร้อมการเชื่อมต่อมือถือความเร็ วสู ง ในการส่ งและรับสัญญาณวิทยุทาง
อากาศ srsUE ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ SDR เช่น Ettus Research USRP เป็ นต้น

ขั้นตอนนี้ จะเป็ นการใช้ซอฟต์แวร์ srsLTE สร้างเครื อข่าย LTE แบบ
end-to-end ขึ้นมาบนแลปทอป 1 เครื่ องได้โดยปราศจากฮาร์ดแวร์ประเภท
RF Front-ends โดยใช้แอปพลิเคชัน ZeroMQ ทาหน้าที่ เสมือนฮาร์ ดแวร์
ประเภท SDR และใช้ซอฟต์แวร์ GNU Radio วัดสเปกตรัมของสัญญาณ
LTE เพื่อทดสอบการทางานของซอฟต์แวร์ srsLTE ดังรู ปที่ 1

2.2.2 srs eNodeB
srsENB [9] เป็ นฐานข้อมูล LTE eNodeB ที่ใช้กบั ซอฟต์แวร์ท้ งั หมด
ท างานเป็ นแอปพลิ เคชั่น บนระบบปฏิ บ ั ติ ก ารที่ ใ ช้ Linux มาตรฐาน
srsENB เชื่ อ มต่ อ กั บ เครื อ ข่ า ยหลั ก LTE (EPC) และสร้ า งเซลล์ LTE
ภายใน เพื่อใช้ในการส่ งและรับสัญญาณวิทยุทางอากาศ srsENB ต้องใช้
ฮาร์ดแวร์ SDR เช่น Ettus Research USRP เช่นเดียวกับ srsUE

รู ปที่ 1 : บล็อกไดอะแกรมระบบสื่อสาร LTE ด้วย ZeroMQ

2.2.3 srs EPC
srsEPC [9] คือการใช้งานเครื อข่ายหลัก LTE ที่สมบูรณ์แบบ (EPC)
แอปพลิเคชัน srsEPC ท างานเป็ นไบนารี เดี ยว แต่มีส่ วนประกอบ EPC
หลัก ของ Home Subscriber Service (HSS), Mobility Management Entity
(MME), Service Gateway (S-GW) และ Packet Data Network Gateway
(P-GW)

3.2 USRP B210
ขั้นตอนนี้จะเป็ นการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ srsLTE กับ USRP B210
สร้างการสื่ อสารระหว่างสถานี ฐาน และผูใ้ ช้งาน บนเครื อข่าย LTE แบบ
end-to-end ดังรู ปที่ 2

2.3 Software-Defined Radio (SDR)
2.3.1 ZeroMQ
ZeroMQ [10] เป็ นแอปพลิ เ คชั น ที่ ส ามารถติ ด ตั้ง เพิ่ ม เติ ม ได้ กั บ
srsLTE ซึ่ งเป็ นไดรเวอร์ RF ส่ วนเสริ มที่ทาหน้าที่แทนฮาร์ ดแวร์ประเภท
SDR ซึ่ งเป็ นอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ส่ ง ผ่ า นสั ญ ญาณไร้ ส ายจากสถานี ฐ าน
eNodeB ไปยังผูใ้ ช้ UE

รู ปที่ 2 : บล็อกไดอะแกรมระบบสื่อสาร LTE ด้วย USRP B210

2.3.2 USRP B210
USRP B210 [11] สามารถใช้งานครอบคลุมย่านความถี่วิทยุต้ งั แต่ 70
MHz ถึง 6 GHz เป็ น Spartan6 FPGA และเชื่อมต่อด้วย USB 3.0 มีในส่ วน
ของภาค ADC และ DAC มี 2 พอร์ต Tx และ 2 พอร์ต Rx มี system clock
ในตัว ช่ ว ยให้ ส ามารถทดลองสั ญ ญาณได้ ห ลากหลาย รวมถึ ง การ
ออกอากาศ FM การแพร่ ภาพโทรทัศน์ เซลลูล่าร์ Wi-Fi และอื่นๆ มีช่อง
รับ และส่งสัญญาณในบัส
USRP B210 เปิ ดใช้งานด้วย USRP Hardware Driver ™ (UHD) ซึ่ ง
เป็ นโอเพนซอร์ ซ และไดรเวอร์ ข ้ า มแพลตฟอร์ ม ที่ ใ ช้ ง านได้ ท้ ัง บน
Windows MacOS และ Linux โดยทั่วไปมี API ซึ่ งถู ก ใช้โดยเฟรมเวิ ร์ก
ซอฟต์แวร์หลายตัวตัวเช่น GNU Radio

รู ปที่ 3 : ภาพการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ในขั้นตอนการทดสอบด้วย USRP
B210
จากรู ปที่ 3 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ ประกอบด้วยแลปทอ
ปจานวน 2 เครื่ อง แลปทอปเครื่ องแรก Asus TUF Gaming A15 FA506IIAL012T ต่ อ กับ USRP B210 ท าหน้าที่ เป็ นสถานี ฐ าน (eNB) และแลป
ทอปเครื่ องที่สอง Samsung 900x ต่อกับ USRP B210 อีกตัวเพื่อทาหน้าที่
เป็ นผูใ้ ช้งาน (UE)
หลังจากทาการสร้างการสื่ อสารบนเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือไร้ส าย
4G ด้วย SDR และซอฟต์แวร์ srsLTE ได้สาเร็ จ ขั้นตอนถัดไปจะเป็ นการ
ทดสอบระบบการสื่ อสารนี้ ด้วยซอฟต์แวร์ Falcon เพื่อดัก จับ สัญ ญาณ
LTE ในความถี่ที่กาหนดเพื่อดูองค์ประกอบการสื่ อสารภายในเครื อข่ าย
LTE ซอฟต์แวร์ Gr-Fosphor เพื่อวัดสเปกตรัมของสัญญาณดาวน์ลิงค์ และ
อั พ ลิ งค์ LTE อี ก ทั้ งใช้ ซ อ ฟ ต์ แ วร์ srsGUI เพื่ อท าก ารถ อ ดรหั ส

3. การออกแบบและการทดลอง
การสร้ างสั ญ ญาณ LTE ด้ว ย Software-Defined Radio (SDR) เป็ น
การศึกษาสัญญาณโทรศัพท์ไร้สาย 4G ด้วยซอฟต์แวร์ srsLTE และ SDR
โดยได้แบ่งการทดลองเป็ น 2 ตอนดังนี้คือ ZeroMQ และ USRP B210
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ช่ อ งสั ญ ญาณต่ างๆ ใน physical layer ของสั ญ ญาณ LTE ทั้งดาวน์ ลิ ง ค์
และอัพลิงค์ และสุดท้านใช้ซอฟต์แวร์ Wireshark ในการตรวจจับแพ็คเก็ต
ระหว่างทาการสื่อสารบนเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือไร้สาย 4G นี้ดงั รู ปที่ 4

ลักษณะของสัญญาณ LTE และพฤติกรรมของสั ญญาณ LTE โดยเริ่ มจาก
ส่งข้อมูลด้วยวิธีการ ping ไปจนถึงการทา video streaming
จากรู ป ที่ 6 เป็ นการใช้ซ อฟต์ แ วร์ Gr-Fosphor เพื่ อ วัด สเปกตรั ม
และสเปกโตรแกรมของสั ญ ญาณดาวน์ลิ งค์ LTE ที่ ค วามถี่ 2680 MHz
เช่ น เดี ย วกั บ รู ป ที่ 7 ซึ่ งเป็ นการดั ก จับ สั ญ ญาณดาวน์ ลิ ง ค์ LTE ด้ ว ย
ซอฟต์แวร์ Falcon ที่ความถี่ 2680 MHz

รู ปที่ 6 : สเปกตรัมของสัญญาณดาวน์ลิงค์ LTE บนซอฟต์แวร์ gr-Fosphor

รู ปที่ 4 : แผนผังการวัดผลการทดลอง

4. ผลการทดลอง
4.1 ZeroMQ
จากขั้นตอนนี้ จะเป็ นการแสดงผลโดยสร้างเครื อข่าย LTE แบบ endto-end ด้วยซอฟต์แ วร์ srsLTE และ ZeroMQ เพื่ อทดสอบว่าซอฟต์แ วร์
srsLTE นี้ สามารถสร้ า งเครื อข่ า ย LTE ขึ้ นมาได้ จ ริ ง โดยท าการรั น
ซอฟต์แวร์ GNU Radio เพื่อที่จะแสดงภาพสเปกตรัมของสัญญาณดาวน์
ลิงค์ LTE จะเห็ นได้ว่าเป็ นลัก ษณะสัญญาณ ofdm ที่ ค วามถี่ normalized
เท่ากับ 10 MHz

รู ปที่ 7 : หน้าต่างของซอฟต์แวร์ Falcon หลังจากทาการ video streaming

รู ปที่ 8 : constellation ของช่องสัญญาณ PUSCH และ PDSCH บน
ซอฟต์แวร์ srsGUI เมื่อทาเชื่อมต่อเครื อข่าย

รู ปที่ 5 : สเปกตรัมของสัญญาณดาวน์ลิงค์ LTE

4.2 USRP B210
จากการทดสอบการสร้ า งเครื อข่ า ย LTE แบบ end-to-end จาก
ซอฟต์แวร์ srsLTE ด้วย USRP B210 สัญญาณ LTE ในเครื อข่ายนี้มีความถี่
ดาวน์ ลิงค์เท่ ากับ 2680 MHz และความถี่อัพ ลิงค์เท่ ากับ 2560 MHz ได้
บั น ทึ ก ผลการทดลองด้ ว ยซอฟต์ แ วร์ gr-Fosphor และ srsGUI เพื่ อ ดู

รู ปที่ 9 : constellation ของช่องสัญญาณ PUSCH และ PDSCH บน
ซอฟต์แวร์ srsGUI เมื่อทาการส่งแพ็คเก็ตด้วยการ ping
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[8]

[9]
รู ปที่ 10 : constellation ของช่องสัญญาณ PUSCH และ PDSCH บน
ซอฟต์แวร์ srsGUI เมื่อทาการส่งแพ็คเก็ตด้วยการทา video streaming

[10]

จากรู ป ที่ 8-10 จะเป็ นการใช้ซ อฟต์แ วร์ srsGUI ในการถอดรหั ส
ช่ อ งสั ญ ญาณ PDSCH และ PUSCH ของสั ญ ญาณ LTE เพื่ อ วัด ผลการ
เปลี่ ย นแปลงการมอดู เลตระหว่ า งท าการส่ ง ข้อ มู ล ที่ อัต ราเร็ ว ข้อ มู ล
แตกต่างๆ กัน โดยสังเกตได้จาก constellation ของช่องสัญญาณ

[11]

5. สรุปผล
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จากการทดลองการสร้ างสั ญ ญาณโทรศัพ ท์มือถือไร้ สาย 4G ด้วย
SDR และซอฟต์แ วร์ srsLTE พบว่าสามารถสร้ างระบบการสื่ อสารบน
เครื อ ข่ าย LTE นี้ ได้จ ริ ง สั ญ ญาณ LTE ที่ ว ัด ได้จากการสื่ อ สารมี ค วาม
ถูกต้อง น่าเชื่อถือตรงตามมาตรฐาน อีกทั้งการสร้างระบบการสื่ อสารด้วย
SDR ยังเป็ นระบบที่ยืดหยุ่น และง่ายต่อการศึกษา เพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การพัฒนาเทคโนโลยีของระบบสื่อสารอื่นๆ อาทิเช่น 5G, IEEE 802.11ax
หรื อการสื่อสารกับอุปกรณ์ IOT เป็ นต้น
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ศึก ษาและทางานวิจยั เกี่ ยวกับเรื่ องระบบ
การสื่อสารด้วย SDR
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การพัฒนาเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนบ้ านรังย้อย
Development of public relations website of Ban Rang Yoi School
สุ พิชชา ยานะพันธ์ 1 อรวรรณ แท่งทอง 2 พันธ์ ศักดิ์ พึ่งงาม 3
1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี phansak_com@hotmail.com
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

บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์
ของโรงเรี ยนบ้านรังย้อย 2) เพื่อวัดความพึงพอใจของเว็บไซด์
โรงเรี ยนบ้านรังย้อย เครื่ องมื อ ที่ ใช้ในการพัฒ นาเว็บ ไซด์คื อ
google site, Wix จากการพัฒนา site map ของโรงเรี ยน ผลการ
ดาเนิ นการพบว่า เว็บ ไซด์โรงเรี ยนบ้านรังย้อย ที่ ได้พฒั นาขึ้น
สามารถแสดงข้อมู ลของโรงเรี ยนได้ครบถ้วนสมบู รณ์ ตามที่
ออกแบบไว้ เป็ นไปตามความต้องการของโรงเรี ยนบ้านรังย้อย
สามารถที่ จะเผยแพร่ ให้ กับ บบุ ค ลภายนอก ที่ ต้อ งการทราบ
ข้อมูลของโรงเรี ยนได้ตามที่ตอ้ งการ และมีผลสารวจความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่ วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 33 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 25.00 และ
ส่ วนมากเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ
45.45 ระดับ ความพึ งพอใจ ด้ า นคุ ณ ภาพของเนื้ อ หา ผลการ
วิ เคราะห์ พ บว่ า ส่ วนใหญ่ มี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก ( X =
4.58, S.D. = 0.56) ระดับความพึงพอใจ ด้ าน การออกแบบและ
การจัดรูปแบบ ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่ วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ( X = 4.44, S.D. = 0.64) และด้ านการนาไปใช้
งานจริง ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่ วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.51, S.D. = 0.60)
คาสาคัญ: เว็บไซต์ ,ประชาสัมพันธ์, google site, Wix, โรงเรี ยน
บ้านรังย้อย

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
ความสาคัญและความเป็ นมาของปัญหา
ในปั จจุบนั เว็บไซต์เข้ามามีบทบาทและมีความสาคัญ
ต่อชี วิตประจาวันของเราเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มคน เจน
วาย (Generation Y) หรื อ “เด็กรุ่ น ใหม่ ” ที่ เกิ ดระหว่างปี พ.ศ.
2523-2543 อายุ 13-33 ปี เป็ นกลุ่ ม คนที่ โ ตม าพร้ อ มกั บ
คอมพิ วเตอร์ อิ นเทอร์ เน็ตและเทคโนโลยีไอที ท าให้ วิถีชีวิต
ต้องการความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ เว็บไซต์จึง
เป็ นแหล่ งสารสนเทศที่ ส าคัญ ส าหรั บ ทุ กคน เพราะสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว ไม่ว่าจะเป็ นการติดต่อสื่ อสาร การ
ประชาสัมพันธ์ข่าว การโฆษณาสื่ อต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ หรื อ
แม้ก ระทั่งสื่ อ สั ง คมออนไลน์ Social Network เช่ น Facebook
ห รื อ Google+ ห รื อ Twitter ที่ ส าม าร ถ ต อ บ โ จ ท ย์ ก าร
ติดต่อสื่ อสารได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น เว็บไซต์จึงมีบทบาทสาคัญ
เป็ น อย่ า งมาก ทุ กองค์ ก รทั้ งภาครั ฐ และเอกชน ได้ ใ ห้
ความสาคัญของการมีเว็บไซต์เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดประสงค์
เพื่ อ การประชาสั ม พัน ธ์ หรื อ เพื่ อ การค้าขาย และหากมี ก าร
นาเสนอเว็บไซต์ในรู ปแบบสวยงาม ค้นหาข้อมูลง่าย มี ความ

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
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น่ าเชื่ อถือ ก็จะได้รับความนิ ยมอย่างรวดเร็ ว ช่วยเพิ่มจานวนผู ้
เข้าชมหรื อลูกค้าได้มากกว่าสื่ อประเภทอื่น ๆ อีกด้วย (นายรัช
ชานนท์ ธรรมยืน, 2564)
โรงเรี ยนบ้านรังย้อย ยังไม่มีเว็บไซต์ของโรงเรี ยนและ
ยังไม่การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น การ ข้อมูลพื้นฐาน กิ จกรรม
ของทางโรงเรี ยน ข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่ งยังมีเพียงเฟสบุ๊กของ
โรงเรี ยน จึ ง อาจจะท าให้ เกิ ด ความยุ่งยากในค้น หา อี ก ทั้งยัง
ก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจจะผิดพลาดเรื่ องราวที่สาคัญได้ จึง
จาเป็ นต้องมี เว็บ ไซต์ข องโรงเรี ยนเข้ามาในการอานวยความ
สะดวกและแก้ไขปั ญหาต่างๆให้เกิดความสะดวกรวดเร็ วมาก
ยิ่งขึ้น
จากปั ญ หาดัง กล่ าวผู ้ศึ ก ษาจึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะจัด ท า
เว็บไซต์ข้ ึนเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนบ้านรังย้อยและความ
สะดวกให้กบั คณะครู อาจารย์ และนักเรี ยนในการจัดเก็บข้อมูล
ต่างๆ เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลบุคลากร นักเรี ยน ผลงาน การ
แจ้งข่าวสารของทางโรงเรี ยน นอกจากนั้น การจัดทาเว็บไซต์
โรงเรี ยนบ้านรังย้อยยังเป็ นการประชาสัมพันธ์ให้เป็ นที่รู้จกั กับ
บุคคลภายนอก

12. คลังความรู ้
13. บริ การ
เครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนินการ
1. โปรแกรมสร้างเว็บไซด์ Google Site
2. โปรแกรมสร้างเว็บไซด์ Wix
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. การศึกษาระบบงานเดิม
2. ปัญหาที่พบในระบบปัจจุบนั

รู ปที่ 1 แสดง Cause - and - Effect Diagram ของระบบในปัจจุบนั

3. การศึกษาความต้องการของระบบงานใหม่
4. การออกแบบระบบงานใหม่

วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรี ยนบ้านรังย้อย
2) เพื่อวัดความพึงพอใจของเว็บไซด์โรงเรี ยนบ้านรังย้อย
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. ข้อมูลหน้าแรกของโรงเรี ยนบ้านรังย้อย
2. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรี ยนบ้านรังย้อย
3. ข้อมูลการติดต่อ
4. ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรี ยนบ้านรังย้อย
5. ข้อมูลหน่วยงานภายในโรงเรี ยนบ้านรังย้อย
6. E- Service
7. ข้อมูลระบบสารสนเทศ
8. ข้อมูลทรัพยากรมนุษย์
9. ข้อมูลบริ หารงบประมาณ
10. ผลงานโรงเรี ยน
11. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รู ปที่ 2 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ Stie map
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5. การออกแบบ
ผลการดาเนินงานการพัฒนา เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
โรงเรี ยนบ้านรังย้อย

รู ปที่ 5 หน้าโครงสร้างบุคลากรของโรงเรี ยน

รู ปที่ 3 หน้าแรกของเว็บไซด์โรงเรี ยนบ้านวังย้อย

รู ปที่ 6 แสดงข้อมูลการติดต่อโรงเรี ยน

รู ปที่ 4 หน้าโครงสร้างข้อมูลโรงเรี ยน
ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”
123

ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
รายการ
2. อาชีพ
2.1 ครู /อาจารย์
2.2 นักเรี ยน/นักศึกษา
2.3 บุคคลทัว่ ไป
รวม

จานวน

(n=44)
ร้ อยละ

8
20
16
44

18.18
45.45
36.67
100

จากตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 33 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 25.00 และ
ส่ วนมากเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ
45.45
ตารางที่ 2 ด้านคุณภาพของเนื้อหา
ข้ อที่ คาถาม

1
รู ปที่ 7 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยน

2

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูต้ อบแบบสอบ คือ ครู อาจารย์ นักเรี ยน โรงเรี ยนวัง
ย้ อ ย และบุ ค คลทั่ ว ไป จ าน วน 44 คน ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ าก
แบบสอบถามตั้งแต่ตอนที่ 1 ถึง ตอนที่ 2 นามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยวิธีแจกแจงความถี่ (frequency) หาค่าร้อยละ (percentage)
ดังตาราง 1 - 4

3
4
5

ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
รายการ
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
รวม

จานวน

(n=44)
ร้ อยละ

11
33
44

25.00
75.00
100

6

7

8

ความสะดวกในการ
เชื่อมโยงข้อมูลภายใน
เว็บไซต์
ความสะดวกในการ
เชื่อมโยงข้อมูลไปยัง
เว็บไซต์อื่น
ความรวดเร็ วในการดาวน์
โหลดข้อมูล
ความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูล
ความเหมาะสมของข้อมูล
ภายในเว็บไซต์
การจัดลาดับเนื้อหาเป็ น
ขั้นตอน มีความต่อเนื่อง
อ่านแล้วเข้าใจ
ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้อง
ตามหลักภาษา และ
ไวยากรณ์
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
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ระดับความคิดเห็น
S.D. แปล
X
ผล
4.98 0.45 มาก
ที่สุด
4.89

0.44

มาก
ที่สุด

4.48

0.55

มาก

4.48

0.55

มาก

4.45

0.63

มาก

4.55

0.50

มาก

4.57

0.59

มาก
ที่สุด

4.41

0.69

มาก

ข้ อที่

คาถาม

9

ภาพ ในเว็บไซต์มีความ
เหมาะสม น่าสนใจ
เนื้อหากับภาพมีความ
สอดคล้องกัน
รวม

ระดับความคิดเห็น
S.D. แปล
X
ผล

4.43

0.66

4.58

0.56

ข้ อที่

คาถาม

ระดับความคิดเห็น
S.D. แปล
X
ผล
ที่สุด

รู ปแบบตัวอักษร อ่านได้
ง่ายและสวยงาม
รวม
4.44 0.64 มาก
จากตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจ ด้ าน การออกแบบและการ
จัด รู ป แบบ ผลการวิเคราะห์ พ บว่ า ส่ วนใหญ่ มี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.44, S.D. = 0.64) หากพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ขนาดตัวอักษร และรู ปแบบ
ตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =
4.64, S.D. = 0.57) รองลงมาคื อ เมนู ง่ ายต่ อ การใช้งาน อยู่ใ น
ระดับมาก ( X = 4.45, S.D. = 0.66) ส่ วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด
คือสี พ้ืนหลังกับสี ตวั อักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 0.70)

มาก

มาก
ที่สุด
จากตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจ ด้ านด้านคุณภาพของเนื้อหา
ผลการวิ เคราะห์ พ บว่ า ส่ วนใหญ่ มี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก
( X = 4.58, S.D. = 0.56) หากพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ ความสะดวกในการเชื่ อมโยงข้อมู ลภายใน
เว็ บ ไซต์ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X = 4.98, S.D. = 0.45)
รองลงมาคือ ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์
อื่น อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.89, S.D. = 0.44) ส่ วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มี
ความเหมาะสม น่ าสนใจ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. =
0.69)
ตารางที่ 3 ด้านการออกแบบและการจัดรู ปแบบ
ข้ อที่ คาถาม
ระดับความคิดเห็น
S.D. แปล
X
ผล
1
ความสวยงาม ความ
4.41 0.66 มาก
ทันสมัย น่าสนใจของ
หน้าโฮมเพจ
2
การจัดรู ปแบบในเว็บไซต์ 4.43 0.59 มาก
ง่ายต่อการอ่านและการใช้
งาน
3
สี สันในการออกแบบ
4.43 0.70 มาก
เว็บไซต์มีความเหมาะสม
4
เมนูง่ายต่อการใช้งาน
4.45 0.66 มาก
5
สี พ้นื หลังกับสี ตวั อักษรมี 4.30 0.70 มาก
ความเหมาะสมต่อการ
อ่าน
6
ขนาดตัวอักษร และ
4.64 0.57 มาก

ตารางที่ 4 ด้านการนาไปใช้งานจริ ง
ข้ อที่ คาถาม

ระดับความคิดเห็น
S.D. แปล
X
ผล
1
เนื้อหามีประโยชน์ต่อ
4.64 0.57 มาก
ผูใ้ ช้งาน และสามารถนาไป
ที่สุด
ประยุกต์ใช้ได้จริ ง
2
เป็ นสื่ อในการเผยแพร่ ข่าว 4.45 0.55 มาก
ประชาสัมพันธ์
3
สามารถใช้เป็ นแหล่ง
4.50 0.63 มาก
ความรู ้ได้
4
เป็ นแหล่งรับข้อมูลข่าวสาร 4.45 0.63 มาก
ที่ทนั สมัยและตรงกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้งาน
5
เป็ นช่องทางในการเข้าถึง 4.52 0.63 มาก
แหล่งสารสนเทศอื่นๆ
ที่สุด
รวม
4.51 0.60 มาก
ที่สุด
จากตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจ ด้ านการนาไปใช้ งานจริง ผล
การวิเคราะห์ พ บว่า ส่ วนใหญ่ มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับ มากที่ สุด

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”
125

( X = 4.51, S.D. = 0.60) หากพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ เนื้ อหามีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งาน และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้จริ ง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.64, S.D.
= 0.57) รองลงมาคื อ เป็ น ช่ องท างใน การเข้ า ถึ งแห ล่ ง
สารสนเทศอื่นๆ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D. = 0.63)
ส่ ว นข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ด คื อ เป็ นสื่ อในการเผยแพร่ ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.45, S.D. = 0.55)

คือสี พ้ืนหลังกับสี ตวั อักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 0.70) ระดับความพึงพอใจ และ
ด้ านการน าไปใช้ งานจริ ง ผลการวิเคราะห์ พ บว่ า ส่ วนใหญ่ มี
ค่ าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ มากที่ สุด ( X = 4.51, S.D. = 0.60) หาก
พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ข้อ ที่ มี ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ เนื้ อ หามี
ประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริ ง อยู่
ในระดับ มากที่ สุด ( X =4.64, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ เป็ น
ช่องทางในการเข้าถึ งแหล่งสารสนเทศอื่นๆ อยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด ( X = 4.52, S.D. = 0.63) ส่ วนข้อ ที่ มี ค่ าเฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ
เป็ นสื่ อ ในการเผยแพร่ ข่ าวประชาสั ม พัน ธ์ อยู่ในระดับ มาก
( X = 4.45, S.D. = 0.55)

สรุปผล
การพัฒ นาเว็บ ไซต์ป ระชาสั ม พัน ธ์ โรงเรี ยนบ้านรั ง
ย้อ ย ได้ด าเนิ น การตามความต้อ งการของโรงเรี ย น เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการแก้ไขปั ญ หาเครื่ องมื อ ในการประชาสั ม พัน ธ์
และยังช่วยให้เกิดรู ปแบบช่องทางการประสัมพันธ์ใหม่เพิ่มขึ้น
ส่ งผลให้ ข้อ มู ล ข่ าวสารของโรงเรี ย นบ้านรั งย้อ ยสามารถถู ก
เผยแพร่ ออกไปอย่างกว้างขว้าง ส่ งผลให้นักเรี ยน ผู ้ปกครอง
ได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารใหม่ ๆ และยัง ส่ ง ผลให้ บุ ค คลทั่ ว ไป
สามารถเข้าถึงข้อมูลของโรงเรี ยนได้มากยิ่งขึ้น และมีผลสารวจ
ความพึ งพอใจของกลุ่ม ตัวอย่าง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่า ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 33 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
25.00 และส่ วนมากเป็ นนักเรี ยน/นักศึ กษา จานวน 20 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 45.45 ระดับความพึงพอใจ ด้ านด้ านคุณ ภาพของ
เนื้ อหา ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่ วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.58, S.D. = 0.56) หากพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ข้อ ที่ มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ ความสะดวกในการเชื่ อมโยงข้อ มู ล
ภายในเว็บไซต์ อยูใ่ นระดับ มากที่สุด ( X = 4.98, S.D. = 0.45)
รองลงมาคือ ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์
อื่น อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.89, S.D. = 0.44) ส่ วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มี
ความเหมาะสม น่ าสนใจ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. =
0.69) ระดั บ ความพึ ง พอใจ ด้ าน การออกแบบและการ
จัด รู ป แบบ ผลการวิเคราะห์ พ บว่า ส่ วนใหญ่ มี ค่าเฉลี่ ย อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.44, S.D. = 0.64) หากพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ขนาดตัวอักษร และรู ปแบบ
ตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =
4.64, S.D. = 0.57) รองลงมาคื อ เมนู ง่ ายต่ อ การใช้งาน อยู่ใ น
ระดับมาก ( X = 4.45, S.D. = 0.66) ส่ วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด
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การพัฒนาระบบสนับสนุนการขายสินค้าออนไลน์ สาหรับวิสาหกิจชุมชนประเภทสิ่งทอ
The Development of Online Sales Support System for Textile Commnity Enterprise
เอกราช ธรรมษา
สาขาสมาร์ตแอปพิเคชัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ekarach.t@ubru.ac.th
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).

บทคัดย่อ
การใช้เทคโนโลยีเป็ นการเพิ่มช่องทางการตลาดที่มีความสาคัญมาก
ในปั จจุบนั โดยสามารถทาให้ชุมชนเพิ่มยอดขายสิ นค้าได้ บทความวิจยั นี้
ได้นาเสนอการศึกษา และพัฒนาระบบสนับสนุ นการขายสิ นค้าออนไลน์
ในวิสาหกิจชุมชนประเภทสิ่งทอในจังหวัดอุบลราชธานี เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ ระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ ที่พฒั นาขึ้นสามารถใช้งานได้
ทั้งรู ปแบบของเว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชัน แบบสอบถาม
ความรู ้ แบบประเมิ นความพึงพอใจ ระบบที่พฒ
ั นาขึ้นได้น าไปประเมิ น
ประสิ ทธิ ภ าพกับผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน พบว่า มีประสิ ทธิ ภ าพอยู่ ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.19, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.54) แบบสอบถาม
ความรู ้ และแบบประเมินความพึงพอใจ ได้นาไปประเมินความเที่ยงตรง
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน และความเชื่อมัน่ กับกลุ่มทดสอบ จานวน 30
คน นาเครื่ องมือ ที่ผ่านการตรวจสอบไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 60
คน ผลที่ ได้ พบว่ า ผู ้ใช้งานมี ความเข้าใจอยู่ในระดับดี ร้อ ยละ 85 มี ค่ า
สัมประสิทธิ์ อลั ฟ่ าอยู่ที่ 0.73 ถือว่ามีความเชื่อมัน่ ต่อการใช้โปรแกรม และ
ภาพรวมความพึงพอใจต่อการใช้ระบบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.43 ,
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.65)

Keywords: Community Enterprise, Web Application, Mobile
Application
1.

บทนา

การพัฒนากลยุ ทธ์ทางการตลาด ของกลุ่ม วิสาหกิจ ชุมชนที่ สาคัญ
วิสาหกิ จชุ มชนควรมี ก ารบัน ทึ กและจัดเก็บข้อมู ล เกี่ย วกับ การขายและ
ลู ก ค้ า เพื่ อ น าข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมาพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารตลาดที่ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ และควรมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจ
ชุ ม ชนตั้ ง เป็ นเครื อ ข่ า ย เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ในการด าเนิ น งาน
นอกจากนี้ ยงั มีข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานของภาครัฐ ได้ดาเนิ นการ
เพื่ อส่ งเสริ มวิส าหกิจ ชุมชน โดยควรผลักดั น ส่ งเสริ ม ให้มี การอบรมให้
ความรู ้ เกี่ย วกับการใช้อิน เทอร์ เน็ ต และสามารถน าสิ น ค้าฝากขายทาง
อินเทอร์เน็ต จะเป็ นการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายในการกระจายสิ นค้าได้
มากขึ้น เนื่องจากการขายผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นเป็ นวิธีการที่ได้รับความนิยม
และเติบโตอย่างมากในปัจจุบนั [1]
การส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมควร เพื่อสนับสนุ นให้วิสาหกิจสามารถเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่ งขั น ได้ อ ย่ างแท้ จ ริ ง ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ในด้า น
ช่ อ งทางการตลาดให้ กับวิ ส าหกิ จ ที่ ไ ด้พ ัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ต ามแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ [2] ยกตัวอย่างเช่น การใช้อีคอมเมิร์ช (e-Commerce)
ในการส่ ง เสริ ม ทางการตลาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน จัง หวัด
นครสวรรค์ อุทยั ธานี และชัยนาท พบว่า วิสาหกิจชุมชนมีความคิดเห็นใน
การให้ความสาคัญต่อประเด็นในการเลือกใช้อีคอมเมิร์ช ในการส่ งเสริ ม
การตลาดของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก [3]
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิด ที่ได้จากคาแนะนา
มาดาเนินการวิจยั เพื่อสนับสนุนและส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชนที่ เกี่ยวข้องให้
มี ร ะบบการทางานที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพและส่ งเสริ ม การขาย โดยการน า
เทคโนโลยี ม าใช้ ในการจัด เก็ บ ข้อ มู ล ให้ เป็ นระบบ เพิ่ ม ช่ อ งทางทาง
การตลาดกระจายสิ นค้าแก่ลูกค้าได้รวดเร็ว เพิ่มยอดขายมากขึ้น โดยการ
ผ่านหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยประสานงาน สร้างความ
น่าเชื่อถือหรื อจูงใจให้วิสาหกิจชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการใช้ระบบ

คาสาคัญ: วิสาหกิจชุมชน เว็บแอปพลิเคชัน โมบายแอปพลิเคชัน

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
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นอกเหนื อจากวิสาหกิจชุมชนจะได้ประโยชน์แล้ว ข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
ไว้ที่ศูนย์กลาง จะถูกแสดงเป็ นรายงานผลเป็ นบทสรุ ปหรื อองค์ความรู ้ใน
ข้อมูล นั่น ส่ ง กลับไปยังองค์ การบริ ห ารส่ วนจังหวัด เพื่อ ที่ จะได้บริ ห าร
จัดการและวางแผนกลยุทธ์ในการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถอยู่
ได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป

2. การออกแบบ (D)
2.1 การออกแบบระบบ

วัตถุประสงค์
1. พัฒ นาและหาประสิ ทธิ ภาพของระบบสนับสนุ น การขายสิ นค้า
ออนไลน์
2. ประเมินความรู ้ต่อการใช้ระบบสนับสนุนการขายสินค้าออนไลน์
3. ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสนับสนุ นการขายสิ นค้า
ออนไลน์
ภาพที่ 2 การทางานของระบบ

การดาเนินการวิจัย

2.2 การออกแบบสอบถาม
2.2.1 แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบ 3 ด้าน จานวน
15 ข้อ เป็ นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท [5]
2.2.2 แบบสอบถามความเข้าใจต่อการใช้งานระบบ จานวน
10 ข้อ มีท้งั ทางบวกและทางลบ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดเป็ น 0
2.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ จานวน
10 ข้อ เป็ นแบบประเมินตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท
3. การพัฒนา (D)
3.1 ระบบสนับสนุนงานการขายสินค้าออนไลน์
3.1.1 การพัฒนาระบบ สนั บสนุ น การใช้งานทั้งในรู ปแบบของ
เว็บแอปพลิ เคชัน และโมบายแอปพลิเคชัน โดยใช้หลักการ ปรับเปลี่ย น
การแสดงผลตามขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ (Web Responsive) ทาให้ใช้
งานผ่ า นอุ ป กรณ์ พ กพา เช่ น โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ หรื อ แท๊ ปเลตได้ ระบบ
ควบคุมการทางานพัฒนาด้วยภาษาพีเอชพี (PHP) ร่ วมกับฐานข้อมูลมาย
เอสคิวแอล (MySQL) และใช้เครื่ องมือ Bootstrap Framework, JavaScript
และ CSS สาหรับออกแบบส่ วนต่อ ประสานกราฟิ กกับผู ใ้ ช้ (GUI) ระบบ
ใช้งานได้ผ่านทางบราวเซอร์ และติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ (Android)
3.1.2 การประเมินประสิทธิภาพ ได้แก่ การประเมินหัวข้อฟังก์ชัน
การทางานของระบบด้วยดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) และการทดสอบ
การทางานของระบบด้วยวิธีก ล่อ งขาว (White box) [6] ได้แก่ ด้านการ
ทดสอบส่ ว นย่ อ ย ด้า นการทดสอบโดยรวมแต่ ล ะส่ ว น และด้า นการ
ทดสอบทั้งระบบ
3.2 แบบสอบถามประเมินความรู ้เกี่ยวกับระบบ เป็ นแบบประเมิน ที่
ใช้ส าหรั บประเมิ น ความรู ้ ความเข้า ใจหลั งจากที่ ได้ใ ช้ง านระบบของ
วิสาหกิจชุมชน มีขอ้ คาถามที่เป็ นทางบวกและทางลบ ดังนี้

ผู ้วิ จัยได้น าหลัก การของเอ็ ด ดี้ โ มเดล (ADDIE Model) มาใช้เป็ น
ขั้นตอนในการด าเนิ นการวิ จัย ซึ่ งนอกเหนื อจากเอ็ด ดี้โมเดลจะนิ ย มน า
ออกแบบระบบการสอน ยังมีนักพัฒนาระบบสารสนเทศนามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาระบบงานทางด้านคอมพิ วเตอร์ ประกอบด้วย 5 ขั้น ตอน
ได้แก่ การวิเคราะห์ (Analysis: A) การออกแบบ (Design: D) การพัฒ นา
(Development: D) ก ารน าไป ใช้ (Implement: I) แ ล ะ ก ารส รุ ป ผ ล
(Evaluation: E) [4] รายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั

1. การวิเคราะห์ (A)
ผูว้ ิจัยได้ดาเนิ นการเก็บข้อมูล โดยการสอบถามปัญหา และความ
ต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทสิ่งทอ พื้นที่จงั หวัดอุบลราชธานี
ด้ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ จากนั้ นน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าท าการวิ เคราะห์ ค วาม
ต้องการของชุมชน ซึ่ งพบว่า มี ความต้องการเพิ่มช่องทาง ทางการตลาด
เพิม่ ขึ้น ในการขายสินค้าเพิม่ เติม ผ่านเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบนั

ตารางที่ 1 ข้อคาถามประเมินความรู ้

ข้อคาถาม
1. ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งลงทะเบียน
2. ท่านสามารถเข้าใช้งานได้เพียงรหัสเดียว
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3. ท่านสามารถเพิ่มข้อมูลที่เป็ นเนื้ อหารายละเอียด และรู ปภาพได้บ น
เว็บไซต์และมือถือ
4. ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าวิสาหกิจชุมชนอื่นได้ทนั ที
5. ท่านสามารถตรวจสอบยอดการสั่งซื้อได้
6. ท่านสามารถตรวจสอบการชาระเงินได้
7. ท่านไม่สามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าได้
8. ท่านสามารถจัดการข้อมูลสื่อที่วิดีทศั น์ได้
9. ท่านสามารถจัดการส่งเสริ มการขายสินค้าได้
10. ท่านสามารถตรวจสอบสรุ ปยอดขายประจาวัน เดือน ปี ได้
ภาพที่ 4 โมบายแอปพลิเคชัน

ก่อนน าไปใช้ ได้ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity)
ด้วยดัชนีความสอดคล้อง ปรับปรุ งแบบสอบถามตามคาแนะนา และนาไป
ทดสอบกับกลุ่มทดสอบ (Try out) จานวน 30 คน หลังจากทดสอบใช้งาน
ระบบ นาข้อมูลที่ได้หาความเชื่อมั่นด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient; α) [7]
3.3 แบบประเมินความพึงพอใจ เป็ นแบบประเมินที่ใช้หลังจากที่
ใช้งานระบบ ก่อนนาไปใช้ได้ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามด้วยดัชนีความสอดคล้อง ปรับปรุ งตามคาแนะนา และนาไป
ประเมินความพึงพอใจกับกลุ่มทดสอบ จานวน 30 คน หลังจากทดสอบใช้
ระบบ นาข้อมูลที่ได้หาความเชื่อมั่นด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟาของครอนบัค
4. การนาไปใช้ (I)
ระบบซื้ อขายสิ น ค้าออนไลน์ นาไปใช้ทดลองกับกลุ่ม ตัวอย่าง
ซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจชุมชนประเภทสิ่ งทอในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเลือก
วิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 60 คน
5. การประเมินผล (E)
5.1 การประเมิ น ความรอบรู ้ ด้า น การใช้ ง านระบบ โดยการ
ตรวจสอบความเชื่อมั่น โดยใช้สถิติร้อยละ และการวิเคราะห์ ข้อมู ลด้วย
สัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าของครอนบัค
5.2 ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบด้วยแบบสอบถามโดย
ใช้การประเมินตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท

2. ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ โดยให้ ผู ้เชี่ ย วชาญที่ มี ค วามช านาญ
ทางด้านซอฟต์แ วร์ จานวน 3 คน ประเมิน ฟั งก์ชัน การทางานของระบบ
ด้ว ยดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง พบว่ า มี ค วามเที่ ย งตรง (IOC = 0.78) และ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพด้ว ยมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ พบว่ า มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.19, SD = 0.54) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ

ด้านการประเมิน
Mean SD แปลผล
ด้านการทดสอบส่วนย่อย
4.20 0.55 มาก
ด้านการทดสอบโดยรวมแต่ละส่วน
4.23 0.57 มาก
ด้านการทดสอบทั้งระบบ
4.13 0.51 มาก
เฉลี่ย
4.19 0.54 มาก
3. คุณภาพของแบบสอบถาม ซึ่งจากการนาแบบสอบถามที่พฒั นาขึ้น
ไปตรวจสอบ พบว่ า มี ค วามเที่ ย ง (IOC = 0.75) จากการประเมิ น ของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 คน และนาไปใช้กับกลุ่มทดสอบ มีความเชื่อมั่น โดย
ค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าอยูท่ ี่ 0.79 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีคุณภาพ
4. คุ ณ ภาพของแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ ซึ่ งจากการน าแบบ
ประเมิ น ที่ พ ัฒ นาขึ้ น ไปตรวจสอบ พบว่ า มี ค วามเที่ ย ง (IOC = 0.80)
ประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 คน และนาไปใช้กบั กลุ่มทดสอบ มีความ
เชื่อมัน่ โดยค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าอยู่ที่ 0.75 ถือว่าแบบประเมินมีคุณภาพ
5. การประเมินความรู ้ และประเมิ นความพึ งพอใจ พบว่า ผูใ้ ช้งานมี
ความเข้าใจ ร้อ ยละ 85 และค่าสั มประสิ ทธิ์ อัลฟ่ าอยู่ ที่ 0.73 ถือ ว่า กลุ่ ม
ทดลองมีความเข้าใจต่อการใช้โปรแกรม ข้อมูลที่ได้ถือว่ามีความเชื่อมั่น
และภาพรวมความพึงพอใจต่อการใช้ระบบอยู่ในระดับมาก (Mean=3.43,
SD = 0.65) ดังตารางที่ 3

ผลการวิจัย
1. ระบบสนับสนุ นการขายสินค้าออนไลน์ ได้พฒั นาขึ้นในรู ปแบบ
ของเว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชัน ดังภาพที่ 3 และ 4

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ

Mean SD แปลผล
หัวข้อ
1. รู ปแบบการใช้งาน มี ค วามสนใจและ 3.43 0.53 มาก
สร้างแรงจูงใจให้สนใจใช้งานเพิ่มมากขึ้น
2. การใช้งานผ่านระบบมีข้ ันตอนในการ 3.14 0.38 ปาน
ใช้เข้าใจง่าย ทาให้การใช้งานสะดวกและ
กลาง
ง่ายขึ้น
3. การใช้ ง านผ่ า นระบบมี ร ายละเอี ย ด 3.29 0.49 ปาน
ภาพที่ 3 เว็บแอปพลิเคชัน
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พบว่า ผู ้ใช้ง านมี ค วามเข้า ใจอยู่ ในระดับ ดี คิ ด เป็ นร้อ ยละ 85 และมี ค่ า
สัม ประสิ ทธิ์ อัลฟ่ าอยู่ที่ 0.73 ถือ ว่ากลุ่ มทดลองมี ความเข้าใจต่ อการใช้
โปรแกรมและข้อมูลที่ได้มีความเชื่อมัน่ ให้ผูใ้ ช้งานประเมินความพึงพอใจ
ต่อการใช้ระบบ พบว่า มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean =
3.43, SD = 0.65)

Mean SD แปลผล
หัวข้อ
เนื้ อหาเหมาะสม ชัดเจน เข้าใจง่าย ทาให้
กลาง
เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
4. การใช้ ง านผ่ า นระบบมี ก ารน าเสนอ 3.43 0.53 มาก
เนื้ อหาในรู ป แบบข้อ ความ รู ป ภาพและ
วีดีโอ ทาให้เกิดความเข้าใจ
5. ก ารใช้ ง าน ผ่ าน ร ะ บ บ มี รู ป แ บ บ 3.43 0.53 มาก
หลากหลาย ทาให้ผูใ้ ช้งาน เกิดการเรี ยนรู ้
เข้าใจเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น
6. การท างานภายระบบมี ค วามถู ก ต้ อ ง 3.57 0.53 มาก
นาไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์ได้
7. การใช้งานผ่านระบบสามารถทาให้เกิด 4.29 0.49 มาก
ช่อ งทาง ทางด้านการตลาด สามารถเพิ่ ม
ที่สุด
ปริ มาณการขายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
8. การใช้ ง านระบบสามารถสอบถาม 3.29 0.95 ปาน
ปั ญหาระหว่างเพื่ อนและผู ้ดูระบบ ทาให้
กลาง
ได้คาตอบ เข้าใจเนื้อหาเพิ่มขึ้น
9. รู ป แบบการใช้ร ะบบ สามารถท าให้ 3.14 0.90 ปาน
ผู ้ใ ช้ ง านสามารถวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ
กลาง
นามาใช้งานภายในระบบได้ถูกต้อง
10. รู ปแบบการใช้ระบบนี้ ทาให้ผูใ้ ช้งาน 3.29 0.49 ปาน
สามารถเห็ น ช่ อ งทาง และสามารถทาให้
กลาง
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาได้เพิ่มมากขึ้น
เฉลี่ย
3.43 0.65 มาก
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สรุปผลและอภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
ระบบ 2) ประเมินความรอบรู ้ของวิสาหกิจชุมชนต่อการใช้ระบบ และ 3)
ประเมิ น ความพึ งพอใจต่ อ การใช้ งานระบบ สนั บสนุ น การขายสิ น ค้ า
ออนไลน์ การวิจัยได้นาวิธีการของเอดดี้โมเดลมาใช้ดาเนินการวิจยั ระบบ
พัฒ นาขึ้นในรู ปแบบของเว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชัน การ
ทางานของระบบประกอบด้วย ผูด้ ูแลระบบ วิสาหกิจชุ มชน ลูกค้า และ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจัง หวัด น าระบบที่ พ ัฒ นาขึ้ น ไปหาประสิ ทธิ ภ าพ
คุ ณ ภาพของแบบสอบถาม และแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ จาก
ผู ้เชี่ ย วชาญจ านวน 3 คน ซึ่ งก่ อ นน าไปใช้ ใ นการทดลอง ได้ ท าการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบสอบถาม พบว่ า แบบสอบถามความรู ้ มี
คุ ณ ภาพ (IOC = 0.75, α = 0.79 ) และแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจมี
คุณภาพ (IOC = 0.80, α = 0.75 ) จากกลุ่มทดสอบ จานวน 30 คน
ผลการวิจัย จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบสนับสนุ นการ
ขายสินค้าออนไลน์ พบว่า มีประสิ ทธิ ภาพอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.19,
SD = 0.54) และน าระบบที่ ได้ไ ปทดลองใช้ง านระบบกับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง
จานวน 60 คน หลังการทดลองได้ประเมิ นความรู ้ ต่อ การใช้งานระบบ
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การพัฒนาเครื่ องให้ อาหารปลาแบบพ่นปรับองศาอัตโนมัติ
Development of an automatic degree spraying fish feeder
ปริญญา รจนา 1 รณยุทธ นนท์ พละ1 วาสนา เกษมสินธ์ 1 สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ 1
1
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บทคัดย่อ

นํ้าให้เพียงพอต่อปริ มาณผูบ้ ริ โภคซึ่ งสามารถสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกร
เป็ นอย่างมากทําให้มีการคิดค้นเครื่ องให้อาหารปลาขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่ใน
การจ่ายอาหารให้ได้ตรงเวลาและในปริ มาณที่ เหมาะสม เครื่ องให้อาหาร
ปลาอัตโนมัติจะอํานวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ ลี้ยงปลา ทําให้มีเวลาดําเนิ น
กิ จกรรมในชี วิต ประจําวัน ต่ างๆ โดยไม่ ต้องคอยกังวลเกี่ ยวกับ การให้
อาหารปลา[2] ปั ญหาที่ ส่ งผลกระทบต่อการทําเกษตรกรรมเลี้ยงปลาคือ
พื้นที่ทาํ การให้อาหารปลาไม่เพียงพอจึงไม่สามารถขยายปริ มาณการเลี้ยง
ปลาได้อี ก ประเด็ น หนึ่ งถ้า ต้อ งการขยายขนาดการเลี้ ย งปลาหรื อ เพิ่ ม
ปริ มาณผลผลิตโดยมีการเลี้ยงเป็ นจํานวนมากมีหลายบ่อปั ญหาจึงอยูท่ ี่การ
ควบคุ ม การให้ อ าหารปลาไม่ ท่ัวถึ ง โอกาสที่ ป ลาจะเจริ ญ เติ บ โตอย่าง
ต่อเนื่ องก็ลดลงด้วย และปั ญหาที่ มีความต้องการบุคลากรมาก จึงต้องจ้าง
แรงงานมาช่วยให้อาหารปลาอีกเป็ นการสิ้ นเปลืองต้นทุนการผลิตเพิ่มมาก
ขึ้น และบางครั้งบุคลากรที่จา้ งมาช่วยในการให้อาหารปลา ไม่สามารถมา
ทํางานได้ตามหน้าที่ ของตนเช่นป่ วย ลา เป็ นต้น ซึ่ งส่ วนนี้ควบคุมได้ยาก
ส่ งผลให้ราคาสิ นค้าโดยรวมทั้งต้นทุน และแรงงานที่ ดูแลให้อาหารปลา
นั้ น มี ร าคาที่ สู งขึ้ น การให้ อ าหารปลา นั้ นต้อ งให้ เป็ นเวลาและให้ ใ น
จํานวนที่พอเหมาะกับนํ้าหนักของปลาในบางครั้งผูด้ ูแลในการให้อาหารก็
ให้อาหารมากบ้างน้อยบ้างทําให้ปลาให้ผลผลิตได้ไม่เต็มที่ ไม่ทนั ต่ออก
การจําหน่าย[3]
จากความสําคัญของปั ญหาดังกล่าวคณะผูว้ ิจยั มีความสนใจในการ
สร้างเครื่ องให้อาหารปลาแบบพ่นปรับองศาอัตโนมัติ เพื่อช่ วยให้การให้
อาหารปลาที่ ต รงเวลาและในปริ ม าณที่ เหมาะสมทําให้ ช่ ว ยลดต้น ทุ น
ค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ลดการใช้แรงงานคน ลดระยะเวลา และลดต้นทุน
ในการเลี้ ยงสั ต ว์ น้ ํ าได้ โดยเครื่ อ งให้ อ าหารปลาแบบพ่ น ปรั บ องศา
อัตโนมัติ ควบคุมด้วย NodeMCU และใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นแหล่ง
พลังงานสะอาดที่ ได้จากธรรมชาติ สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงของดวง
อาทิตย์ให้เป็ นพลังงานไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์จะ
เป็ นไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทนั ที รวมทั้งนําไป
เก็บไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อนํามาใช้ในภายหลังทําให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพเครื่ อง
ให้อาหารปลาแบบพ่นปรับองศาอัตโนมัติที่ควบคุมการทํางานด้วย Node
MCU และ App Blynk บนสมาร์ ทโฟน ตัวเครื่ องมีระบบการทํางานอยู่ 2
รู ปแบบคือ พ่นให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติ(Auto) และพ่นให้อาหารปลา
แบบกําหนดเอง(Manual) เครื่ องจะสามารถปรับตั้งองศาก้มเงยของการพ่น
ได้ 4 ระดับคือ 0, 15, 30 และ 45 องศา ผลการวิจยั พบว่า ระยะทางในการ
พ่นเม็ดอาหารปลาสามารถพ่ น ได้ไกลสุ ดเฉลี่ย 5.4เมตร ที่ มุ ม 45 องศา
ประสิ ทธิภาพด้านปริ มาณของการพ่นเม็ดอาหารปลาต่อเวลา สามารถพ่น
จ่ายอาหารปลาได้เฉลี่ ย 2.85 กิ โลกรั ม ต่ อนาที และผลการทดสอบหา
ประสิ ทธิ ภาพด้านการควบคุม ผ่าน App Blynk บนสมาร์ ทโฟน สามารถ
ควบคุมการทํางานได้ทุ กครั้ง การปรั บ องศาของการพ่ นให้อาหารปลามี
ความเที่ยงตรงโดยมีความคาดเคลื่อนเพียง 0.4 องศา
คําสําคัญ : การเลี้ยงปลา, เครื่ องให้อาหารปลา, พ่นอัตโนมัติ

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

ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมมีทรั พยากรธรรมชาติ ที่ มี
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ดัง คํากล่ า วที่ ว่ า “ในนํ้ ามี ป ลาในนามี ข ้าว”[1] แต่
ทรัพยากรดังกล่าวได้ถูกนํามาใช้ในการอุปโภคบริ โภคในจํานวนที่สูงขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสั ตว์น้ ําในแหล่ งนํ้าธรรมชาติ ได้มี จาํ นวนลดน้อยลง
ดังนั้นการเลี้ยงปลาในบ่อจึงเป็ นแนวทางหนึ่ งที่สามารถเพิ่มปริ มาณสัตว์

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 การเลีย้ งปลา

การเลี้ยงปลาเป็ นอาชี พที่ สําคัญ ไม่ แ พ้อาชี พ การปลู กพื ชต่ าง ๆ
โดยเฉพาะเกษตรกรที่ อ าศั ย อยู่ ใ กล้ แ ม่ น้ ํ าลํา คลองหรื อ พื้ น ที่ ที่ มี น้ ํ า
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2.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU

ชลประทานเข้าถึง รวมถึงพื้นที่ไร่ นาต่างๆ ที่มีบ่อกักเก็บนํ้าตามฤดูกาล ซึ่ง
สามารถสร้างรายได้อย่างมากต่อปี นอกจากนั้น การเลี้ยงปลาถือเป็ นการ
สร้ างแหล่ งอาหารสําหรั บ การบริ โภคในแต่ ล ะวัน ที่ น อกเหนื อจากการ
นําไปจําหน่าย
การเลี้ยงปลา หมายถึง การทําให้ปลามีการเจริ ญเติบโต และเพิ่ม
ขนาดนํ้าหนักให้ได้ตามเป้าหมายด้วยการให้อาหารและการดูแลนอกเหนือ
จากการปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติ
การเพาะพันธุ์ปลา หมายถึง การขยายพันธุ์ และเพิ่มจํานวนของปลา
ให้มีปริ มาณมากขึ้น ด้วยการจัดการการผสมพันธุ์ของไข่ และการอนุบาล
ให้ลกู ปลาสามารถเติบโตได้

ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU คื อ บอร์ ด คล้าย Arduino ที่
สามารถเชื่ อมต่ อกับ WiFi ได้ และสามารถเขียนโปรแกรมด้วย Arduino
IDE ได้เช่ น เดียวกับ Arduino และบอร์ ดยังมีราคาถูกเหมาะแก่ผูท้ ี่ เริ่ มต้น
ศึกษาหรื อทดลองใช้งานเกี่ยวกับ Arduino, IoT, อิเล็กทรอนิกส์ หรื อแม้แต่
การนํ า ไปใช้ ง านจริ ง ภายในบอร์ ด ของ NodeMCU ประกอบไปด้ ว ย
esp8266 (ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ WiFi ได้ ) พร้ อ ม
อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกต่างๆ เช่น พอร์ ต micro USB สําหรับจ่ายไฟ/
อัป โหลดโปรแกรม, ชิ พสําหรั บ อัป โหลดโปรแกรมผ่านสาย USB, ชิ พ
แปลงแรงดันไฟฟ้า และขาสําหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก เป็ นต้น[5]
NodeMCU esp8266 ทํางานที่แรงดันไฟฟ้า 3.3V - 3.6V การ
นําไปใช้งานร่ วมกับเซ็นเซอร์อื่นๆที่ใช้แรงดัน 5V ต้องใช้วงจรแบ่งแรงดัน
มาช่วย เพื่อไม่ให้โมดูลพังเสี ยหาย กระแสที่โมดูลใช้งานสู งสุ ดคือ 200mA
ความถี่คริ สตอล 40MHz ทําให้เมื่อนําไปใช้งานอุปกรณ์ที่ทาํ งานรวดเร็ ว
ตามความถี่ เช่น LCD ทําให้การแสดงผลข้อมูลรวดเร็ วกว่าไมโคร
คอนโทรลเลอร์ Arduino

2.2 เครื่ องให้ อาหารปลาอัตโนมัติ

การใช้แรงงานคนในการเลี้ยงปลา ปริ ม าณการให้อาหารปลาที่

มากหรื อน้อยเกินไป ทําให้ปลากินอาหารไม่พอการเจริ ญเติบโตไม่เท่ากัน
หรื อกินไม่หมดจนเกิดการเน่าเสี ย เป็ นปั ญหาหลักของผูเ้ ลี้ยงปลา
วัน ชนะ มหาสวัส ดิ์ ได้ท ําการออกแบบและพัฒ นาเครื่ อ งให้
อาหารปลากระชังระบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ที่มีกล่อง
ควบคุม หรื อ Timer เป็ นตัวตั้งเวลาในการทํางานโดยอัตโนมัติ สามารถ
กําหนดให้อาหารปลากระชังวันละ 3 ครั้ง กําหนดไว้ช่วงเช้า กลางวัน และ
เย็น รวมทั้งยังกําหนดปริ มาณการให้อาหารปลาที่มีขนาดแตกต่างกัน เช่น
ปลาขนาดเล็ก อายุ 1-2 เดือน จะต้องให้อาหารมื้อละ 2 - 2.5 กก. ปลาที่ มี
ขนาดใหญ่อายุ 2 - 4 เดือน ให้อาหารมื้อละ 2.5 - 5 กก. ต่อกระชัง ทั้งนี้ยงั
สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่ าคํานวณให้เพิ่มหรื อลดปริ มาณอาหารตาม
จํานวนของปลาในกระชังได้อีกด้วย[2]
เสาวภาคย์ ฟองมูลได้ทาํ การทดลองและทดสอบเครื่ องให้อาหาร
ปลาอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถทํางานแทนผูป้ ระกอบการจริ ง
ได้ โดยการทํางานของเครื่ องสามารถจ่ายอาหารตรงเวลาทุก 10 นาที/ครั้ง
และปลาได้รับอาหารอย่างทัว่ ถึงในรัศมีการให้อาหารสูงสุด
170
เซนติเมตร[4]
รัฐพล ดุลยะลา จัดทําโครงงานเครื่ องให้อาหารแบบอัตโนมัติ
แบบทุ่นลอยพลังงานแสงอาทิตย์โดยได้มีการศึกษา และรวบรวมข้อมูล
จากนั้นจึงทําการออกแบบโดยแบ่ง การออกแบบเป็ น 2 ส่ วน คือด้านการ
ออกแบบโครงสร้าง และการออกแบบวงจรควบคุมและวงจรเก็บประจุ
พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์จนถึงการเขียนโปรแกรมควบคุม ในด้านการ
ออกแบบโครงสร้างส่วนของการทรงตัวของตัวเครื่ องเมื่ออยูต่ รงกลางให้
ตัวเครื่ องมีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงสี่ เหลี่ยมลูกเต๋ าเพื่อที่จะให้ตวั ถังเก็บอาหาร
อยูต่ รงกลางลักษณะทําเป็ นเรื อนและการกดของนํ้าหนักทําให้สมดุล อีก
ด้านคือการออกแบบส่วนระบบควบคุมการทํางานโดยใช้ Microcontroller
เมื่อออกแบบเสร็จแล้วจึงทําการสร้าง และประกอบโครงสร้างเข้ากับกลไก
แล้วทําการทดสอบตัวโครงงานพร้อมกันทั้งหมด โครงงานนี้ยงั สามารถ
นําระบบควบคุมที่ใช้ในโครงงานไปประยุกต์ใช้กบั การให้อาหารสัตว์เลี้ยง
อื่นได้อีก และเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางานให้สะดวกขึ้น[3]

3. การออกแบบและสร้ าง
3.1 การออกแบบส่ วนประกอบ

รู ปที่ 1 ส่ วนประกอบเครื่ องให้อาหารปลาแบบพ่นปรับองศาอัตโนมัติ

3.2 การติดตั้งมอเตอร์

รู ปที่ 2 การติดตั้งมอเตอร์เข้ากับชุดใบพัดเครื่ องพ่น
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3.3 การติดตั้งอุปกรณ์ เข้ ากับโครงสร้ าง

3.4 การควบคุมและแสดงการทํางาน ด้ วย App Blynk

รู ปที่ 6 การควบคุมบนสมาร์ทโฟน ด้วย App Blynk

รู ปที่ 3 การติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับโครงสร้าง

3.5 ทดสอบการทํางานของเครื่ อง และหาประสิทธิภาพ

3.4 ระบบควบคุม

รู ปที่ 7 การทดสอบเครื่ อง และหาประสิ ทธิภาพ
รู ปที่ 4 หลักการทํางานของระบบควบคุม

4. ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ
4.1 การทดสอบและหาประสิทธิภาพ

3.3 วงจรควบคุม

รู ปที่ 8 การทดสอบและหาประสิ ทธิภาพ
จากรู ป ที่ 8 คณะผู ้วิ จัยได้นํ าข้อ มู ล ที่ เก็ บ รวบรวมผลมาจากการ
ทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพแล้วนํามาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทาง

รู ปที่ 5 การประกอบวงจรควบคุม
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพด้านการควบคุมผ่าน App Blynk บนสมาร์ ทโฟน

สถิติตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลไว้
3 ส่วนดังต่อไปนี้
4.1.1 ผลการทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพด้านระยะทางในการพ่ น
เม็ดอาหารปลา

การทดสอบ

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพด้านระยะทางในการพ่นเม็ดอาหารปลา
ปรับมุมก้ มเงย

ระยะการพ่ น

ครั้งที่

(องศา)
0

1
2
3

(เมตร)
4.20
4.10
4.20

1
2
3

4.16
4.60
4.60
4.50

1
2
3

4.56
5.10
5.00
5.00

1
2
3

5.03
5.40
5.30
5.50

ค่ าเฉลีย่
15
ค่ าเฉลีย่
30
ค่ าเฉลีย่
45
ค่ าเฉลีย่

การปรับองศาการพ่ นให้ อาหารปลา

auto

manual

ตั้งเวลา

0°

15°

30°

45°

ครั้งที่1







0°

14°

30°

45°

ครั้งที่2







0°

15°

30°

45°

ครั้งที่3







0°

15°

29°

45°

ค่ าเฉลีย่







0°

14.6°

29.6°

45°

5. สรุป

การหาประสิ ท ธิ ภาพของเครื่ องให้ อ าหารปลาแบบพ่ น ปรั บ องศา
อัตโนมัติ จากผลการทดสอบและเก็บ ข้อมู ล พบว่ าเครื่ องให้ อาหารปลา
แบบพ่นปรับองศาอัตโนมัติสามารถทํางานได้ดีตามขอบเขตที่กาํ หนดไว้
โดยด้านระยะทางในการพ่นเม็ดอาหารปลา เครื่ องสามารถพ่นได้ไกลสุ ด
ที่ ค่าเฉลี่ย 5.4เมตร ที่ มุม 45 องศา ประสิ ท ธิ ภาพด้านปริ มาณของการพ่ น
เม็ ด อาหารปลาต่ อ เวลา เครื่ อ งสามารถพ่ น ให้ อาหารปลาได้เฉลี่ ย 2.85
กิโลกรัมต่อนาที และผลการทดสอบหาประสิ ทธิภาพด้านการควบคุมผ่าน
App Blynk บนสมาร์ ทโฟน ผลการทดสอบสามารถควบคุมการทํางานได้
ทุกครั้ง และการปรับองศาของการพ่นให้อาหารปลามีความเที่ยงตรงโดยมี
ความคาดเคลื่อนเพียง 0.4 องศา

5.40

4.1.2 ผลการทดสอบหาประสิ ทธิภาพด้านปริ มาณของการพ่นเม็ด
อาหารปลาต่อเวลา

6. กิตติกรรมประกาศ

ผูเ้ ขียนบทความขอขอบคุณผูท้ ี่ ให้ คาํ แนะนําในการทําวิจยั ในครั้งนี้
ทุ ก ท่ าน คณาจารย์ที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้องทุ ก ท่ าน รวมทั้งนัก ศึ ก ษาสาขาวิช า
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ให้ความร่ วมมือ
ในการทดลองและเก็บข้อมูลและได้สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ตลอดจนคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ ให้ใช้สถานที่ และเครื่ องมือในการทํางานวิจยั
และเอกสารการในครั้งนี้

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพด้านปริ มาณของการพ่นเม็ดอาหารปลาต่อเวลา
ปริมาณอาหารปลาและองศาของการพ่ น
ครั้งที่

การควบคุมให้ อาหารปลา

(กิโลกรัม/นาที)
0°

15°

30°

45°

ครั้งที่1

2.82

2.88

2.89

2.88

ครั้งที่2

2.80

2.89

2.88

2.88

ครั้งที่3

2.80

2.86

2.88

2.88

ค่ าเฉลีย่

2.80

2.87

2.88

2.88
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4.1.3 ผลการทดสอบหาประสิ ทธิภาพด้านการควบคุมผ่าน App
Blynk บนสมาร์ทโฟน
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ตัวถอดคำรหัสโครงข่ำยประสำทเทียมเพอร์ เซ็ปตรอนหลำยชั้น
สำหรับระบบกำรบันทึกข้ อมูลแบบบิตแพ็ตเทิร์นที่ใช้ กำรอ่ ำนข้ อมูลสองแทร็กด้วยหัวอ่ำนเดียว
A Multilayer Perceptron Decoder for Single Reader/Two-Track Reading (SRTR)
in Bit-Pattern Media Recording Systems
ณัฏฐกันย์ เรื องเนตร และ ชำนนท์ วริสำร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
63609010@kmitl.ac.th และ chanon.wa@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

1. บทนำ

เทคโนโลยี ก ารบัน ทึ ก แบบบิ ต แพ็ ต เทิ ร์ น มี เ ดี ย นั้ นเป็ นหนึ่ งใน
เทคโนโลยีทางเลือกที่ช่วยเพิ่มความหนาแน่นเชิงพื้นที่ของอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟได้สูงถึง 4 เทระบิตต่อตารางนิ้ว อย่างไรก็ตามในการ
เพิ่มความหนาแน่นเชิงพื้นที่จดั เก็บข้อมูลนั้นจาเป็ นต้องลดระยะความห่ าง
ของสื่ อบันทึ กให้ แคบลงส่ งผลให้ เกิ ดการแทรกสอด 2 มิติข้ ึน เช่ น การ
แทรกสอดระหว่างแทร็ กและระหว่า งสัญลักษณ์ซ่ ึ งกระทบต่อสมรรถนะ
ของระบบแย่ลงเป็ นอย่างมาก ดังนั้นการศึกษานี้ ได้นาเสนอการใช้โครงข่าย
ประสาทเทียมชนิดเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้นในการช่วยถอดรหัสข้อมูลบน
ระบบการบันทึกข้อมูลแบบเข้ารหัสมอดูเลชันที่อตั รารหัส 3/5 ที่ใช้หัวอ่าน
เดี่ยวอ่านข้อมูลสองแทร็ กในระบบการบันทึกแม่เหล็กแบบบิตแพ็ตเทิร์น
มีเดี ย จากผลการทดสอบพบว่ าระบบที่ น าเสนอนั้นมี สมรรถนะที่ ดี ก ว่ า
ระบบที่ไม่มีการเข้ารหัสและระบบการบันทึกแบบดั้งเดิมเป็ นอย่างมาก

โลกปั จจุ บ ันนี้ ผลักดันให้ การใช้ชี วิตส่ วนใหญ่เข้าสู่ โลกออนไลน์
ส่ งผลให้การใช้ระบบคลาวด์เพิ่มสู งขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นเพื่อเก็บข้อมูล
จานวนมหาศาลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องจาเป็ นจะต้องเพิ่มความหนาแน่นของ
พื้นที่ จดั เก็บข้อมูลของฮาร์ ดดิ สก์ไดร์ ฟ โดยหนึ่ งในเทคโนโลยีทางเลื อก
อย่ า งระบบการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล แบบบิ ต แพ็ ต เทิ ร์ น มี เ ดี ย (Bit-Patterned
Magnetic Recording: BPMR) [1] ที่สามารถเพิ่มความหนาแน่นเชิงพื้นที่ ได้
สู งถึง 4 เทระบิ ตต่ อตารางนิ้ ว โดยเทคโนโลยี น้ ี จะเก็ บข้อมู ลลงบนเกาะ
ข้อมูล (bit island) ซึ่ งถูกสร้ างจากวัสดุแม่เหล็กล้อมรอบด้วยวัสดุ ที่ ไม่ มี
คุณสมบัติทางแม่เหล็ก อย่างไรก็ตามระบบการบันทึกแบบบิต แพ็ตเทิ ร์ น
มีเดียยังคงมีอุปสรรคทั้งในกระบวนการเขียนและกระบวนการอ่ าน เช่ น
การเพิม่ ความหนาแน่นของพื้นที่ทาให้ระยะห่างของแต่ละบิตแคบลง ส่งผล
ให้ สั ญญาณอ่ านกลับที่ ได้ถู ก รบกวนด้วยการแทรกสอดเชิ งสั ญลักษณ์
(Inter-Symbol Interference: ISI) และการแทรกสอดระหว่างแทร็ ก (InterTrack Interference: ITI) ที่ซ่ ึงส่ งผลกระทบต่อสมรรถนะโดยรวมของระบบ
ให้แย่ลงเป็ นอย่างมาก
เมื่อไม่นานมานี้ โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Networks: NNs) ได้
เข้ามามีบทบาทในระบบการประมวลผลสัญญาณสาหรับการบันทึกข้อมูล
เชิ ง แม่ เ หล็ ก อาทิ เ ช่ น โครงค่ า ยประสาทเที ย มประเภทคอนโวลู ชัน
(Convolutional Neural Networks: CNNs) [2] ได้ถู ก น ามาใช้ใ นระบบการ
ถอดรหัสแบบวนซ้ าด้วยการตรวจสอบความเท่ าเที ยมกันของอัตราส่ วน
ความเป็ นไปได้ (Log Likelihood Ratio: LLR) ของบิ ตข้อมูลที่ บันทึ ก เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะโดยรวมของระบบการบันทึกข้อมูลให้ดีข้ ึน และบทความ
ที่ [3] ได้ศึกษาผลกระทบของการแทรกสอดระหว่างแทร็ กพร้อมทั้งพัฒนา
ประสิ ทธิภาพของระบบการถอดรหัสข้อมูลแบบวนซ้ าด้วยการปรับปรุ งค่า
ของอั ต ราส่ วนความเป็ นไปได้ (LLR) ของบิ ต ข้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก ด้ ว ย
อั ล กอริ ทึ ม ไฮบริ จเจนเนติ ก (hybrid genetic algorithm) บนระบบการ
ถอดรหัสแบบวนซ้ า นอกจากนั้นแล้วในบทความที่ [4] ยังได้นาเสนอการ
แก้ไขผลกระทบของการแทรกสอดระหว่างสัญลักษณ์ดว้ ยรหัสมอดูเลชัน 2
มิติและทาการถอดรหัสโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลาย

คำสำคัญ: การบันทึกข้อมูลแบบบิตแพ็ตเทิร์นมีเดีย, หัวอ่านเดี่ยว/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.
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ชั้น (multilayer perceptron: MLP) สาหรับระบบการบันทึกข้อมูล แบบบิ ต
แพ็ทเทิร์นมีเดีย ซึ่งระบบที่นาเสนอสามารถให้ประสิทธิภาพเป็ นที่น่าพอใจ
อย่างไรก็ตาม เพื่อปรับปรุ งคุ ณภาพของระบบการบันทึกข้อมูลเชิ ง
แม่เหล็กให้มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้น ในการศึกษานี้ จึงได้นาเสนอการเข้ารหัส
มอดูเลชันสองมิติ ที่อัตรารหัสเท่ากับ 3/5 เพื่อบรรเทาผลกระทบของการ
แทร็กสอดระหว่างสัญลักษณ์และทาการถอดรหัสโดยใช้โครงข่ายประสาท
เทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น (MLP) นอกจากนี้เรายังเสนอการใช้โครงข่าย
ประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้นเพื่อประมาณค่าอัตราส่ วนควรจะเป็ น
ของข้อมูล บนระบบที่ทาการถอดรหัสแบบวนซ้ าการบันทึกข้อมูลแบบบิต
แพ็ ต เทิ ร์ น ที่ ใ ช้ ก ารอ่ า นข้ อ มู ล สองแทร็ ก ด้ ว ยหั ว อ่ า นเดี ยว (Single
reader/two-track reading: SRTR) โดยเกาะข้อมูล (Bit-island) บนสื่ อบันทึก
ถูกจัดเรี ยงในลักษณะการวางตัวแบบเยื้อง (Staggered pattern)

n(t )
uk

ak

3/5
encoder

rk

over-sampling
1-D
equalizer

r (t )

sk

N LDPC

sk

1-D
m-SOVA

xˆk

MLP
decoder

ak

LLR
estimator

aˆk

LDPC
decoder

uˆk

NG
Softencoder

รู ปที่ 1 แบบจาลองช่องสัญญาณของระบบการบันทึกแบบบิตแพ็ตเทิร์นมีเดียที่ใช้การ
อ่านข้อมูลสองแทร็กด้วยหัวอ่านเดียว

จากนั้ น ท าการชั ก ตัว อย่ า งข้อ มู ล ที่ อัต ราเท่ า กั บ t = 0.5×kTx
เพื่อให้ได้ลาดับข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่ องทางเวลาของสัญญาณอ่านกลับ rk ก่อน
ถูกส่งต่อไปยังวงจรปรับเท่า (equalizer) เพื่อปรับเท่าสัญญาณให้อยูใ่ นระดับ
ที่เหมาะสมกับช่องสัญญาณที่กาลังศึกษาอยู่ทาให้ได้ลาดับข้อมูล sk เพื่อส่ ง
ต่อไปยังวงจรตรวจหาวิเทอร์ บิแบบซอฟต์ ปรั บปรุ ง (m-SOVA detector)
เพื่อหาค่าความน่าจะเป็ นสู งสุ ดของลาดับบิตข้อมูลที่บนั ทึกที่อยู่ในรู ปแบบ
ข้อมูลค่าซอฟต์หรื อค่าอัตราส่ วนควรจะเป็ น (LLR) จากนั้นลาดับข้อมูล xˆk
จะถูกส่ งไปที่วงจรถอดรหัสที่นาเสนอโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์
เซ็ปตรอนหลายชั้น (MLP decoder) เพื่อถอดรหัสลาดับข้อมูลแบบซอฟต์
xˆk ให้ ได้ล าดับข้อมูล ak เนื่ องจากตัวถอดรหัส โครงข่ ายประสาทเที ยม
เพอร์ เซ็ปตรอนหลายชั้นที่ เรานาเสนอสามารถให้ ความแม่นยาสู งในการ
ถอดรหัสข้อมู ล อย่างไรก็ ต ามข้อมู ล ที่ อ อกจากตัวถอดรหั ส โครงข่ า ย
ประสาทเที ยมเพอร์ เซ็ปตรอนหลายชั้นยังเป็ นข้อมูลที่ ใช้ไม่ได้เนื่ องจาก
วงจรถอดรหัสแอลดีพีซีจะรับเฉพาะข้อมูลที่เป็ นค่าอัตราส่ วนควรจะเป็ น
เท่านั้น ดังนั้นข้อมูลที่ออกจากกระบวนการถอดรหัสนี้ จะต้องแปลงให้เป็ น
ค่าอัตราส่ วนควรจะเป็ นก่อน ดังนั้นในงานวิจยั นี้ เราจึ งได้เสนอวงจรการ
ประมาณค่าอัตราส่ วนควรจะเป็ นภายใต้อลั กอริ ทึมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น
เพื่อแปลงค่าข้อมูล ak ให้เป็ นค่าอัตราส่ วนควรจะเป็ น aˆk ก่อนที่จะทาการ
ถอดรหัส ข้อมู ล ครั้ งสุ ด ท้า ยด้ว ยวงจรถอดรหัสแอลดี พี ซี ได้เ ป็ นล าดับ
ค่ าประมาณข้อมู ล อิ นพุ ต แบบซอฟต์ uˆk อย่างไรก็ ตามวงจรภาครั บ ยัง
สามารถที่ จะเพิ่มสมรรถนะด้วยการป้ อนกลับลาดับข้อมูล uˆk ไปยังวงจร
เข้ารหัสแบบซอฟต์เพื่อประมาณค่ าข้อมูลแบบซอฟต์ของลาดับข้อมูลที่
บันทึ กในกระบวนการถอดรหั สแบบวนซ้ าดังแสดงในรู ปที่ 1 ขั้นตอน
สุ ด ท้ า ยคื อ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบที่ ร อบสุ ด ท้า ยของ
กระบวนการถอดรหัสแบบวนซ้ า เพื่อเพิ่มสมรรถนะโดยรวมของระบบการ
บันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็กให้ดียิ่งขึ้นในแต่ละรอบของการวนซ้ า

2. แบบจำลองช่ องสัญญำณ
รู ปที่ 1 แสดงแบบจาลองช่องสัญญาณการบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็กที่
ใช้สาหรับการศึกษานี้ เริ่ มต้นด้วยวงจรภาคส่ งจะรับลาดับข้อมูลรับเข้าที่
เป็ นเลขฐานสอง uk {±1} ส่งไปยังวงจรเข้ารหัสแอลดีพีซี (LDPC encoder)
เพื่อให้ได้มาซึ่งลาดับข้อมูลที่ถูกเข้ารหัส ak และลาดับข้อมูลดังกล่าวจะถูก
ส่งต่อไปยังวงจรเข้ารหัสที่อตั รารหัส 3/5 ซึ่งจะทาการเข้ารหัสลาดับข้อมูลที่
รับมาทุกๆ 3 บิต ให้กลายเป็ นลาดับข้อมูลที่เข้ารหัสจานวน 5 บิต [5] ในที่น้ ี
แทนด้วย xk เพื่อให้ได้ขอ้ มูล 2 แทร็ ก xk,l ก่อนบันทึกลงยังสื่ อบันทึกข้อมูล
บนเกาะข้อมูลแบบเยื้องในแทร็ กที่ l และ l+1 ซึ่งกระบวนการเขียนข้อมูลลง
ยังสื่อบันทึกข้อมูลในการศึกษานี้ จะสมมติว่าเป็ นการเขียนแบบสมบูรณ์นั่น
หมายความว่าทุกเกาะข้อมูลจะมีสภาวะความเป็ นแม่เหล็กเหมือนกับบิ ต
ข้อมูลที่ตอ้ งการบันทึกเสมอ
ในส่ วนของภาครับนั้น สัญญาณอ่านกลับ (readback signal) สามารถ
สร้างได้จากการประสานแบบม้วน (convolution) ระหว่างผลตอบสนองของ
หัวอ่าน กับความเป็ นแม่เหล็กของสื่ อบันทึกข้อมูล ซึ่ งผลตอบสนองของ
หัวอ่านจะครอบคลุมทั้ง 2 แทร็ กที่ตอ้ งการอ่าน รวมถึงแทร็ กที่อยู่ขา้ งเคียง
(sidetrack) ด้วยเพื่อให้ผลกระทบที่ สมจริ งมากขึ้น เนื่ องจากกระบวนการ
อ่านแบบหัวอ่านเดี่ยว/อ่านสองแทร็ กข้อมูล หัวอ่านจะถูกวางไว้ที่ตาแหน่ง
กึ่ งกลางระหว่ างแทร็ ก ที่ สนใจ สาหรั บผลตอบสนองของหัวอ่ าน [6] ที่
นามาใช้ในกาศึกษาครั้งนี้ สามารถพิจารณาจากสมการทางคณิ ตศาสตร์ได้
ดังนี้
r ( x, y ) =  m( , )h( x −  , y −  )d  d

LDPC
encoder

xk ,0
xk ,1

(1)

3. ระบบที่นำเสนอ

เมื่อ r(x,y) คือ สัญญาณอ่านกลับที่คู่อนั ดับ x และ y ส่ วน m(x,y) คือ ความ
เป็ นแม่เหล็กของสื่ อบันทึกข้อมูลของเกาะข้อมูลที่ บนั ทึกลงในสื่ อบันทึก
h(x,y) คือ ผลตอบสนองของหัวอ่านซึ่ งเป็ นฟั งก์ชันของ x และ y จากนั้น
สัญญาณอ่านกลับที่ได้จะถูกรบกวนด้วยสัญญาณรบกวนประเภทเกาส์เซี ยน
แบบขาว (additive white Gaussian noise: AWGN) ที่มีค่าเฉลี่ยเป็ นศูนย์และ
ค่าความแปรปรวนเป็ น  2

โครงข่ำยประสำทเทียมเพอร์ เซ็ปตรอนแบบหลำยชั้น
สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนแบบหลายชั้น
เป็ นโครงข่ายประเภทการคาดเดา (Networks for prediction) ที่นิยมนามาใช้
ในงานคาดเดา โดยสามารถช่วยกาหนดลาดับความสาคัญได้ด้วยการจับคู่
กันระหว่างชุดข้อมูลนาเข้าและชุดข้อมูลของผลลัพธ์ (target) ที่เหมาะสม
และในปั จจุบนั นี้ นิยมใช้ในการประมวลผลสัญญาณมากขึ้น เนื่ องจากเป็ น
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แบบจาลองที่ไม่เชิงเส้นจึงเหมาะที่จะนามาประยุกต์ใช้เพื่อเรี ยนรู้พฤติกรรม
ไม่เชิงเส้นของระบบการบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์
เซ็ปตรอนหลายชั้นมีส่วนประกอบพื้นฐาน 3 ชั้น (layer) หรื อ 3 ส่ วน ได้แก่
ชั้นรับเข้า (input layer) เชื่ อมโยงกับชั้นซ้อน (hidden layer) และเชื่อมโยง
กับชั้นส่ งออก (output layer) ซึ่งเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ ในงานวิจัยนี้ ได้
น าเสนอโครงข่ า ยประสาทเที ย มเพอร์ เ ซ็ ป ตรอนหลายชั้น ส าหรั บ การ
ถอดรหัสข้อมูลแทนการถอดรหัสแบบเดิม [5] และสาหรับการประมาณค่า
อัตราส่วนควรจะเป็ นของข้อมูล ดังแสดงทั้งสองกระบวนการดังรู ปที่ 2
xˆk

ak

MLP
decoder

for
 x
f ( x) = 
 0.01x for

LLR estimator
ส่ วนที่สอง คือ ตัวประมาณค่าอัตราส่ วนควรจะเป็ นภายใต้อลั กอริ ทึม
เพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น ในที่น้ ี แทนด้วย “LLR estimator” ซึ่งมีโครงสร้าง
แสดงดังรู ปที่ 4 การบันทึกข้อมูลมี 2 สถานะ คือ บิตข้อมูล -1 และบิตข้อมูล
+1 ดังนั้นโครงข่ายประสาทเทียมจะทาการเรี ยนรู้ขอ้ มูลที่เป็ นค่าซอฟต์จาก
วงจรถอดรหัสและให้ค่าความน่าจะเป็ นออกมาสองค่า คือ p = -1 และ p =
+1 เมื่อ p คือ ค่าความน่าจะเป็ นของบิตข้อมูล ก่อนถูกนาไปคานวณหาค่า
อัตราส่ วนความน่าจะเป็ นของบิตนั้นๆ ตามสมการที่ (3) ดังนี้

รูปที่ 2 ตัวถอดรหัสอัตรารหัส 3/5 และตัวประมาณค่าอัตราส่วนควรจะเป็ นภายใต้การ
ประมวลผลด้วยเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น
Input datasets,

xt

at
Hidden layers

 p (a = +1) 
LLR = 

 p (a = −1) 

Input nodes

(3)

การออกแบบโครงข่ายประสาทเทียมในส่ วนที่สองประกอบด้วย ชั้น
รับเข้า 1 ชั้นซึ่งมี 1 โหนด ทาหน้าที่รับข้อมูลจาก MLP decoder เพื่อส่ งไป
ยังชั้นซ้อน โดยชั้นซ้อนประกอบด้วย 3 ชั้น ซึ่ งแต่ละชั้นจะประกอบด้วย
100 โหนด และแต่ละโหนดจะใช้ฟังก์ชนั ถ่ายโอนเป็ นแบบ ReLU และใน
ชั้นส่ งออกมี 1 ชั้น ประกอบด้วย 1 โหนด และใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ
จาแนก (classification) เพื่อแยกหาค่าความเป็ นไปได้ของบิตข้อมูลนัน่ ๆ

100 nodes 100 nodes 100 nodes

รู ปที่ 3 โครงสร้างตัวถอดรหัสอัตรารหัส 3/5 ภายใต้อลั กอริ ทึมเพอร์ เซ็ปตรอนหลาย
ชั้น
at

(2)

ในชั้น ส่ งออกมี 1 ชั้น ประกอบด้วย 3 โหนดซึ่ งแต่ ล ะโหนดจะใช้ ก าร
วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นการทานายแบบถดถอย (regression) เพื่อหาแนวโน้ม
ของข้อมูลของการเข้ารหัสที่อตั รารหัส 3/5 โดยการเรี ยนรู้ในการจับคู่จาก 5
บิต ให้เป็ นข้อมูล 3 บิต ที่เป็ นไปตามตารางการเข้ารหัส

aˆk

LLR
estimator

x0
x<0

Output datasets, at

ข้ อมูลสำหรับกำรเรียนรู้ ของแบบจำลอง
ข้อมูลที่ใช้สาหรับการเรี ยนรู้ เพื่อการถอดรหัสอัตรารหัส 3/5 ภายใต้
อัลกอริ ทึมเพอร์ เซ็ปตรอนหลายชั้นมีท้ งั หมด 3,600 ชุดข้อมูล โดยในหนึ่ง
ชุดข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลรับเข้าซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ได้จากวงจรตรวจหาวิ
เทอร์บิแบบซอฟต์ปรับปรุ ง xˆk มีขนาด 4,680 บิต และข้อมูลของผลลัพธ์ ที่
เหมาะสมเป็ นข้อมูลที่รับมาจากตัวเข้ารหัสแอลดีพีซี ak มีขนาด 2,808 บิต
ในขณะเดียวกัน ข้อมูลที่ใช้สาหรับการเรี ยนรู้ในการหาค่าความน่าจะเป็ น
เพื่อส่งต่อไปคานวณหาค่าอัตราส่ วนควรจะเป็ นของบิต มีท้งั หมด 3,600 ชุด
ข้อมูล โดยในหนึ่งชุดข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลรับเข้าซึ่งเป็ นข้อมูลที่ได้จาก
ตัวถอดรหัสอัตรารหัส 3/5 ภายใต้อัลกอริ ทึ มเพอร์ เซ็ ปตรอนหลายชั้นมี
ขนาด 2,808 บิต และข้อมูลของผลลัพธ์ที่เหมาะสมเป็ นข้อมูลที่รับมาจากตัว
เข้ารหัสแอลดีพีซีมีขนาด 2,808 บิต ชุดข้อมูลที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายหรื อชุด
ข้อมูลที่เราต้องการจาแนกให้ เป็ นไปตามกลุ่มเป้ าหมายที่เราต้องการ ชุด
ข้อมูลเหล่านี้ถูกสร้างมาจากวงจรเข้ารหัสแอลดีพีซีซ่ ึ งจะสังเกตเห็นว่าชุด
ข้อมูลเป้าหมายของทั้งสองคือชุดข้อมูลชุดเดียวกัน
ข้อมูลที่ใช้ในการเรี ยนรู้ของทั้ง 2 แบบจาลองถูกสร้างด้วยการจาลอง
ทางคอมพิ วเตอร์ ที่ ไม่มีก ารวิ เคราะห์ ค วามแรงของสั ญญาณรบกวนสื่ อ
บันทึก ส่ วนระดับความรุ นแรงต่อสัญญาณรบกวน (Signal to Noise Ratio:
SNR) ถูกกาหนดให้มีค่าในช่วง 4-20 เดซิเบล ซึ่งกาหนดให้เป็ นสัญญาณ

Hidden layers

 p(a = +1) 
LLR = 

 p(a = −1) 

Probability a = +1
Probability a = -1
100 nodes 100 nodes 100 nodes

รู ป ที่ 4 โครงสร้ า งตัว ประมาณค่ า อัต ราส่ ว นควรจะเป็ นภายใต้อัล กอริ ทึ ม เพอร์
เซ็ปตรอนหลายชั้น

MLP decoder
ส่ วนแรก คื อ ตัวถอดรหัสอัตรารหัส 3/5 ภายใต้อัล กอริ ทึ มเพอร์
เซ็ปตรอนหลายชั้น ในที่น้ ี แทนด้วย “MLP decoder” ดั้งแสดงในรู ปที่ 3 ใน
ที่น้ ี ระบบจะรับข้อมูลเข้ามาทุกๆ 5 บิต แล้วทาการคาดเดาหรื อถอดรหัส
ข้อมูลให้เป็ นลาดับข้อมูลจานวน 3 บิต ที่ตรงตามตารางการเข้ารหัส [5] โดย
โครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้ ประกอบด้วย ชั้นรั บเข้า 1 ชั้นมี 5 โหนด ทา
หน้าที่ รับข้อมูลจากวงจรตรวจหาวิเทอร์ บิแบบซอฟต์ ปรั บปรุ ง xˆk เพื่อ
ส่ งไปยังชั้นซ้อน โดยชั้นซ้อนประกอบด้วย 3 ชั้นในแต่ละชั้นมี 100 โหนด
และแต่ ล ะโหนดจะใช้ ฟั ง ก์ ชั น ถ่ า ยโอน (Transfer function) เป็ นแบบ
Rectified Linear Unit (ReLU) ดังแสดงในสมการที่ (2) ดังนี้
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รบกวนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถกาหนดได้ดังนี้ 10log10(A/σ2) เมื่อ A
คือ ค่าระดับอิ่มตัวของสัญญาณที่ คานวณได้จากเกาะข้อมูลบนสื่ อบันทึ ก
แบบวงกลม และ σ คื อ ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของสั ญ ญาณรบกวน
นอกจากนี้ แบบจ าลองทั้ง สองใช้ก ระบวนการเรี ย นรู้ ประเภทมี ผู ้ส อน
(Supervised learning) แบบป้ อ นไปข้า งหน้ า (Feed forward) ด้ว ยเทคนิ ค
วิธีการแพร่ ยอ้ นกลับ (Back propagation) โดยมีการปรับค่าที่เหมาะสมด้วย
กระบวนการ Adam ซึ่งจะทาการปรับค่าน้ าหนักในโครงข่ายทุกครั้งที่มีการ
ป้ อนชุดข้อมูลเรี ยนรู้ให้กับแบบจาลองด้วยอัตราการเรี ยนรู้ เท่ากับ 0.001
และมีจานวนรอบในการเรี ยนรู้เท่ากับ 50 รอบ

4. ผลของกำรทำแบบจำลอง
ในขั้น ตอนการทดสอบสมรรถนะของระบบการบันทึ ก ข้อมู ล ที่
นาเสนอในการศึกษานี้ ระบบที่ถูกนามาทดสอบประกอบด้วย 3 ระบบหลัก
คื อ ระบบที่ 1 คื อ ระบบทั่ว ไปที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้า รหั ส (Uncoded conventional
system) ซึ่งระบบนี้ จะไม่ได้รับการเข้ารหัสที่ อตั รารหัส 3/5 และไม่มีวงจร
การถอดรหั ส ระบบที่ 2 คื อ ระบบทั่ว ไปที่ มี ก ารเข้ า รหั ส (Encoded
conventional system) [5] และระบบที่ 3 คื อ ระบบที่ น าเสนอ (Proposed
system) ที่ใช้ตวั ถอดคารหัสโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น
และตัว ประมาณค่ า ควรจะเป็ นโดยใช้ โ ครงข่ า ยประสาทเที ย มเพอร์
เซ็ ปตรอนหลายชั้น โดยการทดสอบเปรี ยบเที ยบสมรรถนะจะพิจ ารณา
เงื่ อนไขเฉาะกรณี ที่ ไม่ มี ค วามผันผวนสื่ อบันทึ ก (Media noise) และใน
การศึ ก ษานี้ จะก าหนดความหนาแน่ น บิ ตข้อมู ลผู ้ใช้ (User density: UD)
เท่ากับ 3 เทระบิตต่อตารางนิ้ว นั่นหมายถึง ระบบที่มีการเข้ารหัสข้อมูลที่
อัตรารหัสเท่ากับ 3/5 จะถูกบันทึกที่ความหนาแน่นเชิงพื้นที่ (Areal density:
AD) สูงถึง 5 เทระบิตต่อตารางนิ้ว ในขณะที่ระบบที่ไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล
จะถูกบันทึกที่ความหนาแน่นเชิงพื้นที่สูงถึง 3 เทระบิตต่อตารางนิ้ว ผลการ
ทดสอบสมรรถนะระบบการบันทึกข้อมูลทั้ง 3 ระบบสามารถแสดงได้ดัง
รู ปที่ 5 โดยพบว่าที่ระบบที่เรานาเสนอให้อตั ราบิตผิดพลาด (Bit-error rate:
BER) ที่ต่ากว่าในทุกระดับอัตราส่ วนระหว่างสัญญาณกับสัญญาณรบกวน
เช่ น ที่ อัตราบิ ตผิ ดพลาดเท่ ากับ 10-4 ระบบที่ เ ราน าเสนอสามารถให้ ค่ า
อัตราส่ วนระหว่างสัญญาณกับสัญญาณรบกวนต่ากว่าระบบทัว่ ไปที่ ไม่ ได้
เข้า รหั ส และระบบทั่ว ไปที่ มี ก ารเข้า รหั ส มากถึ ง 3.5 และ 1.8 เดซิ เ บล
ตามลาดับ

รูปที่ 5 การเปรี ยบเทียบสมรรถนะของระบบการบันทึกข้อมูลเชิงอัตราบิตผิดพลาดที่
ความหนาแน่นบิตข้อมูลผูใ้ ช้เท่ากับ 3 เทระบิตต่อตารางนิ้ว

ให้ สมรรถนะที่ ดี ม ากกว่ าระบบทั่วไปทั้งที่ มี ก ารเข้ารหั ส และไม่ มี ก าร
เข้ารหัสอย่างเห็นได้ชดั ในทุกกรณีของการทดสอบ
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บทคัดย่อ

1. บทนา

บทความนี้ นาเสนอการประยุก ต์ใช้โครงข่ ายประสาทเที ยมแบบ
คอนโวลูชันเพื่อใช้เป็ นตัวประมาณระดับการอ่านนอกแทร็ ก ของระบบ
บันทึกแม่เหล็กแบบบิตแพทเทิร์นที่มีการอ่านข้อมูลด้วยหัวอ่านเดี่ยวอ่าน
ข้อมูลสองแทร็ กที่ ซ่ ึ งเกาะข้อมูล ถูกจัดวางแบบเยื้อง เรามุ่งเน้นไปที่การ
ได้มาซึ่งแบบจาลองของโครงข่ายประสาทเทียมและเทคนิคการลดขนาด
ของข้อมูลอินพุตผ่านแผนภาพฮิสโตแกรมของสัญญาณอ่านกลับ ผลลัพธ์
ที่ได้จากการจาลองระบบแสดงให้เห็นว่า ตัวประมาณระดับการอ่านนอก
แทร็ ก ที่ มี พ้ื น ฐานมาจากโครงข่ ายแบบคอนโวลู ชัน สามารถประมาณ
ระดับ การอ่ านนอกแทร็ ก ได้ถู ก ต้องในทุ ก ๆ ระดับ ของการอ่านนอก
แทร็ ก โดยให้เปอร์เซ็นต์ความแม่นยาในการทานายมากกว่า 90% ที่ระดับ
สัญญาณรบกวนสื่อบันทึกเท่ากับ 0% และ 5% นอกจากนั้นแล้วยังมีความ
ทนทานต่อสัญญาณรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย

ในปั จจุบนั การบันทึกข้อมูลในรู ปแบบสัญญาณดิจิตอลเป็ นที่นิยม
ใช้งานเป็ นอย่างมากซึ่งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ถือได้ว่าเป็ นอุปกรณ์จดั เก็บข้อมูล
ชนิ ด หนึ่ งที่ มี ร าคาต่ อ ความจุ ข องพื้ น ที่ ใ นการจัด เก็ บ ข้ อ มู ล ต่ า และ
ได้เปรี ยบเรื่ องราคาเมื่อเที ยบกับ อุป กรณ์ จัดเก็บ ข้อมูล ชนิ ดอื่น ๆ ด้วย
ความต้องการพื้นที่ความจุที่เพิ่มสู งขึ้นจึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งพัฒนาความ
หนาแน่ นของข้อมูลเชิ งพื้นที่ (Areal density, AD) ของฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์
ให้ สู งขึ้ น ระบบบั น ทึ ก แม่ เ หล็ ก แบบบิ ต แพทเทิ ร์ น (Bit-patterned
magnetic recording, BPMR) เป็ นหนึ่ งในเทคโนโลยีการบันทึกแม่เหล็ ก
ในอนาคตที่สามารถให้ความจุเชิ งพื้นที่ มากว่า 1 เทอร์ ราบิตต่อตารางนิ้ ว
(Tbits/in2) โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บลงบนเกาะข้อมูล (Bit island) ซึ่งทาจาก
วัสดุแม่เหล็กล้อมรอบด้วยวัสดุที่ไม่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็ก [1] ทาให้
สามารถเพิ่ ม ความจุ ไ ด้ ม ากกว่ า เทคโนโลยี ก ารบั น ทึ ก แบบตั้ ง ฉาก
(Perpendicular magnetic recording, PMR) ที่ ซึ่ งเป็ น เท ค โน โล ยี ก าร
บันทึกข้อมูลในปัจจุบนั
ในการเพิ่ ม AD ของเทคโนโลยี BPMR ระยะห่ า งระหว่ า งเกาะ
ข้อมูลจาเป็ นที่ จะต้องถูกลดลงทาให้ ระยะระหว่างแทร็ กข้อมูลแคบลง
ระบบจึงต้องเผชิญกับปั ญหาการอ่านนอกแทร็ ก (Track misregistration,
TMR) อย่างหลีก เลี่ยงไม่ได้ นี่ จึงเป็ นความท้าทายในกระบวนการอ่าน
ข้อมูลที่ตอ้ งควบคุมหัวอ่านให้บินอยู่เหนื อแทร็ กข้อมูลที่ตอ้ งการให้ได้
TMR เป็ นปัญหาที่สาคัญเพราะส่ งผลกระทบรุ นแรงต่ออัตราบิตผิดพลาด
(Bit-error-rate, BER) ในกระบวนการประมวลผลสัญ ญาณข้อมูล ปกติ
ปัญหานี้ถูกแก้ไขโดยระบบเซอร์โว (Servo system) ซึ่งมีการบันทึกข้อมูล
บิ ตส่ วนเกิ น เพื่ อควบคุ มตาแหน่ งของหัวอ่ านท าให้ สู ญเสี ยพื้น ที่ จดั เก็ บ
ข้อมูลเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามได้มีการนาเสนอวิธีการประมาณระดับ TMR
โดยอาศัย การใช้อัต ราส่ ว นพลัง งานของสั ญ ญาณอ่ านกลับ ที่ ไ ด้จ าก
กระบวนการอ่าน [2-3] โดยไม่จาเป็ นต้องบันทึกบิตส่วนเกินและได้มาซึ่ง
ความถูกต้องในการประมาณที่ดีเยี่ยม
อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้ เราได้นาเสนอการประยุกต์ใช้โครงข่าย
ประสาทเที ยมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional neural network, CNN)
ในการประมาณระดับการอ่านนอกแทร็ กจากแผนภาพฮิสโตแกรมของ

คาสาคัญ : ระบบบันทึ ก แม่เหล็กแบบบิ ต แพทเทิ ร์น , หัวอ่านเดี่ ยว/อ่าน
สองแทร็ก, การอ่านนอกแทร็ก, โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั

Abstract
This article presents an application of a convolutional neural
network (CNN) for track misregistration (TMR) estimation on singlereader/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.
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สั ญ ญาณอ่ า นกลับ ที่ ไ ด้จ ากกระบวนการอ่ า นข้อ มู ล ในระบบบัน ทึ ก
แม่ เ หล็ ก แบบบิ ต แพทเทิ ร์ น หั ว อ่ า นเดี่ ย ว/อ่ า นสองแทร็ ก (Singlereader/two-track reading BPMR, SRTR BPMR) แ ล ะ เท ค นิ ค ก ารล ด
ขนาดข้อมูลอินพุตที่เข้าสู่โครงข่ายเพื่อลดความซับซ้อนของโครงข่ายด้วย
การลดขนาดของแผนภาพฮิ สโตแกรมเพื่อให้ ได้ค่ าที่ เหมาะสมในการ
ประมาณระดับ TMR ให้ได้ความถูกต้องมากที่สุด
บทความนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็ นส่ วน ๆ ดังนี้ ในหัวข้อที่ 2 จะทาการ
กล่าวถึงช่องสัญญาณการอ่านข้อมูลของระบบ SRTR BPMR ส่วนที่ 3 จะ
กล่าวถึงตัวประมาณระดับ TMR โดยมีโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน
โวลู ชัน เป็ นพื้ น ฐาน รวมถึงวิธีก ารเรี ยนรู้ข องโครงข่ ายประสาทเที ยม
ส่ ว นที่ 4 เป็ นการอภิป รายผลการท าแบบจาลองส าหรั บ การประมาณ
ระดับการอ่านนอกแทร็กที่ได้จากวิธีที่เราได้นาเสนอ และในส่วนที่ 5 คือ
บทสรุ ปของบทความนี้
a reader with track misregistration situation

ระหว่างแทร็ ก ที่ ก าลัง พิ จ ารณาโดยแยกออกเป็ นแทร็ ก คู่ (Even track)
และแทร็ ก คี่ (Odd track) สั ญ ญาณอ่ านกลับ ที่ อ่ านได้จ ะถู ก ท าการชัก
ตัวอย่างข้อมูลเกินจริ ง (Over-sampling) โดยมีคาบการชักตัวอย่างเท่ากับ
0.5 Tx เพื่ อ ให้ ได้ข ้อ มู ล ของทั้งสองแทร็ ก ข้างต้น สั ญ ญาณรบกวนสื่ อ
บันทึกซึ่ งประกอบด้วยความผันผวนทางตาแหน่ง (Position fluctuation)
และความผัน ผวนทางขนาดของเกาะข้อ มู ล (Size fluctuation) ได้ถู ก
อธิบายไว้ในสมการที่ 1 และ 2 ตามลาดับ ดังนี้
position fluctuation =

size fluctuation =

Tx

+
+

even track
side track

along-track direction

r ( x, y ) =

รู ป ที่ 1 สื่ อ บัน ทึ ก SRTR BPMR แบบ staggered ที่ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ก ารอ่ านนอกแทร็ ก
ภายใต้ความหนาแน่นเชิงพื้นที่เท่ากับ 3.0 Tbits/in2

ak
user bits

ak,1

n(t)
+

rk

r(t)
oversamp ling

CNN-based TM R
estimator

 100

(2)

  m( ,  )h( x −  , y −  ) d d .

(3)

สัญญาณอ่านกลับในโดเมนเวลา r(t) สามารถสร้างได้จาก r(t) = r(t, l)
เมื่ อ l คื อ ต าแหน่ งกึ่ งกลางของฟั งก์ชัน ผลตอบสนองของหั วอ่ านใน
ทิศทางขวางแทร็ ก และถูกรบกวนด้วยสัญญาณรบกวนเกาส์สีขาวแบบ
บวก (Additive white Gaussian noise, AWGN) จากนั้นจะถูกชักตัวอย่าง
เกินจริ ง ดังนี้ rk = r(k, 0.5Tx) เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาณ rk ที่จะถูกนาไปใช้
ในการประมาณค่าระดับ TMR ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป

electronic noise AWG N

ak,0

d

เมื่อ σp และ σd คือ ค่าความแปรปรวนของตาแหน่งและเส้นผ่านสูญกลาง
เกาะข้อมูล ตามลาดับ ซึ่งกาหนดให้มีการกระจายตัวแบบเกาส์เซียน L คือ
ความยาวคาบของบิต และ d คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของเกาะข้อมูล
กระบวนการอ่านข้อมูลแสดงตามช่องสัญญาณดังรู ปที่ 2 พิจารณา
ลาดับข้อมูล อินพุต ak ∈ {±1} ถูกแบ่งออกเป็ นล าดับข้อมูล แทร็ ก คี่ ak,0
และล าดับข้อมูล แทร็ กคู่ ak,1 เพื่อบันทึ ก ลงบนสื่ อบัน ทึ ก สัญญาณอ่าน
กลับ r(x,y) ที่เป็ นฟังก์ชนั ของโคออร์ดิเนต x และ y ซึ่งได้จากการทาคอน
โวลูชนั สองมิติระหว่างค่าสภาพแม่เหล็กของแต่ละพิกเซลบนสื่ อบันทึก
m(x,y) ∈ {±1} และฟังก์ชน
ั ผลตอบสนองของหัวอ่าน h(x,y) [4], สัญญาณ
อ่านกลับ r(x,y) สามารถอธิบายได้ดงั สมการที่ 3

odd track

a reader with the ideal position

(1)

d

side track

d

 100

L

Tz
TMR

p

R

3. ตัวประมาณระดับการอ่านนอกแทร็กบนพื้นฐาน CNN

รู ปที่ 2 แบบจาลองช่องสัญญาณ SRTR BPMR พร้อมทั้งตัวประมาณระดับการอ่านนอก
แทร็กที่มีโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั เป็ นพื้นฐาน

หัวข้อนี้จะกล่าวถึงการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน
โวลูชัน ในการจาแนกฮิ สโตแกรมของสัญ ญาณอ่านกลับ เพื่อประมาณ
ระดับ TMR ในระบบ SRTR BPMR โครงข่ายคอนโวลูชนั เป็ นโครงข่าย
ประสาทเที ยมชนิ ดหนึ่ งที่ มีการเพิ่มการคานวณในลักษณะคอนโวลูชัน
เข้าไปในโครงข่ าย [5] โดยมีจุดเด่นในการสกัดคุณลักษณะสาคัญ และ
สามารถจาแนกประเภทรู ปภาพได้พร้อมกัน โครงข่ายนี้ ถูกใช้งานอย่าง
แพร่ หลายในงานด้านการวิเคราะห์ภาพ อาทิ เช่น การรู้จาภาพและวิดีโอ
การจาแนกภาพ การวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ เป็ นต้น จึงเหมาะกับการ
ประยุก ต์ใ ช้ใ นการเรี ย นรู้ พ ฤติ ก รรมของสั ญ ญาณที่ ถู ก แปลงให้ เป็ น
รู ปภาพ

2. แบบจาลองระบบ SRTR BPMR
งานวิจยั ชิ้นนี้ศึกษาระบบ SRTR BPMR ซึ่งเกาะข้อมูลบนสื่อบันทึก
ได้ถูกจัดวางแบบเยื้อง (Staggered) ภายใต้ความหนาแน่นเชิงพื้นที่เท่ากับ
3.0 Tbits/in2 ดังแสดงในรู ปที่ 1 ซึ่ งได้จากการจาลองทางคอมพิวเตอร์ ที่
ความละเอียด 0.25 × 0.25 nm2 ต่อหนึ่ งพิกเซล เกาะข้อมูลสี ขาวและดา
เป็ นตัวแทนบิตข้อมูล 1 และ -1 ตามลาดับ เมื่อ Tx และ Tz = 14.5 nm คือ
คาบของบิตและระยะห่ างระหว่างแทร็ ก ตามลาดับ TMR คือ ระดับการ
อ่านนอกแทร็ กที่เกิดขึ้นจริ งในระบบ d = 10 nm คือ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ของเกาะข้อมูล ในการอ่านข้อมูลหัวอ่านจะถูกวางไว้ที่ตาแหน่งกึ่งกลาง
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rk,1

H0
H1

H´0

H´

H´1

Rsoft

CNN

Threshold

rk

image resize

histogram generator

rk,0

จานวน 32 ตัว ที่มีขนาด 3×3 จากนั้นคุณลักษณะสาคัญของรู ปภาพที่ได้
จะถูกส่งผ่านฟังก์ชนั ReLU ซึ่งเป็ นฟังก์ชนั กระตุน้ แสดงดังสมการที่ 4

R

f ( x) =

[15×15]
Size of H´ = [15×15×2]

[250×100]

รู ปที่ 3 ส่ วนประกอบของตัวประมาณระดับการอ่านนอกแทร็ ก บนพื้น ฐานของ CNN
(CNN-based TMR estimator)
CONV1
kernel size 3×3,
stride = 1,
same padding,
32 kernels,
activation: ReLU

CONV4
kernel size 3×3,
stride = 1,
same padding,
32 kernels,
activation: ReLU

Max pooling
size 2×2,
stride = 1,
no padding

Max pooling
size 2×2,
stride = 1,
no padding

flatten
15

3

14

32

3

15

2

15

12

3
3

14

FC

11

32

32
12

32
11

1

0

for x  0

x

for x  0

,

(4)

จากนั้ นเอาต์ พุ ต ของฟั ง ก์ ชั น กระตุ ้ น จะผ่ า นการลดขนาดลงด้ ว ย
กระบวนการ max-pooling ด้วยเคอร์ นอลขนาด 2×2 ก่อนถู กกส่ งไปยัง
ชั้นเอาต์พุตผ่านการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์
ค่าประมาณระดับการอ่านนอกแทร็ กแบบซอฟต์ T Rsoft ของระบบ
SRTR BPMR ถู ก ค าน วณ ที่ เอาต์ พุ ตนิ วรอล ด้ ว ยส มก ารถ ด ถ อย
(Regression) โดยมี ค่ า ผิ ด พลาดก าลัง สองเฉลี่ ย ครึ่ งหนึ่ ง (haft-meansquare error) เป็ นฟั ง ก์ ชั น สู ญเสี ย (Loss function) เอาต์ พุ ต นิ ว รอลมี
ฟั งก์ชัน เอกลัก ษณ์ ก าหนดด้วย f(x) = x ท าหน้ าที่ เป็ นฟั งก์ชัน กระตุ้น
Adam algorithm ถูกใช้ในการปรั บค่าน้ าหนักและ bias ในโครงข่ายโดย
ค่าขนาดของ minibatch ถูกกาหนดเท่ากับ 32 จานวนรอบการเรี ยนรู้และ
อัตราการเรี ยนรู้ถูกกาหนดให้เท่ากับ 80 และ 0.0001 ตามลาดับ
ข้อมูล ที่ ใช้ในการเรี ยนรู้ ข องโครงข่ ายประสาทเที ยมคื อสัญ ญาณ
อ่านกลับ rk จากระบบ SRTR BPMR จานวน 5,200 สั ญ ญาณโดยการ
จาลองทางคอมพิ ว เตอร์ ที่ ระดับ TMR ต่ าง ๆ โดยก าหนดค่ าสั ญ ญาณ
รบกวนสื่ อบันทึกเท่ากับ 0% และระดับสัญญาณรบกวนอิเล็กทรอนิ กส์
เท่ า กับ 5 10 15 20 และ 25 dB ซึ่ งค่ า อัต ราส่ ว นสั ญ ญาณต่ อ สั ญ ญาณ
รบ กวน (Signal-to-noise ratio, SNR) สามารถก าห นดดั ง นี้ SNR =
10log10 (A/σ2) เมื่ อ A คื อ ค่ าระดับ อิ่ ม ตัว ของสั ญ ญาณที่ ค านวณได้จ าก
เกาะข้อมูลบนสื่อบันทึกแบบวงกลม และ σ คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
สัญญาณรบกวน
ในการหาขนาดที่ เหมาะสมของ H´0 และ H´1 ที่ ป้อนเข้าสู่ CNN
ของตัวประมาณระดับการอ่านนอกแทร็ก บนพื้นฐานของ CNN เราได้ทา
การป้ อนฮิสโตแกรมของสัญญาณอ่านกลับจากข้อมูลเรี ยนรู ้ขนาดตั้งแต่
5×5 ถึ ง 40×40 พิ ก เซล จากนั้ น เก็ บ ค่ าเปอร์ เซ็ น ต์ ค วามถู ก ต้อ งในการ
ท านาย (Validation accuracy) ค่ าผิ ดพลาดก าลังสองเฉลี่ ย (Root-meansquare error, RMSE) และเวลาในการเรี ยนรู้ดังแสดงในรู ปที่ 5 โดยใช้
สัดส่ วนข้อมูลทดสอบต่อข้อมูล เรี ยนรู้ เท่ากับ 1:5 ในที่ น้ ี เราเลือกขนาด
ของอินพุตเท่ากับ 15×15 พิกเซล โดยพิจารณาจากค่าความถูกต้องที่มาก
ที่ สุดและให้ RMSE ที่น้อยที่สุด จึงทาให้ ขนาดอินพุตที่เข้าสู่ CNN มีค่า
เท่ากับ 15×15×2 = 450 ซึ่ งน้อยกว่าการใช้สัญญาณอ่านกลับทั้งสัญญาณ
(ขนาดอินพุตเท่ากับ 4096) โดยเราจะใช้ค่าขนาดอินพุตดังกล่าวในการ
ประมาณระดับ TMR

input
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R
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รูปที่ 4 โครงสร้างของโครงข่ายคอนโวลูชนั ในตัวประมาณระดับการอ่านนอกแทร็ก

รู ป ที่ 3 แสดงส่ วนประกอบของตัวประมาณระดับ การอ่านนอก
แทร็ก บนพื้นฐานของ CNN ที่นาเสนอ (CNN-based TMR estimator) ใน
การประมาณระดับการอ่านนอกแทร็ ก T R สัญญาณอ่านกลับ rk ที่ มี
ความยาวบิต N เท่ากับ 4096 ถูกแยกออกเป็ นสัญญาณลาดับคี่และคู่แทน
ด้วย rk,0 และ rk,1 ตามลาดับ จากนั้นแต่ละสัญญาณจะถูกแปลงให้เป็ นภาพ
ฮิ สโตแกรมของสั ญ ญาณคี่ แ ละสั ญ ญาณคู่ ในที่ น้ ี แ ทนด้วย H0 และ H1
ตามล าดับ โดยใช้ก ระบวนการสร้ างฮิ ส โตแกรมอย่างง่าย อัน ดับ ของ
อัน ตรภาคชั้น และความถี่ จะถู ก เก็ บ จากการหาค่ าต่ าสุ ด และสู งสุ ด ใน
สั ญ ญาณจากนั้ น แบ่ งอัน ตรภาคชั้น ออกเป็ น 100 ชั้น และนับ จ านวน
ความถี่ของบิตสัญญาณอ่านกลับที่มีค่ าอยูใ่ นช่วงของอันตรภาคชั้นนั้น ๆ
ในการสร้างภาพฮิสโตแกรม อันดับแรกรู ปขนาด สู ง 250 และกว้าง 100
พิกเซลจะถูกสร้างขึ้น โดยแต่ละพิกเซลมีค่าเป็ น 0 (แทนด้วยสี ขาว) โดย
แกนนอนของภาพแทนอันตรภาคชั้นส่ วนแกนตั้งแทนจานวนความถี่ พิก
เซลในแต่ละคอลัมน์ของภาพนี้จะถูกเปลี่ยนเป็ นค่า 1 (แทนด้วยสีดา) ตาม
จานวนความถี่ที่สอดคล้องกับอันตรภาคชั้นนั้น ๆ (สี ของฮิสโตแกรมใน
รู ปที่ 3 ถูกทาให้ผกผันเพื่อง่ายต่อการสังเกตุ) H0 และ H1 จะถูกลดขนาดลง
ด้วยเทคนิ ค Bicubic interpolation ได้ฮิสโตแกรมที่ผ่านการลดขนาด ใน
ที่น้ ี แทนด้วย H´0 และ H´1 ตามลาดับ จากนั้นข้อมูลทั้งสองจะถูกนามา
รวมกันเป็ นรู ปเดียว H´ ก่อนส่ งไปยัง CNN เพื่อให้ง่ายต่อการเรี ยนรู้และ
ลดความซับ ซ้อนของโครงข่ าย ซึ่ งการหาค่ าที่ เหมาะสมส าหรั บขนาด
อินพุตจะถูกกล่าวในภายหลัง โดยค่าประมาณระดับการอ่านนอกแทร็ ก
แบบซอฟต์ T Rsoft ซึ่งได้จากโครงข่ายคอนโวลูชนั จะผ่านเข้าสู่ ฟังก์ชัน
การตรวจวัดระดับ (Threshold function) เพื่อให้ได้ค่าประมาณระดับการ
อ่านนอกแทร็กของระบบในที่น้ ีแทนด้วย T R
รู ปที่ 4 แสดงโครงสร้างของโครงข่ายคอนโวลูชนั ซึ่งประกอบด้วย
ชั้ น อิ น พุ ต ชั้ นคอนโวลู ชั น 4 ชั้น และชั้ น เอาต์ พุ ต ซึ่ งเชื่ อ มโยงแบบ
สมบู รณ์ (Fully-connected) กับ ชั้น ก่ อ นหน้ า มี 1 นิ วรอล (Neuron) ท า
หน้ า เป็ นเอาต์ พุ ต อิ น พุ ต H´จะผ่ า นชั้ น คอนโวลู ชั น ทั้ง 4 ที่ มี ค วาม
เหมือนกันทุกชั้นเพื่อสกัดคุณลักษณะสาคัญของรู ปภาพด้วยเคอร์ นอล

4. ผลของการทาแบบจาลอง
หั ว ข้อ นี้ แสดงประสิ ท ธิ ภ าพการประมาณระดั บ TMR ของตัว
ประมาณระดับการอ่านนอกแทร็ ก บนพื้นฐานของ CNN โดยทาการป้อน
ข้อมูลสาหรับทดสอบจานวน 46,800 สัญญาณที่ถูกสร้างภายใต้สัญญาณ
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รบกวนสื่ อบันทึกเท่ากับ 0% 5% และ 10% ที่ระดับ SNR เท่ากับ 5 10 15
20 25 และ 30 dB และที่ระดับ TMR เท่ากับ -3 ถึง 3 nm (เพิ่มขึ้นทีละ 0.5
nm) ซึ่ งคิ ดเป็ น 9 เท่าของข้อมูลเรี ยนรู้ โดยใช้ในการเก็บค่ าเปอร์ เซ็ น ต์
ความถูกต้อง ค่า T Rsoft ที่ประมาณได้จะถูกนามาคิดค่าเปอร์เซ็นต์ความ
ถูกต้องดังสมการที่ 5
accuracy (%) = 100 −

ˆ
TMR - TMR
soft

 100

,

ยิง่ ไปกว่านั้นแล้วเมื่อผ่านค่า T Rsoft ในฟั งก์ชนั การตรวจวัดระดับ
เพื่อตัดสินใจค่าประมาณระดับการอ่านนอกแทร็ก T R ให้สอดคล้องกับ
ค่า TMR ค่าเปอร์ เซ็นต์ความถูกต้องที่ได้จากการเปลี่ยนค่า T Rsoft เป็ น
T R ในสมการที่ 5 เท่ากับ 100% ในทุกกรณี

5. บทสรุปของบทความ
เทคโนโลยีบิตแพทเทิร์นสามารถเพิ่มความจุขอ้ มูลของฮาร์ ดดิ ส ก์
ไดรฟ์ ได้เป็ นอย่างมาก ด้วยระยะห่ างระหว่างแทร็ ก ข้อมูลที่ แคบ ทาให้
ระบบต้องเผชิ ญกับปั ญหาการอ่านนอกแทร็ ก บทความนี้ เราจึงได้เสนอ
การประมาณค่าระดับการอ่านนอกแทร็กในระบบบันทึกแม่เหล็กแบบบิต
แพทเทิร์นหัวอ่านเดี่ยว/อ่านสองแทร็ ก จากฮิสโตแกรมของสัญญาณอ่าน
กลับโดยใช้โครงข่ายคอนโวลูชัน ซึ่งจากการทดลองพบว่าวิธีที่นาเสนอ
ให้ ค่ าเปอร์ เซ็ น ต์ค วามถู ก ต้อ งที่ ย อดเยี่ ย มซึ่ งไม่ แ ปรผัน กับ สั ญ ญาณ
รบกวนที่เปลี่ยนไป และสามารถนาไปต่อยอดเพื่อการแก้ไขผลกระทบที่
เกิดจากปัญหาการอ่านนอกแทร็กต่อไปในภายหลัง

(5)

TMR

เมื่อ TMR คือ ค่าระดับการอ่านนอกแทร็ กจริ งของชุดข้อมูลอ่านกลับ รู ป
ที่ 6 แสดงเปอร์ เซ็ นต์ค วามถูก ต้องในการประมาณระดับการอ่านนอก
แทร็กที่ได้จากตัวประมาณระดับการอ่านนอกแทร็กบนพื้นฐานของ CNN
ภายใต้ระดับ สั ญ ญาณรบกวนอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ แ ละสั ญ ญาณรบกวนสื่ อ
บันทึกต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าที่ระดับสัญญาณรบกวนสื่ อบันทึกเท่ากับ 0%
และ 5% วิธีที่นาเสนอให้ค่าความถูกต้องเกิน 90% และที่ระดับสัญญาณ
รบกวนสื่ อบันทึกเท่ากับ 10% ให้ค่าความถูกต้องเกิน 80% ซึ่ งผลลัพธ์ที่
ได้จากวิธีก ารนี้ มีค วามทนทานต่อ SNR โดยอาจกล่าวได้ว่าเปอร์ เซ็ นต์
ความถูกต้องที่ได้ไม่ข้ ึนกับระดับ SNR
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รู ป ที่ 5 กราฟเปรี ยบเที ยบระหว่างขนาดอิ นพุต H´ เทียบกับ ความถูกต้อง ค่าผิด พลาด
กาลังสองเฉลี่ย และเวลาในการเรี ยนรู ้

รู ป ที่ 6 เปอร์ เซ็ นต์ความถูกต้องในการประมาณระดับ การอ่านนอกแทร็ กที่ได้ จากตัว
ประมาณระดับการอ่านนอกแทร็กบนพื้นฐานของ CNN ที่ระดับค่า SNR ต่าง ๆ
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การพัฒนาระบบอัจฉริยะสาหรับการบริบาลลูกไก่ แรกเกิดด้วยระบบสมองกลฝังตัว
The Development of Smart System for The Care of Newborn Chicks with an Embedded System
ลัญฉกร นิลทรัตน์ 1 ศรัณย์ ณรงค์กูล 2 และสมศักดิ์ อรรคทิมากูล1
1

คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800
2
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 ถนนกาญจนวนิช อาเภอเมือง สงขลา 90000

จากงาน วิ จั ย ขอ ง World Resources Institute (WRI) ได้ ค าดการณ์ ว่ า
ประชากรโลกจะเพิ่มสู งขึ้นเป็ น 10 พันล้านคนในปี 2050 และจะส่ งผลต่อ
ความต้อ งการอาหารที่ เพิ่ ม สู งขึ้ น โดยความต้ อ งการอาหารจะเพิ่ ม ขึ้ น
ร้ อ ยละ 56 จากปี 2010 รวมถึ ง ผู ้ บ ริ โ ภคในปั จ จุ บ ั น ต้ อ งการอาหาร
ที่มีคุณ ภาพ สะอาด ปลอดภัย และดีต่ อสุ ขภาพ นั่น ท าให้ เกษตรกรต้อ ง
ผลิ ต เนื้ อ สั ต ว์ให้ เพี ยงพอ และเหมาะสมต่ อ ความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภค
ซึ่งในปั จจุบนั เกษตรกรได้มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในฟาร์ ม
เลี้ ยงสั ตว์หรื อที่ เรี ยกกัน ว่ า Smart Livestock นั่น เอง [2] การทาฟาร์ มไก่
อัจ ฉริ ย ะนั้ น เป็ นการน าเทคโนโลยี ที่ ท ัน สมัย ทั้ ง ระบบคอมพิ ว เตอร์
การสื่ อสาร ระบบเซนเซอร์และเทคโนโลยีชีวภาพมาผสมผสานกับการทา
เกษตรกรรม เพื่อทาให้การดูแลบริ หารจัดการง่ายขึ้นและยังช่วยประหยัด
แรงและ ประหยัดเวลาให้แก่เกษตรกร [3]
ดังนั้นบทความนี้ จึงนาเสนอระบบอัจฉริ ยะสาหรับการบริ บาลลูกไก่
แรกเกิดด้วยระบบสมองกลฝังตัว โดยการปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรื อน
ให้เหมาะสม สามารถติดตาม ตรวจสอบ แจ้งเตือนระดับอุณหภูมิภายใน
โรงเรื อน โดยระบบสามารถแสดงข้อมูลให้เกษตรกรได้ทราบสถานะแบบ
Real-Time เพิ่มอัต ราการรอคชี วิตของไก่ต้ งั แต่แรกเกิดจนถึง 4 สัป ดาห์
ซึ่งเป็ นระยะที่ไก่อ่อนแอ ไม่แข็งแรง อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
อานวยความสะดวกในการบริ หารจัดการ ลดแรงงานให้กบั เกษตรกร

บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็ นการน าเสนอการพัฒนาระบบอัจฉริ ยะสาหรั บ การ
บริ บาลลูกไก่แรกเกิดด้วยระบบสมองกลฝังตัว โดยจะแบ่งการดาเนิ นงาน
ออกเป็ น 3 ส่ ว นได้ แ ก่ 1) การออกแบบระบบสมองกลฝั ง ตัว 2) การ
ออกแบบแอปพลิ เ คชั น สมาร์ ท โฟน และ3) การออกแบบโครงสร้ า ง
ต้นแบบ ซึ่งจากการทดสอบระบบต่าง ๆ พบว่า ระบบที่พฒั นาขึ้นสามารถ
ใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถติ ด ตาม ตรวจสอบ แจ้ง เตื อ น
สามารถแสดงข้ อ มู ล ให้ เ กษตรกรได้ ท ราบสถานะแบบ Real-Time
เพิ่ มอัต ราการรอคชี วิต อี กทั้งยังช่วยลดต้นทุ น เพิ่ มผลผลิ ตอานวยความ
สะดวกในการบริ หารจัดการ ลดแรงงานให้กบั เกษตรกรอีกด้วย
คาสาคัญ: อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ, เกษตรอัจฉริ ยะ, ระบบสมองกลฝังตัว

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.

2. ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 อิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ (Smart Electronics)
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ัจฉริ ยะคื อ อุ ป กรณ์ เครื่ องใช้ต่ างๆ ที่ ติ ด ตั้งระบบ
สมองกลฝังตัว เพื่อให้มีคุณสมบัติใหม่ และสามารถสื่ อสารระหว่างกันอย่าง
อิสระผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ ง [4] ปัจจุบนั มีการนาเทคโนโลยี Internet of
Things (IoT) มาประยุกต์ใช้งาน และสามารถพัฒนาได้หลากหลายในทุก ๆ
ด้านยกตัวอย่าง เช่น ระบบเมืองอัจฉริ ยะ (Smart-City) [5] ระบบบ้านอัจฉริ ยะ
(Smart Home) [6] ระบบพลั ง งานอั จฉริ ย ะ (Smart Energy) [7] อาคาร
สานักงานอัจฉริ ยะ (Smart Building) [8] ระบบการดู แลสุ ข ภาพ (Health
Care) [9] ระบบโลจิ ต ติ ก ส์ (Logistics) [10] รวมถึ ง ระบบการเกษตร
อัจฉริ ยะ (Smart Agriculture) [11]

Keywords: Smart Electronics, Smart Agriculture, Embedded system

1. บทนา
ฟาร์ มเกษตรอัจฉริ ยะหรื อฟาร์ มที่มีการจัด การอย่างถู กต้องแม่น ยา
(Smart Farm/ Precision Farm) จัดเป็ น นวัตกรรมใหม่ข องการเกษตรใน
ยุค ดิจิตอล ปั จจุบนั ระบบการผลิตปศุสัตว์ได้ก้าวเข้าสู่ ระบบการผลิตเชิ ง
อุตสาหกรรมที่ มีการนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เข้ามาประยุกต์ใช้
อย่างแพร่ หลาย เพื่อเพิ่มผลผลิตและผลกาไรที่ม ากขึ้น ประเทศไทยเป็ น
ประเทศที่ มี ก ารส่ ง ออกผลิ ต ภัณ ฑ์ จากไก่ เป็ นอัน ดั บ ต้ น ๆของโลก [1]
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1) การออกแบบวงจรฮาร์ ดแวร์ ที่ ประกอบไปด้วยเซนเซอร์ DHT 22 ที่ จะท า
หน้ าที่ วดั ค่าอุ ณหภูมิ และค่าความชื่ นสั มพัทธ์ในโรงเรื่ อน เพื่ อวัดค่ าภายใน
โรงเรื อน และส่ งไปควบคุมให้มีความเหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของลูกไก่
และมี การแจ้งค่ าต่ าง ๆ ผ่ านทางแอปพลิ เคชัน Line Notify เพื่ อให้ เกษตรกร
ผู ้ดู แลได้ ทราบสถานะแบบ Real-Time ซึ่ งหากค่ าอุ ณ หภู มิ อยู่ ในช่ วงที่ ไม่
เหมาะสม ระบบควบคุ มก็ จะสั่ งให้ มี การปรั บ ค่ าอุ ณ หภู มิ ด้ วยหลอดไฟ
ทาความร้อนเพื่อสร้างอุณหภูมิให้มีความอบอุ่น ซึ่ งค่าที่เหมาะสมในแต่ละช่วง
วัยของไก่แรกเกิด 1-7วันจะอยู่ ที่ 32-34 องศา อายุ 8-15 วัน จะอยู่ที่30-32องศา
และอายุ16-30วัน จะอยู่ที่ 28-30 องศา ในส่ วนการให้ อาหารจะมี การความคุ ม
การให้ อาหารให้ มีความเหมาะสมตามระยะเวลา และปริ มาณที่ พอเหมาะด้วย
เซอร์ โวมอเตอร์ อีกทั้งยังมีเซนเซอร์ อลั ตร้าโซนิ ค เบอร์ HC-SR04 ทาหน้าวัด
ปริ มาณอาหาร หากปริ มาณอาหารต่ากว่าค่าที่กาหนด ก็จะมีการแจ้งเตือน ผ่าน
ทางแอปพลิเคชัน Line Notify และบอกสถานะผ่าน Blynk แอปพลิเคชันไปยัง
เกษตรกรผูด้ ูแลได้ทราบ ซึ่งจะแสดงภาพรวมของระบบดังรู ปที่ 2

2.2 เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture)
เป็ นการทาเกษตรรู ปแบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความแม่นยา
สู ง เข้ามาช่ วยในการท างาน โดยให้ ค วามส าคัญ กั บ ความปลอดภั ยต่ อ
ผู ้บ ริ โภค สิ่ งแวดล้ อ ม และเป็ นการใช้ ท รั พ ยากรให้ คุ ้ ม ค่ า ที่ สุ ด โดย
องค์ประกอบสาคัญในการทาฟาร์ มเกษตรอัจฉริ ยะจะต้องมี 3 ด้านด้วยกัน
ได้แก่ 1) การระบุตาแหน่ งพื้นที่เพาะปลูก 2) การแปรวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ตรง
กับระยะเวลาของการเพาะปลู กพื ช และ 3) การบริ หารจัดการพื้นที่ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ไม่ส้ิ นเปลืองทรัพยากร และต้องเข้ากับการเพาะปลูก
พืชในชนิ ดนั้น ๆ จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมของระบบนิ เวศของเกษตร
อัจฉริ ยะจะมีส่วนประกอบที่สาคัญ 4 ส่ วนด้วยกัน ได้แก่ 1) การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 2) การถ่ายโอนข้อมู ล ผ่านอุปกรณ์ IoT 3) การวิเคราะห์ ขอ้ มูล และ
4) การแสดงผลและการจัดการข้อมูลผ่านแอพพลิเคชัน่ [12] แสดงดังรู ปที่ 1

OUTPUT

INPUT

รูปที่ 2 ภาพรวมของระบบ
3.2 การออกแบบแอปพลิเคชันสมาร์ ทโฟน
การออกแบบแอปพลิ เคชัน Blynk ของระบบอัจฉริ ยะสาหรั บ การ
บริ บาลลูกไก่ฯ เพื่อแสดงสถานะและควบคุมการทางาน แสดงดังรู ปที่ 3

รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบนิเวศเกษตรอัจฉริ ยะ
ทั้งนี้ ยังสามารถจ าแนกเทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ เกษตรอัจฉริ ย ะ
ได้ 8 ด้าน ดังนี้ 1) ระบบติ ดตามสภาพอากาศ 2) ระบบโรงเรื อนอัจฉริ ยะ
3) ระบบบริ หารจัดการผลผลิ ต 4) ระบบตรวจสอบและการจัดการปศุสัตว์
5) ระบบเกษตรแม่นยา 6) โดรนเพื่อการเกษตร 7) การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์
ทางการเกษตร และ8) ระบบบริ หารจัดการฟาร์ มแบบครบวงจร [13] ดังนั้น
การทาเกษตรอัจฉริ ยะส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์ ทางเกษตรมีคุณภาพสู งที่สามารถ
เพิ่มมูลค่าและปลอดภัย

3. ขั้นตอนการดาเนินงาน
การพัฒนาระบบอัจฉริ ยะสาหรับการบริ บาลลูกไก่แรกเกิดด้วยระบบ
สม อ งก ล ฝั ง ตั ว จะแ บ่ งก ารด าเนิ น งาน อ อ ก เป็ น 3 ส่ วน ได้ แ ก่
1) การออกแบบระบบสมองกลฝั ง ตัว 2) การออกแบบแอปพลิ เคชั น
สมาร์ ทโฟน และ3) การออกแบบโครงสร้างต้นแบบ ซึ่ งจะอธิ บายในแต่
ละส่ วนดังต่อไปนี้
3.1 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว
ในส่ วนนี้ จะเป็ นการออกแบบระบบสมองกลฝั่ งตัวของระบบอัจฉริ ยะ
สาหรั บการบริ บาลลู กไก่ ฯ ซึ่ งจะแบ่ งการด าเนิ นการออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่

รูปที่ 3 แอปพลิเคชัน Blynk บนสมาร์ทโฟน
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เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต แบบไร้ สาย ผ่ า นบอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์
Node MCU ESP8266 แ ล ะส าม าร ถ รั บ ค่ าอุ ณ ห ภู มิ แ ล ะค วาม ชื้ น
จากเซนเซอร์ DHT 22 เพื่อส่ งข้อมูลไปยัง Blynk Server แสดงค่าบนแอป
พลิคชัน Blynk ซึ่งระบบที่พฒั นาขึ้นสามารถทางานได้ตามเงื่อนไข แสดง
การทดสอบการทางานในรู ปที่ 5-6 ตามลาดับ

3.3 การออกแบบโครงสร้ างต้ นแบบ
ในส่ วนนี้ แสดงการออกแบบโครงสร้างต้น แบบของระบบอัจฉริ ยะ
สาหรั บ การบริ บ าลลู ก ไก่ ฯ โดยโครงสร้างจะมี ข นาดความยาว 85 ซม.
ความกว้าง 30 ซม. ท่อลาเรี ยงอาหารขนาด 3 นิ้ ว ยาว 20 ซม. และความ
ยาวของขา 15 ซม. ใช้ไ ม้ แ ละแผ่ น อะคริ ลิ ค เป็ นโครงสร้ า ง และติ ด ตั้ง
เซอร์ โวมอเตอร์ ทาหน้าจ่ายอาหาร และติดตั้งเซนเซอร์อลั ตร้าโซนิค เบอร์
HC-SR04 อยู่ส่วนบนท าหน้ าวัด ปริ มาณอาหารในถัง บรรจุอ าหาร และ
มีหลอดความร้อน และหลอดส่ องสว่าง บริ เวณด้านหน้าของชุดจ่ายอาหาร
ทาหน้าให้แสงสว่าง และความอบอุ่นที่เหมาะสมแก่ลูกไก่ แสดงดังรู ปที่ 4

รูปที่ 5 ทดสอบระบบเซนเซอร์ในโรงเรื อน

รูปที่ 6 ทดสอบระบบแสดงสถานะบนแอปพลิเคชัน Blynk
ในรู ป ที่ 7 เป็ น การทดสอบระบบการควบคุมอุ ณหภูมิในโรงเรื อ น
ผลการทดสอบพบว่ า หลอดไฟให้ ค วามอบอุ่ น สามารถท างานได้ต าม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ตามช่วงวัยของไก่ กล่าวคือ ไก่แรกเกิด 1-7 วันจะอยู่
ที่ 32-34 องศา ไก่อายุ 8-15 วัน จะอยู่ที่ 30-32องศา และไก่อายุ16-30 วัน
จะอยู่ที่ 28-30 องศา โดยจะควบคุมการทางานผ่านโมดูลรี เลย์เพื่อควบคุม
การทางานของหลอดไฟให้ความอบอุ่น แสดงผลการทดสอบในรู ปที่ 7

รูปที่ 4 โครงสร้างต้นแบบของระบบ

4. ผลการทดลอง
การทดลองในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบการทางานของระบบ
อัจฉริ ย ะส าหรั บ การบริ บ าลลู ก ไก่ ฯ โดยแบ่ ง การทดสอบออกเป็ น
4 ขั้น ตอนดั ง นี้ 1) ทดสอบการเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ ที่ ไ ด้ ติ ด ตั้ง กั บ ระบบ
อิน เทอร์ เน็ ต 2) ทดสอบระบบเซนเซอร์ 3) ทดสอบระบบการควบคุ ม
อุณหภูมิในโรงเรื อน และ 4) ทดสอบระบบการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิ เค
ชัน Line Notify และการทางานใน Blynk แอปพลิเคชัน ซึ่ งในทดสอบใน
ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั รับความอนุเคราห์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ในการติดตั้งระบบที่พฒั นาขึ้น โดยใช้เวลาในการทดสอบ
จานวน 1 สั ป ดาห์ ผลการทดสอบ พบว่ า ระบบสามารถเชื่ อมต่อ เข้ากับ

รูปที่ 7 ทดสอบระบบการควบคุมอุณหภูมิในโรงเรื อน
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รูปที่ 8 ทดสอบระบบการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Line Notify

รูปที่ 9 แสดงการตั้งเวลาบนแอปพลิเคชัน Blynk
ในรู ปที่ 8 เป็ น การทดสอบระบบการวัดปริ มาณอาหารและการให้
อาหาร โดยใช้เซนเซอร์ อลั ตร้าโซนิ ค เบอร์ HC-SR04 ในการตรวจสอบ
ปริ มาณของอาหาร ซึ่งผูว้ ิจยั ได้กาหนดเงื่อนไข ให้มีการตรวจสอบปริ มาณ
ของอาหารในภาชนะจะต้องมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 35 ซม. และในส่ วน
ของปริ มาณอาหารที่ให้ จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.97-1 กรัมต่อครั้ง โดยผูด้ ูแ ล
สามารถกาหนดระยะเวลาได้ผ่านทาง Blynk แอปพลิเคชัน ดังแสดงในรู ป
ที่ 9 และหากปริ มาณอาหารน้อยกว่าค่าที่กาหนดไว้ ระบบจะแสดงสถานะ
ของอาหารผ่านทาง Blynk แอปพลิเคชัน และแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชัน
Line Notify ของเกษตรกรผู ้ดูแลเพื่ อเพิ่มปริ มาณอาหารในภาชนะบรรจุ
ต่อไป

5. สรุปผลการทดลอง
จากการพัฒ นาระบบอัจฉริ ยะสาหรั บ การบริ บ าลลูก ไก่ แ รกเกิ ด ฯ
ที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ น าขึ้ น จะแบ่ ง ก ารด าเนิ น งาน ออก เป็ น 3 ส่ วน ได้ แ ก่
1) การออกแบบระบบสมองกลฝั ง ตัว 2) การออกแบบแอปพลิ เคชั น
สมาร์ ท โฟน และ3) การออกแบบโครงสร้ า งต้ น แบบ โดยระบบที่
พั ฒ นาขึ้ นสามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถติ ด ตาม
ตรวจสอบ แจ้งเตือน สามารถแสดงข้อมู ลให้ เกษตรกรได้ทราบสถานะ
แบบ Real-Time เพิ่ มอั ต ราการรอคชี วิ ต อี ก ทั้ งยั ง ช่ ว ยลดต้ น ทุ น
เพิ่มผลผลิต อานวยความสะดวกในการบริ หารจัดการ ลดแรงงานให้กับ
เกษตรกรอีกด้วย
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อุปกรณ์ เพิม่ ประสิ ทธิภาพการนอนหลับต้ นทุนตํ่า
Low-cost Continuous Positive Airway Pressure Machine
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บทคัดย่ อ

บทความนี้นาํ เสนอ การออกแบบอุปกรณ์เพิ่มประสิ ทธิภาพขณะนอน
หลับต้นทุนตํ่า สําหรับผูท้ ี่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นของ
ของทางเดินหายใจส่วนบน อุปกรณ์น้ ี มีฟังก์ชนั ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และ
ติดตามการนอนหลับ
แรงดันอากาศของอุปกรณ์จะขึ้นอยูก่ บั สัญญาณ
ผิดปกติจากเซ็นเซอร์ออกซิ เจน และ อัตราการเต้นของหัวใจ อากาศจะไหล
เข้าสู่หน้ากากช่วยหายใจขณะนอนหลับ และ ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็ นส่วนประมวลผล
ซึ่งประกอบด้วยหน้ากากช่วยหายใจและหน่วยแสดงผล ความดันอากาศ
คํานวณจากข้อมูลออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจ นอกจากนี้
อุปกรณ์ดงั กล่าวยังสามารถเพิม่ ออกซิเจนได้มากขึ้นด้วยถังออกซิ เจนขนาด
เล็ก ออกซิเจนจะถูกผสมเข้ากับอากาศในกรณี ที่ตรวจพบออกซิ เจนในเลือด
ตํ่า ข้อมูลการออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจขณะนอนหลับ
ของผูใ้ ช้งานจะผูบ้ นั ทึกไว้บนแอปพลิเคชันมือถือ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
วินิจฉัยเพิ่มเติมต่อไป
คําสําคัญ: อัตราการเต้นของหัวใจ ปริ มาณออกซิ เจนในกระแสเลือด
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

เนื่ องด้วยปั ญหาการนอนหลับของผูค้ นในปั จจุ บนั คนไทยประมาณ
25% มีปัญหาการนอนกรน เกิ ดจากทางเดิ นหายใจช่วงบนมีการอุดตันเป็ น
ระยะตลอด การนอนหลับ และผูท้ ี่ มีอาการกรนหนักจนหายใจติ ดขัด เกิ ด
ภาวะหยุดหายใจเป็ นช่ วงๆ ร่ างกายขาดอากาศเป็ นระยะๆ ซึ่ งผูท้ ี่มีปัญหานี้
จะมีความเสี่ ยงที่จะเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งมากกว่าคนปกติ 1.5-2.5 เท่า
โรคหัวใจขาดเลื อดมากกว่าคนปกติ 2-4 เท่า และ โรคหลอดเลื อดในสมอง
มากกว่าคนปกติ 2 เท่า [1]

รู ปที่ 1 แสดงรู ปหลอดลมส่ วนบนก่อนและหลังใช้งานเครื่ อง CPAP [2]
อาการดังกล่ าวนี้ โดยรวมเรี ยกว่า โรคหยุด หายใจขณะหลับ โดยมี
สาเหตุจากการอุดตัน พบในคนไทยประมาณ 5% หรื อประมาณ 3 ล้านคน
ซึ่ งเป็ นเหตุทาํ ให้เกิ ดภาวะนอนหลับไม่เ พียงพอซึ่ งส่ งผลกระทบสุ ข ภาพ
อย่างมาก กระทบต่อกระบวนการคิ ด พัก ผ่อนน้อยอาจส่ งผลกระทบต่อ
กระบวนการคิด ขาดสมาธิ ความสามารถในการเรี ยนรู ้การตอบสนองลดลง
และ อาจจะเป็ นสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ จากการหลับใน อีกทั้งการหยุด
หายใจขณะหลับยังนําไปสู่ ปัญหาด้านสุ ขภาพมากมาย ได้แก่ โรคหัวใจวาย
โรคหัวใจและหลอดเลื อด หัวใจล้มเหลว หัวใจเต้น ผิ ด จังหวะ ความดัน
โลหิ ตสู ง โรคหลอดเลือดสมอง และเบาหวาน การนอนหลับไม่เพียงพอยัง
ส่ งผลทําให้ระบบภูมิคุม้ กันไม่สามารถผลิ ตสารเคมี ที่ช่วยป้ องกันเชื้ อโรค
ได้ เป็ นเหตุของโรคแทรกซ้อนอีกด้วยซึ่ งทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นเหตุ
มาจากการนอนหลับที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
เครื่ อง CPAP เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการรักษาสุ ขภาพการนอนหลับ
(Therapy sleeping) ด้วยการเพิ่มความดันอากาศให้สูงกว่าปกติเพื่อเปิ ดผนัง
กล้ามเนื้ อที่อุดทางเดิ นหายใจ ให้ปริ มาณออกซิ เจนเข้าสู่ ร่างกายได้เ พิ่มขึ้ น
ในขณะนอนหลับ ดังแสดงในรู ป ที่ 1 ปั จจุ บ นั ค่ าใช้จ่ายสําหรั บ CPAP มี
ราคาประมาณ 3-4 หมื่ น บาท แต่ ถ้าเป็ นแบบอัตโนมัติ (Auto-PAP) หรื อ
ความดัน 2 ระดับ (BI-PAP) ราคาจะสู งขึ้นเป็ น 2 – 3 เท่าตัว ในงานวิจยั นี้เรา
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จึงคิดค้นอุปกรณ์ CPAP แบบต้นทุนตํ่า แต่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเครื่ อง
ในท้องตลาด เพื่อให้สามารถเข้าถึงเครื่ อง CPAP ได้ง่ายขึ้น

2. ทฤษฎีและหลักการทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 หลักการวัดความอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือด

การวัดความอิ่มตัวของออกซิ เจนในหลอดเลื อดแดง (SpO2) เป็ นการ
วัดฮี โมโกลบินที่ จบั กับก๊ าซออกซิ เ จนต่อปริ มาณฮี โมโกลบิ นทั้งหมดใน
เลื อด ค่าปกติอยู่ที่ 98-99% หากวัด SPO2 ได้น้อยกว่า 90% ส่ งผลให้ทาํ ให้
ร่ างกายได้รับออกซิ เจนไม่เพียงพอ จนเกิ ดภาวะพร่ องออกซิ เจนจากการติด
เชื้ อที่ระบบหายใจอาจส่ งผลถึ งโรคปอดบวมได้ นอกจากจะช่ วยเฝ้ าระวัง
โรคโควิด -19 แล้ว การวัดระดับออกซิ เ จนในเลื อดยังช่ วยแพทย์วินิ จฉัย
ผูป้ ่ วยที่ มีความเสี่ ยงของภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ และปั ญหาอื่ นๆ
เบื้องต้นได้ [3]
Pulse oximetry เป็ นวิ ธี ก ารวัด ความอิ่ ม ตัว ของออกซิ เ จนในเลื อ ด
(SpO2) ด้วย spectrophotometry โดยหลักการที่ ว่าสารแต่ล ะชนิ ด จะมี ย่าน
การดู ดกลื นแสง (absorption spectrum) แตกต่ างกัน เป็ นวิ ธี non-invasive
สามารถวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลื อดโดยอาศัยแสง 2 ความยาว
คลื่น คือ red light (660 nm) และ infrared light (940 nm)
Pulse oximeter ประกอบด้ว ย 2 ส่ ว นคื อ sensor และ processor and
display unit ส่ วนที่เป็ นsensor มี 2 ด้าน ด้านหนึ่ งเป็ น light emitting diode
(LED) ซึ่งจะปล่อยแสง 2 ความยาวคลื่นสลับกัน ส่วนด้านที่อยูต่ รงข้ามจะมี
photodiode ที่ สามารถวัดความเข้มของแสงที่ ส่งผ่านมา สัญญาณที่ ส่งผ่าน
มาจะถู ก กรองและขยายและแสดงบนหน้า จอแสดงผลในที่ สุ ด โดยมี
microprocessor เป็ นตัวควบคุม [4]

บอร์ ด Wemos D1 R1 ESP8266 เป็ นบอร์ ด ที่ พ ัฒ นา ESP8266 โดย
สามารถใช้งานได้เหมื อนกับ NodeMCU สามารถใช้งาน Arduino IDE ใน
การพัฒนาโปรแกรมได้ สามารถเชื่ อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ผ่านพอร์ ต USB
ได้โดยตรง
LCD (Liquid Crystal Display) ซึ่ งเป็ นจอที่ ท ํา มาจากผลึ ก คริ สตัล
เหลว หลักการคือด้านหลังจอจะมีไฟส่ อง เมื่อมีการปล่อยกระแสไฟฟ้ าเข้า
ไปกระตุน้ ที่ผลึก ก็จะทําให้ผลึกโปร่ งแสง ทําให้แสงที่มาจากไฟ Backlight
แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ส่ วนอื่นที่โดนผลึกปิ ดกั้นไว้จะไม่สว่าง
พัดลมแรงเหวี่ยง (Centrifugal fan) หรื อพัดลมหอยโข่ง มีชื่อมาจาก
ลัก ษณะการทํางานของลม เป็ นพัด ลมที่ ท าํ งานตามทิ ศ ทางการไหลของ
อากาศผ่านพัด ลม ลัก ษณะพัด ลมแรงเหวี่ ยงลมจะเกิ ด จากการหมุน ของ
ใบพัด จะเกิดจากต้นกําลังจากภายนอก ทั้งพลังงานจากมอเตอร์ ไฟฟ้า
Blynk เป็ นแอปพลิเคชันที่ใช้สาํ หรับอุปกรณ์ IoT ซึ่ งเป็ นแอปพลิเคชัน
สําเร็ จรู ปสามารถนํามาใช้งาน โดยไม่ตอ้ งเขียนแอปใดๆ โดย Blynk เป็ น
ซอฟต์แวร์ แบบ Open Source สามารถใช้งานได้ฟรี ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย สามารถ
เชื่ อมต่ออุปกรณ์ต่างๆกับอินเทอร์ เน็ตเช่น ESP8266, ESP32, NodeMCU
หรื อ Raspberry Pi รองรับระบบ IOS และ Android

2.2 หลักการทํางาน Blynk Applications

Blynk Server เป็ น IoT CLOUD ซึ่ งจะรั บ ค่ า จาก IoT Node หรื อ ตัว

อุ ป กรณ์ IoT โดยเชื่ อ มต่ อ ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต สามารถส่ ง ข้อ มู ล หากัน ได้
โดยตรง ทําให้การเชื่ อมต่อระหว่างอุปกรณ์กบั แอปพลิ เคชันบสมาร์ ทโฟน
สามารถทําได้อย่างง่ายและสามารถใช้งานได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์ เน็ต [5]

2.3 อุปกรณ์ หลักทีใ่ ช้ งาน

โมดูล MAX30100 Pulse Heart Rate Sensor HR Sensor เป็ นเครื่ องวัด
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
และอัตราการเต้นของหัวใจ
ประกอบด้วยไฟ LED สองดวง เครื่ องตรวจจับแสง เลนส์ปรับแสง และตัว
ประมวลผลสัญญาณแอนะล็อก
ที่มีสญ
ั ญาณรบกวนตํ่าเพื่อตรวจจับ
ออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจ
MG996R Servo Motor การรวมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor)
เข้ากับวงจรควบคุ ม โดยความแตกต่างที่ สําคัญของเซอร์ โวมอเตอร์ ก ับ
มอเตอร์ แ บบอื่ น ๆ คื อเซอร์ โวมอเตอร์ จะรู ้ ตาํ แหน่ งที่ ตวั เองอยู่ และสั่ง
เปลี่ยนตําแหน่งโดยการเปลี่ยนองศาได้ ใช้แรงดันไฟฟ้า 5V และมีองศาการ
หมุนที่ 0 ถึงประมาณ 200 องศา

รู ปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมของอุปกรณ์เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการนอนหลับ
ต้นทุนตํ่า

3. การออกแบบและสร้ าง
3.1 การออกแบบและโครงสร้ างโดยรวม

ผูจ้ ดั ทําได้ออกแบบให้ผใู ้ ช้งานสามารถใช้งานได้โดยง่ายไม่ซับซ้อน
การทํา งานของอุ ป กรณ์ เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการนอนหลับ ต้น ทุ น ตํ่า โดย
แผนภาพการเชื่ อมต่อการทํางานของอุปกรณ์ เ พิ่มประสิ ทธิ ภาพการนอน
หลับต้นทุนตํ่าดังแสดงในรู ปที่ 2 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Wemos D1 R1
เป็ นอุปกรณ์ประมวลผลหลักใช้ชิป ESP-8266EX ในการเชื่ อมต่อสัญญาณ
อินเตอร์ เน็ตไร้สาย ความถี่ 2.4 GHz โดยรับค่าจาก MAX30100 Pulse Heart
Rate Sensor สําหรั บตรวจจับค่าออกซิ เจนในเลื อด และอัตราการเต้นของ
หัวใจ สามารถแสดงผลไปยัง แอปพลิ เคชัน Blynk จอแสดงผล LCD ของ
อุปกรณ์ จะแสดงค่าชี พจรการเต้นของหัวใจ พร้ อมทั้งแสดงค่าออกซิ เ จน
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ภายในกระแสเลือด ความแรงของพัดลมแรงเหวี่ยงเป็ นหน่วย cmH2O และ
โหมดการทํางานของอุปกรณ์ ทุกรู ปแบบ และยังสามารถดู ขอ้ มูลที่ แสดง
ข้างต้นผ่านแอปพลิเคชัน Blynk

ตําแหนงของ sensor

3.2 การทํางานของอุปกรณ์ อุปกรณ์ เพิ่มประสิ ทธิภาพการนอน
หลับ

การทํางานของอุปกรณ์เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการนอนหลับ เริ่ มต้นจาก
การเปิ ด Wi-Fi และ ติดต่อระบบ Blynk Server เพื่อเริ่ มต้นในการตั้งเวลาให้
ตรงกับฐานเวลาในเครื อข่าย เซนเซอร์ จะทําการวัดค่าอัตราการเต้นของ
หัวใจ เพื่อตรวจสอบว่าตําแหน่งที่นาํ เซนเซอร์ มาวัดสามารถวัดค่าได้แม่นยํา
และคงที่หรื อไม่ หลังจากได้ตาํ แหน่งที่คงที่แล้ว อุปกรณ์จะแยกฟังก์ชนั การ
ทํางานอยู่ 2 รู ปแบบ คือ รู ปแบบที่สามารถเปิ ดหรื อปิ ดการใช้งานกระป๋ อง
ออกซิเจน และ รู ปแบบที่สามารถควบคุมความแรงของ Blower ด้วยตัวเอง
หรื อปรับเปลี่ยนตามค่าของออกซิ เจนในกระแสเลือด รวมทั้งการแสดงผล
บนหน้าจอ LCD และบน Application Blynk เพื่อดูขอ้ มูลย้อนหลังที่เก็บไว้
ขณะนอนหลับ ดังแสดงใน Flowchart รู ปที่ 3

รู ปที่ 4 แสดงการทดสอบ Sensor max30100
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รู ปที่ 5 ปริ มาณ SpO2 จาก Sensor max30100 และ Pulse Oximeter
ค่ า ความคลาดเคลื่ อ น SpO2 ของ sensor Max30100 และ pulse
oximeter ทั้ง 50 ค่า หาได้จากสมการที่ (1) และ นําค่าที่ ได้ท้ งั 50 ค่า มา
พล็อตได้แสดงดังกราฟรู ปที่ 5
SpO2 ( pulse oximeter ) − SpO2 (max 30100)
× 100
SpO2 ( pulse oximeter )

(1)

เมื่อนําค่าจากรู ปที่ ทั้ง 50 ค่ามาหาค่าเฉลี่ ย จะได้ค่าความคลาดเคลื่อน
เฉลี่ยประมาณ 1.47 %

รู ปที่ 3 ผังการทํางานของอุปกรณ์เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการนอนหลับต้นทุนตํ่า

4. ผลการทดลอง
4.1 การทดสอบความแม่นยําของ Sensor Max30100
เปรียบเทียบกับ Pulse oximeter

ทําการทดสอบความถูกต้องและแม่นยําของ Sensor Max30100 กับ
เครื่ อง pulse oximeter โดยติดตั้ง Sensor เข้ากับหน้ากากออกซิเจนดังแสดง
ในรู ปที่ 4 เพื่อให้คล้ายกับการนอนหลับจริ งมากที่สุด โดยแต่ละครั้งทําการ
ทดสอบตรวจจับ 50 รอบ โดยแต่ละรอบจะทําการตรวจจับ SPO2 รอบละ 10
ครั้ง และ นําค่า SPO2 ที่วดั ได้จาก Sensor Max30100 ทั้งหมด 10 ครั้ง นํามา
หาค่าเฉลี่ยเพื่อเปรี ยบเทียบกับ เครื่ อง Pulse Oximeter ในท้องตลาด เพื่อทํา
การหาเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน

รู ปที่ 6 ระบบควบคุมชุดอัดอากาศจาก Blower

4.2 การทดสอบแรงดันของ Blower ขณะใช้ งาน

ระบบอัดอากาศของเครื่ อง CPAP ที่ออกแบบจะใช้ชุดพัดลมแรงดัน
สู ง (Blushless Blower) โดยควบคุมความแรงของพัดลมด้วยเทคนิ ค Pulse
Width Modulation (PWM) จากการโปรแกรมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ดงั
แสดงในรู ปที่ 6 โดยทดสอบที่ความแรงทั้งหมด 4 ค่าดังนี้ 25,50,75,100
เปอร์ เซ็นต์ของ PWM ออกแบบการทดลองโดยใช้ท่อบรรจุน้ าํ และต่อเข้า
กับ blower ที่ปลายด้านหนึ่ง สังเกตและวัดระดับนํ้าที่เปลี่ยนแปลงจากระดับ
อ้างอิง ทําการทดสอบทุกค่าที่กล่าวไว้ขา้ งต้นตามลําดับ บันทึกผล และ
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบค่าแรงดันและกระแสพร้อมกับ Duty Cycle ที่ได้จาก
Blower
Voltage (V)
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Amplitude (A)
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รู ปที่ 8 ระดับความดันอากาศ (cmH2O)และค่า Duty Cycle (%)

จากตารางที่ 1 แสดงค่า แรงดันไฟฟ้ า (V) และ ค่ากระแสไฟฟ้ า (A)
จากการปรั บค่า Duty cycle (%) ที่ ทดสอบทั้งหมด 4 ค่า คื อ 25,50,75,100
จะพบว่า ค่าแรงดันไฟฟ้ า(V) และ ค่ากระแสไฟฟ้ า (A) แปรผันตรงกับค่า
Duty cycle (%) ที่เพิ่มขึ้น

24.9

25
20

L/min

Duty Cycle (%)
25
50
75
100

Pressure test (cmH2O)

พล็อตกราฟระหว่างระดับแรงดัน (cmH2O) [6] และ ค่าบิต PWM ดังแสดง
ในรู ปที่ 6
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รู ปที่ 9 อัตราการไหลของอากาศ (Liters/min) และค่า Duty cycle (%)

4.3 การทดสอบการทํางานของ Oxygen suit system

อุปกรณ์เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการนอนหลับต้นทุนตํ่า จะมีการออกแบบ
Oxygen Suit เพิ่มเติมทั้งนี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพการนอนหลับ กรณี ที่
ตรวจสอบได้ว่ามีค่าออกซิ เจนในเลือดตํ่าผิดปกติ ระบบจะสามารถทําการ
เติมออกซิ เจน (Oxygen Booster) ให้กบั ผูใ้ ช้ได้ทนั ที โดยการทดสอบชุด
Oxygen Suit โดยเริ่ มจากการทดสอบ Sensor ในการตรวจพบความผิดปกติ
ของค่าปริ มาณออกซิ เจนในกระแสเลือด (SpO2) ระบบจะสัง่ การให้กด
กระป๋ องออกซิ เจนด้วย Servo motor โดยมีการทํางานของ Oxygen Suit จะ
แสดงไว้ดงั รู ปที่ 10 (ก) และ รู ปที่ 10 (ข) และ (ค) แสดงสัญญาณควบคุม
Servo กรณี ไม่ปล่อยกระป๋ อง Oxygen และ กดกระป๋ อง Oxygen ตามลําดับ

รู ปที่ 6 แสดง Duty cycle ของ PWM ที่ 25%,50%,75%,100%

18cm

(ก)

รู ปที่ 7 การทดลองความดัน (cmH2O) ที่ Duty cycle 100%
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(ข)

(ข)
รู ปที่ 11 การวัดปริ มาณออซิ เจน (ก) เมื่อระบบ Oxygen Suit ไม่ทาํ งาน (ข)
เมื่อระบบ Oxygen Suit ทํางาน
จากรู ปที่ 11 แสดงการทํางานของชุด Oxygen Suit ทําหน้าที่เพิ่มปริ มาณ
ออกซิ เจนในอากาศโดยใช้ Oxygen Meter CY-12C [6] ในการวัด เพื่อเพิ่ม
ออกซิ เจนในเลือด (SpO2) ให้กบั ผูใ้ ช้งานเมื่อตรวจพบปริ มาณออกซิ เจนใน
กระแสเลือด (SpO2) ผิดปกติ โดยรู ป (ก) แสดงปริ มาณออกซิ เจนก่อนที่ชุด
Oxygen Suit ทํางาน มีปริ มาณออกซิ เจนในอากาศที่ 21.1% และรู ป (ข)
แสดงปริ มาณออกซิ เจนหลังที่ชุด Oxygen Suit ทํางาน 3 ครั้ง ครั้งละ1 วินาที
มีปริ มาณออกซิ เจนในอากาศที่ 29.3%

(ค)
รู ปที่ 10 (ก) ภาพรวม Oxygen Suit System
(ข) สัญญาณควบคุม Servo กรณี ไม่ปล่อยกระป๋ อง Oxygen
(ค)สัญญาณควบคุม Servo กรณี กดกระป๋ อง Oxygen
เมื่อระบบ Oxygen Suit ทํางาน ระบบจะทําการเติมออกซิ เจนบริ สุทธิ์
ผสมกับอากาศจาก Blushless Blower โดยการเพิ่มปริ มาณออกซิ เจนนั้น
สามารถวัดได้จากปลายท่อของหน้ากากออกซิเจน
โดยการทดสอบวัด
ปริ มาณออกซิ เจนในอากาศ ก่อนและหลังการทํางานของชุด Oxygen Suit
ดังรู ปที่ 11 (ก) และ (ข) ตามลําดับ

รู ปที่ 12 โมเดลจําลอง 3D เครื่ อง Low Cost CPAP
เมื่อนําอุปกรณ์ท้ งั หมดมาต่อร่ วมกัน จะแสดงดังรู ปที่ 12 โดยระบบจะมี
โครงสร้างที่กระทัดรัด เคลื่อนย้ายง่าย เหมาะสําหรับพกพาไปในที่ต่างๆ
และ เมื่อออกซิ เจนกระป๋ องหมด ก็สามารถซื้อออกซิ เจนกระป๋ องตาม
ท้องตลาดมาใส่ ได้ หรื อหาก ไม่ตอ้ งการฟังก์ชนั ของ Oxygen Suit ระบบก็ยงั
ก็สามารถทํางาน เป็ น CPAP ได้ปกติ

4.4 ผลการทดลองการเชื่ อมต่ อระหว่ างอุปกรณ์ และ Blynk

Blynk เป็ นแพลตฟอร์ ม ที่ ส ามารถใช้ ไ ด้ ก ั บ สมาร์ ท โฟนทั้ ง ใน
ระบบปฏิ บ ัติ ก าร iOS และ Android โดยการควบคุ ม การใช้ ง านผ่ า น
โปรแกรม Arduino ใช้ Template ID, Device Name และ AuthToken แสดง
ในรู ปที่ 13 เพื่อเชื่ อมและแสดงตัวตนกับตัวแอปพลิเคชัน ผ่านทางเครื อข่าย
อิ นเตอร์ เน็ ต Wi-Fi สามารถกําหนดกราฟิ กรู ปแบบการใช้งานได้เอง โดย
ฟังก์ชนั การทํางานจะแสดงข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์แล้วนํามาแสดงผลใน

(ก)
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รู ปแบบของกราฟเพื่อสะดวกในการติ ดตามผล สามารถกําหนดช่ วงเวลา
ของกราฟได้หลายช่วงเวลา เช่นแบบ Real time รายนาที รายชัว่ โมง รายวัน
รายเดือนเพื่อง่ายในการติดตามผลย้อนหลัง โดยข้อมูลที่นาํ มาแสดงคือ ค่า
อัตราการเต้นของหัวใจและ ค่าออกซิ เจนภายในกระแสเลื อด ดังแสดงใน
รู ปที่ 14

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ า ลาดกระบัง ที่ อ นุ เ คราะห์ เ ครื่ องมื อ สถานที่ และสนั บ สนุ น
งบประมาณตลอดการดําเนิ นงาน ผูจ้ ดั ทํารู ้สึกซาบซึ้ งในความกรุ ณาของทุก
ท่านเป็ นอย่างเป็ นอย่างยิง่ จึงกราบขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้

6. สรุป

งานวิจยั นี้ เป็ นการออกแบบ และ สร้างอุปกรณ์เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
นอนหลับต้นทุนตํ่า (Low-cost Continuous Positive Airway Pressure
Machine) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบปั ญหานอนกรนและ
หยุดหายใจขณะนอนหลับ ให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน และ มีประสิ ทธิ ภาพ
ใกล้เคียงกับเครื่ อง CPAP ตามท้องตลาด แต่มีราคาที่ถูกกว่า และ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับงาน Low-cost CPAP อื่นๆ [7] ยังมีการเพิ่มฟั งก์ชนั เก็บ
ข้อมูล ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ ออกซิ เจนในกระแสเลือด ระหว่างนอน
หลับ และยังสามารถเพิ่มระดับออกซิ เจนให้กบั ผูใ้ ช้งาน ผ่าน Oxygen Suit
โดย Application Blynk สามารถเปิ ดดูขอ้ มูลได้แบบ Real time และดูขอ้ มูล
ย้อนหลังเพื่อติดตามผลความเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อนใช้และหลังใช้เครื่ อง
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการรักษาต่อไป

รู ปที่ 13 แสดง Template ID, Device Name และ AuthToken
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(ข)
รู ปที่ 14 หน้าจอแสดงผลบน Application Blynk
(ก) สภาวะปกติของ SpO2 (ข) สภาวะผิดปกติของ SpO2
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Technology-assisted Learning for Computer Architecture Course with System-on-chip
เศรษฐกาล โปร่ งนุช 1 อภิรักษ์ ธิตนิ ฤมิต 1 อภิมุข เพ็ชรภาน 2 นิรชา กาญจนะคงคา 2 อพิณญา มุ่งอ้ อมกลาง 3
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3
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บทคัดย่ อ

สามารถแก้ปั ญ หาทางวิ ศ วกรรมด้ว ยการใช้เครื< อ งมื อ ทางวิ ศ วกรรมที<
ทันสมัย ดังนั:นการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั ควรเป็ นแบบผูเ้ รี ยนลงมือทํา
(Active learning) จะส่ งเสริ ม ให้เกิ ดทักษะการแก้ปั ญ หาและการทํางาน
เป็ นทีม [2]
ในปั จ จุ บ ัน การประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีเพื< อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ใน
ศาสตร์ ต่างๆ เป็ นที<นิยมจํานวนมาก ได้แก่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื<อ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ วิชาสมองกลฝั งตัวด้วยบอร์ ดคอมพิ วเตอร์ ขนาดเล็ก
หลายชนิ ด [1] จากผลการวิจยั นัก ศึ ก ษามี ค ะแนนเฉลี< ยสู งถึ งร้ อ ยละ 77
งานวิจยั ถัดมาได้ออกแบบเกมส์ Serious+ เป็ นสื< อที< เป็ นเทคโนโลยีเพื< อ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ [3] ซึ< งเกมส์ ใช้เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้อย่างอิสระ มี
กิจกรรมต่างๆ เพื<อสร้างแรงบันดาลใจในการเรี ยนรู ้ และสภาวะแวดล้อม
การทํางานร่ วมกัน และงานวิจยั การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื<อส่ งเสริ มการ
สอนและการเรี ยนรู ้สาํ หรับสถาบันการจัดการการเงิน [4] ด้วยเทคโนโลยี
เว็บไซต์ที<ออกแบบจากผูส้ อนส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนรู ้สามารถเข้าใจภาพรวมของ
การเรี ยนรู ้
การเรี ยนการสอนวิชาสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ เป็ นเนื: อหาทาง
ฮาร์ ดแวร์ และสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ ในขอบเขตองค์ความรู ้ของสาขา
คอมพิวเตอร์ 5 สาขาวิชา ที< ปรากฏในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาคอมพิ วเตอร์ พ.ศ.2552 [5] ซึ< งหลัก สู ต รวิศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ของประเทศไทยนั:น มีการเรี ยนการสอน
วิชาดังกล่าวในเชิ งทฤษฎี ดว้ ยการบรรยายเพียงอย่างเดี ยว ในยุคปั จจุบนั
อาจส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนหรื อนักศึกษาเกิดความเบื<อหน่ายและไม่สอดคล้องกับ
ยุคสมัยที<สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างสะดวก ยกตัวอย่างเช่น การใช้
เทคโนโลยีโลกเสมื อนจริ ง (Virtual reality technology) และมี งานวิจยั ที<
สร้ า งเครื< อ งมื อ ระบบออกแบบร่ ว มกัน สํ า หรั บ การฝึ กปฏิ บ ัติ ข องวิ ช า
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ [6] เพื<อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิการออกแบบตัว
ประมวลผล และส่ วนควบคุมฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ต่างๆ เบื:องต้น
ระบบบนชิ ป (System-on-chip: SoC) เป็ นสถาปั ต ยกรรมของตัว
ประมวลผลของคอมพิวเตอร์ สมัยใหม่ ด้วยการออกแบบและสร้างขึ:นเพื<อ
ประมวลผลงานเฉพาะด้าน มุ่งเน้นประสิ ทธิ ภาพด้านการประมวลผลและ
การใช้พ ลัง งานที< เหมาะสม มี ข นาดเล็ ก ซึ< งเป็ นการออกแบบร่ ว มกัน
ระหว่ า งฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ [7] สามารถพบได้ ใ นอุ ป กรณ์

บทความนี: นําเสนอ การประยุก ต์ใ ช้เทคโนโลยีเพื< อ ส่ ง เสริ ม การ
เรี ยนรู ้ สํ า หรั บ วิ ช าสถาปั ต ยกรรมคอมพิ ว เตอร์ ด้ ว ยระบบบนชิ ป มี
วัตถุประสงค์หลัก คือ นําระบบบนชิ ปมาประยุกต์ใช้เพื<อเป็ นสื< อทางด้าน
เทคโนโลยี สํ า หรั บ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ใ นรายวิ ช าสถาปั ตยกรรม
คอมพิวเตอร์ และเพื<อการประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการประยุกต์ใช้เทคนิค
ดังกล่ าว ผลลัพ ธ์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื< อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ส่ งผลให้นักศึกษามี คะแนนเฉลี<ยสู งขึ:นถึงร้ อยละ 74.50 และสามารถทํา
ความเข้าใจเนื:อหาได้ง่ายขึ:นพร้อมทั:งได้สมั ผัสกับเทคโนโลยีจริ ง
คํ า สํ าคั ญ : เทคโนโลยี เ พื< อ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ วิ ช าสถาปั ตยกรรม
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< อ ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู ้ (Technology-assisted learning:
TAL) เป็ นสื< อกลางหรื อรู ปแบบการเรี ยนการสอนสมัยใหม่ที<สําคัญช่ วย
เสริ มสร้างแรงบันดาลใจและสภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยน
และผู ส้ อนในรายวิ ช าทางด้านวิ ศ วกรรมศาสตร์ [1] ในศตวรรษที< 21
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จะต้องมีความสามารถ
ในการนํา ความรู ้ ม าประกอบอาชี พ มี ท ัก ษะการคิ ด การสื< อ สาร และ
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ตารางที' 1 แผนการประเมินผลการเรี ยนรู ้วชิ าสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

สั ปดาห์ ที*
2-7 และ 11-15
9 และ 15-16
3 และ 12
8
17

การประเมินผลการเรียนรู้
แบบฝึ กหัด
รายงานและการนําเสนอ
สอบย่อย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

สั ดส่ วนของการประเมินผล
(ร้ อยละ)
20
20
10
25
25

อิเล็กทรอนิ กส์สมัยใหม่ เช่น สมาร์ ตโฟน (Smartphone) แท็บเล็ต (Tablet)
ค อ ม พิ วเต อ ร์ แ บ บ พ ก พ า (Laptop) รว ม ทั: งบ อ ร์ ด ท ด ล อ งต่ างๆ
(Development board)
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื<อส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ สําหรั บ วิช าสถาปั ตยกรรมคอมพิ วเตอร์ ด้วยระบบบนชิ ป นี: แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ข้อ ได้แก่ 1) นําระบบบนชิปมาประยุกต์ใช้เพื<อเป็ นสื< อทางด้าน
เทคโนโลยี สํ า หรั บ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ใ นรายวิ ช าสถาปั ตยกรรม
คอมพิ ว เตอร์ และ 2) เพื< อ การประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ ข องรายวิ ช า
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ จากการนําเทคนิ คการเรี ยนการสอนแบบนํา
เทคโนโลยีเพื<อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้มาประยุกต์ใช้

รู ปที& 1 แผนการสอนรายวิชา CPE3221 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

รู ปที& A ขัCนตอนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพืJอส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
สําหรับวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

2. วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
วิชาสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2558 [8] คณะ
เทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สวนสุ นัน ทา รหั ส วิ ช า
CPE3221 สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architectures) เรี ยน 3
หน่ ว ยกิ ต ประเภทของรายวิ ช าเป็ นกลุ่ ม ฮาร์ ด แวร์ แ ละสถาปั ต ยกรรม
คอมพิ ว เตอร์ มี ค ํ า อธิ บายรายวิ ช า คื อ สถาปั ตยกรรมของระบบ
คอมพิวเตอร์ หน่ วยประมวลผลกลาง หน่ วยประมวลผลทางคณิ ตศาสตร์
ระบบอินพุตและเอาต์พุต หน่ วยความจํา การติดต่อหน่ วยทํางานย่อย การ
จัด การคํา สั< ง แบบขนาน สถาปั ต ยกรรมสายท่ อ ระบบกระจาย การ
ออกแบบระบบตัวประมวลผล การวิเคราะห์ และมาตรวัดประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบคอมพิวเตอร์ มีการจัดการแผนการสอนทั:ง 15 สัปดาห์ ดังรู ปที< 1
แผนการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของวิชาสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน จากสัดส่ วนของการประเมินผลร้อยละ 100 ดังตาราง
ที< 1 ได้แก่ แบบฝึ กหัดร้อยละ 20 รายงานและการนําเสนอร้อยละ 20 สอบ
ย่อยร้อยละ 10 เป็ นข้อสอบปรนัยจํานวน 20 ข้อ สอบกลางภาคร้อยละ 25
เป็ นข้อ สอบปรนั ย จํา นวน 30 ข้อ และปลายภาคร้ อ ยละ 25 แบ่ ง เป็ น
ข้อสอบปรนัยจํานวน 15 ข้อ และอัตนัย 5 ข้อ ซึ< งแผนการประเมินผลการ
เรี ยนรู ้น: ี ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนมีการแลกเปลี<ยนและเสนอแนะสัดส่ วนของการ
ประเมินผลจากทั:งสองฝ่ ายในสัปดาห์แรกของการเรี ยนการสอน

ก) ZEDBOARD
ข) ZYBO
รู ปที& 3 บอร์ดทดลองทีJมีระบบบนชิป

3. การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีเพืAอส่ งเสริมการเรียนรู้ สําหรับ
วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี เพื< อ ส่ ง เสริ มการเรี ยนรู ้ สํ า หรั บ วิ ช า
สถาปั ต ยกรรมคอมพิ ว เตอร์ แบ่ ง ออกเป็ น 4 ขั:น ตอน แสดงดัง รู ป ที< 2
ประกอบด้วย การเลื อกใช้เทคโนโลยีที<มีอยู่ในปั จจุ บนั การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ร่ วมกั บ รายวิ ช า การดํา เนิ น การ และการประเมิ น ผล มี
รายละเอียดดังนี:

3.1 การเลือกใช้ เทคโนโลยีทมีA อี ยู่ในปัจจุบัน

ผู ้ส อนเลื อ กใช้ เทคโนโลยี ร ะบบบนชิ ป ที< มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บ ัน หรื อ
สามารถจัด หาได้ ต ามท้ อ งตลาดทั< ว ไป ซึ< งทางสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
คอมพิ วเตอร์ มี บ อร์ ด ทดลองที< ป ระกอบด้วยระบบบนชิ ป ได้แก่ บอร์ ด
ZEDBOARD และ ZYBO ซึ< งทั:งคู่เป็ นบอร์ ดทดลองจากบริ ษทั Digilent ดัง
แสดงในรู ปที< 3 ก) และรู ปที< 3 ข)
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ตารางที' ) การออกแบบการเรี ยนให้สอดคล้องกับเนืBอหาของรายวิชา
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง บ อ ร์ ด ที* มี เนืC อ ห าข อ งร าย วิ ช าส ถ าปั ต ย ก ร ร ม
เทคโนโลยีระบบบนชิปเป็ นพืนC ฐาน
คอมพิวเตอร์
แนะนําบอร์ดทดลอง
สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์
ระบบบนชิปภายในบอร์ดทดลอง
• หน่วยประมวลผลกลาง

• หน่วยประมวลผลทางคณิ ตศาสตร์
• การออกแบบระบบตัวประมวลผล
• สถาปัตยกรรมสายท่อ
ระบบอิ นพุตและเอาต์พุตของบอร์ ด • ระบบอินพุตและเอาต์พตุ
ทดลอง
• การติดต่อหน่วยทํางานย่อย
หน่วยความจําของบอร์ดทดลอง
หน่วยความจํา
การใช้ ง านบอร์ ด ทดลองร่ วมกั บ ระบบกระจาย
บอร์ดทดลองอืJนๆ
การโปรแกรมการทํางานของบอร์ ด • การจัดการคําสังJ แบบขนาน
ทดลอง
• การวิเคราะห์และมาตรวัดประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบคอมพิวเตอร์

รู ปที& D สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์กบั การแนะนําบอร์ดทดลอง

3.2 การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีร่วมกับรายวิชา
ผูส้ อนทําการวิเคราะห์ องค์ป ระกอบต่ างๆ ของบอร์ ดทดลอง เพื< อ
ออกแบบการเรี ย นให้ ส อดคล้อ งกับ เนื: อ หาของรายวิช าสถาปั ต ยกรรม
คอมพิวเตอร์ ดังตารางที< 2 ได้แก่ องค์ประกอบของบอร์ ดที< มีเทคโนโลยี
ระบบบนชิ ปเป็ นพื:นฐานเชื< อมโยงกับเนื: อหาของรายวิชาสถาปั ตยกรรม
คอมพิวเตอร์ตามคําอธิบายรายวิชา

รู ปที& E หน่วยประมวลผลกลางกับระบบบนชิปภายนในบอร์ดทดลอง

3.3 การดําเนินการ

หัวข้อนี: จะนําเสนอการเรี ยนการสอนหลังจากการออกแบบการเรี ยน
ให้สอดคล้องกับเนื:อหาของรายวิชา โดยนําเสนอ 3 ตัวอย่าง ดังนี:
ตัวอย่ างทีH 1 สถาปั ตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ กบั การแนะนํา
บอร์ ดทดลอง จะสอนให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั กับภาพรวมของบอร์ ดทดลองซึ< งจะ
สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ดงั รู ปที< 4
ตัวอย่ างทีH 2 หน่ วยประมวลผลกลางกับระบบบนชิ ปภายในบอร์ ด
ทดลอง หัวข้อนี: จะสอนให้ผูเ้ รี ยนรู ้ จกั องค์ป ระกอบของระบบบนชิ ปที<
ภายในมี ห น่ ว ยประมวลผลกลาง และการออกแบบระบบบนชิ ป ด้ว ย
โปรแกรม VIVADO ของบริ ษทั Xilinx ดังรู ปที< 5 ซึ< งเป็ นซอฟต์แวร์ สาํ หรับ
ช่วยออกแบบระบบบนชิป ใช้ร่วมกับบอร์ดทดลองทั:ง ZED และ ZYBO
ตัวอย่ างทีH 3 ระบบอินพุตและเอาต์พุตกับระบบอินพุตและเอาต์พุต
ของบอร์ ด เป็ นการสอนให้รู้จกั ระบบอิ นพุตและเอาต์พุตของบอร์ ดที< มี
ลักษณะเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ และสามารถออกแบบส่ วนควบคุมของ
ระบบอิ น พุ ต และเอาต์พุ ต ได้ด้ว ยโปรแกรม VIVADO ดัง รู ป ที< 6 แบบ
เดียวกับหน่วยประมวลผลกลาง
การดําเนิ นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื<อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้สาํ หรับ
วิชาสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ ดว้ ยระบบบนชิ ปนี: ใช้สอนกับนักศึกษา
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ ชั:น ปี ที< 3 ตั:ง แต่ ปี พ.ศ. 2560 – 2562
บรรยากาศการเรี ย นการสอนแสดงดัง รู ป ที< 7 ซึ< งแต่ ล ะปี มี นัก ศึ ก ษาที<
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ จาํ นวน 47 คน 40 คน

รู ปที& F ระบบอินพุตและเอาต์พตุ กับระบบอินพุตและเอาต์พตุ ของบอร์ด

รู ปที& G บรรยากาศการเรี ยนการสอนวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

และ 33 คน ตามลํา ดั บ โดยมี ส มมติ ฐ านหลั ก คื อ การประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีเพื<อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ส่งผลให้นกั ศึกษามีความรู ้แตกต่างกัน
กับการเรี ยนการสอนที<ไม่ใช้เทคโนโลยี และสมมติฐานรองตรงกันข้ามกัน

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”
156

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั:งที< 14
14 th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand

ตารางทีE 3 การประเมินผลการเรี ยนรู ้สาํ หรับวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ตัBงแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2562

ปี
พ.ศ.
2559
2560
2561
2562

จํานวน
นักศึกษา
20
47
40
33

เต็ม
100
100
100
100

คะแนน
มากทีส* ุ ด น้ อยทีส* ุ ด
73.50
29.50
83.07
12.00
84.83
46.33
81.67
38.33

สื< อทางด้านเทคโนโลยีสาํ หรับส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ แบ่งออกเป็ น 4 ขั:นตอน
ประกอบด้ว ย การเลื อ กใช้เทคโนโลยี ที< มี อ ยู่ใ นปั จ จุ บ ัน ประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีร่วมกับรายวิชา การดําเนิ นการ และการประเมินผล ซึ< งคะแนน
เฉลี<ยของรายวิชาสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ ตั:งแต่ปี พ.ศ. 2560-2562 มี
คะแนนมากกว่า ปี พ.ศ. 2559 ซึ< งไม่ได้ใช้เทคนิ คนี: และในทางสถิติมีผล
การเรี ยนแตกต่างกันที<ระดับนัยสําคัญทางสถิติที<ระดับ 0.05 ข้อคิดเห็น
ที<ได้รับจากผูเ้ รี ยนเป็ นในทางบวก คือ สามารถทําความเข้าใจเนื: อหาได้
ง่ายขึ: น และได้สัม ผัส กับ อุป กรณ์จริ ง ในอนาคตสามารถนําเทคนิ ค การ
ประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีเ พื <อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ไ ปใช้ก บั รายวิช าด้า น
วิศวกรรมต่างๆ ได้

ค่ าเบี*ยงเบน
มาตรฐาน
11.18
13.66
8.62
8.95

ค่ าเฉลีย*
57.11
64.12
74.50
67.56

ตารางทีE 4 การเปรี ยบเทียบการประเมินผลการเรี ยนรู ้สาํ หรับวิชาสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 กับ พ.ศ. 2560

ประเด็นการ
เปรียบเทียบ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ใช้เทคโนโลยี)

จํานวน
นักศึกษา
20
47

ค่ าเฉลีย9

ค่ าเบี'ยงเบน
มาตรฐาน

57.11
64.12

11.18
13.66

t

Sig.

เอกสารอ้ างอิง

-2.03

0.23
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สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ ดว้ ยระบบบนชิ ปที< ใช้กบั นักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตั:งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2562 แสดงดังตารางที< 3
คะแนนเฉลี<ยของรายวิชาสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ ตั:งแต่ปี พ.ศ.
2560 คิ ดเป็ นร้ อยละ 64.12 ปี พ.ศ. 2561 เพิ< มขึ: นเป็ นร้ อยละ 74.50 และ
ลดลงเป็ นร้อยละ 67.56 ในปี พ.ศ. 2562 เนื<องจากเป็ นช่วงที<เกิดการระบาด
ของเชื:อไวรัสโคโรน่า (Coronaviruses) และเริ< มมีการหยุดเรี ยนในบางครั:ง
ส่ งผลถึงความต่อเนื< องในการเรี ยนการสอน หากเปรี ยบเทียบปี พ.ศ. 2560
กับ ปี พ.ศ. 2559 ที<ไม่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื<อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
จากสถิติการเปรี ยบเทียบแบบรวมกลุ่ม (Independent t-test) ดังตารางที< 4
พบว่าคะแนนรายวิชาของนักศึกษาทั:งสองกลุ่มมีความแตกต่างกัน อย่างมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที<ระดับ 0.05 โดยทั:งสองกลุ่มยอมรับสมมติฐาน
หลักและปฎิ เสธสมมติ ฐานรอง อาจเกิ ดจากนักศึกษามี ความใฝ่ รู ้เพิ<มขึ:น
จากการสัมผัสอุปกรณ์จริ ง
รายงานการดําเนิ นการของรายวิชาสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ ตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (มคอ.5) มี ผ ลการ
ประเมิ นการสอนอาจารย์ มี คะแนนเต็ม 5 คะแนน ตั:งแต่ปี พ.ศ. 2559 –
2562 ผูส้ อนมีคะแนน ได้แก่ 4.38 คะแนน 4.41 คะแนน 4.53 คะแนน และ
4.41 คะแนน ตามลําดับ ส่ วนข้อเสนอแนะที<ได้รับจากผูเ้ รี ยน คือ สามารถ
ทําความเข้าใจเนื:อหาได้ง่ายขึ:นและได้สมั ผัสกับอุปกรณ์จริ ง

5. สรุป
เทคนิ คการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื<อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้สาํ หรับวิชา
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ ดว้ ยระบบบนชิ ปที< ได้นาํ เสนอในบทความนี:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การนําระบบบนชิ ปมาประยุกต์ใช้เพื<อเป็ น
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การพัฒนาระบบการตรวจวัดคุณภาพน้าตามแหล่ งธรรมชาติโดยใช้ แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ
(Development of Natural Water Quality Measuring System using Mobile Application)
กัญญวิทย์ กลิ่นบารุง1* จักรกฤษณ์ เบญจมาหา2 และสมศักดิ์ อรรคทิมากูล1
1
ภาควิชาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้า คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ kanyawit.k@fte.kmutnb.ac.th
2
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก benjamaha@hotmail.com

บทคัดย่อ

1. บทนา

บทความนี้ น าเสนอระบบการตรวจวัด คุ ณ ภาพน้ าตามแหล่ ง
ธรรมชาติผา่ นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อเตือนภัยให้ประชาชน
ทราบถึงระดับความสู งของน้ า ระดับมลพิษทางน้ าที่ อนั ตรายต่อมนุ ษย์
การสร้างระบบการตรวจวัดคุณภาพน้ าประกอบไปด้วยการวัดความเป็ น
กรดด่าง การวัดระดับความเค็ม และการวัดระดับความลึกของน้ า โดย
สามารถเชื่ อมต่ อกับ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ จากนั้น ส่ งข้อมู ล ไป
บั น ทึ ก ที่ ระบ บ ฐาน ข้ อ มู ล และแส ดงผลผ่ า น แอพ พ ลิ เ คชั น บ น
โทรศัพท์มือถือที่ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Thunkable ผลการทดสอบ
ระบบการตรวจวัดคุณภาพน้ า สามารถวัดระดับความกรดด่าง (ค่า pH)ได้
ในช่วงระหว่าง 3 – 12 สามารถวัดระดับความเค็มได้ในช่วง 100 - 1000
ppm และสามารถวัดระดับน้ าได้ในระยะความลึกไม่ เกิน 300 ซม. โดย
ค่าที่วดั ได้มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±3%
คาสาคัญ: ระบบการตรวจวัด, คุณภาพน้ าตามแหล่งธรรมชาติ,
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ, แอปพลิเคชัน Thunkable

แหล่ ง น้ าธรรมชาติ มี ป ระโยชน์ ต่ อ มนุ ษ ย์เนื่ อ งจากเป็ นแหล่ ง
เพาะพันธุ์ปลาน้ าจื ด ใช้ในการทาเกษตรกรรม และเป็ นแหล่งน้ าสาหรั บ
การทาน้ าประปา เพื่ออุปโภคและบริ โภค อย่างไรก็ตามผลการใช้น้ าที่ไม่
ระมัดระวังของประชาชนและผลจากการทากิจกรรมของชุมชนส่ งผลให้
เกิดน้ าเน่าเสี ยก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิ เวศวิทยาของสิ่ งมีชีวิตและ
คุณภาพน้ า โดยคุณภาพของน้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไป
มากหรื อ น้อ ยยังขึ้ น อยู่กับ ปั จจัยของสภาพแวดล้อ ม ได้แ ก่ ภู มิ อ ากาศ
สภาพภูมิประเทศ ลัก ษณะของธรณี วิทยา พืช พรรณธรรมชาติ รวมถึง
กิจกรรมของมนุษย์และการใช้ประโยชน์ของสิ่ งมีชีวิตอื่น ๆ
การตรวจสอบคุณภาพของแหล่งน้ าสามารถกระทาได้หลายวิธี เช่น
วิธีการทางเคมี [1] ที่ บ่งบอกถึงความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) วิธีการทาง
กายภาพ [2] จะแสดงถึ งอุ ณ หภู มิ สี กลิ่น ความขุ่ น และสภาพการน า
ไฟฟ้า และวิธีการทางชีวภาพ ที่มีการตรวจสอบโดยจะใช้สิ่งมีชีวิตร่ วมใน
การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพของแหล่งน้ าที่สามารถบ่งชี้ถึงมลภาวะ
หรื อการรบกวนเชิ งพื้น ที่ ได้ โดยเฉพาะสิ่ งมี ชี วิตบางประเภทที่ มีวงจร
ชีวิตที่ยาวนานสามารถนาไปใช้ในการเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงเชิง
ระยะเวลาได้ ดังนั้นการตรวจวัดและตรวจสอบคุณภาพน้ า [3] จึงเป็ นสิ่งที่
สาคัญต่อการเฝ้าระวังคุณภาพของน้ าเพื่อทราบถึงสถานภาพของแหล่งน้ า
สาหรับเครื่ องมือการพัฒนาระบบการตรวจวัดและแสดงผลคุณภาพน้ า
บนเว็บไซต์ปัจจุบัน มีใ ห้ เลือกมากมาย แต่ที่นิ ยมมาก ได้แ ก่ โปรแกรม
พัฒ นา Thunkable [4] ที่ เป็ นเว็บ ไซต์ ที่ เรี ย นรู้ ไ ด้ง่ า ย มี เครื่ อ งมื อ และ
ชุ ด ค าสั่ ง ที่ ใ ช้ ง านในรู ป แบบของบล็ อ ค (Blockly) ที่ มี นั ก วิ จัย และ
นักพัฒนานาไปใช้ในการสร้างโค้ดควบคุมเซนเซอร์ เพื่อรับและส่งข้อมูล
ผ่านระบบเครื อข่ายไร้สาย สาหรับใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการบริ หาร
และจัดการคุณภาพน้ า ตลอดจนการเตรี ยมการป้ องกันผลกระทบที่ เกิ ด
จากน้ าท่วม การเกิดมลพิษในแหล่งน้ าธรรมชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ดารงชีวิติของคนเรา
จากความสาคัญและปั ญหาดังกล่าวข้างต้น คณะผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิด
ในการสร้างและพัฒนาระบบการตรวจวัดคุณภาพน้ าตามแหล่งธรรมชาติ
โดยใช้แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือผ่านโปรแกรม Thunkable ที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์สาหรับการแจ้งเตือนคุ ณภาพและสภาพน้ าในพื้ น ที่

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
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ธรรมชาติโดยผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในอนาคตต่อไป

2.2 โปรแกรม Thunkable
โปรแกรม Thunkable เป็ นเครื่ องมือสร้ างโมบายแอปพลิเคชัน เพื่อ
ติ ด ตั้งบนโทรศัพ ท์มื อถือที่ ใ ช้ระบบปฏิ บ ัติก าร Android และ iOS โดย
เครื่ อ งมื อ นี้ ส ามารถเชื่ อ มต่ อไปยัง ระบบสื่ อ สารของ Google , Twitter
และของ Microsoft โดยโปรแกรม Thunkable จะมี ชุดค าสั่งที่ใช้ในการ
พัฒนาแอปพลิเคชันสามารถออกแบบหน้าจอได้ง่ายโดยมีหลักการในการ
เขียนโปรแกรมเป็ นแบบบล็อกที่ง่ายและสะดวกต่อการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ต่าง ๆ

2. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
2.1 การตรวจวัดคุณภาพน้ า
ดัชนี คุณภาพน้ า (Water Quality Indication) ส่ วนใหญ่มีการวัดที่ มี
หน่วยเป็ นคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 100 คะแนน โดยค่าคะแนนในช่วง 91–100
คะแนน ถื อ ว่าคุ ณ ภาพน้ าอยู่ใ นเกณฑ์ ดีม าก ค่ าคะแนนในช่ วง 71-90
คะแนน แสดงถึ งคุ ณ ภาพน้ าอยู่ ใ นเกณฑ์ ดี ค่ าคะแนนในช่ ว ง 61-70
คะแนน แสดงถึงคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ค่าคะแนนในช่วง 31-60
คะแนน แสดงถึ งคุ ณ ภาพน้ าอยู่ใ นเกณฑ์ เสื่ อ มโทรม ค่ าในช่ วง 0-30
คะแนน แสดงถึงคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์เสื่ อมโทรมมาก คะแนนเหล่านี้
โดยปกติ เกิ ด มาจากการรวมคะแนน ดัช นี คุ ณ ภาพของน้ า 9 ประเภท
ได้แ ก่ 1) ความเป็ นกรด-ด่ าง (pH) 2) ออกซิ เจนละลายน้ า (Dissolved
Oxygen; DO) 3) ของแข็ งทั้งหมด (Total Solid; TS) 4) แบคที เรี ยกลุ่ ม
ฟี คลั โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) 5) ไนเตรท (NO3) 6) ฟอสเฟต
(PO43-) 7) ความขุ่น (Turbidity) 8) อุณหภูมิ (Temperature) และ 9) ความ
สกปรกในรู ปสารอินทรี ย์ (Biological Oxygen Demand; BOD) ที่ นามา
รวมเข้าด้วยกันเป็ นคะแนนเฉลี่ ยทั้งหมด ส าหรั บ ค่ าดัช นี คุ ณ ภาพน้ าที่
สาคัญมีดงั นี้
1) ค่ าของ TDS (Total Dissolved Solids) คื อค่ าของแข็งละลายน้ า
ทั้งหมด หน่ ว ยเป็ นมิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร หมายถึ งแร่ ธ าตุ ใ ด ๆ เกลื อ โลหะ
ไพเพอร์ ห รื อแอนไอออนที่ ละลายในน้ า ซึ่ งรวมถึ งสิ่ งที่ อยู่ในน้ าอื่น ๆ
กว่าน้ าบริ สุทธิ์ (H2O) โมเลกุลและสารแขวนลอย โดยทัว่ ไปสารละลาย
เข้ม ข้น ทั้งหมดคือผลรวมของไพเพอร์ (ประจุ บ วก) และแอนไอออน
(ประจุลบ) ไอออนในน้ า คือการทดสอบการนาของไอออนที่มีอยู่ในน้ า
และไอออนที่มี P S & N. ระดับสู งของน้ ามีความเกี่ยวข้องกับความเค็ม
มากเกินไปที่จะพบแร่ ธาตุจานวนมาก
2) ค่าความเป็ นกรด-ด่างของน้ า (pH) ความเป็ นกรดและด่าง เป็ น
ค่ า ที่ แ สดงปริ มาณหรื อ ความเข้ม ข้น ของไฮโดรเจนไอออนในน้ า
(Hydrogen or hydronium ion) ซึ่งเกิดจากสารที่สามารถแตกตัวให้อนุมูล
กรดหรื อด่างได้ค วามเป็ นกรด-ด่ างมี ค่ าตั้งแต่ 0 - 14 ถ้ามี ค่ าความเป็ น
กรด-ด่างน้อยกว่ากว่า 7 หมายถึง น้ ามีสภาพเป็ นกรด ถ้าน้ ามีค่าความเป็ น
กรด-ด่างสู งกว่า 7 หมายถึง น้ ามีสภาพเป็ นด่าง และถ้าน้ ามีค่าความเป็ น
กรด-ด่างเท่ากับ 7 หมายถึงน้ ามีสภาพเป็ นกลาง ซึ่งค่าความเป็ นกรด-ด่าง
ของแหล่งน้ าธรรมชาติ มี ค่ าเท่ ากับ 6.5-8.5 ทั้งนี้ ค่ าความเป็ นกรด-ด่าง
ไม่ ไ ด้บ อกความเป็ นพิ ษ ต่ อ ร่ างกายแต่ บ อกให้ ท ราบถึ ง ประเภทของ
สิ่ งเจือปนในน้ าในรู ปของสารที่ให้อนุ มูลกรด-ด่าง อย่างไรก็ตามค่าความ
เป็ นกรด-ด่างจะเป็ นดัชนี ที่มีประโยชน์ในการวัดคุณภาพน้ าโดยที่ ภาวะ
ความเป็ นกรด–ด่างของน้ ามีผลต่อคุณภาพน้ าปฏิ กิริยาเคมีที่เกิ ดขึ้นและ
การเจริ ญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในน้ า

3. การพัฒนาระบบการตรวจวัดคุณภาพน้า
การสร้ างระบบการตรวจวัด คุ ณ ภาพน้ าในแหล่ ง ธรรมชาติ ผ่าน
แอปพลิเคชัน Thunkable จะประกอบด้วย ชุดการควบคุมและใช้งานของ
บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่ น ESP32 ที่ เชื่ อ มต่ อกับ ชุ ด ตรวจวัด ค่ า
ความเป็ นกรดด่างของน้ า (pH) ชุดตรวจวัดค่าความเค็ม และ ชุดตรวจวัด
ระดับน้ าที่ ควบคุมและสั่งงานผ่านโปรแกรมควบคุมระบที่ สร้างขึ้นโดย
ใช้ภาษา C ของโปรแกรม Arduino IDE บล็อกไดอะแกรมของระบบการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ าโดยใช้แอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ แสดงดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมระบบการตรวจวัดคุณภาพน้ า

การท างานของชุ ด ตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ าควบคุ ม ด้ ว ยบอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 โดยทาหน้าที่เป็ นแหล่งจ่ายไฟฟ้าและเป็ น
ตัวควบคุ ม การท างานของเซนเซอร์ จากรั บ ค่ าแรงดัน จากเซนเซอร์ ม า
คานวณเพื่อให้ได้ค่า pH, ค่าระดับความเค็ม, ค่าระดับความลึกน้ า จากนั้น
น าข้อ มู ล ที่ ต รวจวัด ได้ ส่ ง ไปที่ ร ะบบฐานข้อ มู ล ที่ อ อกแบบโดยใช้
โปรแกรม Firebase และน าไปแสดงผลที่ จอแสดงผลแบบ LCD และ
ควบคุมและแสดงข้อมูลบนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ สาหรับการ
ออกแบบวงจรควบคุม การทดสอบระบบการทางาน และการออกแบบ
โครงสร้างกล่องควบคุมการทางาน แสดงดังรู ปที่ 2 และวงจรตรวจวัด
และการทดสอบค่าระดับความเค็ม แสดงดังรู ปที่ 2
สาหรับการออกแบบแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ สาหรับแสดง
ค่ าข้อ มู ล และคุ ณ ภาพน้ าผ่ า นเว็บ ไซต์ แ ละโมบาย ถู ก พัฒ นาโดยใช้
โปรแกรม Thunkable ที่สร้างเป็ นหน้าต่างในการแสดงผลข้อมูลต ได้แก่
ค่าความเป็ นกรด – ด่าง (pH) ค่าความเค็ม และระดับน้ า แสดงดังรู ปที่ 4
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4. ผลของงานวิจัย
การสร้ างระบบการตรวจวัด คุ ณ ภาพน้ าตามแหล่ งธรรมชาติ ผ่าน
แอปพลิเคชัน Thunkable จะใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ทา
หน้าที่ รับและส่ งข้อมูล ไปจัดเก็บ ไว้ที่ ระบบฐานข้อมูล ที่ ใช้โปรแกรม
Firebase ซึ่ งเป็ นตัวกลางในการเก็บ ข้อมู ลโดยมี ท้ งั หมดจานวน 3 ส่ วน
ได้แก่ ค่าความเป็ นกรด – ด่าง (pH) ค่าความเค็ม และระดับความลึกของ
น้ า โดยมี ก ารน าผลที่ ไ ด้ จ ากการวัด มาแสดงไว้ ใ นแอปพลิ เ คชั น
โทรศัพท์มือถือ โดยระบบการตรวจวัดคุ ณภาพน้ าที่ พฒ
ั นาขึ้นสามารถ
แสดงดังรู ปที่ 5 ซึ่งมีคุณสมบัติและหน้าที่การทางานดังนี้
1) ตรวจสอบค่าความเป็ นกรด - ด่าง (pH) ที่มียา่ นการวัดอยูท่ ี่ 3-12
2) ตรวจสอบค่าความเค็มโดยมียา่ นการวัดอยูท่ ี่ 100-1000 ppm
3) ตรวจสอบระดับน้ าโดยมียา่ นการวัดอยูท่ ี่ 100–300 ซม.

รู ปที่ 2 โครงสร้างและการทดสอบการทางาน

รู ปที่ 5 ระบบการตรวจวัดคุณภาพน้ าที่พฒั นาขึ้น
4.1 ผลการวัดระดับค่าความเป็ นกรด – ด่าง (pH) ของน้ า
การทดสอบการตรวจวัด ค่ า ความเป็ นกรด - ด่ า ง โดยการน า
เซนเซอร์ จุ่ม ในตัวอย่างน้ า จานวน 5 ตัวอย่าง เพื่อตรวจวัดหาค่ าความ
กรด - ด่าง (pH) ที่ ชุ ดตรวจวัดสามารถวัดค่ าต่ าสุ ดมีค่ าเท่ากับ 3 และมี
การเพิ่มค่า pH โดยการเติมผงละลายของ pH ลงในน้ าเพื่อวัดระดับความ
เป็ นกรด – ด่าง (pH) ที่เพิ่มขึ้นจนถึงค่า pH สู งสุดมีค่าเท่ากับ 12 แสดงดัง
รู ปที่ 6 และผลการวัดค่า pH ในระดับต่าง ๆ แสดงดังในตารางที่ 1

รู ปที่ 3 วงจรตรวจวัดและการทดสอบค่าระดับความเค็ม

รู ปที่ 6 การวัดค่า pH และค่า pH ที่วดั ในน้ าดื่ม
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบค่าความเป็ นกรด – ด่าง (pH)
ผลการ
ทดสอบ
(ตัวอย่างที)่
1
2
3
4
5

รู ปที่ 4 แอปพลิเคชันสาหรับแสดงผลคุณภาพน้ าบนโทรศัพท์

เครื่ องมือวัดค่า
pH
รุ่ น EZ-9909SP
3
5
8
10
12

ผลเฉลี่ยการ
วัดค่า pH
(ที่พฒั นาขึ้น)
3.05
4.99
8.02
9.98
11.9
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ความคลาด
เคลื่อน(%)

สภาวะการ
เตือนภัย

1.7 %
0.2 %
0.25 %
0.2 %
0.8 %

เตือนภัย
เตือนภัย
ปกติ
เตือนภัย
เตือนภัย

ระบบฐานข้อมูล Firebase และแสดงผลของค่าความเป็ นกรด – ด่าง (pH)
ระดับความเค็ม และระดับความลึกของน้ าได้อย่างถูกต้องตามที่ตอ้ งการ

จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบการตรวจวัด ค่ า pH โดยใช้
ระบบการตรวจวัดคุณภาพน้ าที่พฒั นาขึ้น พบว่ามีค่าเฉลี่ยของ pH ในการ
วัดอยู่ระหว่าง 3-12 ตามตัวอย่างของคุณภาพน้ าที่นามาทดสอบ และจาก
การเปรี ย บเที ย บผลการวัด โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ วัด ค่ า pH มาตรฐานรุ่ น
EZ-9909SP จะเห็ น ว่ า ผลที่ ไ ด้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั น และมี ค่ า ความ
คลาดเคลื่อนสูงสุดไม่เกิน ±1.7 %

6. สรุปผล
งานวิ จั ย นี้ น าเสนอระบบการตรวจวัด คุ ณ ภาพน้ าตามแหล่ ง
ธรรมชาติผ่านแอปพลิเคชัน Thunkable และแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ
เพื่อตรวจสอบสภาพน้ าในแหล่งธรรมชาติ และแจ้งเตือนให้ประชาชน
ทราบถึงระดับและคุณภาพของน้ า โดยพัฒนาบนโครงสร้างของระบบที่
ควบคุมโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ มีการตรวจวัดค่าทั้งหมด 3 ประเภท
ได้แก่ 1) วัดความเป็ นกรด – ด่าง (pH) 2) วัดระดับความเค็ม และ 3) วัด
ระดับ ความลึ ก ของน้ า จากนั้น เชื่ อ มต่ อ กับ ระบบฐานข้อ มู ล Firebase
แสดงผลผ่ า นแอพพลิ เคชั น บนโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ โดยใช้ โ ปรแกรม
Thunkable ผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถตรวจวัดคุณภาพของน้ า
ได้ต ามที่ ก าหนด โดยมี ค่ าความคลาดเคลื่ อ นสู ง สุ ด ไม่ เกิ น ±3% โดย
ผลของงานวิจยั แสดงให้เห็ นถึงการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการนาไปใช้ตรวจสอบและแก้ปัญหาของการใช้น้ าในแหล่ง
ธรรมชาติ ใ ห้ มี ค วามปลอดภัย และเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในการ
ดารงชี วิตประจาวัน นอกจากนั้นผลของการวิจยั สามารถใช้เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนานวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมต่อไป

4.2 ผลการวัดค่าระดับความเค็มของน้ า
การทดสอบวัดค่าระดับความเค็มของน้ า โดยการนาชุดเซนเซอร์จุ่ม
ในตัวอย่างน้ าที่มีระดับความเค็มแตกต่างกัน จานวน 5 ตัวอย่าง เพื่อวัดหา
ค่าความเค็มที่มีค่าความเค็มต่าสุ ดเท่ากับ 100 ppm และทาการเพิ่มระดับ
ความเค็มโดยการเติมเกลือลงในน้ าที่เพิ่มขึ้นจนถึงค่าความเค็มสู งสุ ดมีค่า
เท่ ากับ 1 ,000 ppm ผลการวัด แสดงดังในตารางที่ 2 พบว่า ระบบการ
ตรวจวัด คุณ ภาพน้ าสามารถตรวจวัดค่ าระดับ ความเค็ม ที่ มี ค่ าระหว่าง
100-1,000 ppm ได้อย่างถูกต้อง เมื่อเปรี ยบเทียบผลที่ได้จากการวัดโดยใช้
เครื่ อ งมื อ วัด มาตรฐาน รุ่ น EZ-9909SP (ppm) พบว่ า มี ค่ า ของความ
คลาดเคลื่อนในการวัดระดับความเค็มสูงสุดไม่เกิน ±3 %
ตารางที่ 2 ผลการตรวจวัดค่าระดับความเค็มของน้ า
การทดสอบ
(ตัวอย่างที)่
1
2
3
4
5

เครื่ องมือรุ่ น
EZ-9909SP
(ppm)
100
300
500
800
1000

ผลการวัดค่า
ความเค็ม (ppm)
(ที่พฒั นาขึ้น)
99
309
498
799
1003

ความคลาด
เคลื่อน(%)

สภาวะ

1%
3%
0.4 %
0.12 %
0.3 %

ปกติ
ปกติ
ปกติ
เตือนภัย
เตือนภัย

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณนายปิ ยังกูร ช้างจวง และนางสาวนัฐติญาพร
เตชะพิริยานนท์ ที่ดาเนิ นการในการออกแบบวงจร วัดและทดสอบการ
ทางานของระบบที่มีคุณภาพ

เอกสารอ้างอิง

4.3 ผลการวัดความลึกของน้ า
การทดสอบวัดระดับความลึกของน้ า โดยกาหนดค่าความลึกของน้ า
ในระดับที่แตกต่างกันจานวน 5 ครั้ง ที่มีค่าความลึกตั้งแต่ 100 ซม. จนถึง
300 ซม. ผลการวัดแสดงดังในตารางที่ 3 โดยผลการทดสอบพบว่า ระบบ
การตรวจวัดสามารถตรวจวัดค่าความลึกของน้ าได้อย่างถูกต้อง และเมื่อ
เปรี ยบเที ยบกับเครื่ องมือวัดระดับมาตรฐาน จะเห็ นว่ามี ค่าความคลาด
เคลื่อนที่เกิดขึ้นสูงสุดไม่เกิน ±2.7%

[1] K. Chetpattananondh, P. Phukpattaranont W. Suntiamorntut and
T.Tapaonoi. (2012).“Interdigital Electrode Water Level Sensor”. KKU
Engineering Journal. Vol. 39(3), pp: 249–256. (In Thai)
[2] T. Kampetch and V. Kongratana. (2012). “Temperature Measurement
Using Wireless Sensing”. Journal of Science Ladkrabang. Vol. 21 (1), pp:
90-100. (In Thai)
[3] S. Boonkirdram. (2017). “Development of Water Quality Monitoring
Wireless Communication System using Zigbee”. Kasem Bundit Engineering
Journal. Vol.7 (1), pp:92-104. (In Thai)
[4] S. Makon, S. Maduea and K. Sangkhavasi. (2019). “Automatic Plant
Watering System Commanding via Application”. The 11th National
Conference on Information Technology (NCIT 2019). October 2019.,
pp:54-58. (In Thai)
[5] T. Singnan, W. Vangkapun. (2016). “Irrigation Control with Soil
Moisture Sensor”. The 9th Rajamangala Surin National Conference
(RSNC 2016)., pp:99-106. (In Thai)

ตารางที่ 3 ผลการตรวจวัดค่าระดับความลึกของน้ า
การทดสอบ
(ครั้งที)่
1
2
3
4
5

เครื่ องมือวัดค่า
ระดับน้ า (cm)
100
150
200
250
300

เซนเซอร์วดั ค่า
ระดับน้ า (cm)
99
154
199
248
302

ความคลาด
เคลื่อน(%)
1%
2.7 %
0.5 %
0.8 %
0.7 %

สภาวะ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
เตือนภัย

สาหรับการทดสอบแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ พบว่าระบบ
สามารถตรวจวัดคุณ ภาพน้ า จากนั้ น ทาการรั บ ส่ งข้อมู ล เพื่ อจัด เก็ บ ใน
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บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ครั้งที่ 14
14 th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand

ระบบกล้ องวงจรปิ ดพร้ อมแจ้ งเตือนผู้บุกรุ กผ่ านเครื อข่ าย WIFI-MESH
CCTV system with intruder notification via WIFI-MESH network
สมปอง วิเศษพานิชกิจ 1 ธเนศ พัฒนธาดาพงษ์ 2 นภัทร สระเอีย่ ม3
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1sompong.wi@kmitl.ac.th

บทคัดย่ อ

1.

บทความนี้ นาเสนอการออกแบบระบบกล้อ งวงจรปิ ดพร้ อมแจ้ง
เตื อ นผู้บุ ก รุ ก ผ่ า นเครื อข่ า ย WIFI-MESH ภายในกล้อ งวงจรปิ ดจะ
ประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ ส่ วนควบคุ มและส่ วนที่เป็ นกล้องไร้สายที่สร้ าง
ขึ้ นจาก ESP32-CAM ท าหน้ า ที่ ถ่ า ยภาพวิ ดี โ อ โดยจะมี ส่ ว นการ
ประมวลผลภาพเพื่ อ ตรวจจับ วัต ถุ ที่ เ คลื่ อ นไหวและ เมื่ อ พบวัต ถุ
เคลื่ อ นไหว จะท าการบัน ทึ ก ภาพใน SD-Card ซึ่ งท าหน้ า ที่ เ ป็ น
หน่วยความจาสารอง ภาพผูบ้ ุกรุ กและสัญญาณแจ้งเตือนผูบ้ ุกรุ กที่สร้ างขึ้น
จะถูกส่ งไปยังส่ วนควบคุมที่ มีการเชื่ อมต่อกับกล้องวงจรปิ ดตัวอื่นแบบ
เครื อข่าย WIFI-MESH ภาพการบุกรุ กและการแจ้งเตือนจากแต่ละกล้องจะ
ถูกส่งต่อกันบนเครื อข่าย WIFI-MESH ไปยังเกตเวย์บนมาตรฐาน MQTT
เพื่อ จะส่ งต่ อไปยังเครื่ องแม่ข่ ายที่ จะทาหน้าที่ บนั ทึ กเหตุก ารณ์ ก ารแจ้ง
เตือนและส่งการแจ้งเตือนไปยังผูใ้ ช้งานผ่านระบบ Line Notification ที่ได้
ลงทะเบียนไว้ และผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึงได้ผา่ นภายนอกเครื อข่าย

ข้ อมูลทัว่ ไป

ในปั จจุบนั เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มีการใช้งานเพิ่มมาก
ขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจาวัน IoT ที่เป็ นที่นิยมอย่าง
มากประเภทหนึ่ งได้แก่ อุปกรณ์ Smart home หรื ออุปกรณ์อานวยความ
สะดวกภายในบ้า น ไม่ ว่ า จะเป็ น อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ภายในบ้า น ประตู ที่
สามารถ เปิ ด-ปิ ดตามคาสั่ง หรื อแม้กระทัง่ กล้องวงจรปิ ดภายในบ้านที่
สามารถเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตเพื่อการใช้งานที่ สะดวกขึ้ น กล้องวงจรปิ ด
เป็ นอุปกรณ์ ที่นับ ว่ามี ความสาคัญอย่างหนึ่ งภายในบ้าน เพื่อรั ก ษาความ
ปลอดภัยให้แก่ผูใ้ ช้งาน กล้องวงจรปิ ดได้มีการพัฒนาหลากหลายรู ปแบบ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้งาน ไม่ว่าจะเป็ นรู ปลักษณะและ
ฟั งก์ชันที่ใช้งานสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึ งภาพที่ ถูกถ่ ายจาก
กล้องวงจรปิ ดจากระยะไกล รวมถึ งความสามารถในการตรวจจับการ
เคลื่ อ นไหวและแจ้ง เตื อ นผูบ้ ุ ก รุ ก ในขณะที่ ผูใ้ ช้งานไม่ ได้อยู่บ ้าน การ
สื่ อสารทั้งหมดจะเชื่ อมต่อผ่านเครื อข่ายบริ เวณระยะใกล้ (LAN) ทั้งแบบ
ใช้สายสื่ อสาร (Ethernet) และแบบไร้ สาย (Wi-Fi) เพื่อสะดวกในการ
ติดตั้งก่อนจะเชื่ อมโยงต่อไปยังภายนอกผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต อย่างไรก็
ตาม เมื่อกล้องวงจรปิ ดเกิ ดปั ญหาการเชื่ อมต่อเข้ากับเครื อข่ายสื่ อสาร จะ
ส่ งผลให้ระบบไม่สามารถทางานต่อไปได้ ทั้งการดูภาพจากภายนอกผ่าน
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตและการแจ้งเตือนการบุกรุ ก การสั่งการทางานของ
กล้อง เช่ น การสั่ งบัน ทึ ก การปรั บ ทิ ศ ทางมุ ม ภาพ เป็ นต้น สาหรั บการ
ตรวจจับผูบ้ ุกรุ ก งานวิจยั ที่มีการนาเสนอก่อนหน้านี้ จะมุ่งเน้นไปยังการนา
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligent) มาประยุกต์ใช้ใน
การจดจาและตรวจจับผูบ้ ุก รุ ก ซึ่ งจาเป็ นต้องใช้ก ารประมวลผลข้อมูล
จานวนมากและไม่เหมาะกับกล้องวงจรปิ ดที่มีหน่วยประมวลผลขนาดเล็ก
นอกจากนี้ การที่กล้องวงจรปิ ดในระบบจะสามารถทางานร่ วมกัน จะต้อง
มีการเชื่ อมต่อเข้ากับเครื อข่ายส่ วนกลางทาให้ระยะการใช้งานโดยเฉพาะ
การแจ้งเตือนภัยมีพ้ืนที่ครอบคลุมไม่มากนัก
บทความนี้ นาเสนอการออกระบบกล้องวงจรปิ ดพร้อมแจ้งเตือนผูบ้ ุก
รุ กผ่านเครื อข่าย WIFI-MESH ซึ่ งอาศัยข้อดี ของการเชื่ อมต่อระหว่างกัน
ของกล้องวงจรปิ ดในแต่ละตัว ทาหน้าที่ส่งต่อสัญญาณระหว่างกัน แม้ว่ามี
กล้องตัวใดมีปัญหาการเชื่ อมต่อ การส่ งสัญญาณแจ้งเตื อนก็ยงั คงดาเนิ น
ต่อไปได้ ดังแสดงในรู ปที่ 1
ในส่ วนที่ 2 จะกล่าวถึงส่วนประกอบภายในของกล้องวงจรปิ ดพร้อม
แจ้ง เตื อ นผู ้บุ ก รุ ก ผ่ า นเครื อ ข่ า ย WIFI-MESH ที่ น าเสนอ ส่ ว นที่ 3 จะ

คาสาคัญ: กล้องวงจรปิ ดไร้สาย, การตรวจจับการเคลื่อนไหว, เครื อข่าย
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 ESP32CAM 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, WIFIMesh Network
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กล่ า วถึ ง การประมวลผลภาพการตรวจจับ การเคลื่ อ นไหว (Motion
detection) และการสร้างสัญญาณเตือนผูบ้ ุกรุ ก ส่ วนที่ 4 จะกล่าวถึ งวิธีการ
ที่ ผูใ้ ช้จ ะสามารถเข้า ถึ งกล้อ งวงจรปิ ดจากภายนอกเครื อข่ าย ส่ วนที่ 5
กล่าวถึงการแจ้งเตือนผ่าน Line-Notification และส่ วนสุ ดท้ายจะแสดงถึง
ผลการทดสอบการทางานของระบบ

การทางานของส่ วนนี้ จะเริ่ มจากการเชื่ อมต่อเข้ากับเครื อข่ายไร้ สาย
Wi-Fi ที่ระบุไว้ จากนั้นกล้องจะทาการจับภาพจนเมื่อผูใ้ ช้ทาการเชื่ อมต่อ
จากภายนอกเข้าสู่ เ ครื อข่ายภายในเพื่อเรี ยกดู ภาพวิดีโอแบบ real-time
กล้องก็จะทาการถ่ายทอดโดยการ streaming ภาพวิดีโอผ่านเครื อข่ายไปยัง
ผูใ้ ช้ผ่าน WebApp ที่จดั สร้ างขึ้น นอกจากนี้ ภายใน ESP32-CAM ได้ทา
การออกแบบให้ มี ฟั ง ก์ ชั น ในการตรวจจับ การเคลื่ อ นไหว (Motion
detection) เพื่อตรวจจับผูบ้ ุกรุ กโดยจะทางานตามช่วงเวลาที่ผูใ้ ช้กาหนด
เมื่อระบบตรวจพบวัตถุที่การเคลื่อนไหว กล้องจะทาการบันทึกวิดีโอลง
ในการ์ ด SD ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นหน่วยความจาสารอง พร้อมทั้งเก็บภาพและ
สร้างสัญญาณแจ้งเตือนผูบ้ ุกรุ กไปยังส่ วนควบคุมซึ่ งสร้างขึ้นจาก ESP32
อีกตัวหนึ่ งผ่านทาง serial interface (TX/RX) ส่ วนควบคุมนี้ จะเชื่ อมต่อ
กับกล้องวงจรปิ ดตัวอื่นๆ บนเครื อข่าย WIFI-MESH ดังแสดงในแผนภาพ
การท างานรู ป ที่ 4(a), ภาพการบุก รุ ก และการแจ้งเตื อนที่ ไ ด้จากการ
ตรวจจับการเคลื่อนไหว ภายในส่วนแรกกล้องจะถูกส่ งต่อกันบนเครื อข่าย
WIFI-MESH ไปยังเกตเวย์บนมาตรฐาน MQTT, ดังแสดงในแผนภาพการ
ทางานรู ป ที่ 4(b) เพื่ อ จะส่ งต่ อ ไปยัง เซิ ร์ ฟเวอร์ ที่ จะท าหน้ า ที่ บ ัน ทึ ก
เหตุ ก ารณ์ ก ารแจ้ง เตื อ นและส่ ง การแจ้ง เตื อ นไปยัง ผู้ใ ช้ง านพร้ อ มทั้ง
แสดงผลใน WebApp ที่จดั เตรี ยมไว้ ดังแสดงในแผนภาพการทางานรู ปที่
4(c)
กล้องวงจรปิ ดจะถูก เชื่ อมต่อถึ งกันเป็ นเครื อข่าย WIFI-MESH ด้วย
ESP32 ในส่ วนควบคุมภายในกล้องวงจรปิ ด เครื อข่าย WIFI-MESH นี้ จะ
ทาหน้าที่ส่งสัญญาณแจ้งเตือนผูบ้ ุกรุ ก และภาพที่บนั ทึกไว้ผ่านเครื อข่าย
ด้วยมาตรฐาน MQTT ระบบที่ออกแบบเลือกใช้ไลบรารี PainlessMesh ซึ่ ง
มีขอ้ ดีคือ สามารถเชื่อมต่อระหว่างกันได้สูงสุดถึง 5 อุปกรณ์ และมีจานวน
อุปกรณ์สูงสุ ดในเครื อข่ายได้มากถึ ง 87 อุปกรณ์ ดังแสดงในรู ปที่ 5 การ
เชื่ อมต่อจะใช้โปรโตคอล TCP/IP ส่ งผ่านสัญญาณ WIFI โดยอ้างอิงด้วย
ค่า Node ID ที่กาหนดขึ้นไลบรารี่ PainlessMesh จะกาหนดค่า Node ID
จาก Chip ID ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของค่า MAC address ทาให้แต่ละอุปกรณ์มี
ค่า NodeID ไม่เหมือนกัน โครงข่ายแบบ Mesh มีขอ้ ดี คือ สะดวกในการ
จัดการเครื อข่าย เนื่ องจากไม่จาเป็ นต้องกาหนดว่าอุปกรณ์ใดต้องทางาน
แบบ Client/Server จากคุณสมบัติของ Self-Organize/Self-Configure ทา
ให้เครื อข่ายมีความเสถียร หากโหนดใดโหนดหนึ่ งไม่สามารถสื่ อสารได้
เครื อข่ ายก็จะทาการเชื่ อมต่อ โหนดที่ ยงั ทางานอยู่ได้เ องโดยอัตโนมัติ
เส้นทางในการส่ งข้อมูลจึงยังคงไม่ถูกตัดขาด ทาให้สามารถส่ งข้อมูลไป
ยัง ปลายทางผ่านโหนดที่ ยงั Active อยู่ไ ด้ โดยไม่ ต้อ งมี อุป กรณ์ เ ป็ น
ศูนย์กลางเหมือนระบบ WIFI ที่ทางานแบบ Infrastructure Mode ที่ตอ้ ง
อาศัย WiFi Access Point ในรู ปแบบการทางานแบบ Star และเนื่ องจาก
เป็ นการเชื่ อมต่อด้วยสัญญาณ WIFI ทาให้มีระยะสื่ อสารระหว่างโนดได้
ประมาณ 70 เมตร อย่างไรก็ตามสาหรับการตั้งค่าการส่ งสัญญาณที่ระบบ
จัดสร้างขึ้นจะสามารถรับส่งสัญญาณได้ระยะทางสู งสุ ดประมาณ 40 เมตร
โดยจะใช้ ก าลัง งานต่ อ กล้อ งวงจรปิ ดโดยเฉลี่ ย ประมาณ 180-200mA
(กระแสสู ง สุ ด บางช่ ว งอาจสู ง ถึ ง 250mA เมื่ อ กล้อ งตรวจพบวัต ถุ
เคลื่อนไหวและมีการบันทึกภาพพร้อมทั้งส่งสัญญาณแจ้งเตือน)

รู ปที่ 1 ระบบกล้องวงจรปิ ดพร้อมแจ้งเตือนผูบ้ ุกรุ กผ่านเครื อข่าย WIFI-MESH

2. ส่ วนประกอบของกล้ องวงจรปิ ดพร้ อมแจ้ งเตือนผู้บุกรุก
ภายในกล้องวงจรปิ ดแต่ ล ะตัวจะประกอบด้วย 2 ส่ วนคื อ ส่ ว น
ควบคุ ม และส่ วนที่ เ ป็ นกล้องวงจรปิ ดไร้ สาย ส่ วนควบคุ ม จะท าหน้า ที่
ควบคุ มการทางานของกล้องวงจรปิ ด การเชื่ อมต่อสั่งงานกับผูใ้ ช้ (User
interface, UI) การแสดงผล การเชื่ อมต่อกับเครื อข่าย WIFI-Mesh เพื่อทา
การส่ งต่อข้อมูลในเครื อข่าย การรับภาพการบุกรุ กและการแจ้งเตือนจาก
ส่ วนที่สอง(ส่ วนกล้องวงจรปิ ดไร้สาย) ดังแสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 ส่ วนต่างๆ ภายในกล้องวงจรปิ ดพร้อมแจ้งเตือน
ผูบ้ ุกรุ กผ่านเครื อข่าย WIFI-MESH

ในส่ วนของกล้องทาหน้าที่ ถ่ ายภาพวิดีโอที่ สามารถเข้าถึ งได้ผ่าน
ภายนอกเครื อข่ายสร้างขึ้นจาก ESP32-CAM ภายในโมดูลเป็ นชิ ฟ ESP32S ประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถเชื่ อมต่อไวไฟและบลูทูธ
(Bluetooth) ได้ กล้องถ่ายภาพเป็ นกล้อง OV1640 และมีช่อง MicroSD
Card สาหรับจัดเก็บข้อมูลภายในบอร์ด ดังแสดงในรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 ESP32-CAM และการเชื่อมต่อช่องเสี ยบ MicroSD Card
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รู ปที่ 4 แผนภาพการทางาน (a) การเชื่อมต่อกับ เครื อข่าย WIFI-MESH, (b) การส่ งต่อภาพผูบ้ ุกรุ กและการแจ้งเตือนผ่านเครื อข่ายด้วยโปรโตคอล MQTT
และ (c) การบันทึกการแจ้งเตือนและการแสดงผลบน WebApp

รู ปที่ 6 การ Down sampling

จากนั้นทาการหาวิธีค่าเฉลี่ ยค่าระดับสี เทา (gray scale) ในแต่ละ
Block ดังสมการที่ 2
F

รู ปที่ 5 ESP32-CAM และการเชื่อมต่อช่องเสี ยบ MicroSD Card

3.

B 1 B 1

 Img ( x, y)

(2)

x 0 y 0

F = ค่าความสว่าง gray scale ของแต่ละ block จากการ down sampling
Img(x,y) = ค่าความสว่าง gray scale ของแต่ละ pixel (x,y)
B = จานวน pixel แต่ละแนวแกนในแต่ละ block
ภาพที่ ได้จากการ down sampling ในเฟรมปั จจุบนั จะถูก นามา
เปรี ยบเทียบกับเฟรมก่อนหน้าด้วยการหาค่าผลต่างและ normalized ก่อน
จะถูกนาไปเปรี ยบเทียบกับค่าเทรดโฮลด์ () ที่กาหนดไว้ ดังแสดงในรู ปที่
7

การประมวลผลการตรวจจับการเคลื่อนไหว

การตรวจวัตถุ ที่มีการเคลื่ อนไหวในภาพ ทาได้โดยการเก็บภาพที่
เวลาต่างกัน โดยระบบที่ออกแบบจะทาการตรวจจับทุกๆ 1 วินาที ภาพแต่
ละเฟรมที่ตรวจจับได้จะกาหนดให้มีขนาดเท่ากับ 320 x 240 (pixel2) ตาม
มาตรฐาน QVGA ภาพที่ได้จะถูกแปลงจากภาพสี RGB เป็ นภาพ gray
scale ตามสมการที่ 1
Y  0.3R  0.59G  0.11B

1
B2

(1)

เมื่อ Y = ค่าระดับสี เทา (gray scale) และ R, G, B เป็ นค่าระดับสี แดง
สี เขียว และสี น้ าเงิน ตามลาดับ ในแต่ละ pixel จากนั้นจะจึงทาการ down
sampling โดยการแบ่งภาพออกเป็ น block ขนาด (B) เท่ากับ 10 pixel ทั้ง
แกน x และ y ดังแสดงในรู ปที่ 6
รู ปที่ 7 การตัวจับวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวในเฟรมภาพ
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ระบบจะทาการเปรี ยบเทียบจานวน block ภาพที่ตรวจพบว่ามีวตั ถุ
เคลื่อนไหวกับจานวน block ภาพทั้งหมด (ในระบบนี้ จานวน block ภาพ
(M x N) เท่ากับ 24 x 32) เพื่อให้ได้ค่าอัตราส่ วน block ภาพที่มีวตั ถุ
เปลี่ยนแปลง (t) ดังสมการที่ 3
t 

1
M N


F (i, j )  B(i, j )

 1, if
B(i, j )


i 0 j 0 
0, otherwise

ข้อดีของวิธีน้ ี คือ ระบบไม่จาเป็ นต้องเข้าจัดการ router แต่อย่างใด
เช่น ไม่ตอ้ งกาหนดค่า static NAT หรื อไม่ตอ้ งตั้งค่า port-forwarding บน
router ทาให้การเพิ่มขยายและการเข้าถึ งอุปกรณ์ในเครื อข่ายเป็ นไปอย่าง
สะดวก

N 1 M 1

(3)

M = จานวน block ในแนวแกน y
N = จานวน block ในแนวแกน x
F(i,j) = ค่าความสว่าง gray scale ของ block ที่ (i,j) ในเฟรมปัจจุบนั
B(i,j) = ค่าความสว่าง gray scale ของ block ที่ (i,j) ในเฟรมก่อนหน้า
 = ค่าเทรดโฮลด์ความแตกต่างของสว่างของ block (%)
ค่าอัตราส่ วน block ภาพที่มีวตั ถุ เปลี่ ยนแปลง (t) จะถู กนาไป
เปรี ยบเทียบกับค่าความไวการตรวจจับวัตถุที่กาหนดไว้ หากมีค่ามากกว่าก็
จะทาการบันทึกภาพวิดีโอลงในหน่วยความจาสารอง พร้ อมทั้งส่ งภาพนิ่ ง
ในเฟรมนั้น ๆ พร้อมข้อความเตื อนการบุกรุ ก ผ่านเครื อข่าย mesh ไปยัง
ผูใ้ ช้งานต่อไป
4.

รู ปที่ 8 การแสดงการเข้าถึงอุปกรณ์ภายในเครื อข่าย Private IP (ส่ วน Video Streaming)

5.

การแจ้ งเตือนบุกรุก

ระบบกล้องวงจรปิ ดพร้ อมแจ้ง เตื อนผูบ้ ุก รุ ก ผ่านเครื อข่าย WIFIMESH เมื่อกล้องวงจรปิ ดตรวจจับการเคลื่อนไหว จะสร้างสัญญาณเตือน
การบุกรุ กพร้อมทั้งส่ งภาพที่บนั ทึกมายังผูใ้ ช้งาน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่ ง
ต่อเป็ นบนเครื อข่าย WIFI-MESH ไปยังเกตเวย์ และเกตเวย์น้ ี จะทาหน้าที่
ในการส่ งข้อมูลดังกล่าวไปยัง Line-Notify ตามที่ผใู้ ช้งานได้ลงทะเบียน
ไว้ ขั้นตอนการลงทะเบียนจะเริ่ มจากการบันทึกค่า Token ซึ่ งได้จากระบบ
Line-Notify โดยผูใ้ ช้อาจร้องขอเองผ่าน https://notify-bot.line.me/ หรื อ
อาจใช้บริ การช่วยเหลื อที่ระบบจัดหาไว้ให้ โดยระบบจะทาการส่ ง GET
https://notify-bot.line.me/oauth/authorize เพื่อรับค่า Token โดยผูใ้ ช้ตอ้ ง
ทาการยืนยันตัวก่อน

การเข้ าถึงกล้ องวงจรปิ ดจากภายนอกเครื อข่ าย

การเข้าถึงอุปกรณ์ภายในเครื อข่ายที่ใช้หมายเลขไอพีแบบ Private IP
ผ่าน NAT (Network Address Translation) จากภายนอกเครื อข่าย จะไม่
สามารถทาได้โดยตรง เนื่ องจาก NAT จะป้ องกันการเข้าถึ งดังกล่าว ซึ่ ง
ต้องแก้ไขที่ตวั Router ให้สามารถเชื่ อมต่อจากเคือข่ายภายนอกเข้ามาได้
เช่น วิธีการตั้งค่า port forwarding แต่จะยุง่ ยากกับการใช้งานเนื่ องจากผูใ้ ช้
ต้องเข้าไปแก้ไขการตั้งค่าที่ตวั Router ในระบบนี้ ได้ออกแบบให้ผใู้ ช้งาน
จากภายนอกสามารถเข้าถึงกล้องวงจรปิ ดที่อยูใ่ นเครื อข่ายภายในได้โดย
วิธีการ STUN (Session Traversal Utilities for NAT) หลักการทางานของ
STUN เริ่ มจาก อุปกรณ์ที่ใช้ Private IP ซึ่ งอาจกาหนดขึ้นแบบ Static-IP
หรื อแบบ Dynamic-IP ที่ได้รับการจัดสรรจาก DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) เมื่ อต้องการสื่ อสารกับเครื อข่ายภายนอก router
จะทาการแปลง Private IP เป็ น Public IP ตามมาตรฐาน NAT เมื่อทาการ
อ้างอิงกับหมายเลขประจาอุปกรณ์ในเครื อข่าย Private IP ผูกเข้ากับข้อมูล
การแปลง IP ที่ได้รับมา โดยระบบที่ ออกแบบนี้ จะใช้ ChipID ภายใน
ESP32-CAM เป็ นค่ าอ้างอิ งส าหรั บ กล้อ งวงจรปิ ดแต่ ล ะตัว ข้อ มู ล
หมายเลขประจาอุปกรณ์ในเครื อข่าย Private IP และข้อมูลการแปลง IP ที่
ได้รับจาก router จะถูกส่ งไปเก็บไว้ใน server ภายนอกเครื อข่าย ซึ่ งจะทา
หน้าที่เป็ น STUN (Session Traversal Utilities for NAT) โดยอาจเป็ น
Cloud server เมื่อผูใ้ ช้งานต้องการเข้าถึ งกล้องวงจรปิ ดและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ในเครื อข่าย Private IP ก็จะทาการสอบถามไปยัง server ดังกล่าว โดย
อ้างอิงกับหมายเลขประจาอุปกรณ์เพื่อจะได้รับ Public IP ของอุปกรณ์น้ นั
ทาให้อุปกรณ์ภายนอกสามารถเข้าถึงกล้องวงจรปิ ดแต่ละตัวได้โดยอ้างอิง
กับค่าหมายเลขประจาอุปกรณ์ ดังแสดงในรู ปที่ 8

รู ปที่ 9 ระบบการแจ้งเตือน Line-Notification

เมื่อเสร็ จสิ้นการลงทะเบียนแล้วหากเกิดสัญญาณแจ้งเตือนการบุกรุ ก
ระบบจะทาการส่งข้อมูลการบุกรุ กจากกล้องวงจรปิ ดที่เกตเวย์ได้รับจะถูก
ไปยัง Line-Notify ด้ว ยวิ ธี ก ารส่ ง แบบ POST ไปยัง https://notifyapi.line.me/api/notify จากนั้น Line-Notify ก็ จะส่ ง ข้อมู ล ไปยัง Line
Application ที่ผใู้ ช้งานติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ส่วนตัว ข้อมูลการบุกรุ กนี้ จะถูก
เก็บไว้ที่เครื่ องแม่ข่าย ซึ่ งสามารถเข้าถึ งได้ผ่านทาง WebApp โดยผูใ้ ช้
สามารถดูภาพการถ่ายทอดตราบเท่าที่กล้องวงจรปิ ดนั้น ๆ ยังคงเชื่ อมต่อ
กับเครื อข่าย WIFI ภายใน รู ปที่ 9 แสดงการทางานของระบบแจ้งเตือน
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6.

ผลการทดสอบ

ในการทดสอบระบบกล้อ งวงจรปิ ดพร้ อมแจ้งเตื อนผูบ้ ุ ก รุ ก ผ่า น
เครื อข่าย WIFI-MESH ได้มีการจัดสร้างกล้องวงจรปิ ดจานวน 3 ตัว พร้อม
ด้วยเกตเวย์สาหรับรับส่ งข้อมูลกับกล้องผ่านเครื อข่าย รู ปที่ 10 แสดง การ
เชื่ อมต่อกล้องวงจรปิ ดส่ วนการแจ้งเตือนผูบ้ ุกรุ ก เข้ากับเครื อข่าย WIFIMESH ซึ่งใช้ไลบรารี Painlessmesh ติดตั้งบน ESP32 ภายในส่ วนควบคุม
และทาการกาหนด SSID, port, password และ connection mode ให้
ตรงกัน เมื่อทาการเชื่ อมโยงเข้ากับเครื อข่าย WIFI-MESH ได้แล้ว แต่ละ
โนดจะสามารถส่งข้อมูลถึงกันด้วยการอ้างอิงกับ nodeID ซึ่ งจะไม่ซ้ ากัน
รู ปที่ 12 การเชื่อมต่อกล้องวงจรปิ ดส่ วน ESP32-CAM เข้ากับเครื อข่าย WIFI

เมื่ อต้องการดู ภ าพจากกล้องวงจรปิ ดแต่ล ะตัว หากทาการเข้า ถึ ง
ภายในเครื อข่ายเดียวกัน ก็สามารถเข้าถึงได้จากหมายเลขไอพีแบบ staticIP ที่ กาหนดให้ก ับกล้องแต่ล ะตัว แต่หากต้องการเข้าถึ งจากภายนอก
เครื อข่ายผ่าน NAT จะไม่สามารถทาได้โดยตรง ระบบกาหนดให้มีการ
เข้าถึงได้โดยวิธี STUN (Session Traversal Utilities for NAT) กล้องจะส่ ง
ข้อมูลออกไปยังเครื่ องแม่ข่ายที่จดั ตั้งขึ้นนอกเครื อข่าย จากนั้นเครื่ องแม่
ข่า ยจะส่ ง ข้อมู ล ฝั่ ง public-IP กลับ ไปให้ก ับ กล้องและผู้ใ ช้ โดยผู้ใ ช้
สามารถเข้าถึงกล้องวงจรปิ ดแต่ละตัวได้ผ่านทาง WebApp ที่จดั สร้างขึ้น
ดังแสดงในรู ปที่ 13

รู ปที่ 10 การเชื่อมต่อกล้องวงจรปิ ดส่ วนแจ้งเตือนผูบ้ ุกรุ กผ่านเครื อข่าย WIFI-MESH

ทาการทดสอบประสิ ทธิ ภาพเครื อข่าย WIFI-MESH สาหรับการแจ้ง
เตือนเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหว จากรู ปที่ 11 แสดงการเชื่ อมต่อกล้อง
วงจรปิ ดเข้ากับโครงข่าย WIFI-MESH ที่มี กล้องเครื อข่ายติดตั้งอยูก่ ่อนแล้ว
จานวน 2 กล้อง และมีขอ้ ความเตือนการตรวจพบการเคลื่อนไหวส่ งต่อกัน
บนโครงข่าย WIFI-MESH พบว่าแต่ละโนดสามารถส่ งข้อความถึงกันแม้จะ
อยูห่ ่ างกันประมาณ 80 เมตร

รู ปที่ 13 ภาพจากกล้องวงจรปิ ด

สาหรับการทดสอบการตรวจจับการเคลื่ อนไหว ผูใ้ ช้สามารถตั้งค่า
ความไวในการตรวจจับการเคลื่ อนไหวได้โดยการตั้งค่าความแตกต่างค่า
ความสว่างที่ เปลี่ ยนไป และค่าขนาดของวัตถุ ซ่ ึ งเทียบเป็ นสัดส่ วนของ
พื้น ที่ ภ าพที่ มี ค วามแตกต่ า งค่ า ความสว่า งเกิ น ค่ า ที่ ก าหนดกับ พื้ น ภาพ
ทั้งหมด โดยในการทดลองนี้ ได้ต้ งั ค่าเทรชโฮลด์ความแตกต่างค่าความ
สว่างระหว่างเฟรมก่อนหน้าและเฟรมปั จจุบนั ในแต่ละ block ภาพ (จาก
การ down-sampling ภาพ QVGA ขนาด 320 x 240 pixel2 , ขนาดของ
block ภาพเท่ากับ 10 x 10 pixel2 และเฟรมภาพห่ างกันทุก ๆ 1 วินาที)
เท่ากับ 20% และ ค่าเทรชโฮลด์ขนาดวัตถุเคลื่อนไหวที่จบั ภาพได้เทียบ
เป็ นสัดส่วนของพื้นที่ภาพทั้งหมด เท่ากับ 10%
รู ปที่ 14 แสดงค่าความสว่างของ block ภาพ (แสดงเฉพาะ 24 x 8 block
แรก) โดยเทียบระหว่างเฟรมปัจจุบนั และเฟรมก่อนหน้า โดยมี 1 ตาแหน่ง

รู ปที่ 11 การเชื่อมต่อกล้องวงจรปิ ดส่ วนแจ้งเตือนผูบ้ ุกรุ กผ่านเครื อข่าย WIFI-MESH

สาหรับการทดสอบประสิ ทธิ ภาพเครื อข่าย WIFI-MESH และระยะ
การทางานของเครื อข่ายพบว่า กล้องวงจรปิ ดจะสามารถเชื่ อมต่อเข้ากับ
เครื อข่ายอัตโนมัติพร้อมรับส่ งข้อมูลในระยะประมาณ 40 เมตร โดยจะ
ขึ้นอยูก่ บั การติดตั้งและสิ่ งกีดขวางสัญญาณ สาหรับการทดสอบส่วนกล้อง
วงจรปิ ด เมื่อทาการเชื่ อมต่อเข้ากับเครื อข่าย WIFI โดยมี ก ารก าหนด
static-IP ให้กบั กล้องแต่ละตัว เพื่อสะดวกในการจัดการและการเข้าถึงจาก
ภายนอกเครื อข่ายดังแสดงในรู ปที่ 12
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จากทั้งหมด 768 block ภาพ ที่ตาแหน่ง (22,28) ที่มีค่าเกินค่าเทรชโฮลด์ความ
แตกต่างค่าความสว่าง ซึ่ งต่ากว่าค่าเทรชโฮลด์ขนาดวัตถุเคลื่อนไหวที่จบั
ภาพได้เทียบเป็ นสัดส่ วนของพื้นที่ภาพทั้งหมด (กาหนดไว้เท่ากับ 10%)
ระบบจึงไม่เก็บภาพและไม่สร้างสัญญาณแจ้งเตือน

กล้อ งไร้ ส ายที่ ส ร้ า งขึ้ น จาก ESP32-CAM ท าหน้า ที่ ถ่ า ยภาพวิ ดี โ อที่
สามารถเข้าถึงได้ผ่านภายนอกเครื อข่ายและประมวลผลภาพเพื่อตรวจจับ
วัตถุที่เคลื่อนไหว และบันทึกภาพลงใน SD-Card เมื่อพบผูบ้ ุกรุ ก พร้อมทั้ง
แจ้งเตือนไปยังผูใ้ ช้งาน ผ่านเครื อข่าย WIFI-MESH ด้วยการส่ งข้อมูลบน
มาตรฐาน MQTT ทาให้กล้องวงจรปิ ดต่างๆ ที่เชื่ อมต่อกันยังคงสามารถ
เตือนภัยได้แม้มีปัญหาการเชื่อมต่อกับเครื อข่ายผ่าน router โดยตรง

รู ปที่ 16 ภาพที่บนั ทึกในหน่วยความจากล้องวงจรปิ ดเมื่อตรวจพบผูบ้ ุกรุ ก

เอกสารอ้ างอิง

รู ปที่ 14 ค่าความแตกต่างค่าความสว่าง block ภาพ ในการตรวจจับการเคลื่อนไหว

ในทางกลับกัน
หากระบบตรวจพบขนาดพื้นที่ภาพที่มีค่าความ
แตกต่างค่าความสว่างเกินค่ากาหนด
ระบบจะทาการเก็บภาพลงใน
หน่วยความจา SD-Card ทุก ๆ 1 วินาที เป็ นเวลา 10 นาที ซึ่งสามารถกาหนด
ได้ข้ ึนกับขนาดความจุกของ SD-Card ที่ติดตั้ง โดยภาพที่เก็บแต่ละภาพจะมี
ขนาดประมาณ 14 Kbyte ทาให้ได้ภาพจานวน 600 ภาพ ต่อ 1 เหตุการณ์
(การบุกรุ ก) และใช้พ้ืนที่ในหน่วยความจาประมาณ 8.4Mbyte รู ปที่ 15 แสดง
การจัดเก็บภาพในหน่วยความจา
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รู ปที่ 15 ภาพที่บนั ทึกในหน่วยความจากล้องวงจรปิ ดเมื่อตรวจพบผูบ้ ุกรุ ก

สาหรับการแจ้งเตือน กล้องวงจรปิ ดที่ ทาการตรวจจับวัตถุ ที่มีการ
เคลื่ อนไหว จะทาการบันทึ ก ภาพตามที่ ก ล่ าวมาแล้ว วงจรภายในส่ ว น
กล้อง ESP32-CAM จะสร้างสัญญาณแจ้งเตือนการบุกรุ กพร้อมทั้งส่ งภาพ
แรกที่ ต รวจจับ การวัต ถุ ที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวไปยัง ส่ ว นควบคุ ม ที่ มี ก าร
เชื่ อมต่อกับกล้องวงจรปิ ดอื่นด้วยเครื อข่าย WIFI-MESH ข้อมูลเหล่านี้ จะ
ถูกส่งต่อจนถึงเกตเวย์ซ่ ึงได้ทาการออกแบบให้รองรับการส่ งการแจ้งเตือน
ไปยัง Line-Notify ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังผูใ้ ช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ดงั แสดงใน
รู ปที่ 16

7. สรุป
ระบบกล้องวงจรปิ ดพร้ อมแจ้ง เตื อนผูบ้ ุก รุ ก ผ่านเครื อข่าย WIFIMESH ที่นาเสนอ ประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ ส่ วนควบคุ มและส่ วนที่เป็ น
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วิธีการควบคุมมอเตอร์ กระแสตรงไร้ แปรงถ่านแบบไร้ เซนเซอร์ โดยใช้ โครงข่ายประสาทเทียม
The Control Method of a Sensorless Brushless DC Motor using Artificial Neural Networks
ศุภรัตน์ วิศวกรสกาว1 ไพโรจน์ ทองประศรี 2
1,2

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรี ราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา suparat.wi@ku.th
อย่างถูกต้อง โดยทัว่ ไปวิธีการตรวจจับตาแหน่งโรเตอร์จะใช้อุปกรณ์ hall
effect sensor ติ ด ตั้ง ร่ ว มกั บ มอเตอร์ ส่ ง ผลให้ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ นและ
เซนเซอร์ ยงั มี ค วามไวต่ อ อุณ หภู มิ ท าให้ ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ ลดลง [1] การ
ควบคุมแบบไร้เซ็นเซอร์เป็ นวิธีที่ ถูกนามาใช้ควบคุม มอเตอร์สาหรับการ
ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง วิธีการควบคุมแบบไร้เซนเซอร์โดยใช้
หลักการพื้นฐานจาก back EMF ของมอเตอร์ สาหรับตรวจจับสถานะการ
นาของไดโอดฟรี วิวลิ่งในขดลวดเฟสที่ไม่กระตุน้ [2] วิธีการประมาณค่า
back EMF โดยใช้ วิ ธี ก ารตรวจจับ ค่ าแรงดัน ศู น ย์ข องรู ป คลื่ น [3] การ
ติดตามความเร็ วแบบไร้เซนเซอร์ของมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านโดย
ใช้หลักการควบคุม แบบป้อนกลับ PID โดยค่าสาหรับควบคุมจะถูกสอน
โดยโครงข่ายประสาทเทีย ม [4] การควบคุ มมอเตอร์ กระแสตรงแบบไร้
แปรงถ่ า นโดยใช้ Unknown Input Observer (UIO) [5] ซึ่ งจ าลองให้
สัญญาณ trapezoidal back-EMF เป็ นค่าอินพุตที่ไม่รู้จกั วิธีการนี้ ส่งผลให้
มอเตอร์ ก ระแสตรงไร้แ ปรงถ่ านมี ประสิ ทธิ ภาพการทางานที่สูงในช่ วง
ความเร็ ว ต่ า การควบคุ ม มอเตอร์ ก ระแสตรงแบบไร้ แ ปรงถ่ านโดยใช้
วิธีก ารนับ สั ญ ญาณพี ดับ เบิ้ ล ยูเอ็ม (PWM) [6] เพื่ อ ท าการควบคุ ม แบบ
ป้อนกลับ PI ผลในการควบคุมค่าดิ วตี้ไซเคิลของสัญญาณพีดบั เบิ้ลยูเอ็ม
ทาให้เสถียรภาพในการทางานของมอเตอร์และมีความแม่นยา การควบคุม
ด้วยการใช้เฟสล็อกลูป (Phase locked loop) และฮาร์มอนิกลาดับที่ 3 ของ
Back-EMF [7] ส่ งผลให้ ก ารสั บ เปลี่ ย นสวิ ต ซ์ ใ นช่ ว งความเร็ ว สู งมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
บทความนี้ น าเสนอวิ ธี ก ารใช้ โ ครงข่ ายประสาทเที ย มพยากรณ์
ต าแหน่ ง มุ ม กระตุ้น ให้ กับ วงจรอิ น เวอร์ เตอร์ 3 เฟส ส าหรั บ ควบคุ ม
มอเตอร์ กระแสตรงไร้ แปรงถ่านแบบไร้เซนเซอร์ โดยอินพุตที่ใช้ในการ
สอนให้กบั โครงข่ายประสาทเทียมจะใช้ขอ้ มูลจากแรงดันต้านกลับขณะที่
มอเตอร์ ทางาน เอาต์พุตจากโครงข่ ายประสาทเที ยมที่ต้องการคือรู ปร่ าง
ของกระแสเฟส เพื่อนาไปสร้างสัญญาณควบคุมสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
แบบจาลองมอเตอร์กระแสตรงไร้ แปรงถ่านแบบไร้เซนเซอร์ ถูกสร้างจาก
โปรแกรม MATLAB/Simulink ส าหรั บ ควบคุ ม ความเร็ ว โดยใช้ ก าร
ควบคุมแบบป้อนกลับ PI

บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอวิธีการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้ แปรง
ถ่านแบบไร้เซนเซอร์ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม โครงข่ ายประสาท
เที ยมที่ ใช้เป็ นแบบ 2 ชั้น ซึ่ งใช้การเรี ยนรู้แบบแพร่ ยอ้ นกลับ ค่าแรงดัน
ต้านกลับจากมอเตอร์ กระแสตรงไร้แปรงถ่านถูกนามาใช้เป็ นอินพุตให้กบั
โครงข่ายประสาทเทียมสาหรับพยากรณ์ตาแหน่งมุมกระตุน้ ให้ กับวงจร
อินเวอร์เตอร์ 3 เฟส แบบจาลองมอเตอร์ กระแสตรงไร้แปรงถ่านแบบไร้
เซ น เซ อ ร์ ส าห รั บ ค ว บ คุ ม ค ว าม เร็ ว ถู ก ส ร้ างจ าก โ ป ร แ ก ร ม
MATLAB/Simulink โดยใช้การควบคุ มแบบป้ อนกลับ PI ผลจาลองการ
ทางานโครงข่ ายประสาทเที ยมสามารถพยากรณ์ มุมกระตุน้ ให้ กับวงจร
อินเวอร์เตอร์ 3 เฟสได้ถูกต้อง
คาสาคัญ: 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 3phase 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.

บทนา

มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า กระแสตรงไร้ แ ปรงถ่ า น (Brushless DC Motor :
BLDC) เป็ นมอเตอร์แม่เหล็กถาวรซึ่งถูกนามาใช้อย่างแพร่ หลายในระบบ
อัต โนมัติ ท างอุ ต สาหกรรมและระบบขับ เคลื่ อ นในยานยนต์ ไ ฟฟ้ า
เนื่ อ งจากมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง การตอบสนองแบบพลวัติ สู งและความ
หนาแน่นของพลังงานสู ง แรงดันต้านกลับ (back EMF) ของมอเตอร์ชนิด
นี้ มี ล ัก ษณะเป็ นรู ป สี่ เหลี่ ย มคางหมู การควบคุ ม ให้ ม อเตอร์ ท างาน
จาเป็ นต้องทราบตาแหน่งของโรเตอร์ เพื่อจ่ายแรงดันเข้าไปยังขดลวดเฟส
แต่ละเฟสผ่านสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์กาลังของวงจรอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส ได้

2. พื้นฐานของมอเตอร์ กระแสตรงไร้ แปรงถ่ าน
พื้น ฐานวงจรอิน เวอร์ เตอร์ 3 เฟส ดังรู ปที่ 1 สาหรับใช้ขบั มอเตอร์
กระแสตรงไร้แปรงถ่าน โดยโครงสร้างของขดลวดสเตเตอร์ 3 เฟส จะถูก
ต่อแบบสตาร์ มีการติ ดตั้ง hall effect sensor สาหรับตรวจจับตาแหน่งโร
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เตอร์ มอเตอร์ จ ะถู ก ขับ เคลื่ อ นด้ ว ยอิ น เวอร์ เ ตอร์ 3 เฟส โดยสวิ ต ซ์
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ก าลัง
ถูก กระตุ้นโดยสั มพัน ธ์กับ ตาแหน่ งโร
เตอร์ โดยความสั ม พัน ธ์ ข องรู ป ร่ าง back EMF และกระแสเฟสที่ ได้ดัง
แสดงในรู ปที่ 2

(2)
(3)
(4)

ea = kf (θe )

eb = kf (θe − 2 / 3) 
ec = kf (θe + 2 / 3)

โดย

คือค่าคงที่ของแรงดันต้านกลับแต่ละเฟส [v/rad∙ s-1 ]
θ e คือค่ามุมทางไฟฟ้าของโรเตอร์ [◦]
-1
 คือความเร็ วของโรเตอร์ [rad∙ s ]
k

สาหรับแรงบิด ( Te ) ที่เกิดขึ้นจะมีค่าเป็ นสัดส่วนของกาลังไฟฟ้าต่อ
ความเร็วเชิงมุมทางกล (  m ) สามารถหาได้ดงั นี้
Te =

ea ia + eb ib + ec ic

(5)

m

3. โครงข่ ายประสาทเทียม

รู ปที่ 1 วงจรอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส สาหรับควบคุมมอเตอร์กระแสตรงไร้ แปรงถ่าน

โครงข่ า ยประสาทเที ย ม (Artificial Neural Networks: ANN) คื อ
ระบบการจาลองโมเดลทางคณิตศาสตร์ สามารถเรี ยนรู้และปรับปรุ งความ
ถูกต้องของข้อมูลได้ผ่านชุดข้อมูลที่ป้อนให้ มีการเรี ยนรู ้จะเกิดค่าน้ าหนัก
หรื อค่าความรู ้ข้ นึ ค่านี้จะถูกเก็บเพื่อใช้ในการประมวลผลอินพุตอื่นๆ ที่อยู่
ในรู ป แบบเดี ยวกัน ค่ าความรู ้ จะถู ก ปรั บ เปลี่ ยนผ่านกระบวนการท าซ้ า
เพื่อให้ได้ค่าเอาต์พุตตามเป้าหมาย
ข้อมูล ทางด้านอินพุตที่ ใช้ในการสอนโครงข่ ายประสาทเที ยม คื อ
back EMF และเอาต์พุตที่ตอ้ งการคือกระแสเฟส โดยข้อมูลได้มาจากการ
จาลองการท างานของมอเตอร์ ก ระแสตรงไร้ แ ปรงถ่ านผ่านโปรแกรม
MATLAB/Simulink ดังรู ปที่ 3 โดยค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ดงั แสดงใน
ตารางที่ 1
รู ปที่ 2 ความสัมพันธ์ของ back EMF และกระแสเฟส

ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ BLDC

กาหนดให้ค่าความต้านทานสเตเตอร์ของขดลวดเฟสทั้งหมดเท่ากัน
และค่าความเหนี่ยวนาร่ วมคงที่ สมการแรงดันไฟฟ้าทั้ง 3 เฟส สามารถหา
ได้จากสมการ (1)
0
0  d  ia   ea 
 va   Rs 0 0   Ls - M
 vb  =  0 Rs 0  +  0 Ls - M
0   ib  +  eb 
 vc   0 0 Rs   0
0 Ls - M  dt  ic   ec 

โดย v a ,v b ,v c

(1)

Stator Resistance

Rs

Stator Inductance

L

Number of pole pairs

P

4

Rotor Inertia

J

0.0027 (kg∙m2)

Number of phases

0.0485 (Ω)
0.0085 (H)

3

คือแรงดันเฟส
แบบจาลองมอเตอร์ ก ระแสตรงไร้ แ ปรงถ่ านโดยติ ด ตั้ง hall effect
sensor สาหรับตรวจจับตาแหน่งโรเตอร์ ขับเคลื่อนด้วยวงจรอินเวอร์เตอร์
3 เฟส ดังรู ปที่ 3โดยสัญญาณกระตุน้ สวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง ถูกสร้าง
มาจากสั ญ ญาณ hall effect sensor ณ ต าแหน่ ง โรเตอร์ ต่ า งๆ โดยแยก
สัญญาณ (decoder) ตามความสัมพันธ์ ของการเกิด back EMF แต่ละเฟส
ดังแสดงในรู ปที่4

Rs และ Ls คือความต้านทานและความเหนี่ยวนาที่สเตเตอร์
ia ,ib ,i c

คือกระแสเฟส

M

คือความเหนี่ยวนาร่ วม

ea ,eb ,e c

คือแรงดันต้านกลับแต่ละเฟส

แรงดันต้านกลับหรื อ back EMF เป็ นแรงดันที่ เกิ ดขึ้นขณะมอเตอร์
ทางาน สัญญาณของ back EMF ในแต่ละเฟสจะสัมพันธ์กบั ตาแหน่งของ
โรเตอร์ โดยแต่ละเฟสจะทามุมต่างกัน 120◦ ทางไฟฟ้า ดังแสดงในสมการ
ที่ (2) – (4)
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รู ปที่ 6 ผลการสอนของโครงข่ายประสาทเทียม

รู ปที่ 6 แสดงผลการสอนของโครงข่ายประสาทเทียมแบบการแพร่
ย้อนกลับ สาหรั บ โครงข่ ายประสาทเที ยมที่ ใ ช้เป็ นแบบ 2 ชั้น ซ่ อน ซึ่ ง
ฟั งก์ชัน ที่ ใ ช้ใ นชั้น ที่ 1 คื อ tan-sigmoid transfer function ส่ วนชั้น ที่ 2 คื อ
linear transfer function ดังแสดงในรู ปที่ 7-9 ตามลาดับ
รู ปที่ 3 แบบจาลองการขับมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน

รู ปที่ 7 โครงข่ายประสาทเทียมมี 2 ชั้นซ่อน

รู ปที่ 4 แบบจาลองการสร้างสัญญาณกระตุน้ วงจรอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส

รู ปคลื่นของ back EMF และกระแสเฟสทั้ง 3 เฟส เรี ยงลาดับจากบน
ลงล่างในรู ปที่ 5 เป็ นผลจาลองการทางานของมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรง
ถ่าน ซึ่ งรู ปคลื่ น back EMF และกระแสเฟสที่ได้น้ ี ถูกนาไปใช้เป็ นข้อมูล
สาหรับอินพุตและเอาต์พุตให้กบั โครงข่ายประสาทเทียม

รู ปที่ 8 Tan-sigmoid Transfer Function

รู ปที่ 9 linear transfer function

รู ปที่ 10 แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียม

รู ปที่ 5 รู ปคลื่นจาลองback EMF (สี น้ าเงิน) และกระแสเฟส (สี แดง)
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รู ปที่ 10 แสดงแบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมที่ได้โดยอินพุตที่
ต้องการคื อ back EMF ณ ตาแหน่ งโรเตอร์ ต่างๆ โดยโครงข่ายประสาท
เทียมจะพยากรณ์เอาต์พุตเป็ นรู ปคลื่นจาลองกระแสเฟส ดังรู ปที่ 11 โดย
ผลเอาต์พุ ตที่ ได้น้ ี จะถูกนาแยกสัญญาณ เพื่อใช้ข ับสวิตซ์อิเล็ก ทรอนิ ก ส์
กาลังของวงจรอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส

รู ปที่ 14 รู ปคลื่นกระแสเฟส 3 เฟส เรี ยงจากบนลงล่าง โดยใช้ hall effect sensor

รู ปที่ 11 ผลจาลองการพยากรณ์ของโครงข่ายประสาทเทียม

แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมที่ได้ถูกนาไปประยุกต์ใช้ควบคุม
ความเร็ วของมอเตอร์ กระแสตรงไร้ แปรงถ่านให้คงที่ 2,000 รอบต่อนาที
ควบคุมการป้ อนกลับแบบ PI โดยสัญญาณกระตุน้ สวิตซ์อิเล็กทรอนิ กส์
ก าลังสามารถเลือกได้โดยโหมด 0 เลื อกใช้วิธีก ารสร้ างจาก hall effect
sensor สาหรับโหมด 1 เลือกใช้วิธีการสร้างจาก ANN ดังรู ปที่ 12 และ 15
ตามลาดับ

รู ปที่ 15 แบบจาลองควบคุมความเร็ วที่ 2,000 รอบต่อนาที โดยใช้ ANN

ผลจ าลองการท างานทั้ง โหมด 0 และโหมด 1 สามารถควบคุ ม
ความเร็ ว รอบคงที่ 2,000 รอบต่ อ นาที ดั ง แสดงในรู ป ที่ 13 และ 16
ตามลาดับ โดยรู ปคลื่นกระแสเฟสที่ได้จากโหมด 0 และ โหมด 1 ดังแสดง
ในรู ป ที่ 14 และ 17 ตามล าดับ ส าหรั บ รู ป ที่ 18 แสดงผลเปรี ย บเที ย บ
กระแสเฟสระหว่ า งโห มด 0 และ โห มด 1 ซึ่ งผลที่ ไ ด้ มี ค่ า ความ
คลาดเคลื่อนน้อยมาก

รู ปที่ 16 ผลการควบคุมความเร็ วคงที่ 2,000 รอบต่อนาทีโดยใช้ ANN

รู ปที่ 12 แบบจาลองควบคุมความเร็ วที่ 2,000 รอบต่อนาที โดยใช้hall effect sensor
รู ปที่ 17 รู ปคลื่นกระแสเฟส 3 เฟส เรี ยงจากบนลงล่าง โดยใช้ ANN

รู ปที่ 13 ผลการควบคุมความเร็ วคงที่ 2,000 รอบต่อนาทีโดยใช้ hall effect sensor
รู ปที่ 18 ผลเปรี ยบเทียบกระแสเฟสระหว่างโหมด 0 และ โหมด 1

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”
171

ผลจ าลองการท างานการควบคุ ม แบบกลับ ทิ ศ ทางหมุ น ก าหนด
ความเร็ วรอบ 1500 รอบต่อนาที ดังแสดงในรู ปที่ 19

[6] Lin Qiaobin, Lu Xiaofen, Guo Xinhua,Yan Bingjun, Guo Baojia,
“The Simulation of Sensorless Control of BLDC Based on the
Counting of PWM Pulses,” ITEC Asia-Pacific 2014, pp.1-4, 2014.
[7] Maher Faeq, Dahaman Ishak, "Anew Scheme Sensorless Control
of BLDC Motor Using Software PLL and Third Harmonic BackEMF," 2009 IEEE Symposium on Industrial Electronics and
Applications (ISIEA 2009), October 4-6, 2009, Kuala Lumpur,
Malaysia , pp.861-865, 2009.

รู ปที่ 19 ผลการควบคุมแบบกลับทิศทางหมุนที่ความเร็ว 1500 รอบต่อนาที

4. สรุป
วิธีการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านแบบไร้เซนเซอร์โดย
ใช้โ ครงข่ ายประสาทเที ย มที่ น าเสนอ ใช้รู ป คลื่ น ของ back EMF และ
กระแสเฟสทั้ง 3 เฟส เป็ นอินพุตและเอาต์พุตตามลาดับ เมื่อใช้แบบจาลอง
โครงข่ายประสาทเทียมสาหรับประยุกต์ควบคุมความเร็วให้คงที่ ผลจาลอง
ที่ได้รูปคลื่นของกระแสเฟสที่ ได้มีความคลาดเคลื่อนน้อยมากเมื่อเทียบกับ
แบบจาลองควบคุมสวิตซ์ที่สร้างมาจาก hall effect sensor แสดงให้เห็นถึง
วิธีการที่นาเสนอมีความถูกต้องและแม่นยา
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอการพัฒ นาและออกแบบระบบควบคุ ม และ
แสดงผลการใช้ ง านพลัง งานไฟฟ้ า ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เน็ ต เพื่ อ
ให้บริ การพลังงานไฟฟ้าในสถานที่ชุมชนหรื อสาธารณะโดยชุดควบคุม
การใช้งานพลังงานไฟฟ้าจะใช้บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU
รุ่ น Esp8266 ที่ ส ามารถควบคุ ม การจ่ า ยพลัง งานไฟฟ้ า และค านวณ
ค่ าใช้จ่ายของการใช้พ ลังงาน โดยอาศัยโมดู ลการตรวจวัด ค่ าพลังงาน
ไฟฟ้ า และระบบจะส่ ง ข้อ มู ล ไปจัด เก็ บ และรายงานผลบนเครื อ ข่ า ย
อิ น เตอร์ เน็ ต ในคลาวด์ เซิ ร์ ฟ เวอร์ ผลการทดสอบพบว่ า ชุ ด ควบคุ ม
สามารถตรวจวัดระดับแรงดัน กระแส กาลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้าได้
อย่างถูกต้องเมื่อเปรี ยบเทียบกับเครื่ องมือวัดมาตรฐาน ที่มีค่าคลาดเคลื่อน
ไม่เกิน ± 2.5% ระบบสามารถจัดการและแสดงผลการใช้พลังงานไฟฟ้ า
โดยใช้เครื อ ข่ ายอิ น เตอร์ เน็ ต บนคลาวด์ เซิ ร์ ฟ เวอร์ ผ่านแอพพลิ เคชั่น
Blynk ที่ แ สดงข้อ มู ล และค่ า ใช้ จ่ า ยการใช้ พ ลัง งานไฟฟ้ า ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
คาส าคัญ : การใช้พ ลังงานไฟฟ้ า ระบบควบคุม เครื อข่ายอิ น เทอร์ เน็ ต
แอพพลิเคชัน่ Blynk

1. บทนา
พลังงานไฟฟ้าเป็ นปั จจัยที่สาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศใน
ด้านต่ างๆ ได้แก่ ด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกิ จ ด้านอุ ตสาหกรรม ด้าน
เกษตรกรรม และด้านที่อยู่อาศัย การใช้พลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ทุ ก ปี ตามอัต ราการเพิ่ ม ของจ านวนประชากร และความเจริ ญ เติ บ โต
ทางด้านเศรษฐกิจ [1] พลังงานไฟฟ้ าสามารถเปลี่ยนแปลงเป็ นพลัง งาน
ในรู ป แบบอื่ น ได้ ง่ า ย จึ ง ถู ก น าไปใช้ ป ระโยชน์ ม ากมายและอย่ า ง
แพ ร่ ห ลาย เช่ น การให้ แส งส ว่ า ง การให้ ความร้ อ น การส ร้ า ง
สนามแม่เหล็ก การทาให้เกิดแรงหรื อพลังงานกล ตลอดจนใช้ในด้านการ
อานวยความสะดวกในชี วิตประจาวัน เช่ น เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เตารี ด ตู ้เย็น
โทรทัศน์ เป็ นต้น สาหรับการดารงชีวิตประจาวันสามารถใช้งานพลังงาน
ไฟฟ้ าที่ ผลิตมาจากแหล่งกาเนิ ดไฟฟ้ าจากหน่ วยงานทั้งภาครัฐวิสาหกิ จ
และบริ ษทั เอกชนได้อย่างต่อเนื่ อง อย่างไรก็ตามการใช้พ ลังงานไฟฟ้ า
ดังกล่ าวอาจมี ข ้อ จ ากัด ที่ ไ ม่ ส ามารถหาแหล่ งจ่ ายไฟฟ้ าได้ในสถานที่
สาธารณะและพื้นที่ ของภาคเอกชน เช่ น ตลาดนัด พื้นที่ แบ่งเช่าค้นขาย
สถานที่ห่างไกลชุมชน การคมนาคมโดยรถยนต์ไฟฟ้า เป็ นต้น ดังนั้นใน
ปั จจุบนั การพัฒนาระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเฉพาะกิจ จึงมีความสาคัญ
และจาเป็ นต่อการใช้งานและสามารถสร้างรายได้ให้กบั ผูข้ าย เช่น ตลาด
สด ตลาดนัดขายของพื้นที่ชุมชน ร้านเช่าสาหรับค้าขาย และส่วนที่จาเป็ น
คือ ระบบการค านวณและการคิ ด เงิ น ค่ าไฟฟ้ าที่ ผูข้ ายเรี ยกตามปริ มาณ
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้งาน [2] ซึ่งมักพบกับปั ญหาการคิดค่าไฟฟ้าแบบคาดคะเน
และบางครั้งจะมีการคิดเงินค่าไฟฟ้าที่มีราคาแพงเกินการใช้งานจริ ง
เทคโนโลยีข องอิ น เตอร์ เน็ ต ทุ ก สรรพสิ่ ง หรื อ Internet of Things
(IoT) เป็ นการที่ วงจรหรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์สามารถเชื่ อมโยงหรื อ
ส่ งข้อมูลถึงกันได้อย่างอัติโนมัติผา่ นระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต [3] การ
เชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ ทาให้ระบบสามารถทางานได้ง่ายที่สามารถสั่งการ
และควบคุมการใช้งานของเครื่ อ งใช้และอุ ป กรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ต่างๆ
ผ่ า นทางเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เน็ ต ได้ ตลอดจนการเชื่ อ มโยงการใช้ง าน
อุป กรณ์ อิ เล็กทรอนิ กส์ ต่างๆ [4] ผ่านทางเครื อข่ายอิ น เตอร์ เน็ ตเข้ากับ

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.
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ระบบการท างานอื่ น ๆ จนเกิ ด ระบบงานอัฉ ริ ย ะ (Smart system) เช่ น
อุ ป กรณ์ อ ัฉ ริ ย ะ (Smart Device) บ้านอัจ ฉริ ย ะ (Smart Home) ข่ า ยงาน
อัจฉริ ยะ (Smart Network) ระบบขนส่ งอัจฉริ ยะ (Smart Transportation)
เป็ นต้น ซึ่ งพบว่ามีการพัฒนามาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ แบบดั้งเดิมที่
ส่ วนใหญ่ ทาหน้าที่ ในการส่ งข้อ มูล ผ่านสายสัญ ญาณและแสดงผลบน
จอภาพเท่านั้น จึงทาให้มีความยุ่งยากต่อการควบคุมและการเชื่อมโยงมี
ความซั บ ซ้ อ นมาก ดั ง นั้ นอิ น เตอร์ เ น็ ต ทุ ก สรรพสิ่ ง (IoT) จึ ง เป็ น
เทคโนโลยี ส มัย ใหม่ ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงข้อ มู ล และควบคุ ม อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หลาย ๆ [5] หน้าที่รวมเข้าเป็ นระบบเดียวกันผ่านเครื อข่าย
อิ น เทอร์ เน็ ต ที่ ร องรั บ กับ การพัฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมในยุ ค
อุตสาหกรรม 4.0
จากความส าคัญ ของความต้อ งการในการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า ใน
สถานที่ ส าธารณะและปั ญ หาการค านวณและคิ ด ค่ าใช้จ่ายจากการใช้
พลังงานไฟฟ้า บทความวิจยั นี้ จึงนาเสนอแนวคิดในการออกแบบระบบ
ควบคุ ม และแสดงผลการใช้ง านพลัง งานไฟฟ้ า ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
อิ น เตอร์ เน็ ต ที่ ส ามารถตรวจสอบปริ ม าณการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า และ
สามารถระบุค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างแม่นยา

สามารถติ ดต่อสื่ อสารและควบคุ มอุปกรณ์ ภ ายนอก เช่ น บอร์ ด ไมโคร
คอนโทรลเลอร์ Arduino, ESP8266, และ NodeMCU ได้ส ะดวก และ
สามารถแสดงผลแบบเวลาจริ ง (Real time) ที่ ร องรั บ การใช้ ง านใน
ระบบปฏิ บัติ ก ารของ IOS และของ Android ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สาหรับขั้นตอนการทางานของแอปพลิเคชัน Blynk จะใช้ในการสื่ อสาร
และรับส่ งข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อกับบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านระบบ
เซอร์ เวอร์ (Server) ของระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ได้โ ดยตรงที่ ไ ม่
ยุ่งยาก ซึ่ งพบว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ มีความเหมาะสมกับงานค้นคว้าและ
งานวิจยั พื้นฐานสาหรับนาไปพัฒนาและสร้างเป็ นนวัตกรรมต้นแบบ

3. การออกแบบระบบควบคุมการใช้ งานพลังงานไฟฟ้ า
การพัฒ นาและออกแบบชุ ด ควบคุ ม และแสดงผลการใช้ ง าน
พลังงานไฟฟ้ าผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ที่ผูใ้ ช้งานสามารถควบคุมการ
จ่ า ยพลัง งานไฟฟ้ า ผ่ า นทางแอพพลิ เคชั น Blynk บนสมาร์ ท โฟนได้
โปรแกรมแอพพลิเคชันจะควบคุมการจ่ายพลังงานไฟฟ้ าและแสดงผล
ปริ มาณของการใช้งานพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตของ
คลาวด์เซิ ร์ฟเวอร์ ชุดควบคุมสามารถอ่านค่าแรงดัน กระแส กาลังไฟฟ้ า
และค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ เพื่อคานวณค่าใช้จ่ายและแสดงผลบนจอ LCD
และบนสมาร์ ท โฟน เพื่ อ ให้ ผูใ้ ช้งานสามารถทราบถึ งปริ ม าณการใช้
พลังงาน ไฟฟ้ าตามเวลาที่ แท้จริ ง ไดอะแกรมของระบบควบคุมการใช้
งานพลังงานไฟฟ้าแสดงในรู ปที่ 1

2. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 พลังงานไฟฟ้า (Electrical energy)
พลังงานไฟฟ้ า (Electrical energy) ที่ ใช้งานในวงจรไฟฟ้ า เป็ นผล
จากการคานวณหาค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และช่วงเวลาการใช้งาน
เมื่ อ จ่ า ยแรงดั น ไฟฟ้ าจะท าให้ เ กิ ด กระแสไฟฟ้ า โดยขนาดของ
กระแสไฟฟ้าจะขึ้นอยูก่ บั ภาระโหลด ที่สามารถหาค่าได้จากสมการ (1)
P = VI cosθ
(1)
เมื่อ P คือ กาลังไฟฟ้าเฉลี่ย มีหน่วยเป็ นวัตต์ (Watt) V คือ แรงดันไฟฟ้า มี
หน่ วยเป็ นโวลต์ (Volt) I คื อ กระแสไฟฟ้ า มี หน่ วยเป็ นแอมป์ (Amp)
และ cosθ คือ มุมระหว่างแรงดันและกระแส ซึ่ งเรี ยกว่าค่าประกอบกาลัง
(Power Factor) ใน วงจรอิ น ดั ค ที ฟ ห รื อ ค าป าซิ ที ฟ (Inductive or
Capacitive Circuit) การค านวณค่ า พลัง งานไฟฟ้ า (Electrical Energy)
เป็ นปริ มาณ ของก าลั ง ไฟฟ้ าที่ อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ใช้ ไ ปทั้ งหมด หรื อ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าจ่ายให้ท้งั หมด ที่คิดในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง มีหน่วย
เป็ นกิโลวัตต์ชวั่ โมง (KWh) สามารถหาค่าพลังงานาได้จากสมการ (2)
W = PT
(2)
เมื่ อ W คื อ พลังงานไฟฟ้ า มี ห น่ ว ยเป็ นกิ โ ลวัต ต์ช่ัว โมง (kWh) P คื อ
กาลังไฟฟ้า มีหน่วยเป็ นวัตต์ (Watt) และ T คือ เวลา มีหน่วยเป็ นชัว่ โมง
(hour) ซึ่ งการคิดค่ากระแสไฟฟ้ าจะคิดเป็ นหน่วยยูนิต (kWh) โดย 1,000
Wh มีค่าเท่ากับ 1 ยูนิต (Unit)
2.2 แอปพลิเคชัน Blynk
แอปพลิเคชัน Blynk เป็ นโปรแกรมสาเร็จรู ปที่ใช้งานสาหรับรองรับ
กับการค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีโดยไม่มีลิขสิ ทธิ์ ซึ่ งส่ วนใหญ่ จะ
นาไปประยุกต์ใช้ทางด้านอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง (Internet of things)
ที่ผูใ้ ช้สามารถเขียน และออกแบบเป็ นโปรแกรมประยุกต์ใช้งานได้ง่าย

ชุดการจ่ายพลังงาน

220 V

แหล่งพลังงานไฟฟ้า

2CH

ชุดควบคุมพลังงาน
ชุดควบคุมเวลา

วงจรวัด

PZEM-004T

สัญญาณไฟฟ้า

ZMCT103
4CH

2CH

Dimmer
Timer
2CH

ภาระโหลด

LOAD
4CH

ชุดควบคุมและแสดงผล
ผ่านแอพพลิเคชัน Blynk

PHONE

ชุดแสดงผล

LCD
ON-OFF

รู ปที่ 1 ไดอะแกรมของระบบควบคุมการใช้งานพลังงานไฟฟ้า

3.1 การออกแบบชุดตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า
การสร้างชุดตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยวงจร
ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU รุ่ น ESP8266 เชื่ อ มต่ อ กับ วงจรกับ
โมดู ล การวัดสั ญ ญาณไฟฟ้ า PZEM-004T โดยมี ว งจรวัดกระแสไฟฟ้ า
ZMCT103 เชื่อมต่อกับบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino และระบบ
ควบคุมการจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่สามารถรองรับกับภาระโหลดขนาด 220
โวลต์ ที่มีกระแสไหลผ่านได้สูงสุ ดไม่เกิน 5 แอมป์ จานวนทั้งหมด 4 ช่อง
ที่ ส ามารถแสดงรายละเอี ย ดดัง ในรู ป ที่ 2 ส าหรั บ การออกแบบลาย
แผ่ น วงจรพิ ม พ์ (PCB) และประกอบเป็ นชุ ด ตรวจวัด พลัง งานไฟฟ้ า
รายละเอียดแสดงดังรู ปที่ 3
3.2 การเขียนโปรแกรมควบคุมและแสดงผลการทางาน
การเขี ย นโปรแกรมควบคุ ม การท างานของชุ ด ตรวจวัด พลังงาน
ไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดค่าปริ มาณการใช้ของพลังงานไฟฟ้ าและแสดงข้อมูล
ผ่านระบบสมาร์ ทโฟนด้วยแอพพลิเคชัน Blynk โดยมีระบบการทางานที่
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สาคัญ ได้แก่ แสดงข้อมู ลการใช้พ ลังงาน การควบคุ ม เปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์
ไฟฟ้ าผ่านแอพพลิเคชัน การตรวจวัดและตัดไฟฟ้ าแบบอัตโนมัติเมื่อมี
กระแสไหลเกินกว่าที่กาหนดเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
สามารถรี เซ็ ตค่าเริ่ มต้นได้โดยดาเนิ นการผ่านแอพพลิเคชัน Blynk เพื่ อ
ความสะดวกในการใช้งาน การออกแบบและสร้างหน้าต่างของโปรแกรม
แอพพลิเคชัน Blynk บนระบบสมาร์ทโฟน แสดงดังรู ปที่ 4

4.1 ผลของชุดตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าที่พฒั นาขึ้น
ผลของการออกแบบ และพัฒนาระบบควบคุมการใช้งานพลังงาน
ไฟฟ้ าผ่านเครื อ ข่ ายอิ น เทอร์ เน็ ต จะประกอบด้วยชุ ดตรวจวัดพลังงาน
ไฟฟ้ าที่ควบคุมโดยใช้บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ที่สามารถ
ติดต่อและรับส่ งข้อมูลผ่านเครื อข่าย WIFI โดยมีระบบการจัดการข้อมูลที่
ใช้คลาวด์เซิ ร์ฟเวอร์ ผ่านแอพพลิเคชัน Blynk ที่ สามารถใช้ได้กบั ระบบ
ปฏิบตั ิการของ Android และ IOS ระบบมีหน้าที่ในการตรวจวัดปริ มาณ
ทางไฟฟ้า ได้แก่ แรงดัน กระแส กาลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า สามารถ
ควบคุมการจ่ายพลังงานไฟฟ้ าที่ มีระบบป้ องกันกระแสเกิน ที่ ให้ระดับ
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ มีขนาดกระแสสู งสุ ดไม่เกิน 5 แอมป์ จานวน 4
ช่ อ ง นอกจากนั้ นมี ร ะบบการคิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยของพลัง งานไฟฟ้ า และ
แสดงผลข้อมูลของพลังงานไฟฟ้า และยอดเงินบนหน้าจอทั้งแบบ LCD
และโทรศัพท์มือถือ ผลของนวัตกรรมที่พฒั นาขึ้นแสดงดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 2 การออกแบบวงจรของชุดตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า

รู ปที่ 5 ชุดตรวจวัดและแสดงผลพลังงานไฟฟ้าที่พฒั นาขึ้น

4.2 ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพในการทางาน
การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ของชุ ด ควบคุ ม การใช้
พลังงานไฟฟ้า โดยทาการหาค่าความถูกต้องและค่าความผิดพลาดในการ
วัดค่ากาลังไฟฟ้ าที่ เปรี ยบเที ยบกับเครื่ องมือวัดไฟฟ้ ามาตรฐาน สาหรับ
รู ปแบบการเชื่ อมต่อ เพื่อทดสอบชุดตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ าที่พฒ
ั นาขึ้น
สามารถแสดงดังรู ปที่ 6

รู ปที่ 3 การสร้างและประกอบชุดตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า

L

N

Multimeter

220 V

รู ปที่ 4 การออกแบบหน้าต่างบนสมาร์ทโฟนด้วยแอพพลิเคชัน Blynk

รู ปที่ 6 การทดสอบหาค่าความถูกต้องของชุดตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า

ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพ มีรายละเอียดดังนี้
1) การทดสอบวัดค่ากาลังไฟฟ้ าที่ใช้งาน เป็ นการทดสอบคุณภาพ
ของการทางานของชุดการวัดพลังงานไฟฟ้ า ที่ประกอบด้วย ค่าแรงดัน
ค่ากระแส และค่ากาลังไฟฟ้ า ผลการทดสอบและตรวจวัดต่ากาลังไฟฟ้ า
สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 1

4. ผลของการวิจัย
ผลของการดาเนินงานในการพัฒนาและออกแบบระบบควบคุมการ
ใช้งานพลังงานไฟฟ้าผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ประกอบด้วย ผลของชุด
ตรวจวัด พลังงานไฟฟ้ า ที่ พ ัฒ นาขึ้ น ผลการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ทางานของชุดควบคุมและแสดงผลการใช้งานพลังงานไฟฟ้ าผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบวัดค่ากาลังไฟฟ้าที่ใช้งาน
ชนิดของโหลด
เครื่ องวัด
กาลังไฟฟ้า
(หลอดไฟ)
มาตรฐาน (W) ที่วดั ได้ (W)
100 W
92.07
92.04
200 W
199.27
200.60
300 W
304.85
305.50
400 W
409.52
409.50
500 W
516.88
514.80
600 W
620.41
617.45
700 W
723.27
719.97
800 W
827.61
827.15
900 W
929.16
928.00
1,000 W
1031.26
1027.76

ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าที่พฒั นาขึ้น สามารถตรวจวัดอัตราการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าขนาด 1 กิ โลวัตต์ ที่ ใช้งานในช่ วงระยะเวลา 10 นาที จนถึง 60 นาที ได้
อย่างสอดคล้องกันกับค่าที่ได้จากการคานวณ โดยพบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อน
ไม่เกิน ±2.5 % ซึ่งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ที่กาหนดไว้

ค่าผิดพลาด
(%)
-0.03
0.66
0.21
-0.004
-0.40
-0.47
-0.45
-0.05
-0.12
-0.34

5. สรุปผลวิจัย
งานวิจยั นี้นาเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมการใช้งาน
พลัง งานไฟฟ้ า ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ส าหรั บ ให้ บ ริ ก ารและจ่ า ย
พลังงานไฟฟ้ าให้ กับ ผู ใ้ ช้ง าน ตลอดจนการคิ ด ค านวณค่ าใช้จ่ า ยตาม
เงื่อนไขที่ผูใ้ ห้บริ การกาหนด โดยระบบที่พฒั นาขึ้นสามารถควบคุมและ
สั่ ง งานผ่ า นแอพพลิ เคชั่น Blynk และมี ร ะบบป้ อ งกัน การใช้ป ริ ม าณ
กระแสไฟฟ้ าเกินกาหนดโดยอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบควบคุมการใช้งานพลังงานไฟฟ้า
ที่ พฒ
ั นาขึ้นเมื่อเปรี ยบเที ยบกับเครื่ องมือวัดไฟฟ้ ามาตรฐาน พบว่ามีค่า
ความผิ ด พลาดไม่ เกิ น ± 2.5 % ผลงานวิ จัย สามารถน าไปพัฒ นาเป็ น
นวัตกรรมที่ สามารถประยุกต์ใช้งานที่ เป็ นประโยชน์ ในการให้บริ การ
พลัง งานไฟฟ้ า ทั้ง ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนสาธารณะ ตลาดร้ า นค้า ระบบการ
ให้บริ การประจุแบตเตอรี่ ในรถยนต์ไฟฟ้า เป็ นต้น ที่รองรับกับการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคอุตสาหกรรม 4.0

ผลการทดสอบวัดค่ากาลังไฟฟ้าที่ใช้งานดังแสดงในตารางที่ 1 โดย
ทาการวัดค่ากาลังไฟฟ้ าและเปรี ยบเที ยบผลที่ได้ กับเครื่ องมือวัดไฟฟ้ า
มาตรฐาน ในช่ ว งของค่ า ก าลัง ไฟฟ้ า ตั้ง แต่ 100-1,000 วัต ต์ พบว่ า ค่ า
กาลังไฟฟ้าที่วดั ได้มีความสอดคล้องกันที่มีค่าความผิดพลาดไม่เกิน ±1 %
2) การทดสอบการใช้ ง านของแอพพลิ เ คชั่ น Blynk เป็ นการ
ทดสอบความถูกต้องในการส่ งค่ากาลังไฟฟ้ าที่วดั ได้ไปยังแอพพลิเคชัน่
Blynk โดยท าการเชื่ อ มต่ อ ภาระโหลด และแสดงผลค่ า ที่ ว ัด ได้ บ น
แอพพลิเคชัน่ Blynk แสดงดังรู ปที่ 7

กิติกรรมประกาศ
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ นายรุ จิโรจน์ พานิ ช นักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ที่ดาเนิ นการในการออกแบบวงจร ทดสอบการทางานและรวบรวม
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การคานวณ (kWh) ที่วดั ได้ (kWh) ผิดพลาด (%)
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0.167
0.165
-0.90
20
0.333
0.325
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30
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accounting is the satisfaction assessment form. and the statistics used in the
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบ research were mean and standard deviation. The satisfaction level was
โปรแกรมช่ วยสอนวิ ช าการบัญชี ข้ นั ต้น 2) เพื่อศึก ษาความพึงพอใจของ assessed in 3 areas, namely the quality of the content. The work side can be
ผูใ้ ช้งานระบบโปรแกรมช่วยสอนวิชาการบัญชีข้ นั ต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน according to the system's function. and the benefits and uses It was found
การวิ จัย ได้แ ก่ อาจารย์ผู ้ส อนวิ ช าการบัญ ชี ข้ ัน ต้น จ านวน 1 คน และ that users had the highest level of satisfaction ( = 4.71 S.D = 0.50)
นักศึกษา จานวน 29 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบประกอบด้วย Keyword : Program system to help teach basic accounting, teaching aids,
โปรแกรม Visual Studio 2019, Xampp และ Framework Laravel เครื่ องมือ accounting entries, general journal, ledger, Trial Balance
ที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานต่อระบบโปรแกรมช่วยสอน
วิชาการบัญชีข้ นั ต้น คือ แบบประเมินความพึงพอใจ และสถิติที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แ ก่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า การ
ประเมินระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบโปรแกรมช่วยสอนวิชาการ
บัญชี ข้ นั ต้น มีก ารประเมิ น ระดับ ความพึ งพอใจ ทั้งหมด 3 ด้าน คื อ ด้าน
คุณภาพของเนื้อหา ด้านการทางานได้ตามฟั งก์ชน่ั งานของระบบ และด้าน
ประโยชน์และการนาไปใช้ พบว่าผูใ้ ช้มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด ( = 4.71 , S.D = 0.50)

บทนา
วิชาการบัญชี ข้ นั ต้นจากเดิ มเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดย
เน้นการสอนผ่านหนังสื อหรื อการใช้ชีทโดยที่ให้นกั ศึกษาคิดเองทั้งหมด แต่
อย่างที่ ท ราบกัน ดี ว่า วิ ช าการบัญชี ข้ นั ต้น จะมี นัก ศึ กษาต่ างสาขาที่ ไม่ได้
เรี ยนสาขาบัญชีโดยตรงมาเรี ยน ซึ่งนักศึกษาที่ไม่ถนัดวิชานี้มีจานวนมากจึง
ส่ งผลให้ นัก เรี ยนนัก ศึก ษาไม่ใ ห้ ค วามร่ วมมือในการเรี ยนการสอนของ
อาจารย์ผูส้ อน ทาให้นักศึกษามีความรู้สึกไม่อยากเรี ยนเพราะมันค่อนข้าง
ยากสาหรับนักศึกษาที่เรี ยนสาขาอื่น ซึ่งในปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศมี
พัฒ นาการที่ เ จริ ญ ก้า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว โดยมี ก ารปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ
เครื่ องใช้ที่เป็ นประโยชน์กับงานสารสนเทศอยู่ ตลอดเวลา ทาให้ วงการ
วิชาชีพหันมาปรับปรุ งกลไกในวิชาชีพของตนให้ทนั กับสังคมสารสนเทศ
เพื่อให้ทนั ต่อกระแสโลกจึงทาให้เกิดการบริ การรู ปแบบใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย
นอกจากนี้ หน่ วยงานต่าง ๆ ยังได้สร้างระบบงานสารสนเทศในหน่วยงาน
ของตนเองขึ้นเป็ นจานวนมาก เช่ น การทาเว็บไซต์ หรื อระบบการจัดการ
บริ ก ารของหน่ ว ยงาน เพื่ อใช้ป ระโยชน์ จากสารสนเทศเหล่ า นั้น ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ อย่างกว้างขวางและคุม้ ค่า
ดังนั้น ทางคณะผูจ้ ัดทาจึ งมีแ นวคิ ดที่จะสร้ างระบบโปรแกรม
ช่ วยสอนวิ ช าการบัญชี ข้ นั ต้น มาเป็ นเครื่ องมื อช่ วยในการเรี ยนการสอน

คาสาคัญ : ระบบโปรแกรมช่วยสอนวิชาการบัญชีข้นั ต้น, รายการทางบัญชี,
สมุดรายวันทัว่ ไป, บัญชีแยกประเภท, 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
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วิชาการบัญชีข้นั ต้นให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้ง่ายต่อการเรี ยนรู้และสร้าง
ความเข้าใจให้แก่ผูเ้ รี ยนมากยิ่งขึ้น โดยในตัวโปรแกรมจะมีการวิเคราะห์
รายการค้า การบันทึ กบัญชี สมุดรายวันทัว่ ไป บัญชี แยกประเภท และงบ
ทดลอง
1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบโปรแกรมช่วยสอนวิชาการบัญชี
ขั้นต้น
1.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบโปรแกรมช่วย
สอนวิชาการบัญชีข้นั ต้น
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ข้อมูลวิชาการบัญชีข้นั ต้น
ก ารบั ญ ชี ขั้ นต้ น ตามห ลั ก สู ต รข อง ค ณะ บริ ห า ร ธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ ึ งใช้ส าหรั บ นิ สิตที่ เริ่ มเรี ยนวิช าบัญชี โดยจะ
อธิ บายถึงหลัก การบัญชี ป ระเภทรายการบัญชี สิน ทรั พย์ห นี้ สิ น ส่ วนของ
เจ้าของรายได้และค่าใช้จ่ายขั้นตอนการบันทึกบัญชีหลักการวัดผลกาไรการ
บัญชีสาหรับภาษีมูลค่าเพิ่มรายการปรับปรุ งและปิ ดบัญชีการจัดทากระดาษ
ทาการและงบการเงิ นสาหรั บธุ รกิจบริ การธุ รกิ จพาณิ ชยกรรมและธุ รกิจ
อุตสาหกรรมหลักการเบื้องต้นเกี่ ยวกับเงินลงทุนตัวเงิ นสิ นค้าสิ นทรั พย์ไม่
หมุนเวียนทรัพยากรธรรมชาติสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนหนี้สินส่ วนของเจ้าของ
สมุดรายวันเฉพาะระบบใบสาคัญและเงินสดย่อยและได้นาหลักเกณฑ์ก าร
ปฏิบตั ิทางการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ในการอ้างอิง
[1]
2.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ดรุ ณวรรณ แมดจ่อง (2561) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาการ
เรี ยนรู้ เรื่ องผังบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า และการบันทึกรายการในสมุด
รายวันทัว่ ไป โดยใช้แบบฝึ กปฏิ บตั ิ ผ่านแอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มื อถื อ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ” [2]
เสาวณี แสนทวี สุ ข (2562) ได้ท าการวิ จัย เรื่ อ ง “การพัฒ นา
กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือกันโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ TAT เรื่ อง
การวิเคราะห์รายการค้า วิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น 1 ระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปี ที่ 1” [3]
อรณิชชา ทศตา และคณะ (2562) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนา
โปรแกรมคานวณคะแนนจุดตัดตามแนวคิดของ Angoff โดยประยุกต์ทฤษฎี
การตอบสนองข้อสอบ” [4]
กรองแก้ว วงษ์สวรรค์ (2560) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง “การผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน วิชา บัญชีเบื้องต้น เรื่ อง ชื่อบัญชีหมวดสิ นทรัพย์ หนี้สิน และ
ส่ ว นของเจ้า ของ โดยใช้สื่ อ เกมบัญ ชี ข องนั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนสตรี พทั ลุง” [5]

จุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว (2560) ได้ทาการวิจัยเรื่ อง “การใช้สื่อ การ
สอนเรื่ องการบันทึกรายการค้าในรายวิชาโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่องานบัญชี
สาหรับนักเรี ยน ระดับ ปวส.1 สาขาการบัญชี” [6]

วิธีดาเนินการวิจัย
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
1.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย โปรแกรม
Visual Studio 2019 โปรแกรม Xampp และ โปรแกรม Laravel
1.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่ง
เป็ นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร คือ ผูด้ ูแลระบบและผูใ้ ช้งานระบบ
2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ผูส้ อนวิชาการบัญชี ข้ นั จานวน 1
คน และนักศึกษา จานวน 29 คน รวมทั้งหมด 30 คน
3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3.1. การวิเคราะห์ระบบ
จากระบบจัดการฐานข้อมูลระบบโปรแกรมช่ วยสอนวิช าการ
บัญชี ข้ นั ต้น สามารถทาการ วิเคราะห์เพื่อหารายละเอียดของ Boundaries,
Data และ Process ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

ภาพที่ 1 รายละเอียดของ Boundaries, Data และ Process
Context Diagram คื อ การออกแบบในระดั บ หลั ก การ เป็ น
แผนภาพหรื อไดอะแกรม (Diagram) ที่แสดงเพียงหนึ่งกระบวนการ คือชื่อ
ของระบบงาน และ Boundaries ที่ เ กี่ ยวข้องโดยตรงกับระบบ ซึ่ งจะไม่มี
Data store โดยแผนภาพระดับบริ บทจะแสดงผูเ้ กี่ยวข้องกับระบบหลักๆ ได้
ดังนี้
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3.2. ออกแบบระบบ
การออกแบบเว็บไซต์ระบบโปรแกรมช่วยสอนวิชาการบัญชี
ขั้นต้น คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการออกแบบเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Adobe XD
ออกแบบในส่ วนของหน้าเว็บไซต์ โดยการออกแบบจะมีอยู่ 2 ส่ วน คื อ
ส่ วนของอาจารย์และส่ วนของนักศึกษา ดังรู ปต่อไปนี้

ภาพที่ 2 Context Diagram ระบบโปรแกรมช่วยสอนวิชาการบัญชีข้ นั ต้น
จากการศึ ก ษาท าให้ ท ราบถึ ง โปรเซสหลั ก ในระบบ ซึ่ ง
ประกอบด้วยโปรเซสหลัก 5 โปรเซส ดังนี้
โปรเซสที่ 1 เข้าสู่ระบบ
โปรเซสที่ 2 จัดการข้อมูลพื้นฐาน
โปรเซสที่ 3 วิเคราะห์รายการค้า
โปรเซสที่ 4 ทาบัญชีแยกประเภท
โปรเซสที่ 5 ทางบทดลอง

ภาพที่ 5 การออกแบบส่วนของผูด้ ูแลระบบ

ภาพที่ 6 การออกแบบส่วนของผูใ้ ช้งานระบบ

ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้ เป็ นผูใ้ ช้ระบบโปรแกรม
ช่ วยสอนวิชาการบัญชีข้ นั ต้นจากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน โดย
แบ่งเป็ นอาจารย์จานวน 1 คน นักศึกษา จานวน 29 คน ดังนี้
เกณฑ์
( ) S.D.
รายการประเมิน
ประเมิน
ด้านคุณภาพของเนื้อหา
1. รู ปแบบการเข้าใช้งานออกแบบได้
4.90 0.41 มากที่สุด
สวยงาม
2. รู ปแบบเมนูออกแบบได้สวยงาม
4.38 0.56
มาก
3.การแบ่ ง หน้า มี ค วามสอดคล้อ งกับ
4.83 0.47 มากที่สุด
หน้าจอทาให้ง่ายต่อการใช้งาน
4. ตัว อัก ษรมี ข นาดที่ เ หมาะสมกับ
4.52 0.57 มากที่สุด
หน้าจอแสดงเว็บไซต์
5. รู ปแบบเมนู ปรากฏข้อความแสดง
4.90 0.41 มากที่สุด
การทางานชัดเจน

ภาพที่ 3 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ระบบโปรแกรมช่วยสอน
วิชาการบัญชีข้นั ต้น
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Diagram) เป็ น
การนาเสนอโครงสร้ างของข้อมูล ในระดับความคิ ดออกมาเป็ นลัก ษณะ
แผนภาพที่มีโครงสร้างง่ายต่อการทาความเข้าใจ

ภาพที่ 4 E-R Diagram ระบบระบบโปรแกรมช่วยสอนวิชาการบัญชีข้นั ต้น
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ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชั่นงานของระบบ
6. เมนูทุกเมนูสามารถทางานได้จริ ง
4.52
7. โปรแกรมสามารถให้ ผู ้ใ ช้ก รอก
4.76
เลือก แก้ไขและลบข้อมูลได้
8. แสดงผลการค านวณรายการและ
4.66
จานวนเงินได้อย่างถูกต้องแม่นยา
9. แสดงการแจ้งเตือน เมื่อกรอกข้อมูล
4.76
ไม่ตรงกับแบบฟอร์มที่กาหนดไว้
10. มี ก ารจ ากัด สิ ทธิ์ การเข้า ถึ งข้อมูล
แ ล ะ ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ที่ 4.79
เหมาะสม
ด้านประโยชน์ และการนาไปใช้
11. มี ป ระโยชน์ ต่ อ ผู ้ ใ ช้ ง าน และ
4.79
สามารถนาไปใช้งานได้จริ ง
12. ใช้งานง่าย ไม่เกิดความซับซ้อน
4.76
4.71
รวม

ข้ อเสนอแนะ
0.57

มากที่สุด

0.51

มากที่สุด

0.55

มากที่สุด

0.51

มากที่สุด

ในการบันทึกบัญชีจะประกอบไปด้วย การวิเคราะห์รายการค้า
บัน ทึ ก รายการค้า ลงในสมุ ด รายวัน ทั่ว ไป ผ่ า นรายการไปยัง บัญ ชี แ ยก
ประเภท จัดทางบทดลองก่อนปรั บปรุ ง บันทึ กรายการ ปรับปรุ ง จัดทางบ
ทดลองหลังปรับปรุ ง จัดทางบการเงิน ดังนั้นผูพ้ ฒั นาระบบควรเพิ่มการทา
รายการ ปรับปรุ ง และการจัดทางบการเงินขึ้น เพื่อทาให้โปรแกรมสามารถ
บันทึกบัญชีได้สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
0.49

มากที่สุด

0.41

มากที่สุด

0.51
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด

ปริ ญญานิพนธ์เล่มนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีเนื่องจากได้รับความ
อนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่ ายที่ให้คาปรึ กษา และช่วยชี้แนะแนวทาง ทาให้
สามารถดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้เป็ นอย่างดี
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transactions in the packaged program course For accounting work for
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Available:
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้
ระบบโปรแกรมช่วยสอนวิชาการบัญชีข้นั ต้น

สรุปและอภิปรายผล
จากการพัฒนาระบบโปรแกรมช่ วยสอนวิ ช าการบัญชี ข้ ัน ต้น
สรุ ปผลดังนี้
1. ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบโปรแกรมช่ ว ยสอน
วิช าการบัญชี ข้ ันต้น ผูจ้ ัด ทาได้ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ถึงปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ้น ในการ
ออกแบบโครงสร้ างข้อมูล ซึ่ งผลที่ ได้ทาให้ ระบบมีข้ นั ตอนการท างานที่
สามารถ ตอบสนองต่ อความต้อ งการของผูใ้ ช้ระบบได้ม ากยิ่ งขึ้ น และมี
ประสิทธิภาพต่อการใช้งานระบบ
2. สร้างระบบโปรแกรมช่วยสอนวิชาการบัญชีข้ นั ต้น ผูจ้ ดั ทาได้
ทาการสร้างระบบโปรแกรมช่วยสอนวิชาการบัญชี ข้ นั ต้น โดยมีตวั อักษร
ขนาดที่ เ หมาะสมกับ หน้ า จอแสดงเว็ บ ไซต์ แ ละการแบ่ ง หน้ า มี ค วาม
สอดคล้อง กับหน้าจอทาให้ง่ายต่อการใช้งาน มีความเข้าใจระบบ และระบบ
มีการคิดวิเคราะห์คานวน แยกเยอะ แสดงผลได้ถูกต้องและแม่นยา
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโปรแกรมช่วยสอน
วิชาการบัญชีข้ นั ต้น จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 30 คน โดยแบ่งเป็ น โดย
แบ่งเป็ นอาจารย์จานวน 1 คน นักศึกษา จานวน 29คน โดยมีการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ ทั้งหมด 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของเนื้ อหา ด้านการ
ทางานได้ตามฟั งก์ช่นั งานของระบบ และด้านประโยชน์และการนาไปใช้
พบว่าผูใ้ ช้มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( = 4.71 S.D = 0.50)
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บทความวิจยั
การประชุมวิชาการงานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 14
14 th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand

รูปแบบการแก้ปัญหารถโม่เสียในกระบวนการขนส่งคอนกรีตโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ
The model for solving the problem of break down mixer truck in the concrete transport process using the
decision tree technique
บัญชา ปล้องอ้วน 1 นัฐพงศ์ ส่งเนียม 2 ดุษณี ศุภวรรธนะกุล 3 จรูญ จันแทน 4
1
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร plonguan.1966@gmail.com
2
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร xnattapong@hotmail.com
3
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร s.dusanee25@gmail.com
4
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร CChantan@yahoo.com
ขนส่ งคอนกรี ตสาเร็ จรู ปหรื อที่เรี ยกว่า คอนกรี ตผสมเสร็ จ ( Ready Mixed
Concrete) เป็ นคอนกรี ต ที่ ผ สมโดยผู ้ผ ลิ ต ที่ โ รงงาน การน าคอนกรี ต
ผสมเสร็ จจากโรงงานผลิตไปยังหน่ วยงานก่อสร้าง การขนส่ งต้องอาศัยรถ
ขนส่ ง ชนิ ด พิ เ ศษ ที่ เ รี ย กว่า รถโม่ ( Mixer Truck) ในการขนส่ งคอนกรี ต
ผสมเสร็ จจะต้องส่ งตรงเวลาที่สาคัญคือคุณสมบัติของคอนกรี ตผสมเสร็ จ
ต้อ งมี ก ารเทภายใน 2 ชั่ว โมงหลั ง จากการผลิ ต แล้ว การขนส่ ง ต้อ ง
ดาเนิ นการให้ได้ภายใต้ระยะเวลาดังกล่าว เพราะคอนกรี ตผสมเสร็ จถ้าเกิ น
กว่า2ชั่วโมงยังไม่มีการเทคุณสมบัติของคอนกรี ตจะเปลี่ย นไปจะทาให้
คุณสมบัติทางด้านวิศวกรรม คอนกรี ตผสมเสร็ จดังกล่าวจะต้องนามาทิ้ง
ไม่สามารถนามาใช้งานได้อีกทาให้ให้เกิ ดปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม ต้นทุน
การผลิต ฯลฯ [1] จากงานวิจยั พบว่าซึ่ งสาเหตุที่ทาให้เกิ ดการขนส่ งไม่
ตรงเวลามีสาเหตุหลายด้านที่เข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิเช่น การจราจร การเกิ ด
อุบตั ิเหตุ การเสี ยของรถโม่ การไม่รู้เส้นทางของพนักงานจัดส่ ง เป็ นต้น
ดังนั้น ทางผูว้ ิจยั ซึ่ งได้ศึกษาสาเหตุของการขนส่ งไม่ตรงเวลาพบว่า
การเสี ยของรถโม่มีมากที่สุด[2] จึงได้นาข้อมูลการเสี ยของรถโม่ในเขตมีน
บุรีแ ละเขตคลองสามวา ของกรุ งเทพมหานครในปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ.
2563 จานวน1,000 ชุดมาทาการศึกษาโดยใช้เทคนิ คการทาเหมืองข้อมูลหา
โมเดลเลื อ กการแก้ไ ขปั ญหาที่ ถู กต้องที่ สุด เพื่อ จะให้ก ารแก้ปัญหาการ
แก้ไ ขปั ญหาเป็ นไปได้อย่ างรวดเร็ วการขนส่ ง คอนกรี ตผสมเสร็ จจะได้
ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องสามารถนาไปพัฒนาใช้งานซึ่ งจะมีประโยชน์ ต่อ
การดาเนิ นธุ รกิจด้านการขนส่ งคอนกรี ตผสมเสร็ จต่อไป
2.วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
2.1 เพื่อสร้างตัวแบบในการแก้ปัญหารถโม่เสี ยในงานขนส่ งคอนกรี ต
แบบผสมเสร็ จ
2.2 เพื่อประเมินผลตัวแบบในการแก้ปั ญหารถโม่เสี ยในงานขนส่ ง
คอนกรี ตแบบผสมเสร็ จ
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.1 การทาเหมืองข้อมูล
การทาเหมืองข้อมูลคือกระบวนการค้นหาสารสนเทศหรื อข้อความรู ้ ที่อยู่
ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนเพื่อนาข้อความรู ้ ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ในการตัดสิ นใจ [3] สารสนเทศที่ได้อาจนามาสร้างการพยากรณ์ หรื อสร้ าง

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจใน
การเลื อกใช้วิธี การแก้ไขปั ญหารถโม่ที่ เสี ยระหว่า งการขนส่ งคอนกรี ต
ผสมเสร็ จ โดยใช้การทาเหมืองข้อมูล เพื่อหาโมเดลการแก้ไขปั ญหาที่มีค่า
ความถูกต้องมากที่ สุดโดย ใช้โปรแกรม RapidMiner9.9 ผ่านวิธีเ ทคนิ ค
ต้นไม้ตดั สิ นใจ วิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด และวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
โดยการเปรี ยบเทียบโมเดลที่ถูกสร้ างขึ้น จากขั้นตอนวิธีต่าง ๆ พบว่าวิธี
เทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจ แบบ Cross Validation Test ใช้ 5 Folds น ามา
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพพบว่า มีค่า Accuracy ของโมเดลมากที่สุด คือ
96.30 % จึงจะนาโมเดลที่ได้น้ ี ไปพัฒนาระบบใช้สร้ างแอปพลิเคชันเพื่อ
นาไปใช้งาน 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
การขนส่ งมีความสาคัญต่อเศรษฐกิ จของประเทศทาให้สินค้าต่างๆมี
การส่ งมอบ นาไปใช้ประโยชน์เกิดมูลค่าเป็ นจานวนเงินมหาศาลเมื่อมีการ
หมุนเวียนสิ นค้าจานวนมาก การหมุนเวียนทางด้านการเงินเศรษฐกิ จก็มี
มากด้วยเช่นกันดังนั้ นจะทาให้ ส่ง ผลต่ อเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศ
ต่อ ไป การขนส่ ง มี หลากหลายประเภทมี ก ารขนส่ ง ชนิ ด หนึ่ ง ที่ มีค วาม
จาเป็ นและสาคัญมากของอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งในปั จจุ บนั คื อการการ
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ตัวแบบการทาเหมืองข้อมูลประกอบขึ้นด้วยการนากระบวนการทางสถิติ
และการเรี ยนรู ้ผา่ นระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างตัวแบบ กฎเกณฑ์ รู ปแบบ
การพยากรณ์ [4] การท าเหมื อ งข้อ มู ล มี ข้ ัน ตอนการด าเนิ น งานหลาย
ขั้นตอนซึ่งต้องอาศัยเทคนิ คหรื อวิธีการต่างๆ เช่นวิธีการจัดกลุ่ม การค้นหา
ความสัมพันธ์ การพยากรณ์ เป็ นต้น [5] การดาเนิ นงานมักอยู่ในลักษณะ
ของการสร้ างตัวแบบ (modeling) ที่อธิ บายความเป็ น ไปหรื อสภาพการณ์
หนึ่ งที่เกิดขึ้นแล้ว หรื อที่เราทราบคาตอบ แล้วนาตัวแบบนี้ มาใช้อธิ บาย
สถานการณ์ที่ยงั ไม่เกิดขึ้น หรื อที่ไม่ทราบ [6]
3.2 ขั้นตอนการทาเหมืองข้อมูล
1) Data Cleaning เป็ นขั้นตอนสาหรับการคัดข้อมูลที่ไม่เกี่ ยวข้อง
ออกไป
2) Data Integration เป็ นขั้นตอนการรวมข้อมูลที่มีหลายแหล่งให้
เป็ นข้อมูลชุดเดียวกัน
3) Data Selection เป็ นขั้นตอนการดึงข้อมูลสาหรั บการวิเคราะห์
จากแหล่งที่บนั ทึกไว้
4) Data Transformation เป็ นขั้นตอนการแปลงข้อมูลให้เหมาะสม
สาหรับการใช้งาน
5) Data Mining เป็ นขั้นตอนการค้นหารู ปแบบที่เป็ นประโยชน์
จากข้อมูลที่มีอยู่
6) Pattern Evaluation เป็ นขั้น ตอนการประเมินรู ปแบบที่ได้จาก
การทาเหมืองข้อมูล
7) Knowledge Representation เป็ นขั้นตอนการน าเสนอความรู ้ ที่
ค้นพบ โดยใช้เทคนิ คในการนาเสนอเพื่อให้เข้าใจ [7]

4.2 น าหลัก การทฤษฎี ร ะบบสนั บ สนุ น การตัด สิ น ใจจาแนกตาม
โครงสร้างปั ญหาแบบมีโครงสร้าง [8] ในการจาแนกรู ปแบบการตัดสิ นใจ
สร้ า งตัวแบบในการแก้ไขปั ญหารถโม่ เสี ย ในงานขนส่ ง คอนกรี ต แบบ
ผสมเสร็ จ ได้การแก้ไขปั ญหา 3 วิธี( Class) คือ B1 B2 และ B3

รู ปที่ 2 รู ปแบบการตัดสิ นใจในการเลือกวิธีแก้ไขปั ญหารถโม่

4.3 การท าเหมื อ งข้ อ มู ล (Data Mining) และใช้ อ ั ล กอริ ทึ ม
(Algorithm) ในการเลือกวิธีการแก้ไขปั ญหารถโม่

รู ปที่ 3 การใช้อลั กอริ ทึม (Algorithm) ในการเลือกวิธีแก้ไขปั ญหารถโม่
รู ปที่ 1 ขั้นตอนการทาเหมืองข้อมูล

4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย คือ ข้อ มูล การแจ้งรถเสี ยของสถาน
ประกอบการผลิตคอนกรี ต สาเร็ จรู ปในเขตมีน บุรี และเขตคลองสามวา
กรุ งเทพมหานครโดยคัดเลือกจากการแจ้งรถเสี ยในปี พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.
2563 จานวนทั้งหมด1,000 ข้อมูล นาข้อมูลการเก็บบันทึกการแจ้งรถโม่
เสี ย มาศึก ษาเพื่อ สร้ างรู ป แบบการตัดสิ นใจในการเลือ กใช้วิธี การแก้ไ ข
ปั ญหารถโม่ที่เสี ยระหว่างการขนส่ งคอนกรี ตผสมเสร็ จ จากข้อมูลทั้งหมด
ได้แอตทริ บิวต์ 5 แอตทริ บิวต์
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การใช้โปรแกรม Rapid Miner 9.9 ในการเลือกรู ปแบบการ
ตัดสิ นใจเลือกการแก้ไขปั ญหารถโม่ Decision Tree 5 folds

ตารางที่ 1 แสดงการแปลงข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ( แอตทริ บิวต์)
Time: เวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา (ชม.)
ระดับ
ช่วง 0-1
1
ช่วง 1.1 - 2
2
มากกว่า 2
3
Damage: ส่วนความเสียหาย
ระดับ
ระบบไฟ ระบบปรับอากาศ
1
ระบบโม่
2
ช่วงล่าง เบรก เกียร์ เฟื องท้ายเครื่ องยนต์
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
ใช้รถยก ลาก
1
Volume: ปริมาณคอนกรีตในโม่
ระดับ
ไม่มีคอนกรี ต
0
มีคอนกรี ต ¼ส่ วน
1
มีคอนกรี ต ½ส่ วน
2
มีคอนกรี ต ¾ส่ วน
3
เต็มปริ มาตร
4
Action: ระดับความรุนแรง
Class
มาก
B1
ปานกลาง
B2
น้อย
B3

Row No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ตารางที่ 2 ตัวอย่างแสดงการเตรี ยมข้อมูลรถโม่เสี ย
Time Damage Expense Moving Volume
1
3
1
0
0
1
3
1
0
0
1
3
2
0
1
2
2
3
1
1
1
3
2
0
2
1
3
2
0
0
2
1
2
0
3
3
2
3
1
2
1
3
1
1
3
1
3
2
0
1
3
2
4
0
3
1
3
1
0
2
3
2
3
0
3
1
3
2
0
1
2
2
3
1
2

Action
B3
B3
B2
B1
B2
B2
B1
B1
B3
B2
B1
B3
B1
B2
B1

รู ปที่ 4 การใช้โปรแกรม Rapid Miner 9.9

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย
1.การสร้ า งตัว แบบในการแก้ ไ ขปั ญ หารถโม่ เ สี ย ในงานขนส่ ง
คอนกรี ตแบบผสมเสร็ จจากข้อมูลจานวน 1,000 ข้อมูลสามารถกาหนดได้
5 แอทริ บิวต์ ประกอบด้วย เวลาที่ใช้ในการแก้ไขปั ญหา (Time) ส่ วนความ
เสี ยหาย(Damage) ค่าใช้จ่าย (Expense ) การเคลื่อนย้าย (Moving) ปริ มาณ
คอนกรี ต ในโม่ (Volume) และสร้ า งรู ป แบบการแก้ไขปั ญหาได้ 3 วิธี
(Class) ( B1 B2 และ B3 )
2.ประเมิ น ผลตัวแบบในการแก้ ไ ขปั ญหารถโม่ เ สี ย ในงานขนส่ ง
คอนกรี ต แบบผสมเสร็ จ โดยเปรี ย บเทีย บประสิ ท ธิ ภ าพข้อ มูล ที่ใช้น้ ั นมี
จานวน 1,000 ข้อมูล วิธีที่นามาใช้ในการทดสอบประกอบด้วย 3 วิธี ได้แก่
1. ต้นไม้ตดั สิ นใจ ( Decision Tree) 2. เพื่อนบ้านใกล้สุด K ตัว (K - Nearest
Neighbor) และ 3. โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) จากนั้นมีวิธีที่ใช้
ในการแบ่งกลุ่มในการวัดประสิ ทธิ ภาพออกเป็ น 4 วิธี ได้แก่ 1. Split Test 80
– 20 2. Split Test 70 – 30 3. K-Fold Cross Validation กาหนด K = 5 และ 4. KFold Cross Validation กาหนด K = 10 โดยผลที่ใช้ในการวัดประสิ ทธิ ภาพนั้น
แบ่งออกเป็ น 3 ผล ได้แก่ 1. Accuracy 2. Precision และ 3. Recall โดยผลที่ได้
จากการทดลองสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวัดประสิทธิ ภาพ
กำรวัดประสิทธิภำพ

Decision Tree

K-NN.

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

96.30

96.44

98.22

94.70

95.94

97.64

93.60

96.92

97.35

96.20

96.27

98.22

94.80

96.37

97.64

93.20

96.92

98.53

K-Fold Cross Validation
กำหนด K = 5
K-Fold Cross Validation
กำหนด K = 10
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NN.

Accuracy (%) Precision (%) Recall (%) Accuracy (%) Precision (%) Recall (%) Accuracy (%) Precision (%) Recall (%)

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการงานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 14
14 th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand
อภิปรายผล
1.ตัว แบบในการแก้ไ ขปั ญ หารถโม่เ สี ย ในงานขนส่ ง คอนกรี ต แบบ
ผสมเสร็ จกาหนดได้ 5 แอทริ บิวต์ ประกอบด้วย เวลาที่ใช้ในการแก้ไ ข
ปั ญหา (Time) ส่ วนความเสี ย หาย (Damage) ค่ าใช้จ่าย (Expense) การ
เคลื่อนย้าย (Moving) ปริ มาณคอนกรี ตในโม่ (Volume) และสร้ างรู ปแบบ
การแก้ไ ขปั ญหาได้ 3 วิธี (Class) ( B1 B2 และ B3 ) นั้นสอดคล้องกับ
ข้อมูลรถโม่เสี ยของ บริ ษทั ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจากัด (CPAC) [2]
2. ประเมิ น ผลตัว แบบในการแก้ ไ ขปั ญ หารถโม่ เ สี ย ในงานขนส่ ง
คอนกรี ตแบบผสมเสร็ จผลการทดสอบพบว่าวิธีการทาเหมืองข้อมูล ( Data
Mining) ด้วยอัลกอริ ทึม( Algorithm) วิธีตน
้ ไม้ตดั สิ นใจ ( Decision Tree) ใช้วิธี
Cross Validation แบบ5 Fold มีค่าความถู กต้องของโมเดล Accuracy 96.30%
ความแม่นยา Precisionในการเลือกการแก้ไขปั ญหา 96.44% ความถูกต้อง
ของModel แบบที่ละคลาส Recallในการเลือกการแก้ไขปั ญหา 98.22% ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับงานวิจัย ของ พี ร ศุ ษม์ ทองพ่ วง และจรั ญ แสนราช ที่ ไ ด้
ทางานวิจัย เรื่ อ ง การเปรี ย บเที ยบประสิ ท ธิ ภ าพการจาแนกข้อ มู ล เพื่ อ
ท านายการได้รั บ ทุ น การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี โดยใช้
เทคนิ ควิธีการทาเหมืองข้อมูล พบว่า ได้มีการทาเหมืองข้อมูลกับชุดข้อมูล
เพื่ อ ที่น ามาใช้ในการเปรี ย บเที ยบประสิ ทธิ ภ าพ โดยมี การนาวิธีต ้น ไม้
ตัดสิ นใจมาใช้ในการวัดประสิ ทธิ ภาพ และเปรี ยบเทียบกับโมเดลอื่น ๆ [9]
สรุ ปผลการวิจยั
งานวิจยั นี้ ได้สร้างตัวแบบในการแก้ไขปั ญหารถโม่เสี ยในงานขนส่ ง
คอนกรี ตผสมเสร็ จโดยมีขอ้ มูลที่ใช้ท้ งั หมด 5 แอตทริ บิวต์ได้แก่ เวลาที่ใช้
ในการแก้ไ ขปั ญ หา (Time) ส่ ว นความเสี ย หาย (Damage) ค่ า ใช้จ่ า ย
(Expense) การเคลื่อนย้าย (Moving) ปริ มาณคอนกรี ตในโม่ (Volume) ได้
ทาการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพพบว่าการใช้อลั กอริ ทึมวิธีตน้ ไม้ตดั สิ นใจ
แบบ K – Fold Cross validation กาหนด K = 5 ให้ค่าความถูกต้องของโมเดล
มากสุ ดคือ 96.30%
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6.ข้อเสนอแนะและการนําไปใช้ประโยชน์
จากการวิจยั พบว่าการทาเหมืองข้อมูล เลือกใช้วิธีการแก้ไขปั ญหา
รถโม่ที่เสี ยระหว่างการขนส่ งคอนกรี ตผสมเสร็ จนั้น สามารถนาหลักการ
รู ปแบบไปพัฒนาสร้างแอพพลิเคชัน่ เพื่อใช้ในการสั่งงาน การแก้ไขปั ญหา
แก้ไขรถโม่ที่เสี ยระหว่างการขนส่ งให้การแก้ไขเป็ นไปได้อย่างรวดเร็ ว จะ
เกิดประโยชน์ต่อการขนส่ งคอนกรี ตผสมเสร็ จได้เป็ นอย่างดี
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ขอขอบพระคุ ณ หลัก สู ต รปรั ชญาดุ ษฏี บ ัณ ฑิ ต คณะเทคโนโลยี
อุต สาหกรรม มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครที่ ไ ด้จดั การเรี ยนการสอน
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี ที่ทาให้ผวู ้ ิจยั ได้
จัด ท างานวิ จั ย นี้ และสามารถน าข้ อ มู ล งานวิ จัย นี้ ไปพัฒ นาให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดในวงการขนส่ งคอนกรี ตผสมเสร็ จได้ในอนาคตต่อไป
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม : หมู่บ้านอนุรักษ์ มรดกเครื่องปั้นดินเผาซับจาปาเพื่อการท่องเที่ยว
ตาบลซับจาปา อาเภอท่ าหลวง จังหวัดลพบุรี
Participatory Action Research : Sub-Jumpa Pottery Heritage Conservation Village for Tourism,
Sub-Jumpa Sub-district, Tha Luang District, Lop Buri Province
อิษฏ์ รานอก 1 และพลวัฒน์ เกิดศิริ 1
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี dewsuperdesign@gmail.com

participatory action research was conducted with the community in SubJumpa 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 SubJumpa cultural pottery products, and the satisfaction towards the
trainings was overall rated at a very high level (4.64)

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้และเทคโนโลยีดา้ น
การสร้างสรรค์เครื่ องปั้ นดินเผาโบราณซับจาปาเชิงอนุ รักษ์ สาหรั บนาไป
ผลิ ต เป็ นสิ น ค้า เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วของกลุ่ ม ชุ ม ชน โดยใช้ก ารวิจัย เชิ ง
ปฏิ บตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับกลุ่มชมุชน ตาบลซับจาปา อาเภอท่าหลวง
จังหวัดลพบุรี โดยเก็บข้อมูลด้วยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลร่ วมกัน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสารวจชุมชน การสนทนากลุ่ม แบบ
สัมภาษณ์ การลงพื้นที่สารวจแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น และการจัดกิจกรรม
อบรมเพื่อบ่มเพาะความรู ้ให้กับชุมชน จานวน 4 กิจกรรม ได้แก่ โครงการ
จัดอบรมเสวนาการศึกษาประวัติศาสตร์ ที่สาคัญของชุมชน เพื่อการอบรม
เสวนาการศึกษาประวัติศาสตร์ เมืองโบราณของซับจาปาเพื่อให้กลุ่มชุมชน
ตระหนัก หวงแหนและเห็ นคุณค่าเครื่ องปั้ นดินเผา ที่เป็ นต้นทุนมรดกตก
ทอดทางศิ ล ปะและวัฒนธรรมท้อ งถิ่ น , โครงการจัด อบรมปฎิ บ ัติ ก าร
ขั้น ตอนการท าเครื่ อ งปั้ นดิ น เผา เพื่ ออบรมปฎิบ ัติ ก ารขั้น ตอนการผลิ ต
เครื่ องปั้ นดิน เผา ,โครงการจัด อบรมปฎิ บตั ิ การการสร้ างต้น แบบสิ น ค้า
เครื่ องปั้ นดินเผาซับจาปา เพื่อการอบรมฝึ กปฎิบตั ิการสร้ างต้นแบบสิ นค้า
เครื่ องปั้ นดินเผาซับจาปาเพื่อการท่องเที่ยว และ โครงการอบรมฝึ กปฎิบตั ิ
การสร้ างเตาเผาฟื นแบบโบราณ เพื่ อสามารถใช้ประโยชน์ ในการผลิ ต
สิ นค้าเครื่ องปั้ นดินเผา ซึ่ งสรุ ปผลการอบรมพบว่า ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนา
ความรู ้ จ ากการอบรมน าไปสร้ า งต้ น แบบสิ น ค้ า ทางวั ฒ น ธรรม
เครื่ องปั้ นดิ น เผาซับ จาปาได้ และผลประเมิน ความพึ งพอใจในภาพรวม
ของกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีมาก (4.64)

.Keywords: Participatory Action Research, Pottery Sub-Jumpa, Lopburi

1.บทนา
ซับจาปา เป็ นพื้นที่ในปริ มณฑลของแหล่งน้ าซับ และพื้นที่ซ่ ึงมีทาง
น้ าที่เกิ ดจากแหล่งน้ าซับนี้ หล่อเลี้ยงเป็ นพื้นที่อยู่ในเขตการปกครองของ
ตาบลซับจาปา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ ที่เป็ น
พื้นที่สูงบริ เวณรอยต่อระหว่างที่ราบลุ่มแม่น้ าภาคกลางและที่ราบลุ่มภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อและเป็ นส่ วนหนึ่ งของพื้ น ที่ในเส้น ทางการติ ดต่ อ
สัมพันธ์ระหว่างคนใน2ภาคของประเทศไทย โดยมีปัจจัยทางวัฒนธรรม
คือเส้นทางการติดต่อแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างคนต่างพื้นที่ และปั จจัย
ธรรมชาติคือระบบนิ เวศที่มีแหล่งน้ าซับ ทางน้ าซึ่ งเกิ ดจากน้ าซับและพืช
พรรณที่ เอื้อ อานวยและดึง ดูด ให้ ผคู ้ นเข้ามาตั้ง รกรากถิ่น ฐานและสร้ า ง
บ้า นเรื อ นอยู่อ าศัยในพื้ น ที่ น้ ี ไม่ น้ อ ยกว่า3,000 ปี มาแล้ว โดยอดีต เมื อ ง
โบราณซับจาปา เป็ นเมืองโบราณยุคทวารวดี พื้นที่ของความหลากหลาย
ในการเรี ยนรู ้ ประวัติศาสตร์ ชุมชน เมืองโบราณคดี พระพุทธศาสนา และ

คาสาคัญ: การวิจยั เชิงปฏิ บตั ิการแบบมีส่วนร่ วม,เครื่ องปั้ นดินเผาซับจาปา
,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
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ถือ ว่าเป็ นอาณาจัก รที่ ยิ่ง ใหญ่ อีก แห่ ง ของยุ คทวารวดี จากหลัก ฐานทาง
โบราณคดีอาจกาหนดได้วา่ เมืองซับจาปาเป็ นชุมชนที่มีผอู ้ าศัยอยู่มาจนถึง
ประมาณพุ ท ธศตวรรษที่ 15 แล้ว จึ ง ถู ก ทิ้ ง ร้ า งไป [1] มี ก ารขุ ด ค้น พบ
หลัก ฐานทางโบราณคดีส่วนใหญ่ ป ระกอบด้วย ภาชนะดิ น เผาและเศษ
ภาชนะดินเผา เศษกระดูกคน แกนกาไล สระโบราณ ขวานหิ นขัด กาไล
หิ น เครื่ องมือโลหะ ลูกปั ดหิ น เป็ นต้น
จากการศึกษาสภาพปั ญหาของท้องถิ่นกลุ่มเป้ าหมายซึ่งเป็ นปั ญหา
ตามแนวนโยบายยุ ท ธศาสตร์ ข องจัง หวัด ลพบุ รี ที่ มี ค วามต้อ งการให้
สถาบัน การศึก ษาในพื้ น ทีร่ วมกัน เข้าไปแก้ไขปั ญหาต่างๆของชุ มชนที่
เกิดขึ้น และช่วยสนับสนุ นส่ งเสริ มการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ผูว้ จิ ยั ได้เล็งเห็ นถึงการนาความรู ้ จากมหาวิทยาลัย สู่ ชุมชน ลงพื้นที่เพื่อเข้า
ไปช่วยแก้ปัญหาในการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูการทาภาชนะเครื่ องปั้ นดินเผา
โบราณซึ่ งเป็ นมรดกตกทอดทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นในยุคสมัย
โบราณน านกว่ า 3พั น ปี มาแล้ ว โดยสามารถน ากระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาสนั บ สนุ นและฟื้ นฟู ก ารผลิ ต ท า
เครื่ องปั้ นดินเผาโบราณได้ ที่ เป็ น ความต้องการของกลุ่มชุมชนซับจาปา
อย่างแท้จริ ง โดยการลงพื้นที่สารวจปั ญหาและความต้องการ ความจาเป็ น
พื้ น ฐานของกลุ่ ม ชุ ม ชนที่ มี อ ยู่ เพื่ อ มาต่ อ ยอดริ เริ่ ม เพิ่ ม พู น ความรู ้ ซึ่ ง
ประกอบด้วยการวางแผนงานและแนวทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
การสร้ า งสิ น ค้าเครื่ อ งปั้ นดิ น เผา การพัฒ นาตามแผนบ่ มเพาะหมู่ บ ้า น
วิ ท ยาศาส ตร์ แ ล ะเท ค โน โล ยี ต ้ น แบ บ “ห มู่ บ ้ า น อนุ รั ก ษ์ ม รดก
เครื่ อ งปั้ นดิ น เผาซับ จาปาเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว” ประกอบด้วย การศึ ก ษา
ประวัติความเป็ น มา การสร้ างต้น แบบสิ นค้าทางมรดกวัฒนธรรมแบบ
โบราณ ขั้นตอนการผลิตสิ นค้า และการสร้ างเตาเผาฟื นแบบโบราณโดย
ใช้เชื้อเพลิง 2 ชนิ ดในการเผาผลิตภัณ ฑ์สินค้าเครื่ องปั้ นดิ นเผา ผลสาเร็ จ
ของการยกระดับ และการพัฒ นาหมู่ บ ้า นต้ น แบบ ประกอบด้วย ด้า น
เศรษฐกิ จ คือ ขี ด ความสามารถในการภาวะเศรษฐกิ จในชุ มชนจากการ
จาหน่ ายผลิต ภัณ ฑ์สิน ค้าทางมรดกวัฒนธรรมเครื่ อ งปั้ นดิ น เผารู ป แบบ
ต่างๆโดยใช้ตน้ ทุนของวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็ นหลักสาคัญ เพื่อสร้างความ
ได้ เปรี ย บในการแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ การสร้ า งความแตกต่ าง
(Differentiation) มี ต ้ น ทุ น การผลิ ต ต่ า (Cost leadership) และ ตลาดที่
จาเพาะเจาะจง (Focus) การสร้ างธุ รกิ จที่ มุง เน้ น ผลิ ต สิ น ค้าหรื อ บริ ก าร
ให้ กับตลาดเฉพาะส่ วน (Niche market) [2] โดยเมื่อ ผลิตภัณ ฑ์ได้รับการ
ออกแบบนารู ป แบบเฉพาะ จากทุน ทางวัฒนธรรม มีการบรู ณาการอดี ต
และปั จจุบนั ร่ วมกันผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพและมีคุณค่ามากที่สุด

ทอดทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้หลักการวิจยั การวิจยั เชิ ง
ปฏิ บตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research-PAR) เพื่อการ
สร้ างมูลค่ าด้วยการกระบวนการผลิตที่ เน้ นคุณ ภาพทุกขั้น ตอนเพื่ อผลิ ต
สิ นค้าเครื่ องปั้ นดินเผาของชุมชนให้มีมาตรฐานโดยให้กลุ่มชุมชนผ่านการ
ฝึ ก อบรม และ ริ เริ่ มบ่ ม เพาะประสบการณ์ แ ละศึก ษาองค์ค วามรู ้ ในการ
ผลิ ต สร้ างสิ น ค้าเครื่ อ งปั้ นดิ น เผาอย่ า งจริ งจัง เพื่ อ น ามาพัฒ นาต่ อ ยอด
ต้น แบบเครื่ องปั้ นดิน เผา เป็ น การสร้ างรายได้แ ละกระตุ ้นเศรษฐกิ จใน
ชุมชนโดยแผนกิ จกรรมการวิจยั จัดขึ้นโดยจัดขึ้นโดยจัดเวทีสัมมนามีกลุ่ม
ชุมชนเข้าร่ วมสั มมนาแลกเปลี่ย นความคิด เห็ น วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ซ่ ึ ง
กิ จกรรมในการอนุ รัก ษ์แ ละฟื้ นฟู การท าภาชนะเครื่ อ งปั้ นดิ น เผา โดยมี
ทั้งหมด 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมครั้งที่ 1 โครงการจัดอบรมเสวนาการศึกษาประวัติศาสตร์ ที่
สาคัญ ของชุ ม ชน เพื่ อ การอบรมเสวนาการศึ ก ษาประวัติ ศาสตร์ เมื อ ง
โบราณของซับจาปาเพื่อให้กลุ่มชุมชนตระหนัก หวงแหนและเห็ นคุณค่า
ของแหล่งโบราณสถาน ซึ่ งเป็ น แหล่งกาเนิ ดที่มาของมรดกตกทอดทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมโบราณมาจนถึงยุคปั จจุ บนั เพื่ อร่ วมกันอนุ รักษ์ไ ว้
เป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู ้ให้แก่เยาวชนรุ่ นหลังและบุคคลทัว่ ไปได้เป็ นอย่างดี
รวมทั้งการเห็ นแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในการสร้ างอาชีพสร้ างรายได้
ในกลุ่มชุมชนได้ เกิ ดการนาเสนอแนะและให้ขอ้ คิดแลกเปลี่ยนทรรศนะ
คติ ที่ ดี ง ามของการมี สมบัติ ต กทอดจากบรรพบุ รุษเปลี่ ย นมาสร้ างกลุ่ ม
อาชี พ ในการผลิ ต ภาชนะเครื่ อ งปั้ นดิ น เผาให้ เป็ นสิ น ค้าทางวัฒนธรรม
ดั้ง เดิ ม ได้อ ย่ า งภาคภู มิ ใจ รวมทั้ง มี แ นวทางในการพัฒ นาเป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโบราณได้เป็ นอย่างดี
กิ จ กรรมครั้ งที่ 2 โครงการจัด อบรมปฎิ บ ัติ ก ารขั้น ตอนการท า
เครื่ อ งปั้ นดินเผา เพื่ ออบรมปฎิบตั ิ การขั้น ตอนการผลิ ตเครื่ องปั้ นดิน เผา
โดยเริ่ มตั้งแต่พ้ืนฐานการหาและศึกษาลักษณะของดินเหนี ยวในท้องถิ่น
ประมาณ2-3แหล่ ง โดยการขุ ด น ามาหมั ก ผสมน้ าให้ เกิ ด ความเหนี ย ว
สามารถปั้ นขึ้นเป็ นรู ปทรงตามต้องการได้ และการทดสอบคุณสมบัติของ
เนื้ อ ดิ น เบื้ อ งต้น เกี่ ย วการความเหนี ย ว การหดตัว การแห้ ง การเผาตาม
อุณหภูมิที่กาหนดและการนามาปั้ นเป็ นรู ปทรงต่างๆได้ รวมทั้งการเตรี ยม
เนื้ อดินเหนี ยวเบื้องต้นก่ อนนามาใช้งานให้สามารถนามาขึ้นรู ปทรงกลม
ได้ต ามขนาดที่ ต ้อ งการ จุ ดประสงค์เพื่ อ ทดสอบคุณ สมบัติ ข องเนื้ อ ดิ น
เบื้ อ งต้น เพื่ อ คัด เลื อ กแหล่ ง ดิ น เหนี ย วในท้อ งถิ่ น ที่ ดี ที่ สุด เพื่ อ น ามาฝึ ก
ปฏิบตั ิการสร้างสิ นค้าเครื่ องปั้ นดินเผาที่ตอ้ งการได้ การเตรี ยมดินปั้ นชนิ ด
เอิ ท เท่ น แวร์ ตามธรรมดาพวกที่ ท าเครื่ องปั้ นดิ น เผามัก นิ ย มใช้ดิ น ใน
ท้องถิ่นของตนเอง เพราะสะดวกในการนามาผลิต ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้
ดี สิ่ งที่จาเป็ นที่ควรทดสอบในขั้นแรก คือ การทดสอบการหดตัวของดิน
การดู ด ซึ ม น้ า ตลอดจนความเหนี ย วซึ่ ง เป็ นการช่ ว ยให้ ผู ้ผ ลิ ต ทราบ
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทาผลิ ตภัณฑ์ จนกลุ่มชุ มชนเกิ ดความรู ้ ค วาม
เข้าใจมีทกั ษะความชานาญเบื้องต้นก่ อนนาไปพัฒนาต่อยอดทักษะความ
ชานาญในขั้นมืออาชีพต่อไปเพื่อสามารถสร้างชิ้นงานตามขนาดที่กาหนด
โดยเฉพาะการขึ้นรู ปทรงกลมด้วยเทคนิ คปั้ นแป้ นหมุนตามสิ นค้าต้นแบบ

2.วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ ใช้วิธีก ารแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ใน
การก าหนดรายละเอี ย ดของโครงการและส่ วนประกอบต่ า งๆรวมทั้ง
ปั จจัยพื้ นฐานในการพัฒนาให้เป็ นหมู่บ ้านเป้ าหมายต้นแบบในการผลิ ต
สิ น ค้าเครื่ อ งปั้ นดิน เผาชุม ชนหรื อ สิ น ค้าทางวัฒนธรรม ต าบลซับ จาปา
อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ผูว้ จิ ยั ลงพื้นที่เพื่อเข้าไปช่วยแก้ปัญหาในการ
อนุ รักษ์และฟื้ นฟูการทาภาชนะเครื่ องปั้ นดินเผาโบราณซึ่ งเป็ นมรดกตก
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ตัวอย่ างที่ มีค วามสวยงามโดดเด่ น ได้ เพื่ อเป็ นสิ น ค้าของกลุ่มชุ มชนใน
โอกาสต่อไป
กิ จกรรมครั้ งที่ 3 โครงการจัด อบรมปฎิ บ ัติ การการสร้ างต้น แบบ
สิ นค้าเครื่ องปั้ นดินเผาซับจาปา เพื่อการอบรมฝึ กปฎิบตั ิการสร้ างต้นแบบ
สิ น ค้าเครื่ อ งปั้ นดิ น เผาซั บ จาปาเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว เป็ นการฝึ กการขึ้ น
รู ปทรงภาชนะหรื อผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่ องปั้ นดินเผา ที่กลุ่มชุมชนได้ท า
การคัดเลือกจากภาชนะดินเผาโบราณที่ต้ งั อยู่ในพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับ
จาปา จานวน 5 รู ปแบบ โดยคัดเลือกจากรู ปทรงภาชนะโบราณที่มีความ
โดดเด่นสวยงาม ทั้งรู ปทรงและลักษณะลวดลายโดยสารวจความคิดเห็ น
ส่ วนใหญ่ ของกลุ่ มชุ มชนได้มีมติ ร่วมกัน ให้ น ารู ป ทรงภาชนะจานวน 5
รู ปแบบ มาเป็ นแนวทางการริ เริ่ มผลิตสร้างสิ นค้าเลียนแบบภาชนะโบราณ
เบื้องต้น เพื่อนามาเป็ นต้นแบบในการฝึ กปฎิบตั ิการ โดยการขึ้นรู ปทรง
กลมโดยใช้เทคนิ คการขึ้น รู ปด้วยแป้ น หมุน ในลักษณะทรงกลม เพื่ อให้
เกิ ด ทัก ษะความชานาญและเกิ ด ความรู ้ สึก คุน้ เคยเนื้ อดิ นสาหรั บการปั้ น
และเพื่อให้เกิ ดทักษะควบคุมขนาดความหนาบางให้มีความเหมาะสมของ
ตัวและรู ปทรงผลิตภัณฑ์ที่กาหนดได้ การสร้างเป็ นสิ นค้าต้นแบบเบื้องต้น
เป็ นการน าเสนอให้ ผูบ้ ริ โ ภคหรื อ ตลาดในเครื อ ข่ า ยและตลาดทั่วไป
รวมทั้งการรองรั บการสั่งซื้ อสิ นค้าและเตรี ยมความพร้อมในการจาหน่ าย
ต่อ ไป การสร้ างต้น แบบสิ นค้านี้ เบื้อ งต้น เป็ น แนวทางในการผลิ ต ทั้ง
ปริ มาณและการควบคุ มคุณ ภาพของสิ น ค้าให้ มีมาตรฐานเดีย วกัน หรื อ
ใกล้เคียงกัน โดยการผลิต ในลักษณะกึ่ งงานหัตถะอุตสาหกรรม รวมทั้ง
เพื่อผลิตสิ นค้าทางวัฒนธรรมรองรับการท่องเที่ยวของกลุ่มชุมชนต่อไป
กิจกรรมครั้ งที่ 4 โครงการอบรมฝึ กปฎิบตั ิการสร้ างเตาเผาฟื นแบบ
โบราณ การฝึ กปฎิ บ ัติ ก ารสร้ างเตาเผาฟื นแบบโบราณ เนื่ อ งจากกลุ่ ม
ชุมชนดังกล่าวมีความต้องการที่จะฟื้ นฟูอนุ รักษ์บรรยากาศให้สอดคล้อง
กับการขุดค้นพบภาชนะดินเผาแบบโบราณเป็ นจานวนมาก และเป็ นอี ก
คุ ณ ค่ าหนึ่ ง ที่ น่ าสนใจ จึ ง เป็ นที่ มาของความต้อ งการสร้ า งเตาฟื นแบบ
โบราณขึ้นมาใหม่อีกครั้ งในลักษณะเตารู ปทรงกลม โดยก่ อสร้ างเป็ นรู ป
เตาทรงกลมด้วยวัตถุดิบพื้นบ้านคือด้นเหนี ยวและอิฐมอญในการก่ อเป็ น
รู ปทรงเตาเผาพร้อมตกแต่งลวดลายให้สวยงาม โดยเน้นจุดเด่นของรู ปทรง
เตาเผาและส่ วนประกอบเป็ นภาพรู ป ทรงภาชนะดิ น เผาที่ สวยงามทั้ง 2
ด้าน ก่อฉาบสุ ดท้ายด้วยกระเบื้องเซาะร่ องเพื่อสร้างจุดเด่นให้แก่ผคู ้ นที่พบ
เห็ น และนั กท่ อ งเที่ ย วได้มาเยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ชุมชนซับ จาปาเป็ นการ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมเมืองโบราณไปใน
ตัวด้วย และเพื่ อ เป็ นเอกลัก ษณ์ ให้ แ ก่ ชุม ชนท้อ งถิ่ น และสอดคล้อ งกับ
บรรยากาศสิ่ งแวดล้อมในลักษณะย้อนยุคให้ผคู ้ นได้มาศึกษาเรี ยนรู ้ เตาเผา
ฟื นนี้ สร้ างเป็ นเตาเผาขนาดเล็กสามารถนาผลิตภัณฑ์หรื อชิ้นงานเข้าเรี ยง
เผาได้ สามารถเผาได้อุ ณ หภู มิป กติท ัว่ ไปคือ 700-1,000 องศาเซลเซี ย ส
การก่อเตานั้นต้องใช้ทกั ษะความชานาญของการก่อเป็ นพิเศษเนื่ องจากการ
ก่ อใช้ดิน เหนี ย วในลักษณะอ่อ นมาเป็ นต้องก่ อประสานกับ อิฐ มอญเพื่ อ
รองรั บ น าหนั ก ของตัวเตาเองโดยตรง และไม่ สามารถใช้วสั ดุ ชนิ ด อื่ น
สอดแทรกเป็ นโครงสร้างได้เนื่ องจากวัสดุอื่นไม่สามารถทนความร้ อ นได้
สู งเช่นดินเดียวและอิฐที่ใช้ก่อได้ การก่อเป็ นรู ปทรงตัวเตานั้น เป็ นลักษณะ

เตาเผาแบบลมร้ อนลงเพื่อให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นเทียบเทียบเตาเผาสมัยใหม่
เช่นเตาเผาด้วยแก๊สและเตาไฟฟ้ าที่สามารถทนอุณหภูมิความร้อนได้สูงขึ้น

3. ผลการวิจัย
ผลจากการดาเนิ นการวิจยั โดยผูว้ ิจยั ได้จดั ประชุมเวที แลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู ้ เพื่อแก้ปัญหาในการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูการทาเครื่ องปั้ นดินเผาเพื่ อ
การท่องเที่ยว ชี้แจงโครงการ และ ถ่ายทอดกระบวนการองค์ความรู ้เพื่อให้
ชุ ม ชนสามารถปฎิ บ ัติ ง านเชิ ง สร้ า งสรรค์ ต ้น แบบ ผ่า นกิ จ กรรมทั้ง 4
กิ จกรรม และ ประเมิน ผลเกณฑ์ก ารแบ่งช่วงคะแนนค่าเฉลี่ยได้ก าหนด
เกณฑ์ประเมิน ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึงระดับความพึงพอใจ/ความรู ้
ความเข้าใจในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึง
พอใจ/ความรู ้ความเข้าใจในระดับดี ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึงระดับ
ความพึ งพอใจ/ความรู ้ ค วามเข้าใจในระดับ ปานกลาง ค่ าเฉลี่ ย 1.51 –
2.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจระดับ/ความรู ้ความเข้าใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจ/ความรู ้ความเข้าใจใน
ระดับน้อยที่สุด ได้ผลการวิจยั ดังนี้

รู ปที่ 1 การประชุมเวทีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และชี้แจงโครงการ

กิจกรรมครั้งที่ 1 โครงการจัดอบรมเสวนาการศึกษาประวัติศาสตร์
ที่สาคัญของชุมชน การย้อนรอยศึกษาประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีของ
ชุมชนบ้านซับจาปา พบว่า กลุ่มชุมชนได้รับความรู ้ เกี่ ยวกับการย้อนรอย
ศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ แ หล่ ง โบราณสถานของชุ ม ชนซั บ จาปาเพื่ อให้
ตระหนักถึงคุณค่าของบรรพบุรุษที่ได้สร้ างบ้านแปลงเมืองมาและได้ท้ิง
มรดกอัน มีคุ ณ ค่ าทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ให้ ชนรุ่ น หลังได้สืบ ทอดต่อ ไป
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ดิ น เผาที่ ไ ด้ศึก ษาย้อ นรอย มี ล ัก ษณะเป็ นภาชนะเครื่ อ งดิ น
ธรรมดา(Earthenware) เนื้ อค่ อ นข้า งหนา เผาในอุ ณ หภู มิต่ ากว่า 1,100
องศาเซลเซียส การขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน อาจมีการประดับลวดลาย เช่นลาย
เชื อ กทาบ ลายขู ด ขี ด ลายประทับ และลายจัก สาน เป็ นต้น [3] ผลการ
ประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่ วมโครงการพบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจมาก โดยมี ความพึงพอใจค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ด้านการน า
ความรู ้ไปใช้ประโยชน์ของผูต้ อบแบบสอบถาม คิดเป็ นร้อยละ 100 ความ
คาดหวังที่จะได้รายได้เพิ่มขึ้นต่อเดือน 33.33
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รู ปที่ 2 ศึกษาประวัติศาสตร์ที่สาคัญของชุมชน

กิ จกรรมครั้ งที่ 2 โครงการจัด อบรมปฎิ บ ัติ ก ารขั้น ตอนการท า
เครื่ องปั้ นดิ น เผา การอบรมปฏิ บ ั ติ ก ารฝึ กทัก ษะในการศึ ก ษาเรี ย นรู ้
กระบวนการผลิ ตและฝึ ก ทักษะการปั้ นเพื่ อสร้ างรู ปทรงสิ นค้าในชุมชน
โดยการลงสารวจแหล่ งดิ น ท้องถิ่น เพื่ อ น ามาขึ้ น รู ป และทดสอบความ
เหนี ยวเบื้องต้น ซึ่งเป็ นพื้นฐานก่อนทาการทดลองขึ้นรู ปในแบบต่างๆ ดิน
ที่เหมาะสมสาหรับการใช้ในการขึ้นรู ปแป้ นหมุนนั้นควรเป็ นดินที่มีความ
เหนี ยวโดยไม่ดูดซึ มน้ ารวดเร็ วเกินไปขณะปั้ น และสามารถทรงตัวได้ดี[4]
โดยสมาชิ กในชุมชนร่ วมกัน ฝึ กปฏิ บตั ิค ้นหาแหล่งวัต ถุดิบร่ วมกัน และ
ทดสอบเนื้ อดิ นเบื้อ งต้น ผลการประเมิ นความพึ งพอใจจากการเข้าร่ วม
โครงการพบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีความพึง
พอใจค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ,ด้านการนาความรู ้ ไปใช้ประโยชน์คิดเป็ นร้ อย
ละ 100,ความคาดหวังที่จะได้รายได้เพิ่มขึ้นต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 33.33

รู ปที่ 5 การทดสอบดินเหนียวเบื้องต้นก่อนนาไปใช้งาน

กิจกรรมครั้ งที่ 3 โครงการอบรมปฎิบตั ิการการสร้างต้นแบบสิ นค้า
เครื่ องปั้ นดินเผา การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อการสร้างหรื อการปั้ นรู ปทรง
สิ นค้าเครื่ องปั้ นดินเผาที่ได้ผา่ นการคัดเลือกร่ วมกันจากรู ปแบบสิ นค้าใน
พิ พิ ธภัณ ฑ์ ที่ มีล ัก ษณะที่โ ดดเด่ น สวยงาม จานวน 5 รู ป แบบ โดยมี การ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร่ วมกั น และทดลองสร้ า งต้น แบบร่ ว มกัน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่ วมโครงการพบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ,ด้านการ
นาความรู ้ ไปใช้ประโยชน์คิดเป็ นร้ อยละ 100,ความคาดหวังที่จะได้รายได้
เพิ่มขึ้นต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 53.33

รู ปที่ 3 อบรมปฎิบตั ิการขั้นตอนการทาเครื่ องปั้ นดินเผาเบื้องต้น

รู ปที่ 4 การสารวจแหล่งดินเหนียวในท้องถิ่น

รู ปที่ 6 การสร้างต้นแบบเครื่ องปั้ นดินเผา
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กิจกรรมครั้ งที่ 4 โครงการอบรมฝึ กปฎิบตั ิการสร้ างเตาเผาฟื นแบบ
โบราณ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการออกแบบและสร้างเตาเผาแบบทรงกลมขึ้นมาใหม่
เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ ในการผลิตสิ นค้าเครื่ องปั้ นดินเผาตามที่ตอ้ งการ
ได้ โดยสร้ างให้ มี รู ป ลัก ษณ์ ที่ น่ า สนใจเพื่ อ น าไปเป็ นแนวทางในการ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในชุมชนได้เป็ นการสร้างมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการผลิต
สิ นค้าทางวัฒนธรรมอีกทางหนึ่ งด้วย ผลการประเมินความพึงพอใจจาก
การเข้าร่ วมโครงการพบว่า ผูเ้ ข้ารั บ การอบรมมี ความพึ งพอใจมากที่สุด
โดยมี ค วามพึ ง พอใจค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.64 ด้ า นการน าความรู ้ ไ ปใช้
ประโยชน์คิดเป็ นร้อยละ 100,ความคาดหวังที่จะได้รายได้เพิ่มขึ้นต่อเดือน
คิดเป็ นร้อยละ 33.33

ผลการประเมินภาพรวมของกิจกรรมในโครงการวิจยั นี้ อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจระดับดีมาก เท่ากับ 4.64 (ดังตารางที่ 1) จากค่าเฉลีย่ ระดับ
ความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม
ตารางที่ 1 ผลการประเมินภาพรวมของกิจกรรมโครงการ
กิจกรรม
ค่าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
กิจกรรมครั้งที่ 1 โครงการ การ
4.63
ดีมาก
ย้อนรอยศึกษาประวัติศาสตร์
แหล่งโบราณคดีของชุมชนบ้าน
ซับจาปา
กิจกรรมครั้งที่ 2 โครงการอบรม
4.58
ดีมาก
การฝึ กอบรมกระบวนการผลิต
เครื่ องปั้ นดินเผาพื้นบ้าน
กิจกรรมครั้งที่ 3 โครงการอบรม
4.72
ดีมาก
ปฎิบตั ิการการสร้างต้นแบบ
สิ นค้าเครื่ องปั้ นดินเผา
กิจกรรมครั้งที่ 4 โครงการอบรม
4.64
ดีมาก
ฝึ กปฎิบตั ิการสร้างเตาเผาฟื น
แบบโบราณ
รวม
4.64
ดีมาก

รู ปที่ 7 การออกแบบและสร้างแบบจาลองเตาเผาเบื้องต้น
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ

4. อภิปรายผล
ผลการดาเนิ น งานวิจัยเชิ งปฏิ บตั ิ การ การวิจัยเชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมี
ส่ วนร่ วม (Participatory Action Research-PAR) เป็ นแนวทางและกลไก
สาคัญ ในการด าเนิ น การ และ จากผลการด าเนิ น โครงการพบว่า ผูน้ า
ชุมชนมีค วามเข้มแข็งมี ความตั้งใจและให้ความร่ วมมือกับโครงการเป็ น
อย่ า งดี สามารถระดมรวมกลุ่ ม ชุ ม ชนช่ ว ยเหลื อ กัน ในกิ จ กรรมของ
ส่ ว นรวมในกิ จกรรมต่ า งๆด้ว ยดี เสมอมา มี ค วามมุ่ ง มั่น และมี ค วาม
ภาคภู มิใจที่ มีมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมเครื่ องปั้ นดินเผาที่ มีคุณค่าเชิ ง
ประวัติศาสตร์ อย่างภาคภูมิใจ โดยการที่ ชุมชนเข้าร่ วมการวิจยั ร่ วมกัน
ออกแบบกระบวนการวิจยั ในทุกขั้นตอน การร่ วมกันวางแผนการปฏิ บตั ิ
เพื่อแก้ไข และดาเนิ นการตามแผน [5] มีส่วนสนับสนุ นผลักดันให้เกิดการ
พัฒ นาจากองค์ความรู ้ เดิ มไปสู่ เป้ าหมายในการสร้ า งสรรค์ง านอนุ รั ก ษ์
มรดกเครื่ องปั้ นดินเผาซับจาปาเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถขยายผลการ
เรี ยนรู ้ จากโครงการวิจยั โดยเสริ มทัก ษะความเชี่ ยวชาญหรื อ การสร้ า ง
วิทยากรตัวคูณในกลุ่มชุมชนให้มากขึ้นเพื่อการขยายต่อยอดสร้างเครื อข่าย
หมู่บา้ นแม่ข่ายให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

5. สรุป
การวิจัย ถ่ ายทอดองค์ค วามรู ้ แ ละเทคโนโลยี ด ้า นการสร้ า งสรรค์
เครื่ องปั้ นดิน เผาโบราณซับ จาปา ตาบลซับจาปา อ าเภอท่าหลวง จังหวัด
ลพบุรี ผูว้ ิจยั ได้เริ่ มศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดเวทีสัมมนามีกลุ่ม
ชุมชนเข้าร่ วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่ อ
ก าหนดรายละเอี ย ดของโครงการและส่ ว นประกอบต่ า งๆรวมทั้ ง

รู ปที่ 8 การสร้างเตาเผาฟื นแบบโบราณ และ
ผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์หลังการเผา
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ปั จจัยพื้ นฐานในการพัฒนาให้เป็ นหมู่บ ้านเป้ าหมายต้นแบบในการผลิ ต
สิ นค้าเครื่ องปั้ นดินเผาชุมชนหรื อสิ นค้าทางวัฒนธรรม
ซึ่ ง จากการผลการสั ม มนาแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ได้ส รุ ป การ
ดาเนิ น การ จัด กิ จกรรมถ่ ายทอดการสร้ างสิ น ค้า ต้น แบบจากผลิ ตภัณ ฑ์
ภาชนะเครื่ องปั้ นดินเผาเลียนแบบโบราณ โดยทั้งหมด 4 กิ จกรรม ได้แก่
โครงการจัด อบรมเสวนาการศึ ก ษาประวัติ ศาสตร์ ที่ สาคัญ ของชุ มชน ,
โครงการจัดอบรมปฎิบตั ิการขั้นตอนการทาเครื่ องปั้ นดินเผา , โครงการจัด
อบรมปฎิบ ัติก ารการสร้ างต้น แบบสิ น ค้าเครื่ อ งปั้ นดิน เผาซับจาปา และ
โครงการอบรมฝึ กปฎิบตั ิการสร้ างเตาเผาฟื นแบบโบราณ โดยผูเ้ ข้าอบรม
ทั้ง 4 กิ จกรรม ได้รั บ การถ่ ายทอดความรู ้ ความเข้า ใจ ฝึ กฝนการสร้ า ง
เครื่ องปั้ นดินเผาตั้งแต่ การศึกษาแหล่งที่มา การค้นหาวัตถุดิบในการผลิต
และการน าทุ น ทางวัฒ นธรรมซั บ จาปาเพื่ อ สร้ างสิ น ค้าทางวัฒนธรรม
ต้น แบบ วิธีการผลิต ขั้นตอนการออกแบบ การสร้ างเทคนิ คลวดลายบน
ผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ ตลอดจนการสร้ างเตาเผา ขบวนการเผาผลิตภัณ ฑ์
ซึ่งผลได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ พบว่า ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาความรู ้จาก
การอบรมนาไปสร้ างต้นแบบสิ น ค้าทางวัฒนธรรมเครื่ อ งปั้ นดิน เผาซับ
จาปาได้ ผลประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโครงการวิจยั ในครั้ งนี้ อยู่
ในระดับ พึ ง พอใจระดับ ดี ม าก คื อ 4.64 ตลอดจนกลุ่ มชุ ม ชนมี ค วาม
ต้องการสร้างกลุ่มอาชีพในการผลิตสิ นค้าทางวัฒนธรรมเครื่ องปั้ นดินเผาที่
มีเอกลักษณ์ เฉพาะที่โ ดดเด่น ทั้ง รู ปทรงและลวดลาย ในการสร้ างสรรค์
ผลิต ภัณ ฑ์เพื่อ สร้ างรายได้อ ย่างแท้จริ ง น าไปสู่ ก ารสร้ างนวัตกรรมภู มิ
ปั ญญาในท้องถิ่นได้ โดยเฉพาะด้านเทคนิ ค อัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญ
พิเศษซึ่งมักเกิดระหว่างการปฎิบตั ิงานจริ งจังและต่อเนื่ องเพื่อเป็ นการสร้าง
มูล ค่ าทางทัก ษะความรู ้ เฉพาะภูมิ ปั ญญาท้อ งถิ่ น ได้ ซึ่ งผูว้ ิจัยได้เล็งเห็ น
ความสามารถการพัฒนาของกลุ่มชุมชนจากการผลการวิจยั ในการครั้ งนี้
สามารถน าแนวทางของงานวิจัยไปต่ อยอดเพื่ อ สร้ างอาชีพ สร้ างรายได้
ให้ กับชุมชนโดยทางผูว้ ิจยั ได้เตรี ยมทาโครงการต่อเนื่ องสนั บสนุ นในปี
ต่ อ มา เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม ชุ ม ชนมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกั บ การผลิ ต สิ น ค้า
เครื่ องปั้ น ดิ น เผามากขึ้ น สามารถสร้ า งต้ น แบบ และผลิ ต สิ น ค้ า
เครื่ องปั้ นดินเผาในลักษณะต่างๆได้อย่างประณี ต สวยงาม รวมทั้งพัฒนา
รู ปแบบสิ นค้าให้เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด มีการทาบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อรองรั บ
นักท่องเที่ยวและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบอื่นๆ รวมทั้งเป็ นแหล่ง
ศึกษาเรี ยนรู ้และจัดกิจกรรมให้แก่นักท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะได้
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บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั:งที< 12
12 th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand

การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้ อมแบบสองระบบสํ าหรับ
โรงเพาะเห็ดนางฟ้ าด้ วยเทคโนโลยีสมาร์ ทฟาร์ ม
Development of Environment Control System via Dual Function for Mushroom Smart Farm Technology
่'

บทคัดย่ อ

Keywords: Smart Farm Technology, Internet of Things, eWelink Application

การส่ งเสริ มอาชีพเกษตรกรรม สําหรับกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดนางฟ้า
ด้ว ยเทคโนโลยี เ กษตรสมัย ใหม่ เป็ นสิ< ง ที< ช่ ว ยให้ เ กษตรกรเกิ ด ความ
สะดวกสบายในการประกอบอาชีพมากขึ:น งานวิจยั นี:เป็ นการพัฒนาระบบ
ควบคุ มสภาพแวดล้อมแบบสองระบบสําหรั บโรงเพาะเห็ ดนางฟ้ าด้วย
เทคโนโลยีสมาร์ ทฟาร์ ม ที<เกษตรกรสามารถควบคุมการทํางานของระบบ
ได้ในระยะไกล โดยที<อุปกรณ์ควบคุมการทํางานของโรงเพาะเห็ดนางฟ้ า
สามารถตอบสนองต่อการทํางานได้อย่างคงที<ผา่ นการรับและส่ งสัญญาณ
Wi-Fi ที<สั<งการทํางานจากผูใ้ ช้งานทั:งแบบควบคุมอัตโนมัติดว้ ยเซ็นเซอร์
ภายในโรงเพาะเห็ดนางฟ้า และแบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ< ง
ด้วยแอปพลิเคชัน eWelink จากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้

1. บทนํา
ปั ญหาสําคัญของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในประเทศไทยนั:น
คื อสภาพภูมิอากาศที< มีการเปลี< ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในระหว่างวัน ซึ< ง
ส่ ง ผลให้ผ ลผลิ ต ทางการเกษตรมัก ประสบปั ญ หาในด้า นคุ ณ ภาพ และ
ปริ มาณ เห็ ดนางฟ้ าเป็ นกลุ่มพืชเศรษฐกิ จที< สร้ างรายได้ให้กบั เกษตรกร
เนื< องจากเห็ดนางฟ้ าเป็ นอาหารที<ได้รับความนิ ยมในการบริ โภค จึงทําให้
เกิ ดการพัฒนาไปสู่ การเพาะเห็ดนางฟ้ าในเชิ งการค้ามากขึ:น แต่การเพาะ
เห็ดนางฟ้าเพื<อการค้าเกษตรกรจะต้องมีความเข้าใจเกี<ยวกับสภาพแวดล้อม
ที< เ หมาะสมสํ า หรั บ การเพาะเห็ ด นางฟ้ า โดยเฉพาะอุ ณ หภู มิ อ ากาศ
ความชื: นสัมพัทธ์ และแสง ที< มีความสําคัญต่ อการเจริ ญเติ บโตของเห็ ด
นางฟ้า เพื<อให้เกษตรกรได้มีผลผลิตเห็ดนางฟ้าที<มีคุณภาพ
เทคโนโลยีสมาร์ ทฟาร์ มจึงเป็ นตัวช่วยหนึ< งที<เข้ามามีบทบาทต่อการ
ประกอบอาชี พเพาะเห็ดนางฟ้ า ที<จะช่วยให้การดูแลเห็ดนางฟ้ าเกิดความ
สะดวกสบายยิ<งขึ:น โดยผูว้ ิจยั ได้สํารวจปั ญหา และความต้องการใช้งาน
ระบบ ณ กลุ่มเพาะเห็ ดบ้านกระจังงาม ตําบลศาลาแดง อําเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์ ซึ< งเป็ นกลุ่ มเกษตรกรโดยส่ วนใหญ่ ประกอบอาชี พ
เพาะเห็ดนางฟ้าเพื<อการค้า และทํานาข้าวร่ วมด้วย แต่ประสบปั ญหาในด้าน
การดูแลเห็ดนางฟ้ าในช่วงระหว่างวัน เนื< องด้วยเกษตรกรต้องไปดูแลนา
ข้า ว ในช่ ว งเช้า และกลางวัน จึ ง ทํา ให้ ไ ม่ ส ามารถดู แ ลเห็ ด นางฟ้ า ใน
ระหว่างวัน หรื อในช่ วงอุ ณหภู มิสูงได้ นอกจากนั:นในช่ วงฤดู ร้อนเห็ ด
นางฟ้ า จะไม่ ส ามารถให้ผ ลผลิ ต ตามความต้อ งการได้ เพราะความชื: น
สัมพัทธ์ในอากาศไม่เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโต
จากเหตุผลในข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบควบคุม

คําสํ าคัญ: เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ< ง,
แอปพลิเคชัน 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.
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บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั:งที< 12
12 th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand
สภาพแวดล้อมแบบสองระบบสําหรับโรงเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยเทคโนโลยี
สมาร์ ท ฟาร์ ม ที< ผูใ้ ช้ง านสามารถควบคุ ม การทํา งานของระบบควบคุ ม
สภาพแวดล้อมภายในโรงเพาะเห็ ดนางฟ้ าได้ท: งั อุณหภู มิ และความชื: น
สัมพัทธ์ ได้สองรู ปแบบคือ 1) แบบควบคุมผ่านอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ< ง
หรื อ IoT และ 2) แบบควบคุมอัตโนมัติที<ใช้งานด้วยการกําหนดระยะเวลา
ทํางานของระบบ ซึ< งทั:งสองระบบควบคุมนี: สามารถทํางานควบคู่กนั ได้
โดยเกษตรกรสามารถรั บ รู ้ และควบคุ ม การทํา งานเพิ< ม เติ ม ได้ เ มื< อ
สถานะการทํางานของโรงเพาะเห็ดนางฟ้าแสดงผลผ่านทางแอปพลิเคชัน
สมาร์ทโฟน ที<จะแสดงสถานะการทํางานของระบบแบบเรี ยลไทม์อยูเ่ สมอ
อาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีสมาร์ ทฟาร์ มนี: จะช่วยให้เกษตรกรสามารถทํา
กิจกรรมทางการเกษตรได้อย่างหลากหลาย เกิดความสะดวกสบายมากขึ:น
[1] อีกทั:งยังได้มีผลผลิตเห็ดนางฟ้าที<เพียงต่อความต้องการของตลาด และ
ผูบ้ ริ โภค เกษตรกรจะมีรายได้เพิ<มขึ:นในครัวเรื อน สร้ างความยัง< ยืนของ
อาชีพในครอบครัวตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

ที< เชื< อมอุ ปกรณ์ กบั เครื< องมื อต่ าง ๆ เช่ น โทรศัพท์มือถื อ รถยนต์ ตู เ้ ย็น
โทรทัศน์ และอื<น ๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน โดยการเชื< อมโยงช่วยให้สื<อสารกันได้
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต [4]

รู ปที& 1 Internet of Things กับการใช้งานด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่

3.3 แอปพลิเคชัน eWelink
แอปพลิเคชัน eWelink เป็ นแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนที<สามารถใช้งาน
ได้กบั สมาร์ ทโฟนที<รองรับระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ และระบบ IOS
ซึ< งแอปพลิเคชัน eWelink เป็ นเซิ ร์ฟเวอร์ คลาวด์ของอุปกรณ์สมาร์ ทสวิตช์
ที<ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ท: งั ภายใน และภายนอกอาคาร หรื อที<
พักอาศัยผ่านสัญญาณ Wi-Fi ซึ< งสมาร์ ทสวิตช์จะควบคุมอุปกรณ์และส่ ง
ข้อ มู ล ผ่ า นทางแพลตฟอร์ ม คลาวด์ เราท์เ ตอร์ สั ญ ญาณ Wi-Fi ได้จ าก
ระยะไกล เช่ น เดี ย วกัน กับ แอปพลิ เ คชัน อื< น ๆ ที< ใ ช้สํา หรั บ ควบคุ ม การ
ทํางานระยะไกลแบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ< ง หรื อ IoT นัน< เอง [5]

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

2.1 เพื<อพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมแบบสองระบบสําหรับ
โรงเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม
2.2 เพื<อทดสอบการทํางานของระบบควบคุ มสภาพแวดล้อมแบบ
สองระบบสําหรับโรงเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม

3. วรรณกรรมทีเ= กีย= วข้ อง
3.1 เทคโนโลยีสมาร์ ทฟาร์ ม
สมาร์ ทฟาร์ ม คือ ความพยายามยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรมใน 4
ด้า นที< สํา คัญ ได้แ ก่ 1) การลดต้น ทุ น ในกระบวนการผลิ ต 2) การเพิ< ม
คุณภาพมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสิ นค้า 3) การลดความเสี< ยงในภาค
เกษตร ซึ< งเกิดจากการระบาดของศัตรู พืชและจากภัยธรรมชาติ และ 4) การ
จัดการและส่ งผ่านความรู ้ (Knowledge Management and Transfer) โดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศจากการวิจยั ไปประยุกต์สู่การพัฒนาในทางปฏิบตั ิ
และให้ความสําคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร ในการ
เพิ<มคุ ณภาพมาตรฐานการผลิ ต และมาตรฐานสิ นค้านั:น แนวคิ ดสมาร์ ท
ฟาร์ มครอบคลุม ตั:งแต่กระบวนการผลิต โดยเน้นการประยุกต์ใช้ระบบ
อัตโนมัติ (Automation/Robotic System) ในด้านการจัดการผลผลิต [2]
3.2 อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ> ง
Internet of Things คือ เทคโนโลยีที<เชื<อมต่อสิ< งของหรื ออุปกรณ์ต่าง ๆ
เข้าสู่ ระบบอินเทอร์เน็ต สิ< งของต่าง ๆ เช่น รถยนต์ ตูเ้ ย็น โทรทัศน์ สามารถ
เชื< อ มโยงและสื< อ สารกัน ได้ ด้ว ยเทคโนโลยีนี: ี ทํา ให้ผูใ้ ช้ท วั< ไปสามารถ
เข้าถึง และควบคุมสิ< งของต่าง ๆ จากในบ้าน ที<ทาํ งาน หรื อที<ใด ๆ ซึ< งเป็ น
การยกระดับ ความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน ยกตัวอย่างเช่น เจ้าของ
บ้านสามารถเปิ ดเครื< องปรับอากาศภายในบ้านก่อนกลับบ้าน เป็ นต้น [3]
ดัง นั: น การพัฒ นาไปสู่ Internet of Things จึ ง มี ค วามจํา เป็ นต้อ งพัฒ นา
มาตรการ และเทคนิคในการรักษาความปลอดภัยไอทีควบคู่กนั ไป ด้วยบาง
แห่งเรี ยก M2M ย่อมาจาก Machine to Machine คือ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

รู ปที& 2 แอปพลิเคชัน eWelink กับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน

3.4 เห็ดนางฟ้ า
เห็ดนางฟ้าจัดเป็ นเห็ดที<อยูใ่ นสกุลเดียวกับเห็ดนางรม และเห็ดเป๋ าฮื:อ
เจริ ญเติ บโตตามตอไม้ผุ ๆ ในบริ เวณที< มี อากาศชื: นและเย็น อุ ณหภู มิที<
เหมาะสมต่อการเจริ ญเป็ นดอกเห็ดนางฟ้าประมาณ 25 องศาเซลเซี ยส เห็ด
นางฟ้ าจะไม่ออกดอกที<อุณหภูมิต<าํ กว่า 15 องศาเซลเซี ยส และสู งกว่า 35
องศาเซลเซียส และการให้กอ้ นเชื:อได้รับ อุณหภูมิต<าํ กว่า 20 องศาเซลเซียส
ในระยะเวลาสั:น ๆ จะช่ วยชักนําให้การออกดอกมากขึ:น การที< กอ้ นเชื: อ
ได้รับอุณหภูมิต< าํ ในช่ วงเวลากลางคื นก็เพียงพอที< จะช่ วงชักนําการออก
ดอกของเห็ ดได้ดีข: ึ น เห็ ดนางฟ้ าเป็ นเห็ ดที< ตอ้ งการสภาพความชื: นของ
อากาศค่อนข้างสู ง สภาพของโรงเรื อนควรมีความชื:น (Relative Humidity)
ไม่ต<าํ กว่า 80 - 85% เพราะสภาพความชื:นของอากาศมีความสําคัญต่อการ
พัฒนาของดอกเห็ดมาก [6]

4. วิธีการดําเนินงานวิจยั
การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมแบบสองระบบสําหรั บโรง
เพาะเห็ดนางฟ้าด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม ผูว้ จิ ยั ได้มีกรอบแนวคิดดังรู ป
ที< 3 และมีรายละเอียดขั:นตอนในการดําเนินการวิจยั ดังนี:
สมาร์ทสวิตช์

แอปพลิเคชัน
eWelink

สมาร์ทโฟน

อุปกรณ์
ควบคุม

รู ปที& 3 กรอบแนวคิดระบบควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเพาะเห็ดนางฟ้า
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บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั:งที< 12
12 th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand
4.1 สํ ารวจปัญหาและความต้ องการใช้ งานระบบของชุมชน
ในงานวิจยั นี: ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การลงพื:นที<สาํ รวจข้อมูลในด้านของปั ญหา
และความต้องการใช้งานของระบบควบคุมโรงเพาะเห็ดนางฟ้า โดยทําการ
สัมภาษณ์ กลุ่มเกษตรกรผูเ้ พาะเห็ ดนางฟ้ าเพื<อการค้า ณ บ้านกระจังงาม
ตําบลศาลาแดง อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 20 คน ที<
รวมกลุ่มเพาะเห็ ดนางฟ้ าเพื<อเป็ นการเสริ มรายได้นอกจากการทํานาข้าว
แล้ว ซึ< งผลจากการสัมภาษณ์โดยสอบถามข้อมูลพบว่า เกษตรกรโดยส่ วน
ใหญ่ประสบปั ญหาด้านสภาพแวดล้อมที<มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของเห็ด
นางฟ้ า โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน เนื< องด้วยเห็ดนางฟ้ ามีปัจจัยในด้านการ
เจริ ญ เติ บ โตได้ดี ด้ว ยอุ ณ หภู มิ ร ะหว่ า ง 25-35 องศาเซลเซี ย ส และมี ค่ า
ความชื: นสัมพัทธ์ในอากาศอยู่ระหว่าง 70-90% ที< จะช่ วยให้เกษตรกรได้
ปริ มาณและคุณภาพของเห็ดนางฟ้ าที<เหมาะสม อีกทั:งเกษตรกรประกอบ
อาชี พทํานาข้าวเป็ นอาชี พหลัก จึงมีกิจกรรมด้านการเกษตรที<ตอ้ งดูแลนา
ข้าวตั:งแต่ช่วงเช้าถึงช่ วงบ่าย ซึ< งส่ งผลให้เห็ ดนางฟ้ าขาดการดูแลในด้าน
สภาพแวดล้อมที<เหมาะสม บางฤดูที<อากาศร้อน และเปลี<ยนแปลงบ่อยจะ
ส่ งผลกระทบต่อการออกดอกของเห็ ดนางฟ้ าเป็ นอย่างมาก ผลจากการ
สํารวจดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงได้ขอ้ สรุ ปร่ วมกันกับกลุ่มเกษตรกรที<จะออกแบบ
และพัฒนาระบบควบคุมโรงเพาะเห็ดโดยใช้เทคโนโลยีสมาร์ ทฟาร์ มแบบ
สองระบบควบคุม เพื<อให้เกษตรกรสะดวกต่อการดูแลเห็ดนางฟ้าต่อไป
4.2 ออกแบบและพั ฒ นาระบบควบคุ ม สภาพแวดล้ อ มแบบสองระบบ
สํ าหรับโรงเพาะเห็ดนางฟ้ าด้ วยเทคโนโลยีสมาร์ ทฟาร์ ม
การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมแบบสองระบบ
สําหรับโรงเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยเทคโนโลยีสมาร์ ทฟาร์ ม ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบ
ระบบควบคุมการทํางานของโรงเพาะเห็ดนางฟ้าไว้ 2 ระบบ ประกอบด้วย
1) ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเพาะเห็ดนางฟ้ าผ่านอินเทอร์ เน็ต
ของสรรพสิ< ง
2) ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเพาะเห็ดนางฟ้าแบบอัตโนมัติ
ซึ< งรายละเอียดของการออกแบบและพัฒนาระบบทั:ง 2 แบบ มีข: นั ตอน
การออกแบบระบบ ดังนี:
4.2.1 ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเพาะเห็ ดนางฟ้ าผ่านอิ นเทอร์ เน็ต
ของสรรพสิ< ง มีอุปกรณ์รับ-ส่ งสัญญาณ Wi-Fi ที<เรี ยกว่า สมาร์ ทสวิตช์ รุ่ น
Sonoff เป็ นอุปกรณ์ที<ใช้ในการควบคุมการปิ ดเปิ ดสวิตช์อุปกรณ์ต่าง ๆได้
ผ่านสัญญาณ Wi-Fi เช่น การควบคุมปัe มนํ:า พัดลม หรื ออื<น ๆ โดยอุปกรณ์
Sonoff จะทํา การเชื< อ มต่ อ กับ คลาวด์ ซึ< ง ทํา ให้ผูใ้ ช้ง านสามารถควบคุ ม
อุปกรณ์ในระยะไกลได้ [5] โดยอุปกรณ์สมาร์ ทสวิตช์น: ี จะนํามาต่อใช้งาน
ร่ วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ สําหรับควบคุมการทํางานของโรงเพาะเห็ ด
นางฟ้า ดังรู ปที< 4

4.2.2 ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเพาะเห็ดนางฟ้ าแบบอัตโนมัติ
มีการทํางานแบบอัตโนมัติโดยใช้หลักการตั:งเวลาจํานวน 3 ช่วง สําหรับ
ฉี ด พ่น ละอองนํ:า ให้กับ ก้อ นเชื: อ เห็ ด นางฟ้ า เพื< อ ให้ค วามชื: น และปรั บ
อุณหภูมิภายในโรงเพาะเห็ดในช่วงระหว่างวันให้เหมาะสมกับเห็ดนางฟ้า
โดยการทํางานของระบบจะมี การติ ดตั:งเซ็ นเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิและ
ความชื: น ไว้ภ ายในโรงเพาะเห็ ด นางฟ้ า และเมื< อ มี อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ: น หรื อ
ความชื:นลดลงเซ็นเซอร์ จะสั<งการให้ระบบทํางานนอกเหนื อจากที<ต: งั เวลา
ไว้โดยเกษตรกรผูใ้ ช้งาน ดังรู ปที< 5

รู ปที& 5 การตัJงค่าต่าง ๆ สําหรับระบบควบคุมโรงเพาะเห็ดแบบอัตโนมัติ

4.3 การทดสอบระบบควบคุมสภาพแวดล้ อมแบบสองระบบสํ าหรั บโรง
เพาะเห็ดนางฟ้ าด้ วยเทคโนโลยีสมาร์ ทฟาร์ ม
การวิจยั นี: ได้ทาํ การทดสอบผลการตอบสนองต่อการรับ-ส่ งสัญญาณ
Wi-Fi สํา หรั บ การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ และความชื: น ภายในโรงเพาะเห็ ด
นางฟ้าจากระยะไกล จํานวน 10 ครั:ง โดยผูใ้ ช้งานจะกําหนดค่าพิกดั ต่าง ๆ
ของอุณหภูมิ และความชื: นที<แตกต่างกันให้กบั เซ็นเซอร์ ที<ติดตั:งไว้ภายใน
โรงเพาะเห็ดนางฟ้าผ่านทางแอปพลิเคชัน eWelink เพื<อทดสอบการทํางาน
และผลการตอบสนองต่อการเชื< อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ซึ< งผลการทดสอบ
แสดงดังตารางที< 1
ตารางที& 1 การทดสอบผลการตอบสนองต่อการรับ-ส่ งสัญญาณ Wi-Fi
กําหนดค่า
กําหนดค่า
ครัJงที&
รับสัญญาณ
ส่ งสัญญาณ
อุณหภูมิ (°C)
ความชืJน (%RH)
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-ส่ งสัญญาณ
Wi-Fi สํา หรั บ การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ และความชื: น ภายในโรงเพาะเห็ ด
นางฟ้ าจากระยะไกล จํานวน 10 ครั: ง พบว่า เมื< อตั:งค่าพิกดั ของอุณหภูมิ
และความชื:นให้เพิ<มขึ:นทีละ 1 ค่า ระบบจะสามารถรับและส่ งสัญญาณใน
การควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเพาะเห็ดสามารถทํางานตามคําสั<งที<
กําหนดผ่านทางแอปพลิเคชัน eWelink ได้จากระยะไกลตลอดการทดสอบ
10 ครั:ง จึงสรุ ปได้วา่ การทํางานของระบบควบคุมสภาพแวดล้อมแบบสอง
ระบบสําหรั บโรงเพาะเห็ ดนางฟ้ าด้วยเทคโนโลยีสมาร์ ทฟาร์ ม ที< ผูว้ ิจยั

รู ปที& 4 วงจรระบบควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเพาะเห็ดนางฟ้า
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ออกแบบและพัฒนาขึ:นสามารถใช้งานได้ตามความต้องการใช้งานของ
ผูใ้ ช้งานทั:งสองระบบ

[4] มหศักดิh เกตุฉ< าํ “Internet of Things”. Available:
http://one.bangkok.go.th/info/bmainfo/data_DDS/document/
internet-of-things.pdf [Accessed Dec 7, 2021]
[5] Sonoff คืออะไร. Available: https://www.blogsdit.com/2019/06/
sonoff.html [Accessed Dec 7, 2021]
[6] การเพาะเห็ดนางฟ้า SAJOR-CAJU MUSHROOM. Available:
http://www.ptcn.ac.th/web/techno/surachai/Su6/01.htm
[Accessed Dec 7, 2021]

รู ปที& 6 การทํางานของระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของโรงเพาะเห็ดนางฟ้า
ด้วยการควบคุมระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน& eWelink

นายวันชัย ดอนไพวัติ สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ความสนใจ : ด้ า นหุ่ นยนต์ แ ละระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ

5. สรุ ปผลการวิจยั
ผลสรุ ปของการวิจยั เรื< อง การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมแบบ
สองระบบสําหรับโรงเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยเทคโนโลยีสมาร์ ทฟาร์ ม ที<ผวู ้ ิจยั
ได้ทาํ การลงพื:นที<สาํ รวจข้อมูลในด้านของปั ญหาและความต้องการใช้งาน
ของระบบควบคุ มโรงเพาะเห็ ดจากกลุ่มเกษตรกรผูเ้ พาะเห็ ดนางฟ้ าเพื<อ
การค้า ณ บ้า นกระจัง งาม ตํา บลศาลาแดง อํา เภอโกรกพระ จัง หวัด
นครสวรรค์ ซึ< งเดิมโรงเพาะเลี:ยงเห็ดเป็ นหลังคามุงแฝก และใช้แรงงานคน
ในการดู แ ลระหว่ า งวัน และประสบปั ญหาของสภาพแวดล้ อ มที<
เปลี<ยนแปลง แต่เมื<อผูว้ ิจยั ได้ทาํ การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมโรง
เพาะเห็ดนางฟ้ าเป็ นที<เรี ยบร้อย และทดสอบการทํางานของระบบ พบว่า
ผลการสนองต่อการรับ-ส่ งสัญญาณ Wi-Fi สําหรับควบคุมอุณหภูมิ และ
ความชื: นภายในโรงเพาะเห็ดนางฟ้ าจากระยะไกล จํานวน 10 ครั:ง โดยทํา
เมื< อตั:งค่าพิกดั ของอุณหภูมิ และความชื: นให้เพิ<มขึ: นที ละ 1 ค่า ระบบจะ
สามารถรับและส่ งสัญญาณในการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเพาะ
เห็ ดนางฟ้ าได้ตามคําสั<งที< กาํ หนดผ่านทางแอปพลิ เคชัน eWelink ดังนั:น
เมื<อนําระบบไปติดตั:งยังโรงเพาะเห็ดนางฟ้ า และทดสอบการทํางานของ
ระบบควบคุมแล้ว เกษตรกรสามารถใช้งานได้อย่างตรงตามความต้องการ
และช่ วยให้เกษตรกรได้รับผลผลิ ตมากขึ: น ดอกเห็ ดมี ขนาดใหญ่ และมี
นํ:าหนักเพิ<มขึ: น สรุ ปได้ว่าระบบควบคุ มสภาพแวดล้อมแบบสองระบบ
สํ า หรั บ โรงเพาะเห็ ด นางฟ้ า ด้ว ยเทคโนโลยี ส มาร์ ท ฟาร์ ม ที< ผู ้วิ จ ัย ได้
ดําเนินการออกแบบระบบตามความต้องการของเกษตรกร และพัฒนาตาม
หลัก การเจริ ญเติ บ โตของเห็ ด นั: น ช่ ว ยส่ ง เสริ มอาชี พ และรายได้ใ ห้
เกษตรกรได้มากขึ:น

นายนทีเทพ ชัยศิรินทร์ สาขาวิชาไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ความสนใจ:ด้านหุ่นยนต์และระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ
นายสิ ท ธิ ชัย ดี ศ รี สาขาวิ ช าไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ความสนใจ : ด้ า นหุ่ นยนต์ แ ละระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ
นายณัฐ ฒวงค์ เชตุ พ นั ธ์ สาขาวิช าไฟฟ้ า
และอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ความสนใจ : ด้ า นหุ่ นยนต์ แ ละระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ
นางสาวอาคิรา สนธิธรรม อาจารย์สาขา
วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ความสนใจ: ด้านหุ่ นยนต์ เกษตรอัจฉริ ยะ
และระบบควบคุมอัตโนมัติ
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การพัฒนาระบบสมาร์ ทฟาร์ มสํ าหรับโรงเรื อนผักสลัดอินทรีย์
Development of Smart Farm for Organic Salad Vegetable Greenhouse
่'

บทคัดย่ อ
1. บทนํา

กลุ่ มเกษตรกรผูเ้ พาะปลู กผักสลัดอิ นทรี ยม์ กั จะพบกับปั ญหาด้าน
สภาพภู มิ อ ากาศที< มี ก ารเปลี< ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลาในระหว่า งวัน และ
ปั ญหาของแรงงานคนที<ขาดแคลน งานวิจยั นี: เป็ นการพัฒนาระบบสมาร์ ท
ฟาร์ มสําหรับโรงเรื อนผักสลัดอินทรี ย ์ โดยผลการทดสอบระบบควบคุม
สมาร์ทฟาร์มทั:ง 2 การทดสอบ พบว่า เกษตรกรสามารถควบคุมการทํางาน
ผ่านอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ< งได้ดว้ นตนเองผ่านแอปพลิ เคชัน eWelink
จากโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนได้ และเกษตรกรสามารถรับรู ้ถึงการทํางานของ
ระบบได้อย่างเรี ยลไทม์ สรุ ปได้วา่ ระบบสมาร์ทฟาร์มที<พฒั นาขึ:นสามารถ
นําไปใช้ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ดูแลผักสลัดอินทรี ย ์ และช่ วยใน
การแก้ปัญหาด้านการดูแลผักสลัดได้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน

ในทุกวันนี: ผูค้ นส่ วนใหญ่เริ< มหันมาดูแลสุ ขภาพกันมากขึ:น ทั:งการ
ออกกําลังกาย ควบคุมนํ:าหนัก บริ โภคอาหารเสริ มเพื<อสุ ขภาพ แต่มีหนึ< ง
เมนู อาหารที<คนรักสุ ขภาพต้องคํานึ งถึงเป็ นอันดับแรกคือ เมนู ผกั สลัด ที<
ผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกชนิดของผักในการรับประทานให้ถูกใจ และถูกปาก
ในการสร้างสรรค์เมนูตามความต้องการได้ แต่ส<ิ งหนึ< งที<ผบู ้ ริ โภคมองข้าม
ไป คื อ แหล่ ง ผลิ ต หรื อ ที< ม าของผัก สลัด ทั:ง วิ ธี ก ารเพาะปลู ก การดู แ ล
ระหว่างก่ อนเก็บเกี< ยว และหลังจากการเก็บเกี< ยวผลผลิ ต ซึ< งเกษตรกรผู ้
เพาะปลู กในปั จจุ บนั มี วิธีการเพาะปลู กผักสลัดหลายวิธี เช่ น ปลู กแบบ
ทัว< ไปที<ใช้สารเคมี ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ และปลูกแบบอินทรี ย ์ เป็ นต้น
ซึ< งการปลูกผักสลัดในแต่ละแบบนั:นขึ:นอยูก่ บั ความต้องการของตลาดที<รับ
ซื:อผลผลิต และปริ มาณความต้องการของผูบ้ ริ โภคทั:งสิ: น
ผูว้ ิจยั ได้เลือกทําการวิจยั การเพาะปลูกผักสลัดแบบอินทรี ย ์ เนื< องจาก
การดูแลก่อนการเก็บเกี<ยวจะใช้สารบํารุ งพืชจากธรรมชาติ เช่น จุลินทรี ย ์
สังเคราะห์แสง นํ:าหมักมูลวัว นํ:าหมักมูลหมูขุน จุลินทรี ยน์ มสด เป็ นต้น
โดยสารบํารุ งพืชดังกล่าวจะเป็ นตัวช่วยที<ใช้ในการดูแลผักสลัดให้สามารถ
เจริ ญ เติ บ โตได้โ ดยไม่ ใ ช้ส ารเคมี แต่ ด้ว ยรู ป แบบของการดู แ ลผัก สลัด
จะต้องให้ความสําคัญในทุกขั:นตอนการดูแล โดยเฉพาะอย่างยิง< การให้น: าํ
และสารอาหารสําหรับพืชตามช่วงเวลา ซึ< งเกษตรกรที<เพาะปลูกมักจะพบ
กับ ปั ญ หาด้า นสภาพภู มิ อ ากาศที< มี ก ารเปลี< ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลาใน
ระหว่างวัน และปั ญหาของแรงงานคนที<ขาดแคลน ดังนั:น เทคโนโลยีดา้ น
เกษตรสมัย ใหม่ ที< ใ ช้กับ การดู แ ลพื ช คื อ ระบบสมาร์ ท ฟาร์ ม ที< ส ามารถ
ทํางานร่ วมกับอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ< ง ซึ< งเป็ นการประยุกต์ใช้งานด้าน
ระบบควบคุมอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ ที<จะช่วยอํานวยความ

คําสํ าคัญ: สมาร์ทฟาร์ม, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ< ง, แอปพลิเคชัน 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
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บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั:งที< 12
12 th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand
สะดวกให้กบั เกษตรกรผูเ้ พาะปลูกผักสลัดได้สามารถดําเนิ นกิจกรรมด้าน
การเกษตรได้ง่ายมากขึ:น
ในงานวิจยั นี: เป็ นการพัฒนาระบบสมาร์ ทฟาร์ มสําหรับโรงเรื อนผัก
สลัด อิ น ทรี ย ์ ที< ผู ว้ ิ จ ัย ได้ท าํ การออกแบบและพัฒ นาระบบให้ ส ามารถ
ควบคุมการทํางานผ่านแอปพลิ เคชันสมาร์ ทโฟน โดยเทคโนโลยีระบบ
สมาร์ ทฟาร์ มสําหรับโรงเรื อนผักสลัดอินทรี ยน์ : ี นําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
ณ บ้านช่อกระถิน ตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ< ง
เกษตรกรจํานวน 20 ราย ได้รวมกลุ่มเพาะปลูกผักแบบอินทรี ยเ์ พื<อการค้าที<
จัดจําหน่ายทั:งภายใน และภายนอกจังหวัดนครสวรรค์ และประสบปั ญหา
ด้านการดูแลผักสลัดทําให้ได้ผกั สลัดที< ไม่ได้คุณภาพ ซึ< งเดิ มที เกษตรกร
ปลู ก และดู แลผักสลัดโดยใช้แรงงานคน บางครั: งการดู แลอาจไม่ทว<ั ถึ ง
ดังนั:น หลังจากที<ผูว้ ิจยั ได้สํารวจความต้องการใช้งานด้านระบบควบคุม
โรงเรื อนแบบสมาร์ ทฟาร์ มแล้วนั:น เกษตรกรและผูว้ ิจยั ได้สรุ ปร่ วมกันให้
ระบบที< นํา มาใช้ง านนั:น ควรมี ค วามสะดวกต่ อ การใช้ง าน ง่ า ยต่ อ การ
ควบคุ ม และเหมาะสมต่ อผูใ้ ช้ [1] เพื<อให้เกษตรกรเข้าใจในการใช้งาน
เทคโนโลยี และช่ ว ยให้เ กษตรกรได้ผ กั สลัด ที< มี คุ ณ ภาพทั:ง ขนาด และ
นํ:าหนัก ลดปั ญหาด้านการดูแลผักสลัดในทุกช่วงฤดูกาล

จึงทําให้เกิดความสะดวก และเข้าถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้มากขึ:น ช่วยให้การ
จัดการระบบ หรื อสิ< งแวดล้อมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ [3]

รู ปที& 1 Internet of Things กับการใช้งานด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่

3.3 แอปพลิเคชัน eWelink
แอปพลิเคชัน eWelink เป็ นแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนที<สามารถใช้งาน
ได้กบั สมาร์ ทโฟนที<รองรับระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ และระบบ IOS
ซึ< งแอปพลิเคชัน eWelink เป็ นเซิ ร์ฟเวอร์ คลาวด์ของอุปกรณ์สมาร์ ทสวิตช์
ที<ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ท: งั ภายใน และภายนอกอาคาร หรื อที<
พักอาศัยผ่านสัญญาณ WiFi ซึ< งสมาร์ ทสวิตช์จะควบคุ มอุปกรณ์ และส่ ง
ข้อ มู ล ผ่ า นทางแพลตฟอร์ ม คลาวด์ เราท์ เ ตอร์ สั ญ ญาณ WiFi ได้จ าก
ระยะไกล เช่ น เดี ย วกัน กับ แอปพลิ เ คชัน อื< น ๆ ที< ใ ช้สํา หรั บ ควบคุ ม การ
ทํางานระยะไกลแบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ< ง หรื อ IoT นัน< เอง [4]

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
2.1 เพื<อพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มสําหรับโรงเรื อนผักสลัดอินทรี ย ์
2.2 เพื<อทดสอบการทํางานของระบบสมาร์ ทฟาร์ มสําหรับโรงเรื อน
ผักสลัดอินทรี ย ์

รู ปที& 2 แอปพลิเคชัน eWelink กับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน

3.4 ผักอินทรีย์
ผักอิ นทรี ย ์ คื อ ผักที< ได้จากการทําการเกษตรแบบอิ นทรี ย ์ หมายถึ ง
ระบบการผลิ ต พื ช ที< ไ ม่ ใ ช้ส ารเคมี ทุ ก ชนิ ด ในทุ ก ขั:น ตอนการปลู ก [5]
ประโยชน์ของผักอินทรี ย ์ คือ ทําให้ได้ผลผลิตที<มีคุณภาพดี ไม่มีสารพิษ
ตกค้าง และมี ความปลอดภัยสู งต่อผูบ้ ริ โภค เนื< องจากผักอินทรี ยเ์ ป็ นผัก
แบบธรรมชาติ ส่ วนประกอบทุกอย่างจึงมีความบริ สุทธิ] ไม่มีสารพิษต่าง ๆ
ที< เ ป็ นสารก่ อ มะเร็ ง การบริ โ ภคผัก อิ น ทรี ย ใ์ นปริ ม าณที< เ หมาะสมเป็ น
ประจํา จะช่ ว ยทํา ให้ร่ า งกายมี สุ ข ภาพที< ดี ข: ึ น ทํา ให้ร่ า งกายแข็ง แรง ไม่
เจ็บป่ วยได้ง่าย มีคุณภาพชีวติ ที<ดีข: ึน [6]

3. วรรณกรรมทีเ= กีย= วข้ อง
3.1 สมาร์ ทฟาร์ ม
สมาร์ ทฟาร์ ม คือ การประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื< อสาร หรื อ ICT โดยการประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื<อการเกษตรนั:น ประกอบด้วย อุปกรณ์ดา้ นความแม่นยําสู ง, อินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ< ง (IoT), เซ็ นเซอร์ และอุ ปกรณ์ ต่อพ่วงต่ าง ๆ, ระบบ GPS,
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), หุ่ นยนต์อตั โนมัติ, อากาศยานไร้
คนขับ (UAV) ฯลฯ เป็ นต้น ระบบสมาร์ ทฟาร์ มมี ศกั ยภาพในการให้ผล
ผลิตทางการเกษตรที<มีประสิ ทธิ ผลสู ง และยัง< ยืนมากขึ:น โดยใช้หลักของ
ความแม่นยํา และประหยัดในด้านการใช้ทรัพยากรมากขึ:น ซึ< งอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ< ง หรื อ IoT นั:น เริ< มถูกผลักดันไปสู่ การทําระบบฟาร์ มเกษตร
อีกระดับหนึ<งในอนาคต [2]
3.2 อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิB ง
ปั จจุบนั อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ< ง หรื อ IoT ถูกนําไปใช้ในกิ จกรรม
การเกษตรหรื อฟาร์มอัจฉริ ยะเพื<อเพิ<มผลผลิตและคุณภาพในขณะที<กร็ ักษา
สิ< งแวดล้อม และลดการสู ญเสี ยทรัพยากรด้วยวิธีการที<หลากหลาย รวมไป
ถึ งการใช้เซ็ นเซอร์ ในการตรวจวัดสภาพอากาศ และการตรวจสอบดิ น
จากนั:นข้อมูลจะถูกส่ งกลับไปยังระบบผ่านคอมพิวเตอร์ หรื อโทรศัพท์
แบบสมาร์ ทโฟน ที<มี LAN หรื อการเชื< อมต่ออินเทอร์ เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)

รู ปที& 3 แปลงปลูกผักสลัดอินทรี ย ์

4. วิธีการดําเนินงานวิจยั
การพัฒนาระบบสมาร์ ทฟาร์ มสําหรับโรงเรื อนผักสลัดอินทรี ย ์ ผูว้ ิจยั
ได้มีกรอบแนวคิดดังรู ปที< 4 และมีรายละเอียดขั:นตอนในการดําเนิ นการ
วิจยั ดังนี:
สมาร์ทโฟน

แอปพลิเคชัน
eWelink

สมาร์ทสวิตช์

อุปกรณ์ระบบ
โรงเรื อน

รู ปที& 4 กรอบแนวคิดระบบสมาร์ทฟาร์มสําหรับโรงเรื อนผักสลัดอินทรี ย ์
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บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั:งที< 12
12 th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand
4.1 สํ ารวจปัญหาและความต้ องการใช้ งาน
ในงานวิจยั นี: ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การลงพื:นที<สาํ รวจข้อมูลในด้านของปั ญหา
และความต้องการใช้งานของระบบสมาร์ ทฟาร์ มสําหรับโรงเรื อนผักสลัด
อินทรี ย ์ โดยทําการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรปลูกผักอินทรี ยจ์ าํ นวน 20 ราย
ณ บ้านช่อกระถิน ตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ที<ได้
รวมกลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกผักอินทรี ยเ์ พื<อการค้าที< และประสบปั ญหาด้าน
การดูแลผักสลัดทําให้ได้ผกั สลัดที<ไม่ได้คุณภาพ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน
ที<อุณหภูมิในระหว่างวันมีการเปลี<ยนแปลง และอุณหภูมิสูงขึ:นตลอดเวลา
ทํา ให้ผ กั สลัด ไม่ ไ ด้ข นาด นํ:า หนัก และคุ ณ ภาพตามความต้อ งการของ
เกษตรกร ตลาดค้าส่ งผลผลิตเกษตร และผูบ้ ริ โภค
4.2 ออกแบบและพั ฒ นาระบบสมาร์ ทฟาร์ มสํ า หรั บ โรงเรื อ นผั ก สลั ด
อินทรีย์
4.2.1 ระบบสมาร์ ทฟาร์ มสําหรับโรงเรื อนผักสลัดอินทรี ย ์ มีอุปกรณ์
รับ-ส่ งสัญญาณ Wi-Fi ที<เรี ยกว่า สมาร์ทสวิตช์ รุ่ น Sonoff เป็ นอุปกรณ์ที<ใช้
ในการควบคุมการปิ ดเปิ ดสวิตช์อุปกรณ์ต่าง ๆได้ผา่ นสัญญาณ Wi-Fi เช่น
การควบคุมปั^ มนํ:า พัดลม หรื ออื<น ๆ โดยอุปกรณ์ Sonoff จะทําการเชื<อมต่อ
กับคลาวด์ ซึ<งทําให้ผใู ้ ช้งานสามารถควบคุมอุปกรณ์ในระยะไกลได้ [7] ซึ<ง
อุ ป กรณ์ ส มาร์ ท สวิต ช์น: ี จะนํา มาต่ อ ใช้ง านร่ ว มกับ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ต่ า ง ๆ
สําหรับควบคุมการทํางานของโรงเรื อนผักสลัดอินทรี ย ์ ดังรู ปที< 5

10 ครั: ง ผ่า นทางแอปพลิ เ คชัน eWelink โดยใช้ก ารกํา หนดค่ า เวลาด้ว ย
ผูใ้ ช้งาน ซึ<งผลการทดสอบแสดงดังตารางที< 1
ตารางที& 1 การทดสอบผลการตอบสนองต่อการรับ-ส่ งสัญญาณ Wi-Fi
กําหนดเวลา
กําหนดเวลาพ่น
ครัLงที&
รับสัญญาณ
ส่ งสัญญาณ
รดนํLาผักสลัด
ละอองนํLา (นาที)
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-ส่ งสัญญาณ
Wi-Fi ของระบบสมาร์ ท ฟาร์ ม สํ า หรั บ โรงเรื อนผัก สลัด อิ น ทรี ย์จ าก
ระยะไกล โดยการทดสอบจากการตั:งค่าเวลาสําหรับการรดนํ:าผักสลัดใน
แปลงในช่วงเวลาที<ต่างกัน 10 ช่วงเวลา เริ< มตั:งเวลา 06.00 – 17.05 น. โดย
ทิ: ง ในแต่ ล ะช่ ว งเวลาให้ ห่ า งกัน 55 นาที จากการทดสอบพบว่ า ระบบ
สมาร์ ทฟาร์ มสําหรับโรงเรื อนผักสลัดอินทรี ยโ์ ดยเพิ<มขึ:นทีละ 1 ค่า ระบบ
จะสามารถรั บ และส่ ง สั ญ ญาณในการควบคุ ม อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ภายใน
โรงเรื อนได้ และสามารถทํางานตามคําสั<งที<กาํ หนดผ่านทางแอปพลิเคชัน
eWelink ได้จากระยะไกลตลอดการทดสอบ 10 ครั:ง
4.3.2 การทดสอบผลการตรวจวัดอุณหภูมิดว้ ยเซ็นเซอร์ สําหรับการตั:ง
ค่าการทํางานแบบอัตโนมัติ โดยกําหนดในแอปพลิ เคชัน eWelink หาก
เซ็นเซอร์ ที<ตรวจจับอุณหภูมิตรวจพบว่ามีอุณหภูมิภายในโรงเรื อนสู งเกิน
35 องศาเซลเซี ยส ระบบจะสั<งให้เปิ ดวาล์วพ่นละอองนํ:าภายในโรงเรื อนผัก
สลัด เป็ นเวลา 1 นาที และระบบจะทํางานซํ:าไปจนกระทัง< อุณหภูมิภายใน
โรงเรื อนจะลดลงตํ<าว่า 35 องศาเซลเซียส ซึ<งผลการทดสอบแสดงดังตารางที< 2

รู ปที& 5 วงจรระบบควบคุมสมาร์ทฟาร์มสําหรับโรงเรื อนผักสลัดอินทรี ย ์

4.2.2 การใช้ ง านระบบควบคุ ม IoT ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น eWelink
ผูใ้ ช้งานสามารถติ ดตั:งแอปพลิ เคชันด้วยการดาวน์โหลดจาก Play Store
สํ า ห รั บ ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร แ อ น ด ร อ ย ด์ แ ล ะ App Store สํ า ห รั บ
ระบบปฏิบตั ิการ IOS จากนั:นทําการเชื< อมต่อข้อมูลระหว่างระบบควบคุม
สมาร์ ท ฟาร์ ม กับ โทรศัพ ท์ส มาร์ ท โฟนของผู ใ้ ช้ง าน จากนั:น ผู ใ้ ช้ง าน
สามารถตั:งค่าต่าง ๆ เช่น การเปิ ด-ปิ ดปั^ มนํ:า การตั:งเวลารดนํ:า เป็ นต้น ซึ< ง
ระบบยังทํางานเพิ<มเติมได้จากคําสัง< ที<ผใู ้ ช้งานกําหนดได้อีกด้วย ดังรู ปที< 6

ครัLงที&
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รู ปที& 6 ระบบควบคุม IoT ผ่านแอปพลิเคชัน eWelink

ตารางที& 2 การทดสอบผลการตรวจวัดอุณหภูมิดว้ ยเซ็นเซอร์
กําหนดเวลา
เวลาพ่นละออง อุณหภูมิก่อน จํานวนครัLงที&
รดนํLาผักสลัด
นํLา (นาที/ครัLง)
ฉี ดพ่น (°C)
ฉี ดพ่น (ครัLง)
06.00 – 06.05 น.
0
24
0
08.00 – 08.05 น.
0
26
0
10.00 – 10.05 น.
0
30
0
11.00 – 11.05 น.
0
32.5
0
12.00 – 12.05 น.
1
35
2
13.00 – 13.05 น.
1
37
3
14.00 – 14.05 น.
1
38.9
5
15.00 – 15.05 น.
1
37
3
16.00 – 16.05 น.
1
35
2
17.00 – 17.05 น.
1
34.5
0

จากตารางที< 2 ผลของการทดสอบโดยการตั:งค่าให้โรงเรื อนผักสลัด
ทํางานแบบอัตโนมัติภายใต้การควบคุมระบบแบบสมาร์ ทฟาร์ มสําหรับ
โรงเรื อ นผัก สลัด อิ น ทรี ย ์ สามารถตรวจจับ อุ ณ หภู มิ ที< เ ปลี< ย นแปลงใน

4.3 การทดสอบระบบสมาร์ ทฟาร์ มสํ าหรับโรงเรื อนผักสลัดอินทรีย์
4.3.1 การทดสอบผลการตอบสนองต่อการรับ-ส่ งสัญญาณ Wi-Fi ของ
ระบบสมาร์ ทฟาร์ มสําหรับโรงเรื อนผักสลัดอินทรี ยจ์ ากระยะไกล จํานวน
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บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั:งที< 12
12 th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand
ระหว่างวันได้ตามอุณหภูมิที<เกิดขึ:นในแต่ละช่วงเวลา โดยระบบวาล์วเปิ ดปิ ดสําหรับพ่นละอองนํ:าจะเริ< มฉี ดพ่นในช่วงเวลา 11.00 น. เป็ นต้นไป โดย
จะพ่นละอองนํ:าครั:งละ 1 นาที ซึ< งในแต่ละช่วงเวลาจะมีการฉี ดพ่นละออง
นํ:าในจํานวนแต่ละครั:งไม่เท่ากัน เนื<องจากจะขึ:นอยูก่ บั เซ็นเซอร์ที<ตรวจจับ
อุณหภูมิตามเงื<อนไขที<กาํ หนดไว้นน<ั เอง

[4] เจษฎา ขจรฤทธิ] ปิ ยนุช ชัยพรแก้ว และหนึ<งฤทัย เอ้งฉ้วน “การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ในการควบคุมระบบส่ อง
สว่างสําหรับบ้านอัจฉริ ยะ” Journal of Information Science and
Technology, vol. 7, No 1, pp. 1-11, Jan – Jun, 2017
[5] ผักออร์แกนิคต่างจากไฮโดรโปนิกส์อย่างไร. Available:
https://masakigarden.com/ผักออร์แกนิค/ [Accessed Dec 7, 2021]
[6] ประโยชน์ของผักออแกนิก. Available: https://medthai.com/
ผักออแกนิก/ [Accessed Dec 7, 2021]
[7] Sonoff คืออะไร. Available: https://www.blogsdit.com/2019/06/
sonoff.html [Accessed Dec 7, 2021]

5. สรุ ปผลการวิจยั
ผลสรุ ปของการวิจยั เรื< อง ระบบสมาร์ ทฟาร์ มสําหรับโรงเรื อนผักสลัด
อิ น ทรี ย ์ ที< ผู ้วิ จ ัย ได้ท ํา การลงพื: น ที< สํ า รวจข้อ มู ล ด้า นปั ญ หาและความ
ต้อ งการใช้ง านของระบบควบคุ ม โรงเรื อนผัก สลัด อิ น ทรี ย์จ ากกลุ่ ม
เกษตรกร จํานวน 20 ราย ณ บ้านช่อกระถิน ตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองฯ
จังหวัดนครสวรรค์ ได้รวมกลุ่มเพาะปลูกผักแบบอินทรี ยเ์ พื<อการค้าที<จดั
จําหน่ ายทั:งภายใน และภายนอกจังหวัดนครสวรรค์ และประสบปั ญหา
ด้านการดูแลผักสลัดทําให้ได้ผกั สลัดที< ไม่ได้คุณภาพ ซึ< งเดิ มที เกษตรกร
ปลูก และดูแลผักสลัดโดยใช้แรงงานคน ซึ< งภายหลังจากผูว้ ิจยั ได้พฒั นา
ระบบควบคุมและนําไปติดตั:งในพื:นที<เพาะปลูกผักสลัด และใช้ระยะเวลา
ในการดูแลผักสลัดตั:งแต่เริ< มต้นเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี<ยวด้วยระบบควบคุม
ที< พฒั นาขึ:นนี: พบว่ารู ปร่ าง ขนาด นํ:าหนัก และรสชาติ ของผักสลัดดี ข: ึน
เกษตรกรสามารถผลิต และจัดจําหน่ายผักสลัดได้อย่างต่อเนื<องใน อีกทั:งยัง
ช่วยลดการสู ญเสี ยพันธุ์กล้าผักสลัดในแปลงปลูกได้อีกด้วย สรุ ปได้วา่ การ
วิ จ ัย เรื< อ ง ระบบสมาร์ ท ฟาร์ ม สํา หรั บ โรงเรื อ นผัก สลัด อิ น ทรี ย ์ที< ผูว้ ิ จ ัย
ร่ วมกันออกแบบและพัฒนาขึ:นนั:น สามารถนําไปใช้ควบคุมการทํางาน
ของอุปกรณ์ดูแลผักอินทรี ยไ์ ด้ตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน ช่วยในการ
แก้ปัญหาด้านการดูแลผักสลัด และยังช่วยส่ งเสริ มอาชีพให้กบั เกษตรกรได้
อย่างยัง< ยืน

นายธนดล อบสิ น สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ความสนใจ : ด้ า นหุ่ นยนต์ แ ละระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ
นายพิเชฐ ปิ ยะภาค สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ความสนใจ:ด้านหุ่นยนต์ และเขียน
โปรแกรมภาษาซี
นางสาวสกาวพรรณ เพ็ชรทอง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ความสนใจ: ด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ
นายวุฒิชยั หลวงไกร สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ความสนใจ :ด้ า นหุ่ นยนต์ และระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ

รู ปที& 7 แปลงผักสลัดโดยใช้ระบบควบคุมที&พฒั นาขึLน

เอกสารอ้ างอิง
[1] S. Pischanunt, S. Arkira and K. Chatchai, " Development of Internet
of Things Technology for Control System Mulberry Smart Farm : A
Case Study at Surin Province," International Conference on Electrical

นางสาวอาคิรา สนธิธรรม อาจารย์สาขา
วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ความสนใจ: ด้านหุ่ นยนต์ เกษตรอัจฉริ ยะ
และระบบควบคุมอัตโนมัติ

Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information
Technology (ECTI-CON), 2021, pp. 989-992.

[2] Ravi Gorli, Yamini G, “Future of Smart Farming with Internet of
Things,” Journal of Information Technology and Its Applications,
vol. 2, no. 15, pp. 27-38, Issue.1, 2017.
[3] P.Suwit and T.Panwit, “Internet of Tings for Humam Healthcare
Services and Data Analytics with Hadoop,” Pathumwan Acdemic
Journal, vol. 6, no. 15, pp. 61-72, January-April, 2016.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชชั ชัย เขื<อนธรรม
อาจารย์สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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ความสนใจ: ด้านหุ่ นยนต์ เกษตรอัจฉริ ยะ
และระบบควบคุมอัตโนมัติ
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ระบบรักษาความปลอดภัยบ้ านอัจฉริยะสาหรับหมู่บ้านจัดสรร
Smart home security system for housing estate
ณัฐพล ประยงค์ พันธุ์ พิชญศิต อรพิมพ์ 1 สรวิชญ์ แซ่ ตัน อินทวดี จันทร์ ทักษิโณภาส และ สมชาย สาลีขาว
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1s6103051612209@email.kmutnb.ac.th

บทคัดย่อ

1.บทนา

ระบบรักษาความปลอดภัยบ้านและเฝ้าระวังอัคคี ภยั มักถูกพัฒนา
สาหรั บแจ้งเตื อนเจ้าบ้านที่ ติด ตั้งระบบนั้นหลังเดี ยว หากเจ้าของบ้าน
ไม่ เ ห็ น การแจ้ ง เตื อ นของระบบอาจเกิ ด ความเสี ยหายที่ ร้ า ยแรง
เพื่อยกระดับระบบความปลอดภัยภายในบ้าน การแบ่งปั นข้อมูล และ
การแจ้งเตือนที่สาคัญระหว่างเพื่อนบ้านหรื อการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้า
รั ก ษาความปลอดภัย ภายในหมู่ บ ้า นจึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ จ าเป็ น งานวิ จัย นี้ จึ ง
น าเสนอระบบรั ก ษาความปลอดภัย อัจ ฉริ ย ะส าหรั บ หมู่ บ้า นจัด สรร
ระบบประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี IoT ระบบฐานข้อ มู ล คลาวด์ (Cloud
Database) ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบระบุ ต าแหน่ ง บนพื้ น โลก
และเซนเซอร์ ต่ า งๆ เพื่ อ ตรวจจั บ การรั่ ว ของแก๊ ส การเกิ ด อัค คี ภัย
การงัดแงะประตูและหน้าต่าง และ ระบุตาแหน่งพิกดั บ้าน เจ้าของบ้าน
สามารถควบคุมระบบแจ้งเตือนและได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน
Telegram ในขณะที่ เพื่อนบ้านหรื อบุคคลอื่นจะได้รับการแจ้งเตือนผ่าน
แอปพลิเคชัน Line
คาหลัก: ระบบรักษาความปลอดภัย , บ้านจัดสรร,ไอโอที

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมจากอดีตมาถึงปั จจุบนั ได้ทา
ให้เกิดรู ปแบบอยู่อาศัยลักษณะหมู่บา้ นจัดสรรที่มีการใช้สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการร่ วมกัน เช่น ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบประปา
การรักษาความปลอดภัย สวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น เป็ นต้น
ซึ่งทั้งหมดนี้ ถือเป็ นพื้นที่ส่วนกลางที่ ผูอ้ ยู่อาศัยในชุมชนหมู่บา้ นจัด สรร
ต้อ งร่ ว มกัน ใช้ป ระโยชน์ แ ละบ ารุ ง รั ก ษาเพื่ อ ให้ เ กิ ด สภาพแวดล้อ ม
ทางกายภาพที่ดี และด้วยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ ก ส์
และเซนเซอร์ ระบบรักษาความปลอดภัยบ้าน[1]จึ งได้ถูกพัฒนาขึ้ นด้วย
การนาระบบเซนเซอร์ ต่างๆ ตรวจจับสิ่ งผิดปกติ ที่เกิ ดขึ้นและแจ้งเตือน
แก่ บุ ค คลภายในบ้าน ก่ อให้ เ กิ ด ประโยชน์ อย่างมากในการป้ องกันภัย
ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น การเกิดอัคคีภยั การโจรกรรมทรัพย์สิน เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ระบบรั ก ษาความปลอดภัยบ้านถูกพัฒนาเพื่อดูแล
ความปลอดภัยของบ้านที่ ติดตั้งระบบนั้นหลังเดี ยว ถ้าในกรณี ที่เกิ ดภัย
อันตรายภายในบ้า นและเจ้าของบ้า นไม่เ ห็ นการแจ้งเตื อนของระบบ
อาจจะเกิ ดความเสี ยหายที่ ร้ายแรงกับบุค คลและทรั พย์สินภายในบ้าน
หรื อตัวบ้านเองหรื อเพื่อนบ้าน ดังนั้น เพื่อยกระดับระบบความปลอดภัย
ภายในบ้านสาหรับหมู่บา้ น การแบ่งปั นข้อมู ลและการแจ้งเตือนที่สาคัญ
ระหว่างบ้างที่ อยู่บริ เ วณใกล้กัน หรื อการแจ้งเตื อนไปยังเจ้าหน้ารั ก ษา
ความปลอดภัยภายในหมู่บา้ นก็เป็ นสิ่ งที่จาเป็ น
งานวิจยั นี้ จึงได้นาเสนอระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริ ยะสาหรับ
หมู่บ้านจัดสรร โดยเป็ นการประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยี อิน เทอร์ เ น็ ต ของ
สรรพสิ่ ง (Internet of Things) และระบบฐานข้ อ มู ล คลาวด์ (Cloud
Database) ไมโครคอนโทรลเลอร์ จ ะเชื่ อ มต่ อ กับ เซนเซอร์ ต่ า งๆ เพื่ อ
ตรวจจับการรั่วของแก๊ส การเกิ ดอัคคีภยั การงัดแงะประตูและหน้าต่าง
และการบุ ก รุ ก ของบุ ค คลภายนอก รวมทั้ง มี ก ารระบุ ต าแหน่ ง บ้า น
ซึ่ งส าหรั บ เจ้า ของบ้า นจะสามารถควบคุ ม และมี ก ารแจ้ง เตื อ นผ่ า น
แพทฟอร์ ม Telegram และสาหรับบุคคลภายนอก จะมีระบบแจ้งเตื อน
ผ่านแพทฟอร์ม LINE

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
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และควันไฟ รองรั บการส่ งข้อมูล แบบ ดิ จิตอล และ อนาล็อก โดยจะ
สามารถตรวจจับ ค่ าแก๊ ส ได้ต้ งั แต่ 300–20,000 PPM ในพื้น ที่ ก ล่ องปิ ด
2.2.2 IR Flame Detector

2.งานวิจัยและทฤษฎีเกี่ยวข้ อง
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1.1ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียรและคณะ. [2] ได้นาเสนอ ระบบรักษา
ความปลอดภัย ภายในบ้า นพัก อาศัย แบบไร้ ส ายด้ว ย Zigbee โดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ หลายตัว เชื่ อมต่อกับเซนเซอร์ ต่าง ๆ ส่ งข้อมูล
ผ่านทาง Zigbee ไปยังหน่วยประมวลผลหลัก เมื่อมีสิ่งผิดปกติก็จะทาการ
แจ้งเตื อนโดยโทรเบอร์ ที่ ต้ ังไว้แ ละมี ไซเรน แม้ว่าการสื่ อสารข้อ มู ล
ผ่าน Zigbee จะสามารถต่อขยายระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านได้
โดยง่าย แต่ถ ้าต้องการเชื่ อมต่อกับ Wifi router ก็จาเป็ นต้องมีอุป กรณ์
เพิ่มเติม อีกทั้งโมดูลเซนเซอร์แต่ละชุดจะมีขนาดแตกต่างกัน

ภาพที่ 2 Flame Sensor

IR Flame Detector เป็ นเซนเซอร์ ตรวจจับเปลวไฟแบบอินฟราเรด
สามารถตรวจจับเปลวไฟจากค่ าความยาวคลื่นแสงที่ เ กิ ดจากเปลวไฟ
ในย่านความยาวคลื่นแสง 760 นาโนเมตร - 1100 นาโนเมตร ระยะในการ
ตรวจจับตั้งแต่ 20 – 100 เซนติเมตร มุมรับ 60 องศา และมีค่าความไว
1.3 ไมโครวินาที
2.2.3 Magnetic Sensor

2.1.2 ไพโรจน์ เหลืองวงศกรและคณะ. [3] ได้นาเสนอ ระบบรักษา
ความปลอดภัย ส าหรั บ บ้า นโดยใช้ ESP8266 เชื่ อ มต่ อ กับ เซนเซอร์
ชนิ ด ต่ า ง ๆ ส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า น NETPIE โดยผู ้ใ ช้ ง านสามารถเข้ า ไปดู
สถานการณ์ภายในบ้านได้ เมื่อเกิ ดสถานการณ์ผิดปกติ ข้ ึน จะมีเสี ยงดัง
แจ้ ง เตื อ น พร้ อ มทั้ง ส่ ง ข้ อ ความมายัง โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ของผู ้ใ ช้ ง าน
และ Line Notify ในขณะเดี ย วกัน ส่ ง ข้อ ความเตื อ นไปที่ ข้ ึ นหน้ า เพจ
ใน Facebook และจะทาการบันทึกภาพลงใน Dropbox และ ส่ งลิงก์ภาพ
ไปที่ Facebook ของเจ้าบ้าน อย่างไรก็ตาม ระบบรั กษาความปลอดภัยนี้
ทาได้แ ต่เ พียงการแจ้งเตื อนผ่านโปรแกรมแมสเซนเจอร์ Line เท่ านั้น
ยัง ไม่ ไ ด้อ อกแบบรองรั บ ถึ ง การควบคุ ม การท างานของระบบต่ า ง ๆ
และ ไม่ทราบสถานะการทางานของระบบควบคุม

ภาพที่ 3 Magnetic Sensor

Magnetic Sensor เป็ นเซนเซอร์ ที่ ใ ช้ส นามแม่ เ หล็ก ไฟฟ้ า ในการ
ตรวจสอบการเชื่ อมต่อกันของเซนเซอร์ หากหน้าสัมผัสของเซนเซอร์
ห่างกันจะทาให้สนามแม่เหล็กมีค่าลดลง ซึ่งสามารถนามาใช้งานร่ วมกับ
ประตู หน้าต่าง
2.2.4 PIR Sensor

2.1.3 วราวุธ จินดารัตน์ และคณะ. [4] ได้นาเสนอระบบเครื อข่ า ย
เซนเซอร์ ไร้สายสาหรับสายการผลิตในโรงงาน โดยใช้เซนเซอร์ 2 ชนิด
เป็ นตัวส่งข้อมูล ได้แก่ เซนเซอร์นบั จานวนชิ้นงาน เซนเซอร์วดั อุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธ์ในไลน์ผลิต สามารถดูขอ้ มูลทั้งหมดผ่านฐานข้อมูล
Google Firebase และ รั บ การแจ้ง เตื อ นผ่า นระบบ Line Notify ช่ ว ยให้
เราทราบถึงอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในไลน์ผลิต ณ เวลาปั จจุบ ัน
อย่ า งไรก็ ต าม Line Notify ที่ ถู ก น ามาออกแบบในงานวิ จัย นี้ ใช้ ง าน
เพียงการแจ้งเตือน ยังขาดระบบควบคุมและติดตามสถานะการทางาน

ภาพที่ 4 PIR Sensor

PIR Sensor เป็ นเซนเซอร์ ที่ ใ ช้ใ นการตรวจจับ การเคลื่ อ นไหว
จากรังสีอินฟราเรด และคลื่นความร้อนจากสิ่ งมีชีวิต ระยะในการตรวจจับ
วัตถุ 3-7 เมตร ค่ามุมในแนวราบ 100 องศา และ ค่ามุมในแนวดิ่ง 60 องศา
2.2.5 Relay 5VDC

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2.2.1 MQ-2 Sensor

ภาพที่ 5 Relay

Relay จะมีวงจรภายในที่มีขา NO (Normal Open) และ NC (Normal
Close) เมื่อมีกระแสไฟจาก ESP32 จะทาให้เกิดการเหนี่ยวนาภายในรี เรย์
เกิดการเปลี่ยนจากขา NO เป็ น NC แหล่งจ่ายไฟจะจ่ายไฟให้กบั อุปกรณ์
ที่ได้ทาการต่อไว้

ภาพที่ 1 MQ-2 Sensor

MQ-2 Sensor เป็ นเซนเซอร์ ที่ใช้สาหรั บการตรวจจับ แก๊สหุ งต้ม
แก๊สโพรเพน แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ แก๊ส คาร์ บอนมอนนอกไซด์
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2.2.6 Line
Line[4] แอปพลิเคชันสาหรับใช้ในการติดต่อสื่ อสาร โดยใช้อินเทอร์เน็ต
มีบริ การ Line Notify ช่วยให้ผูใ้ ช้สามารถส่ งข้อความ หรื อการแจ้งเตือน
มายั ง Account ข องตั ว เ อง ผ่ า นก ารใ ช้ API แ ต่ มี ข ้ อ จ ากั ด คื อ
เป็ นการสื่ อ สารทางเดี ย ว ผู ้ ใ ช้ ไ ม่ ส ามารถสั่ ง การได้ ท าได้ เ พี ย งส่ ง
การแจ้ ง เตื อ นเท่ า นั้ น และจะแจ้ ง เตื อ นได้ เ ฉพาะผู ้ ที่ อ อกโทเค่ น
หรื อกลุ่มที่ผูอ้ อกโทเค่นเป็ นสมาชิกเท่านั้น หากต้องการให้ผูใ้ ช้สามารถ
สั่งการได้ ต้องใช้อีกบริ การหนึ่ งของ Line คือ Line Bot API แต่ ESP32
ไม่ มี Library รองรั บ การ Request จาก Line Server ได้ โ ดยตรงจึ ง
จ าเป็ นต้อ งมี Webhook ในการ Request ค าสั่ ง ระหว่ า ง Line Server
กับ ESP32 เพื่อสั่งการ Line Bot ให้ตอบโต้ผใู ้ ช้งาน
2.2.7 firebase
Firebase[4] เป็ นบริ การฐานข้อมูล ออนไลน์ ( Realtime Database )
ที่ ช่ วยให้ ผูใ้ ช้สามารถจัดการฐานข้อ มูล ได้ โดยที่ ไม่จาเป็ นต้อ งเขี ย น
โปรแกรมหลังบ้านเอง มีการเก็บข้อมูลเป็ นรู ปแบบ JSON สามารถเก็บ
ข้อมูลได้ท้งั ข้อความ ตัวเลข อาร์เรย์ และออปเจ็ค

ภาพที่ 6 ภาพรวมการส่งข้อมูลของระบบรักษาความปลอดภัย

โดยระบบรักษาความปลอดภัยของบ้านแต่ละหลังจะประกอบด้วย
1. ชุ ด ตรวจจั บ และแจ้ ง เตื อ น ประกอบไปด้ ว ย ESP32 เป็ นหน่ ว ย
ประมวลผลหลัก มีการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ MQ-2 IR Flame Detector
Buzzer และ Relay Module ดังแสดงในภาพที่ 7
2. ชุดตรวจจับการเคลื่อนไหว ประกอบไปด้วย ESP32-Cam เป็ นหน่วย
ประมวลผลรอง มีการเชื่อมต่อกับโมดูลกล้อง และ PIR Sensor ดังแสดง
ในภาพที่ 8

2.2.8 Telegram
Telegram[5] คื อ แอปพลิ เ คชัน ส าหรั บ ใช้ใ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
เช่นเดียวกับ Line มี API ให้ใช้งาน สามารถนาไปเขียนโปรแกรมร่ วมกับ
บอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ เ พื่ อ ให้ ผู ้ใ ช้ ส ามารถสั่ ง การ หรื อรั บ
การแจ้ ง เตื อ นผ่ า น Telegram Bot ได้ โดย Telegram จะมี Library
UniversalTelegram ซึ่ งจะท าให้ ESP32 สามารถ Request ค าสั่ ง จาก
Telegram.org api ที่อยู่ปลายทางได้โดยตรง เปรี ยบเสมือนเป็ น Webhook
ในตัว สามารถเขียนโปรแกรมควบคุม Telegram Bot ได้บน Source Code
เดียวกัน ทาให้ Request คาสั่งจากผูใ้ ช้งานได้เร็ ว แต่มีขอ้ จากัดคือขึ้น อยู่
กับ CPU และ หน่ ว ยความจ าของ ESP32 หากมี ก ารใช้ห ลายระบบ
ประสิ ทธิภาพ และความเร็ วในการสั่งการจะลดลง ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องมี
การแยกระบบ หรื อแยกหน้าที่ให้ชัดเจน ไม่ควรมีหน้าที่หลายอย่างใน
แพทฟอร์มเดียว

3.วิธีดาเนินการ
ภาพที่ 7 ชุดตรวจจับและแจ้งเตือนของระบบรักษาความปลอดภัย

การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริ ยะสาหรับหมู่บ้าน
จัดสรร มีรายละเอียดดังนี้

3.1 ภาพรวมของระบบ
ภาพรวมของระบบรักษาความปลอดภัย มีการเชื่อมต่อระบบภายใน
หมู่บา้ น ดังแสดงในภาพที่ 6
ภาพที่ 8 ชุดตรวจจับการเคลื่อนไหวของระบบรักษาความปลอดภัย
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3.2 การทางานของระบบรักษาความปลอดภัย

3.3 การขยายระบบ และการจัดการ Token

ผูใ้ ช้งานสามารถควบคุม และ รับการแจ้งเตือนต่าง ๆ ผ่าน Telegram
โดยฟังก์ชนั่ การทางานดังต่อไปนี้
1.ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2.เปิ ด-ปิ ด การแจ้งเตือนไปยังเพื่อนบ้านหรื อเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย
3.เปิ ด-ปิ ด ระบบตรวจจับประตู
4.เปิ ด-ปิ ด ระบบตรวจจับอัคคีภยั
5.เปิ ด-ปิ ด ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว
6.ควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
7.ตั้งโหมดการทางานของระบบรักษาความปลอดภัย
8.คาสัง่ ถ่ายภาพ
9.เปิ ด-ปิ ด เสียงไซเรน
10.ดูค่าสถานะต่าง ๆ ของเซนเซอร์
11.ปิ ดระบบรักษาความปลอดภัย
เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติระบบรักษาความปลอดภัยจะทางานโดยมี
การจัดการกับเหตุการณ์แยกเป็ นกรณี ดงั ต่อไปนี้
กรณี เกิดแก๊สรั่วไหล เซนเซอร์ MQ-2 จะตรวจจับ ระบบจะทาการสั่ง
เปิ ดพัดลมดูดอากาศ เพื่อระบายแก๊ส พร้อมส่ งเสี ยงแจ้งเตือน แล้วทาการ
ส่ งข้อความไปยังผูใ้ ช้แ ละเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย เมื่อแก๊สจาง
หายไป จะทาการสั่งปิ ดพัดลมดูดอากาศ
กรณี เกิ ดเปลวไฟขึ้ นในบ้ า น เซนเซอร์ IR Flame Detector
จะตรวจจับ ระบบมี เอาท์พุต ที่จะส่ งสัญญาณไปเชื่อมต่อกับระบบสปริ ง
เกอร์ เพื่อดับไฟในบริ เ วณนั้น พร้ อมส่ งเสี ยงแจ้งเตื อน แล้วทาการส่ ง
ข้อความไปยังเจ้าของบ้าน เพื่อนบ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
กรณีที่มีการงัดแงะประตู เซนเซอร์ แม่เหล็ก จะตรวจจับสถานะของ
ประตู คอยแจ้งเตือนเมื่อประตูมีการเปิ ด-ปิ ด สั่งเปิ ดระบบไฟส่ องสว่าง
พร้อมส่ งเสี ยงไซเรน และส่ งการแจ้งเตือนมายังเจ้าของบ้าน เพื่อนบ้าน
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
กรณี ที่ มี ก ารบุ ก รุ ก เซนเซอร์ PIR จะตรวจจับ การเคลื่ อ นไหว
และส่ งสั ญ ญาณไปที่ ESP32-Cam เพื่ อ เปิ ดระบบไฟส่ องสว่ า ง
และถ่ายภาพส่งมายังมือถือเจ้าของบ้าน
นอกจากนี้ ยงั มีโหมดการทางานต่าง ๆ เช่น ในกรณี ที่ ไม่อยู่บ้าน
ก็ ส ามารถเปิ ดโหมด FullAlarm เพื่ อ สั่ ง ให้ เ ซนเซอร์ ทุ ก ตั ว ท างาน
พร้อมกับมีการติดดับของหลอดไฟภายในบ้านแบบสุ่มให้เหมือนกับมีคน
อาศัยอยู่ หรื อตอนนอนหลับ ก็เปิ ดโหมดกลางคืน เมื่อมีการตรวจจับผูบ้ ุก
รุ ก หรื อการงัดแงะประตู จะสั่งให้เปิ ดไฟทันที เป็ นต้น

1. สร้ าง Telegram Bot และ ขอ Access Token
ในการขอ Access Token จ าเป็ นต้ อ งมี บั ญ ชี Telegram
Account สามารถสมัค รได้โ ดยใช้เ บอร์ โ ทรศัพ ท์ จากนั้น Login เข้าสู่
ระบบ ทาการพิมพ์ในช่องค้นหาว่า “Botfather” แล้วกดเข้าแชท

ภาพที่ 9 วิธีการขอ Access Token ของ Telegram Bot

ให้กดปุ่ ม start หรื อ พิมพ์คาสั่ง /newbot เพื่อทาการสร้าง Bot จากนั้นตั้ง
ชื่อให้เรี ยบร้อย จะได้ API Token ของ Telegram Bot ดังแสดงในภาพที่ 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
จากนั้นให้พิมพ์ @RawDataBot ในช่อง Add Members เพื่อเชิญ Telegram
Bot Raw เข้ากลุ่ม จะมีขอ้ ความเด้งขึ้นมา

ภาพที่ 10 Group Chat ID

หาข้อความที่ข้ นึ ต้นด้วย chat":{"id": จะได้ Group Chat ID ของช่อง
แชทนี้ ดังแสดงในรู ปที่ 10 ทาการลบ Telegram Bot Raw ออกจากกลุ่ม
แล้วเชิญ Users ที่ตอ้ งการเข้ามา ทุกคนในกลุ่มจะสามารถสั่งการ Bot ได้
2. สร้ าง Access Token ของ Line Notify

ภาพที่ 11 Token ของ Line Notify

เข้า เว็ บ ไซต์ https://notify-bot.line.me/th/ แล้ว Login ด้ ว ย Line
Account กดออก Token จะได้ Line Token ที่ใช้ในการรับการแจ้งเตื อน
ผ่าน Line ดังที่แสดงในรู ปที่ 11
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3.การจัดการ Token ใน Firebase
ทาการสร้าง Path ใหม่บน Firebase ให้ต้ งั ชื่ อว่า Home3 , Home4,.
น า Token มาใส่ บ น Firebase ใน Path /Home../Token/.. ดัง แสดงใน
ภาพที่ 12 เพียงเท่านี้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์จะสามารถดึงข้อมูลไป
เซ็ตค่าให้ Line และ Telegram สามารถส่งการแจ้งเตือนมายังผูใ้ ช้งานได้

ภาพที่ 16 การแจ้งเตือนผ่าน Line

จากภาพที่ 14-16 เป็ นการแสดงผลการแจ้ ง เตื อ น เมื่ อ ระบบ
รั ก ษาความปลอดภัย ตรวจจับ ความผิ ด ปกติ ไ ด้ จะส่ ง การแจ้ง เตื อ น
มายัง โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ของเจ้ า ของบ้า นผ่ า นบน Telegram และจะส่ ง
การแจ้ ง เตื อ นพร้ อ มระบุ ต าแหน่ ง ไปยัง Line ของเพื่ อ นบ้า น และ
Line กลุ่มหมู่บา้ น หรื อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ภาพที่ 12 การจัดการ Token บน Firebase

4. การจัดการข้อมูลของบ้ านแต่ ละหลัง
ข้อมู ล ต่าง ๆ จะถู ก ส่ งขึ้น ไปบน Firebase ดังที่ แ สดงในภาพที่ 13
เพื่อ เป็ นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ระหว่างบ้านหลังอื่นภายในหมู่บา้ น
สามารถดูสถานะต่าง ๆ ของบ้าน หรื อบ้านที่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงได้

ตารางที่ 1 ประสิ ทธิภาพในการแจ้งเตือนแต่ละครั้ง ของระบบรักษาความปลอดภัย

ภาพที่ 13 หน้าตา Interface ของ Firebase

4.ผลการดาเนินงาน

ระบบแจ้ง
เตือน
ไฟไหม้
แก๊สรั่ว

1
√
√

ผูบ้ ุกรุ ก

√

การงัดแงะ
ประตู

√

ประสิ ทธิภาพในการแจ้งเตือน (ครั้ง)
3
4 5 6 7 8
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√
√
√ √ √ √ √
(ช้า)
2
√
√

√

√

√

√

√

√

√

9
√
√

10
√
√

√

√

√

√

จากตารางที่ 1 เป็ นการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบแจ้งเตื อน
จานวน 10 ครั้ ง พบว่ าสามารถแจ้งเตื อนมายังเจ้าของบ้าน เพื่อนบ้าน
และไลน์กลุ่มหมู่บา้ นได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

การทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริ ยะสาหรับหมู่บา้ น
จัดสรร จะใช้ก ารจาลองสถานการณ์ ภ ายในบ้าน แล้วดูก ารแจ้งเตื อ น
ของแต่ละบ้าน ซึ่งมีผลดังนี้

4.2 ผลการทดสอบการทางาน

4.1 ผลการแจ้ งเตือนบนโทรศัพท์ มือถือ

ตารางที่ 2 ผลการทางานของระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริ ยะสาหรับหมู่บา้ น
จัดสรร
ลาดับ
หัวข้อทดสอบ
ได้
ไม่ได้
ควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยจาก
√
1.
ระยะไกล
√
2.
ควบคุมการเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้า
√
3.
การตรวจจับอัคคีภยั
√
4.
การตรวจจับการเปิ ด-ปิ ดประตู
√
5.
ตรวจจับผูบ้ ุกรุ ก พร้อมถ่ายรู ป
√
6.
แจ้งเตือนไปยังมือถือเจ้าของบ้านผ่าน Telegram
แจ้งเตือนไปยัง Line เพื่อนบ้าน และเจ้าหน้าที่
√
7.
รักษาความปลอดภัย
√
8.
สามารถระบุตาแหน่งของบ้านที่เกิดเหตุ
√
9.
รับการแจ้งเตือนจากเพื่อนบ้านผ่าน Line
√
10
ตรวจสอบสถานะเซนเซอร์ในปัจจุบนั

ภาพที่ 14 การสั่งการ และรับการแจ้งเตือนผ่าน Telegram

ภาพทที่ 15 ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ทาการถ่ายรู ป
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5.สรุปและวิเคราะห์ ผลการทดสอบ
5.1 สรุปผลการดาเนินงาน

เกี่ยวกับผู้เขียน
ผู ้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. ณั ฐ พล ประยงค์ พ ัน ธุ์
อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช าเทคโนโลยี วิ ศ วกรรม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก จาก Université Joseph Fourier ประเทศฝรั่งเศส
ศึก ษาวิจัยทางด้านระบบการสื่ อสารไร้ สาย การเข้ารหัสและถอดรหัส
แบบปริ ภูมิ-เวลา และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ
นาย พิชญศิต อรพิมพ์ นักศึกษาหลักสู ตรเทคโนโลยี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงโทรคมนาคม วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
นาย สรวิช ญ์ แซ่ ตัน นัก ศึก ษาหลัก สู ตรเทคโนโลยี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงโทรคมนาคม วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
อินทวดี จันทร์ ทัก ษิโณภาส อาจารย์ประจาภาควิชา
เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ วิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ จบการศึกษาระดับปริ ญญาโท
สาขา Communication Technology จาก University of
Ulm, Germany ศึกษาวิจยั งานด้านระบบสื่อสารไร้สาย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สมชาย สาลีขาว อาจารย์ประจา
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญา
โท จากบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ า พระนครเหนื อ ศึ ก ษาวิ จั ย งานทางด้ า นเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ สายอากาศ และระบบการสื่อสารไร้สาย

จากการทดสอบระบบรั กษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริ ยะสาหรับ
หมู่ บ้า นจัด สรร พบว่ า สามารถท างานได้ถู ก ต้อ งตามวัต ถุ ป ระสงค์
ที่ ต้องการ แต่มี ก ารทางานล่ าช้าเป็ นบางครั้ ง เนื่ องจากมีก ารส่ ง ข้อ มู ล
ผ่ า นตัว กลางหลายตัว เช่ น จาก ESP32-Cam ไปยัง Firebase และจาก
Firebase ไปยัง ESP32 Home1 และ Home2 นอกจากนี้ ค วามเร็ วในการ
เชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต แบบไร้ ส ายของไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32
และ ESP32-Cam ก็เป็ นส่วนสาคัญในการรับและส่งข้อมูลระหว่างกัน

5.2 ปัญหา และแนวทางในการแก้ไข
1. หากไม่สามารถเข้าถึง Internet ระบบการแจ้งเตือนจะไม่สามารถ
ใช้งานได้ แต่ระบบที่เป็ นการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานจะยังสามารถ
ทางานเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นได้
2. การขยายการเชื่อมต่อระบบมีความซับซ้อน ยังต้องอาศัย Admin
ในการเซ็ ต ค่ า หรื อ จัด การ Token ของบ้า นแต่ ล ะหลัง วิ ธี แ ก้ปั ญ หา
อาจจะ ต้ อ งมี ก ารเ ปิ ดใ ห้ User สามารถ ใ ส่ Token บน Firebase
ได้แล้วระบบสามารถดึงไปใช้ได้เลย
3. มีก ารใช้งานทั้งสองระบบ คื อ Line และ Telegram ซึ่ งสาเหตุ
ที่ เ ลื อ กใช้ท้ ัง สองแพทฟอร์ ม เพราะข้อ ความต่ า ง ๆ ทั้ง การสั่ ง งาน
การรั บการแจ้งเตื อนจากเจ้าของบ้าน และเพื่อนบ้าน จะได้ไม่ปนกัน
ในแพทฟอร์ มเดียว วิธีแก้ปัญหา เลือกใช้เพียงแพทฟอร์ มเดียว และใช้
การเขียนโปรแกรมช่วยในการจัดการ Bot Alert และ Chat Bot
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เซนเซอร์ไร้สายสาหรับสายการผลิตในโรงงาน, มหาวิทยาลัยบูรพา
[5] Universal Telegram Bot Library แหล่งที่มา:
https://github.com/witnessmenow/Universal-Arduino-TelegramBot วันที่สืบค้นข้อมูล 30 มกราคม พ.ศ. 2565
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Positioning System
การวิจยั ครั: งนี: มีวตั ถุเพื<อศึ กษาและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื<อ
1. บทนํา
การจัด การแหล่ ง ปลู ก ผัก ไร้ ส ารพิ ษ ในโครงการอาหารปลอดภัย ใน
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพศู นย์อนามัยที< 3 นครสวรรค์ โดยผูว้ ิจยั ได้
การมี สุขภาพดี ของประชาชนถื อเป็ นปั จจัยพื:นฐานที< สําคัญในการ
พัฒ นาเว็บ แบบ Responsive โดยโปรแกรม Adobe Dreamweaver, Atom
ดํารงชีวิตและพัฒนาประเทศ การส่ งเสริ มให้ทุกคนมีสุขภาพดี ไม่เกิดการ
Text Editor และใช้ก ารเขี ย นด้ว ยภาษา HTML, PHP และ CSS จากนั:น
เจ็บป่ วยเป็ นสิ< งที<รัฐต้องให้การสนับสนุ น โดยอาหารที<ประชาชนบริ โภค
สร้ า งระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ โ ดยใช้ โ ปรแกรม Quantum GIS,
นั:นต้องปลอดภัยปราศจากเชื: อโรคที<ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็ นพิษ รวมทั:ง
GeoServer แล้วนําระบบไปทดลองใช้ และทําการประเมินความพึงพอใจ
สารเคมี อ ัน ตรายต่ า ง ๆ โดยเฉพาะในโรงพยาบาล ซึ< งเป็ นหนึ< งใน
ผูใ้ ช้งาน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที<ศูนย์อนามัยที< 3 เจ้าของแหล่งผลิตผักไร้
อุ ต สาหกรรมการบริ ก าร ส่ ง เสริ ม ป้ อ งกัน รั ก ษา และฟื: นฟู ภ าวะความ
สารพิษ และบุ คคลที< สนใจระบบจํานวน 50 คน พบว่าผูใ้ ช้งานระบบมี
เจ็บป่ วยของประชาชน ดังนั:น เพื<อให้ประชาชนที<มารับบริ การโรงพยาบาล
ความพึงพอใจในประสิ ทธิ ภาพของระบบในระดับมากที<สุด โดยมีค่าเฉลี<ย
ได้บริ โภคอาหารที<ปลอดภัย จึงต้องมีระบบการดูแล และควบคุมตรวจสอบ
ที< 4.86 และส่ ว นเบี< ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.35 ซึ< งแสดงว่ า ระบบนี:
คุณภาพความปลอดภัยอาหารที<ผลิตทุกขั:นตอนตลอดห่ วงโซ่อาหาร (Food
สามารถช่วยในการจัดการเชิงพื:นที<ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ถูกต้อง รวดเร็ ว
chain) ตั:งแต่วตั ถุดิบ (การเพาะปลูก เพาะเลี:ยง) การผลิต การแปรรู ป การ
และง่ายต่อการใช้งาน
จัดจําหน่าย จนถึงผูบ้ ริ โภค หรื อที<กล่าวว่า จากฟาร์มสู่ โต๊ะอาหาร หรื อ จาก
ฟาร์มสู่ ชอ้ น [1]
คําสํ าคัญ: อาหารปลอดภัย, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ , ระบบกําหนด
ปั จจุบนั ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ตําแหน่งบนพื:นโลก
(Geographic Information System: GIS) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื< องและถูก
Abstract
นํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า งแพร่ หลาย ในการติ ด ตาม ตรวจสอบการ
The objectives of this research were to study and develop a
เปลี< ย นแปลงของสภาพแวดล้อ ม รวมถึ ง การนํา มาประยุก ต์ใ ช้ใ นการ
Geographic Information System for the management of growing
วางแผน การบริ หารจัดการ และการปฏิ บตั ิ งานอย่างแพร่ หลาย ผูว้ ิจยั จึ ง
vegetables without toxic substances for food safety in the Health
เล็ ง เห็ น ประโยชน์ ข องเทคโนโลยี ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ม า
Promoting Hospital Health Center 3 in Nakhon Sawan. The researcher has
ประยุกต์ใช้เพื<อที<แสดงให้เห็ นพื:นที<แหล่งผลิตผักไร้ สารพิษอย่างชัดเจน
developed in the form of responsive web applications with Adobe
เช่น พื:นที<การปลูก ขอบเขต พิกดั ของแหล่งผลิตผักไร้สารพิษ เป็ นต้น
Dreamweaver, Atom Text Editor, and applications written in HTML, PHP,
จากปั ญ หาที< เ กิ ด ขึ: น และการจัด การแหล่ ง ปลู ก ผัก ไร้ ส ารพิ ษ ใน
and CSS, then created GIS applications using Quantum GIS, GeoServer
โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพศูนย์อนามัยที< 3
and then brought them to trial. and assesses the satisfaction of users. with
นครสวรรค์ ผู ว้ ิ จ ัย จึ ง ตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ในการบริ โ ภคอาหารที<
a staff of less than 3 health centers owned by non-toxic vegetable
ปลอดภัยของประชาชนที<มารับบริ การโรงพยาบาล จึงทําการศึกษาแหล่ง
production. And interested parties of 50 people found that those who use
ผลิตผักที<จะทํามาประกอบอาหาร โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็ น
the system are satisfied with the performance of the system at the highest
เครื< องมื อระบุตาํ แหน่ ง พิกดั เพื<อให้โรงพยาบาล และผูบ้ ริ โภคได้ทราบ
level. The average standard deviation was 4.86 and 0.35, which shows that
ตําแหน่ งของแหล่งผลิตผักไร้สารพิษ เพื<อง่ายต่อการค้นหาข้อมูล สะดวก
this system can help manage spatial efficiency and is accurate, fast, and
รวดเร็ ว นอกจากนี: ทาํ ให้ผูบ้ ริ โภค เจ้าหน้าที<โรงพยาบาลมัน< ใจในอาหาร
easy to use.
และสามารถตรวจสอบได้ว่ า ผัก ที< นํา มาประกอบอาหารนั:น ปลอดภัย
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หรื อไม่ จึงเป็ นเหตุให้ผวู ้ ิจยั มุ่งเน้นที<จะพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื<อการ
จัดการแหล่งปลูกผักไร้สารพิษในโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพศูนย์อนามัยที< 3 นครสวรรค์

4. วิธีการดําเนินงานวิจยั
การวิจยั ครั:งนี:เป็ นการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื<อการจัดการแหล่ง
ปลู กผักไร้ สารพิษในโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ข ภาพศู น ย์อ นามัย ที< 3 นครสวรรค์ โดยวิ ธี ก ารดํา เนิ น งานมี หั ว ข้อ
ดังต่อไปนี:
4.1 วิธีการดําเนินการศึกษา
ศึ ก ษาค้น คว้า รวบรวมทฤษฎี ที< เ กี< ย วข้อ งกับ การพัฒ นาระบบภู มิ
สารสนเทศเพื< อ การจัด การแหล่ ง ปลู ก ผัก ไร้ ส ารพิ ษ ในโครงการอาหาร
ปลอดภัยในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพศูนย์อนามัยที< 3 นครสวรรค์ ด้วย
การลงพื:นที<เก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งผลิตผักไร้สารพิษ สํารวจชนิ ดพืชที<
ปลู ก เก็ บ ข้อ มู ล แบบสอบถาม เก็ บ ข้อ มู ล แบบสั ม ภาษณ์ เพื< อ นํา ผลมา
วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป รู ป แบบในการพัฒ นาระบบภู มิ ส ารสนเทศเพื< อ การ
จัดการแหล่งปลูกผักไร้สารพิษฯ
4.2 เครืB องมือทีใB ช้ วเิ คราะห์ และออกแบบระบบ
การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื<อการจัดการแหล่งปลูกผักไร้สารพิษ
ในโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพศูนย์อนามัยที<
3 นครสวรรค์ มี เ ครื< องมื อ ที< ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ อ อกแบบระบบ
ประกอบด้วย 1) Use Case Diagram 2) Class Diagram มีรายละเอียดดังนี:
4.2.1 Use Case Diagram คื อ แผนภาพที< แ สดงการทํา งานของผู ้ใ ช้
ระบบ (User) และความสัมพันธ์กบั ระบบย่อย (Sub systems) ภายในระบบ
ใหญ่ ในการเขียน Use Case Diagram ผูใ้ ช้ระบบ (User) จะถูกกําหนดว่าให้
เป็ น Actor และระบบย่อย (Sub systems) คื อ Use Case จุ ดประสงค์หลัก
ของการเขียน Use Case Diagram ก็เพื<อเล่าเรื< องราวทั:งหมดของระบบว่ามี
การทํางานอะไรบ้าง เป็ นการดึ ง Requirement หรื อเรื< องราวต่ าง ๆ ของ
ระบบจากผูใ้ ช้งาน ซึ< งถือว่าเป็ นจุดเริ< มต้นในการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ สัญลักษณ์ ที<ใช้ใน Use Case Diagram จะใช้สัญลักษณ์ รูปคนแทน
Actor ใช้สัญลักษณ์วงรี แทน Use case และใช้เส้นตรงในการเชื< อม Actor
กับ Use Case เพื<อแสดงการใช้งานของ Use Case ของ Actor นอกจากนั:น
Use Case ทุ ก ๆ ตัวจะต้องอยู่ภายในสี< เหลี< ยมเดี ยวกันซึ< งมี ชื<อของระบบ
ระบุอยูด่ ว้ ย [3]
4.2.2 Class Diagram คือ แผนภาพที<ใช้แสดง Class และความสัมพันธ์
ในแง่ต่าง ๆ (Relation) ระหว่าง Class เหล่านั:น ซึ< งความสัมพันธ์ที<กล่าวถึง
ใน Class Diagram นี< ถือเป็ นความสัมพันธ์เชิ งสถิ ติ (Static Relationship)
หมายถึงความสัมพันธ์ที<มีอยู่แล้วเป็ นปกติในระหว่าง Class ต่าง ๆ ไม่ใช่
ความสัมพันธ์ที<เกิดขึ:นเนื<องจากกิจกรรมต่าง ๆ ซึ< งเรี ยกว่าความสัมพันธ์เชิง
กิ จ กรรม (Dynamic Relationship) สิ< งที< ป รากฎใน Class Diagram นั: น
ประกอบด้วยกลุ่มของ Class และกลุ่มของRelationship โดยสัญลักษณ์ที<ใช้
ในการแสดง Class นั:นจะแทนด้วยสี< เหลี<ยมแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน โดยแต่ละ
ส่ วนนั:น (จากบนลงล่าง) จะใช้ในการแสดง ชื< อของ Class, Attribute และ
ฟังก์ชนั ต่าง ๆ ตามลําดับ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื<อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื<อการจัดการแหล่งปลูกผักไร้
สารพิษในโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพศูนย์
อนามัยที< 3 นครสวรรค์
2.2 เพื<อประเมิ นประสิ ทธิ ภาพระบบภูมิสารสนเทศเพื<อการจัดการ
แหล่ ง ปลู ก ผัก ไร้ ส ารพิ ษ ในโครงการอาหารปลอดภัย ในโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพศูนย์อนามัยที< 3 นครสวรรค์

3. วรรณกรรมทีเB กียB วข้ อง
3.1 อาหารปลอดภัย
อาหารปลอดภัย คือ อาหารจะไม่ก่อให้เกิ ดอันตรายแก่ผูบ้ ริ โภค เมื<อ
รั บประทานอาหารนั:น โดยที< มีขอ้ แม้ว่าวัตถุ ดิบในการประกอบอาหาร
จะต้องสด สะอาด ไม่มีสารพิษ สารเคมี สารตกค้าง มีการจัดเตรี ยม ปรุ ง
ผสม และรั บประทานอย่างถู กต้อง จากความหมายดังกล่ าว สรุ ปได้ว่า
อาหารปลอดภัย หมายถึง สิ< งต่าง ๆ ที<เรารับเข้าสู่ ร่างกายโดยการกิน หรื อ
ดื< ม แล้วก่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ร่างกาย ปราศจากอันตรายต่อสุ ขภาพทั:ง
ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ไม่ทาํ ให้เกิดโทษต่อร่ างกาย โดยมีสารอาหาร
ชนิดเดียวหรื อหลายชนิดก็ได้ และสามารถดํารงชีวติ อยูไ่ ด้อย่างปกติ
3.2 ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ คือ ระบบการทํางานที<ผสมผสานกัน
ระหว่างฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลต่าง ๆ เช่ น ข้อมูลที< ได้จากการ
ถ่ายภาพ หรื อภาพถ่ายดาวเทียม รวมถึงการรวบรวม การบริ หารจัดการ การ
วิเคราะห์ และการแสดงรู ปแบบข้อมูลทางแผนที<ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ< งจะ
ช่ วยให้มองเห็ น และเข้าใจภาพรวมทั:งหมดที< แสดงออกมาผ่านแผนภูมิ
แผนที< และรายงานต่ าง ๆ ได้อย่างทัว< ถึ ง [2] ดังนั:น จึ งสรุ ปได้ว่าระบบ
สารสนเทศภู มิศาสตร์ คื อ เครื< องมื อระบบคอมพิวเตอร์ ที<ประกอบด้วย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้ อมโปรแกรมคําสั<ง ฐานข้อมูล และบุคลากร ซึ< ง
ทํา งานร่ ว มกัน โดยออกแบบขึ: น มาเพื< อ รวบรวม จัด เก็บ วิเ คราะห์ แ ละ
แสดงผลในระบบข้อมูลเชิ งแผนที<เชื< อมโยงกับฐานข้อมูล เพื<อสนับสนุ น
การตัดสิ นใจการแก้ปัญหาและการจัดการต่าง ๆ
3.3 ระบบกําหนดตําแหน่ งบนพืนL โลก
ระบบกําหนดตําแหน่ งบนพื:นโลก (Global Positioning System) หรื อ
จีพีเอส (GPS) หมายถึง เทคโนโลยีที<ใช้กาํ หนดตําแหน่ งบนพื:นโลก โดย
อาศัยดาวเทียม สถานี ภาคพื:นดิ น และเครื< องรับ จีพีเอส โดยเครื< องรับจีพี
เอสจะรั บสัญญาณมาคํานวณหาระยะเสมื อนจริ งแต่ ละระยะ และจะใช้
ข้อมูลดังกล่าวจากดาวเทียมอย่างน้อย 4 ดวง มาคํานวณหาตําบลที<เครื< องรับ
พร้ อ มทั:ง แสดงให้ ผู ้ใ ช้ท ราบบนจอแอลซี ดี ข องเครื< องเป็ นค่ า ละติ จู ด
ลองจิจูด และค่าพิกดั ยูทีเอ็ม รวมทั:งค่าของระดับความสู งจากระดับทะเล
ปานกลางด้วย
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4.3 เครืB องมือทีใB ช้ ในการออกแบบหน้ าจอระบบ
เครื< องมื อที< ใช้ในการออกแบบหน้าจอระบบภูมิสารสนเทศเพื<อการ
จัดการแหล่งปลูกผักไร้สารพิษในโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพศูนย์อนามัยที< 3 นครสวรรค์ ประกอบด้วย 1) โปรแกรม
Adobe Photoshop 2) โปรแกรม Adobe Illustrator และ 3) โปรแกรม
Microsoft Word
4.4 ผลการวิเคราะห์ ออกแบบระบบ
การออกแบบระบบภู มิสารสนเทศเพื< อการจัดการแหล่ งปลู กผักไร้
สารพิษในโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลของศูนย์อนามัยที< 3
นครสวรรค์ แบ่งรายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี: 1) Use Case Diagram 2) Class
Diagram ซึ<งมีรายละเอียดดังนี:
4.4.1 Use Case Diagram ระบบภู มิ ส ารสนเทศเพื< อ การจัด การแหล่ ง
ปลูกผักไร้ สารพิษในโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลของศูนย์
อนามัยที< 3 นครสวรรค์ โดยมีการกําหนดผูใ้ ช้งานในรู ปแบบ Actor แบ่ง
ออกเป็ น 1) ผูด้ ูแลระบบ 2) ผูใ้ ช้งาน
4.4.2 ผลการออกแบบหน้าจอ Input และ Output มีองค์ประกอบต่าง ๆ
ของระบบภู มิ ส ารสนเทศเพื< อ การจัด การแหล่ ง ปลู ก ผัก ไร้ ส ารพิ ษ ใน
โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพศูนย์อนามัยที< 3
นครสวรรค์ ดังรู ปที< 4

สัญลักษณ์แหล่งผลิตผักไร้สารพิษที<รอใบรับรองมาตรฐาน

สัญลักษณ์แหล่งผลิตผักไร้สารพิษที<ยงั ไม่มีใบรับรองมาตรฐาน

รู ปที& 5 สัญลักษณ์โรงพยาบาลและแหล่งผลิตเพื&อใช้ในระบบภูมิสารสนเทศ

4.5 เครืB องมือทีใB ช้ ในการพัฒนาระบบ
เครื< องมือที<ใช้ในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื<อการจัดการแหล่ง
ปลู กผักไร้ สารพิษในโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพศูนย์อนามัยที< 3 นครสวรรค์ ประกอบด้วย
4.5.1 ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย ระบบปฏิบตั ิการ PC Windows 10 Home
Single Language
4.5.2 ซอฟต์ แ วร์ ประกอบด้ ว ย โปรแกรม Adobe Dreamweaver
สําหรับเขียนเว็บ Responsive
4.5 เครืB องมือทีใB นการประเมินระบบ
ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที<มีต่อระบบโดยให้
ประชาชนในพื: น ที< และผู ้ที< ส นใจประเมิ น ความพึ ง พอใจของเว็ บ
Responsive จํานวน 20 ชุด เมื<อทําประเมินเสร็ จจะวิเคราะห์ค่าเฉลี<ย และค่า
เบี<ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื<อหาความพึงพอใจที<มีต่อเว็บ Responsive ดัง
รู ปที< 6

รู ปที& 1 การออกแบบหน้าจอ Input และ Output มีองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบภูมิสารสนเทศ

4.4.3 ผลการออกแบบสัญลักษณ์โรงพยาบาลและแหล่งผลิต ซึ<งผลการ
ออกแบบสั ญ ลัก ษณ์ โ รงพยาบาลและแหล่ ง ผลิ ต เพื< อ ใช้ใ นระบบภู มิ
สารสนเทศเพื< อ การจัด การแหล่ ง ปลู ก ผัก ไร้ ส ารพิ ษ ในโครงการอาหาร
ปลอดภัยในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพศูนย์อนามัยที< 3 นครสวรรค์ ดังรู ป
ที< 5

รู ปที& 6 แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที&มีต่อระบบ

จากผลการประเมินความพึงพอใจในประสิ ทธิ ภาพงานใช้งานระบบ
ภูมิสารสนเทศเพื<อการจัดการแหล่งปลูกผักไร้สารพิษในโครงการอาหาร
ปลอดภัยในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพศูนย์อนามัยที< 3 นครสวรรค์ โดยมี
ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเจ้าหน้าที<โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพศูนย์อนามัย
ที< 3 นครสวรรค์ ประชาชนทัว< ไปในพื:นที<อุทยานสวรรค์ (หนองสมบุญ)

สัญลักษณ์แหล่งผลิตผักไร้สารพิษที<ได้ใบรับรองมาตรฐานแล้ว
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และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จํานวน 50 คน พบว่ามีความพึงพอใจ
ในระดับมากที<สุด (x̅ = 4.86, S.D. = 0.35)

นี: มีไว้สําหรั บผูใ้ ช้งานทัว< ไปที< ตอ้ งการติ ดต่อกับผูด้ ู แลระบบได้ 6) เข้าสู่
ระบบ เมนู น: ี มีไว้สําหรั บผูด้ ู แลระบบในการเข้าไปแก้ไขข้อมูลทางหน้า
เว็บไซต์ได้ และจากผลการประเมินความพึงพอใจในประสิ ทธิ ภาพงานใช้
งานระบบภู มิ ส ารสนเทศเพื< อ การจัด การแหล่ ง ปลู ก ผัก ไร้ ส ารพิ ษ ใน
โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพศูนย์อนามัยที< 3
นครสวรรค์ โดยมีผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเจ้าหน้าที<โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ข ภาพศู น ย์อ นามัย ที< 3 นครสวรรค์ ประชาชนทั<ว ไปในพื: น ที< อุ ท ยาน
สวรรค์ (หนองสมบุญ) และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จํานวน 50 คน
พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที<สุด (x̅ = 4.86, S.D. = 0.35) โดยผูใ้ ช้งาน
ทัว< ไปสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลผ่าน https://it4cd.com/FoodSafety/ ได้ เพื<อ
ค้นหาแหล่งข้อมูลอาหารเพื<อสุ ขภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
เอกสารอ้ างอิง
[1] สํานักบริ หารการสาธารณสุ ข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข,
“มาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล,”. พิมพ์ครั:งที< 1, นนทบุรี:
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด, 2557.
[2] สรัลชนา เทียนทอง. ม.ป.ป.. “ระบบกําหนดตําแหน่ งบนพื:นโลก,”
Available: https://saranchanal5655.wordpress.com. [Accessed Dec
21, 2021]
[3] ธันวา สุ วรรณวงษ์. “ Use Case Diagram,” Available:
https://sites.google.com/site/itinfinityprj/project. [Accessed Dec
21, 2021]
[4] กษิดi ิ เดช เนตรทิ พย์. “การกระจายตัวเชิ งพื:นที< ของหอพักนิ สิตและ
ปั จจัยที<มีอิทธิ พลต่อการเข้าพักอาศัย.” วิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาตรี
ภาควิช าทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ< ง แวดล้อ ม คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ< งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558
[5] ตรี ชฎา แก้วบํารุ ง. “ระบบระบุตาํ แหน่งและนําเสนอเส้นทางรถไฟฟ้า
บีทีเอสโดย Google Maps API.” ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ แขนงการสื< อ สารข้อ มู ล และ
เครื อข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555

รู ปที& 7 หน้าจอแสดงหน้าหลักของระบบภูมิสารสนเทศ

5. สรุปผลการวิจยั
ผลสรุ ป ของการวิจ ัย เรื< อ ง การพัฒ นาระบบภู มิ ส ารสนเทศเพื< อ การ
จัดการแหล่งปลูกผักไร้สารพิษในโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพศู น ย์อ นามัย ที< 3 นครสวรรค์ ผูว้ ิจ ัย ได้ท าํ การออกแบบ
หน้าจอระบบ และพัฒนาระบบในรู ปแบบเว็บแบบ Responsive สําหรับเว็บ
แอปพลิเคชันใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver และฐานข้อมูล SQL ในการ
พัฒนาระบบ ซึ< งแบ่งเป็ น 6 เมนู ได้แก่ 1) หน้าหลัก เมนูหน้าหลักมีไว้เพื<อ
แสดงกิ จกรรม ข่าวสารของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพศูนย์อนามัยที< 3
นครสวรรค์ และแหล่ ง ผลิ ต ผัก ไร้ ส ารพิ ษ แสดงการดํา เนิ น งานของ
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพศู น ย์อ นามัย ที< 3 นครสวรรค์ใ นโครงการ
อาหารปลอดภัย แสดงวีดีโอการดําเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย แสดง
รู ปภาพโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพศูนย์อนามัยที< 3 นครสวรรค์กิจกรรม
โครงการอาหารปลอดภัยเมนู น: ี ลิงก์ไปยังหน้ากิ จกรรม แหล่งผลิตผักไร้
สารพิษเมนู น: ี ลิงก์ไปยังหน้าแหล่งผลิ ตผักไร้ สารพิษทั:งหมด รวมถึ งปุ่ ม
ไอคอน Facebook และ Google+ ลิงก์ไปยังหน้า Facebook และหน้าเว็บไซต์
ของศูนย์อนามัยที< 3 นครสวรรค์ 2) เมนู สุขภาพ แสดงข้อมูลเมนู เพื<อหุ่ น
สวยประจําเดื อน ข้อมู ลตารางความต้องการวัตถุ ดิบ วิดีโอและรู ปภาพ
แสดงวิ ธี ล ้า งผัก ให้ ส ะอาด ปลอดภัย รวมถึ ง ปุ่ มไอคอน Facebook และ
Google+ ลิ ง ก์ไ ปยัง หน้า Facebook และหน้า เว็บ ไซต์ข องศู น ย์อ นามัย ที< 3
นครสวรรค์ 3) ผักไร้สารพิษ เมนู ผกั ไร้สารพิษจะแสดงความหมายผักไร้
สารพิษ และผักปลอดสารพิษ ความหมายเกษตรอินทรี ย ์ และมาตรฐานของ
หนังสื อรับรองมาตรฐาน 4) แผนที< เมนูแผนที<มีไว้ลิงค์ไปยังหน้าระบบเชิง
พื: น ที< QGIS เพื< อ แสดงชั:น ข้อ มู ล และพิ กัด แหล่ ง ผลิ ต ผัก ไร้ ส ารพิ ษ และ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพศูนย์อนามัยที< 3 นครสวรรค์ 5) ติดต่อเรา เมนู

นางสาวชัญญพัชร์ จารุ วชั รเศรษฐ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ความสนใจ: ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื< อสาร และโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
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บทคัดย่ อ

มี พฤติ กรรมที< ไม่เคารพกฎระเบี ยบต่าง ๆ ทําการประมงโดยขาดความ
รับผิดชอบ และ มีการเอาเปรี ยบชาวประมงที<ทาํ การประมงที<ปฏิบตั ิอย่าง
ถู ก ต้อ งตามกฎระเบี ย บ ตัว อย่ า งการประมงที< มี พ ฤติ ก รรมไม่ เ คารพ
กฎระเบี ย บต่ า ง ๆ เช่ น การทํา ประมงในพื: น ที< ห้ า มจับ สั ต วนํ:า การใช้
เครื< องมื อ ทํา การประมงที< ผิ ด กฎหมาย การจับ สั ต ว์น: ําเกิ น ปริ มาณที<
กฎหมายกําหนด การทําประมงที<ขาดใบอนุ ญาต ส่ งผลให้ระบบนิ เวศใน
ทะเลอาจเสี ยหายได้ และในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้ถูกสหภาพยุโรป
ประกาศให้ใบเหลืองแก่ประเทศไทยเนื< องจากการทําประมงที<ผิดกฎหมาย
ขาดรายงานและ ขาดการควบคุม (IUU Fishing) [1]

เนื< องจากเกิดการทําประมงผิดกฎหมาย การประมงที<ขาดการ
รายงานและควบคุมทําให้สหภาพยุโรปประกาศใบเหลืองเพื<อเตือนในปี
2558 ส่ งผลกระทบต่อการส่ งออกผลิ ตภัณฑ์ประมงของไทย ต่อมากรม
ประมงได้มีการนําระบบติดตามที<มีการใช้ระบบดาวเทียมในการสื< อสาร
ส่ งผลให้มีค่าใช้จ่ายสู ง ทําให้ชาวประมงพื:นบ้านที<มีเรื อประมงขนาดเล็ก
ไม่สามารถใช้ระบบนี: ส่ งผลให้เรื อประมงขนาดเล็กไม่มีระบบการบันทึก
ข้อมูลและรายงาน ในบทความนี:ได้นาํ เสนอระบบติดตามเรื อประมงขนาด
เล็กแบบอัตโนมัติ โดยระบบมีการเก็บข้อมูลพิกดั ตําแหน่ งและสามารถ
รองรับเรื อได้หลายลําพร้อมกัน โดยข้อมูลที<เก็บต้องมีความปลอดภัย และ
ไม่สามารถที<จะถูกแก้ไขได้
คําสํ าคัญ: ระบบติ ดตามเรื อประมงขนาดเล็ก, ลอราหลายช่ องสัญญาณ,
จีพีเอส, ชาวประมงพื:นบ้าน

หลัง จากถู ก ลงโทษจากสหภาพยุโ รป ประเทศไทยได้มี ก าร
บังคับใช้กฎหมายขั:นเด็ดขาดกับชาวประมงมากมาย ทําให้ชาวประมง
พื:นบ้านทัว< ไป หรื อที<มีเรื อขนาดเล็กไม่สามารถที<จะปฏิบตั ิตามได้ ส่ งผล
ให้ปริ มาณการส่ งออกสิ นค้าจากประมงของประเทศไทยลดน้อยลงไปมาก
เนื< อ งจากชาวประมงพื: น บ้า นส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ส ามารถที< จ ะออกไปทํา การ
ประมงได้ กรมประมงจึงได้พยายามที<จะแก้ไขปั ญหาการทําประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรื อการประมง IUU โดยจัด
ให้มี ก ารจัด ทํา ระบบติ ด ตามตํา แหน่ ง เรื อ ( Vessel Monitoring System :
VMS ) โดยใช้ระบบดาวเที ยม และบังคับติ ดตั:งให้กบั เรื อขนาดใหญ่ที<มี
ขนาดตั:งแต่ 30 ตันกรอสเป็ นต้นไป [2] เพื<อที<จะทําให้สามารถตรวจสอบ
ติ ดตามเส้นทางการเดิ นเรื อย้อนหลังได้ รวมถึ งระบุตาํ แหน่ งของเรื อได้
ทันทีผา่ นเครื อข่ายไร้สาย จากอุปกรณ์สื<อสารทัว< ไปได้ แต่เนื< องจากระบบ
ติ ด ตามดัง กล่ า วนั:น มี ค่ า ใช้จ่ า ยในการติ ด ตั:ง ที< ค่ อ นข้า งสู ง ส่ ง ผลให้
เรื อประมงขนาดเล็กไม่สามารถที<จะลงทุนไปกับการติดตั:งระบบติดตาม
ดังกล่าวได้ผลที<ตามมาคือชาวประมงไม่สามารถที<จะขายสิ นค้าประมงที<
ไม่มีการติดตามได้ ทําให้ตอ้ งนําไปฝากขายให้กบั เรื อที<มีขนาดใหญ่ เกิด
การโก่งราคาขึ:น ดังนั:นเพื<อที<จะช่วยเหลือชาวประมงพื:นบ้านให้เรื อประมง
ขนาดเล็ ก มี ร ะบบติ ด ตามที< มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใกล้เ คี ย งกับ ระบบติ ด ตาม
ดังกล่ าวได้ โดยมี ตน้ ทุ นที< ต< าํ จึ งได้มีการพัฒนาระบบติ ดตามนี: ข: ึ นโดย
ระบบติดตามนี:จะใช้ระบบการส่ งข้อมูลผ่านเครื อข่ายไร้สาย LoRa ซึ< งเป็ น
เทคโนโลยีเครื อข่ายสื< อสารแบบกว้างที<ใช้พลังงานตํ<าและสื< อสารได้ไกล
โดยเป้ าหมายคือสร้างอุปกรณ์ที<สามารถใช้งานและติดตั:งได้ง่าย รวมถึงมี
ความปลอดภัยในการส่ งข้อมูลสู ง และข้อมูลที<ส่งจะต้องไม่สามารถที<จะ
ถูกแก้ไขได้

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
อาชี พชาวประมงเป็ นอาชี พที<อยูค่ ู่คนไทยในภาคใต้ และ ภาค
ตะวัน ออกที< มี พ:ื น ที< อ ยู่ติ ด กับ ทะเลมาอย่า งยาวนาน สร้ า งรายได้ใ ห้กับ
ประเทศไทยอย่างมาก แต่เนื<องจากการทําประมงที<ผทู ้ าํ การประมง
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ได้จากอุปกรณ์ติดตาม และมีการพัฒนาให้สามารถใส่ จาํ นวนสัตว์น: าํ ที<จบั
ได้แต่ละรอบ

2. งานวิจยั และทฤษฎีทเี7 กีย7 วข้ อง
2.1 เทคโนโลยีทนี7 ํามาใช้

3. รายละเอียดการพัฒนา

LPWAN (Low Power Wide-Area Network) หรื อเครื อข่าย
สื< อสารแบบกว้างใช้พลังงานตํ<า เป็ นที<นิยมในการนํามาใช้งานทางด้าน
Internet of Things จุดเด่นของ LPWAN คือความปลอดภัย, อัตราข้อมูลตํ<า
ค่าใช้จ่ายที<ถูก และ ใช้พลังงานตํ<า ตัวอย่างเทคโนโลยี LPWAN ได้แก่
LoRa , Sigfox และ NB-IoT [3]
LoRa (Long Range) คือ โปรโตคอลที<รอบรับการสื< อสาร
ระยะไกลความถี<ไม่เกิน 1 GHz ถูกพัฒนาขึ:นครั:งแรกในปี 1940 เพื<อใช้ใน
งานทางด้านการทหาร ในการส่ งข้อมูลระยะไกล ภายหลังจึงได้มีการนํา
LoRa มาใช้ในมาใช้ประโยชน์ทางด้าน Internet of Things มากขึ:น
เนื<องจากมีขอ้ ดีที<ต่างจากการสื< อสารไร้สายประเภทอื<น คือ สามารถสื< อสาร
ได้ในระยะทางที<ไกล ใช้พลังงานตํ<า และ มีราคาที<ต<าํ และมีการใช้กนั อย่าง
แพร่ หลายในปั จจุบนั [4]
GPS (Global Positioning System) คื อ ระบบการนํ า ทางด้ ว ย
ดาวเทียมซึ< งประกอบด้วยดาวเทียมอย่างน้อย 24 ดวง สามารถใช้ได้ในทุก
สภาพอากาศ ทุ กที< ในโลก ตลอดเวลา ในตั:งแต่ ปี 1980 เป็ นต้นมาก็เริ< ม
กําหนดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้งานดาวเทียมได้ โดยหลักการ
ทํา งานคื อ ดาวเที ย ม GPS โคจรรอบโลกวัน ละสองรอบในวงโคจรที<
แน่นอน ดาวเทียมแต่ละดวงจะส่ งสัญญาณต่าง ๆ ที<ช่วยให้อุปกรณ์คาํ นวณ
ตํา แหน่ ง ที< แ ม่ น ยํา ของดาวเที ย มดัง กล่ า วได้ ตัว รั บ สัญ ญาณ GPS จะใช้
ข้อมูลนี: และวิธีการสามเหลี<ยมระยะในการคํานวณ ตําแหน่งที<ถูกต้องของ
ผูใ้ ช้ ตัวรั บสัญญาณ GPS จะวัดระยะห่ างจากดาวเที ยมแต่ละดวงโดยอิง
จากระยะเวลาที< ใช้ในการรั บสัญญาณที< ส่งมาได้ ด้วยระยะทางที< ได้จาก
ดาวเทียมอื<น ๆ อีกไม่กี<ดวง ก็จะสามารถระบุตาํ แหน่ งของผูใ้ ช้และแสดง
ตําแหน่งดังกล่าวแบบอิเล็กทรอนิ กส์ และ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ อีกได้ [5]

ระบบติ ดตามเรื อประมงขนาดเล็กประกอบแบ่ งออกได้เป็ น
3 ส่ วนคือ ส่ วนที<เป็ นอุปกรณ์ติดตาม อุปกรณ์เกตเวย์ และ ฐานข้อมูลการ
แสดงผลผูใ้ ช้ แสดงดังรู ปที< 1

3.1 ภาพรวมของระบบ

รู ปที< 1 ภาพของรวมระบบ
ภาพรวมของระบบแสดงดังรู ปที< 1 อุปกรณ์ติดตามที<อยูบ่ นเรื อ
จะรั บตําแหน่ งพิกดั ที< ต: งั จากดาวเที ยม GPS แล้วทําการส่ งข้อมู ลพิกดั ที<
ได้รับมาไปยังอุปกรณ์เกตเวย์ที<อยู่บริ เวณท่าเรื อด้วย LoRa แล้วอุปกรณ์
เกตเวย์จึงส่ งต่ อให้กับฐานข้อมู ลและส่ วนติ ดต่ อผูใ้ ช้งาน โดยผูใ้ ช้งาน
สามารถเข้าถึงข้อมูลพิกดั ได้ผา่ นเว็บแอปพลิเคชันโดยจะแสดงผลออกมา
ในรู ปของแผนที<

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

2.2 งานวิจยั ทีเ7 กีย7 วข้ อง

งานวิ จ ัย [6] สร้ า งระบบติ ด ตามเรื อประมงขนาดเล็ ก เพื< อ
หลี ก เลี< ย งการใช้สั ญ ญาณ GPRS ซึ< งมี ค่ า ใช้จ่ า ยที< สู ง จึ ง เลื อ กใช้ร ะบบ
เครื อข่ายไร้ สาย LoRa ในการสื< อสาร โดยไม่มีการนําข้อมูลที< เก็บได้มา
แสดงผล และไม่ มี ก ารเก็บ ข้อ มู ล พิ กัด ไว้ที< อุ ป กรณ์ ติ ด ตาม จากผลการ
ทดลองพบว่าสามารถส่ งข้อมูลได้มากสุ ดที<ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร
งานวิจยั [7] สร้ างระบบติ ดตามเรื อประมงขนาดเล็กแบบใช้
พลัง งานตํ<า ได้มี ก ารออกแบบสถาปั ต ยกรรมเหมื อ นกับ งานที< [4] โดย
อุ ป กรณ์ เกตเวย์ที< เ ลื อ กใช้จ ะมี ก ารใช้เ ป็ น Raspberry Pi ต่ อ กับ บอร์ ด
Arduino ที<ต่อกับ โมดูล LoRa จากการทดลองพบว่าสามารถส่ งข้อมูลได้
ออกมาได้ในระยะ 8 กิโลเมตร
งานวิจยั [8] ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ติดตาม โดยอุปกรณ์ติดตาม
จะมี การเก็บข้อมู ลไว้ที<ตวั อุ ปกรณ์ ติดตามเองก่ อนที< จะทําการส่ งข้อมู ล
ให้กบั อุปกรณ์เกตเวย์เมื<อเข้าใกล้ท่าเรื อ มีการพัฒนาเว็บแสดงผลข้อมูลที<

รู ปที< 2 โครงสร้างระบบ
ระบบติดตามเรื อประมงขนาดเล็กมีโครงสร้างระบบดังรู ปที< 2
ประกอบด้ว ยส่ ว นของอุ ป กรณ์ ติ ด ตามที< ท ํา หน้ า ที< รั บ และเก็ บ ข้อ มู ล
ตํา แหน่ ง ของเรื อ ตามรู ป ที< 3 คื อ Adafruit feather M0 with LoRa module
[9] ทําหน้าที<เป็ นอุปกรณ์ตวั รับ-ส่ งข้อมูลระหว่างกันผ่านสัญญาณไร้สาย
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LoRa โดยส่ งข้อมูลค่าตําแหน่ งที< ได้รับจากอุปกรณ์ ที<รับค่าจาก GPS คือ
Adafruit Ultimate GPS [10] ตัวอุปกรณ์ น: ี จะนําข้อมู ลพิกดั ตําแหน่ งที< ได้
เก็บใน Adafruit Adalogger [11] ข้อมู ลที< บนั ทึ กลงใน MicroSD card จะ
ถูกเก็บอยูใ่ นลักษณะของ Raw Data โดยข้อมูลที<เก็บไว้อยูจ่ ะถูกถ่ายโอน
ไปยังอุปกรณ์เกตเวย์ผ่านเครื อข่ายไร้สาย LoRa ต่อไป ส่ วนของอุปกรณ์
เกตเวย์ พัฒนาบน Raspberry Pi 3 Model B พร้อมตัวรับข้อมูลจาก LoRa
ในลักษณะโมดูล LoRa Array ซึ< งใช้ชิป Ra-02 ตามในรู ปที< 4 ทําหน้าที<รับ
ข้อมู ลที< เก็บใน Micro SD card จากอุปกรณ์ ติดตามผ่านเครื อข่ายไร้ สาย
LoRa และนํา ข้อ มู ล ที< ไ ด้น: ัน ส่ ง ต่ อ ให้ กับ ส่ ว น Server ต่ อ ไป และส่ ว น
Server ติดต่อผูใ้ ช้งาน มีลกั ษณะเป็ นเว็บแอปพลิเคชันพัฒนาโดยใช้ React
Framework และให้บริ การอยูบ่ น Cloud Server ของ Amazon Web Service

จากอุ ป กรณ์ เ กตเวย์ไ ปยัง อุ ป กรณ์ ติ ด ตามว่า ได้รั บ ข้อ มู ล แล้ว และ adv
packet ใช้ในการเริ< มต้นการสื< อสารระหว่างอุปกรณ์ติดตามและอุปกรณ์
เกตเวย์

Adafruit Ultimate GPS

รู ปที< 5 รู ปแบบของข้อมูลที<ใช้ในการสื< อสารด้วย LoRa

Adafruit Adalogger

โพรโทคอลที< ใช้ในการสื< อสารระหว่างอุ ปกรณ์ ติดตามและ
อุ ป กรณ์ เ กตเวย์ ตามรู ป ที< 6 โดยจะเริ< ม ต้น การสื< อ สารกัน เมื< อ อุ ป กรณ์
ติ ด ตามนั:น ได้รั บ adv packet ที< ส่ ง มาจากอุ ป กรณ์ เ กตเวย์ หลัง จากนั:น
อุ ป กรณ์ ติ ด ตามจึ ง เริ< ม ส่ ง report packet ให้กับ อุ ป กรณ์ เ กตเวย์ และเมื< อ
อุ ป กรณ์ เ กตเวย์ไ ด้รั บ ก็จ ะทํา การส่ ง ack packet ที< มี ห มายเลขที< ต รงกับ
report packet ที<ได้รับนั:นให้กบั อุปกรณ์ติดตาม เป็ นเช่นนี: จนจบรอบของ
การส่ ง ข้อ มู ล ในกรณี ที< ไ ม่ ไ ด้รั บ ack packet ในเวลาที< ก าํ หนด อุ ป กรณ์
ติดตามจะทําการส่ ง report packet เดิมไปใหม่อีกครั:ง

Adafruit Feather M0

รู ปที< 3 อุปกรณ์ติดตาม (End Device)

LoRa Array Module

Raspberry Pi 3 Model B

รู ปที< 6 โพรโทคอลที<ใช้ในการสื< อสารระหว่างอุปกรณ์ติดตามและเกตเวย์

รู ปที< 4 อุปกรณ์เกตเวย์

4. การทดสอบและผลการทดสอบ
4.1 ทดสอบประสิ ทธิภาพการรับข้ อมูลของอุปกรณ์ เกตเวย์ จาก
หลายอุปกรณ์ ตดิ ตามพร้ อมกันใน 1 ช่ วงเวลา

รู ปแบบของข้อมูลที<ใช้ในการสื< อสารด้วย LoRa จะมีลกั ษณะ
ตามรู ปที< 5 ประกอบไปด้วย 4 ประเภทได้แก่ report , boot , ack และ adv
packet โดยที< report packet จะใช้ในการส่ งข้อมูลวันเวลาและพิกดั ที<ต: งั ที<
ได้จากอุปกรณ์ติดตาม , boot packet จะใช้ในการส่ งการตั:งค่าพื:นฐานต่างๆ
ของอุปกรณ์ติดตามให้กบั อุปกรณ์เกตเวย์ , ack packet ใช้ในการตอบกลับ

การทดลองนี: จะทดลองว่าอุ ปกรณ์ เกตเวย์สามารถรั บข้อมู ล
พิ กัดได้เป็ นจํานวนเท่ าใดใน 1 ช่ วงเวลา ในการทดลองได้ใ ช้อุ ปกรณ์
ติ ดตาม 4 ตัว โดยที< อุปกรณ์ติดตามตัวที< 1 ใช้ความถี<ที< 430 เมกะเฮิ รตซ์
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อุปกรณ์ติดตามตัวที< 2 ใช้ความถี<ที< 437 เมกะเฮิรตซ์ อุปกรณ์ติดตามตัวที< 3
ใช้ความถี<ที< 444 เมกะเฮิรตซ์ และ อุปกรณ์ติดตามตัวที< 4 ใช้ความถี<ที< 450
เมกะเฮิรตซ์ โดยจะทดลองเป็ นจํานวน 4 รอบ รอบละ 20 วินาที มีระยะห่าง
ระหว่างอุปกรณ์ติดตามกับอุปกรณ์เกตเวย์อยูท่ ี< 50 เมตร ค่า SF ที<เลือกใช้
คื อ SF12 ข้อ มู ล ที< ใ ช้จ ะเป็ นไปตาม report packet มี ข นาดข้อ มู ล อยู่ที< 22
ไบต์ ตารางที< 1 และรู ปที< 7 แสดงผลสรุ ปประสิ ทธิภาพของอุปกรณ์เกตเวย์
ว่ารั บข้อมู ลได้จาํ นวนเท่ าใด ในแต่ ละรอบ และ รู ปที< 8 แสดงกราฟค่ า
RSSI โดยเฉลี<ยในแต่ละช่องสัญญาณ
ตารางที< 1 ผลการทดลองประสิ ทธิภาพการรับของอุปกรณ์เกตเวย์
รอบที< จํานวน
จํานวนรายการที<บนั ทึกได้
ข้อมูล
ที<ส่ง
ช่องที< 1 ช่องที< 2 ช่องที< 3 ช่องที< 4
ทั:งหมด 430 MHz 437 MHz 444 MHz 450 MHz
1
2
3
4

18
18
17
16

5
3
5
4

3
5
5
5

5
5
5
4

จากรู ปที< 7 และ 8 จะเห็นได้วา่ ในช่วงเวลา 20 วินาที สามารถที<จะรับข้อมูล
ได้มากที< สุดอยู่ที< 18 รายการ แต่ ละช่ องสัญญาณจะสามารถรั บได้เฉลี< ย
ประมาณ 4 รายการต่อรอบ โดยรอบที< 4 ที<รับได้นอ้ ยเนื< องจากตัวอุปกรณ์
ติดตามที< 4 นั:นไม่ได้รับ ack packet จากอุปกรณ์เกตเวย์จึงทําให้เกิดการส่ ง
ซํ:าเกิ ดขึ: นจึ งได้จาํ นวนข้อมู ลอยู่ที< 3 รายการ ในช่ องสัญญาณที< 4 วัดค่า
RSSI ในทุกช่องสัญญาณโดยประมาณอยูท่ ี< -90 ถึง -106 dBm

4.2 ทดสอบประสิ ทธิภาพการรั บข้ อมูลของอุปกรณ์ เกตเวย์ จาก
หลายอุปกรณ์ ตดิ ตามพร้ อมกันด้ วยระยะทางทีต7 ่ างกัน
การทดลองนี: จะทดลองว่าอุ ปกรณ์ เกตเวย์สามารถรั บข้อมู ล
พิ กัด ได้เ ป็ นจํา นวนเท่ า ใดใน 1 ช่ ว งเวลา ในแต่ ล ะระยะทางระหว่ า ง
อุปกรณ์ติดตาม และ อุปกรณ์เกตเวย์ ในการทดลองได้ใช้อุปกรณ์ติดตาม
4 ตัว โดยที<อุปกรณ์ติดตามตัวที< 1 ใช้ความถี<ที< 430 เมกะเฮิ รตซ์ อุปกรณ์
ติ ด ตามตัว ที< 2 ใช้ค วามถี< ที< 437 เมกะเฮิ ร ตซ์ อุ ป กรณ์ ติ ด ตามตัว ที< 3 ใช้
ความถี< ที< 444 เมกะเฮิ รตซ์ และ อุปกรณ์ ติดตามตัวที< 4 ใช้ความถี< ที< 450
เมกะเฮิรตซ์ โดยจะทดลองเป็ นจํานวน 1 รอบ รอบละ 20 วินาที ค่า SF ที<
เลือกใช้คือ SF12 ข้อมูลที<ใช้จะเป็ นไปตาม report packet มีขนาดข้อมูลอยู่
ที< 22 ไบต์ ระยะทางที<เลือกใช้ในการทดลองคือ 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
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตารางที< 2 และรู ปที< 9 แสดงจํานวนข้อมูลที<
อุปกรณ์เกตเวย์ได้รับในแต่ละช่องสัญญาณในแต่ละระยะทาง และ รู ปที<
10 แสดงกราฟค่า RSSI โดยเฉลี<ยในแต่ละช่องสัญญาณ
ตารางที< 2 จํานวนข้อมูลที<อุปกรณ์เกตเวย์ได้รับในแต่ละช่องสัญญาณใน
แต่ละระยะทาง
ระยะ จํานวน
จํานวนรายการที<บนั ทึกได้
ทาง
ข้อมูล
(เมตร) ที<ส่ง
ช่องที< 1
ช่องที<2 ช่องที< 3 ช่องที< 4
ทั:งหมด 430 MHz 437 MHz 444 MHz 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

5
5
2
3

รู ปที< 7 กราฟแสดงผลการทดลองประสิ ทธิภาพการรับของอุปกรณ์เกตเวย์

รู ปที< 8 กราฟแสดงค่าเฉลี<ย RSSI ของแต่ละช่องสัญญาณ
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เลือกหมายเลขของอุปกรณ์ติดตาม และ วันที<ที<สนใจขึ:นมาแสดงเส้นทาง
บนแผนที<ได้

รู ปที< 9 กราฟแสดงจํานวนข้อมูลที<อุปกรณ์เกตเวย์ได้รับในแต่ละระยะทาง

รู ปที< 11 รู ปแบบข้อมูลที<ใช้ในเก็บลงในฐานข้อมูล

รู ปที< 10 กราฟแสดงค่าเฉลี<ย RSSI แต่ละช่องสัญญาณในแต่ละระยะทาง

รู ปที< 12 ตัวอย่างการแสดงผลบนแผนที<บนเว็บไซต์

จากรู ปที< 9 และ 10 จะเห็ นได้ว่าในช่ วงเวลา 20 วินาที สามารถที< จะรั บ
ข้อมูลได้เฉลี<ยอยูท่ ี< 17 รายการ ที<ระยะทาง 300 เมตร จํานวนรายการข้อมูล
ที<รับได้มีอยูท่ ี< 13 รายการ เนื< อง อุปกรณ์ติดตามตัวที< 1 เกิดการ reboot เอง
จึงทําให้ช่องสัญญาณที< 1 รับข้อมูลได้เพียง 2 รายการเท่านั:น ขณะเดียวกัน
อุปกรณ์ ติดตามตัวที< 2 และ ตัวที< 3 นั:นไม่ได้รับ ack packet จากอุปกรณ์
เกตเวย์จึงทําให้เกิดการส่ งซํ:าเกิดขึ:นจึงได้จาํ นวนข้อมูลอยูท่ ี< 3 รายการ ใน
ช่องสัญญาณที< 2 และ 3 วัดค่า RSSI ในทุกช่องสัญญาณมีค่าที<นอ้ ยลงเมื<อมี
ระยะทางเพิ<มขึ:น

5. สรุป
งานวิ จ ัย นี: จัด ทํา เพื< อ สร้ า งระบบติ ด ตามเรื อ ประมงสํา หรั บ
ชาวประมงท้องถิ<นที<มีเรื อประมงขนาดเล็กเพื<อจัดเก็บข้อมูลพิกดั และเพื<อ
หลี กเลี< ยงการเกิ ดกรณี การประมงที< เข้าเงื< อนไขขาดการรายงาน โดยได้
พัฒนาและทดสอบระบบสรุ ปผลได้ว่า อุปกรณ์ ติดตาม อุปกรณ์ เกตเวย์
สามารถทํา งานได้ อุ ป กรณ์ เ กตเวย์ส ามารถที< จ ะรั บ ข้อ มู ล จากอุ ป กรณ์
ติดตามหลายตัวพร้อมกันได้ อาจมีบางรอบที<บางช่องสัญญาณมีการทํางาน
ที< ผิดพลาดบ้าง เนื< องจาก อาจมี บางกรณี ที<อุปกรณ์ ติดตามไม่ ได้รับ ack
packet ตามที<ควร หรื อ ค่าความแรงสัญญาณ RSSI ที<ต<าํ อยูอ่ าจทําให้ขอ้ มูล
สู ญ หายได้ ในส่ ว นของ server สามารถที< จ ะนํา ข้อ มู ล ที< ไ ด้จ ากอุ ป กรณ์
ติดตามมาแสดงผลบนแผนที<ได้อย่างถูกต้อง
ผูจ้ ดั ทําวิจยั มีความเห็นว่าโครงการนี: มีแนวทางที<พฒั นาต่อได้
อีกหลายส่ วน ไม่วา่ จะเป็ น การเพิ<มความเสถียรในการส่ งข้อมูลให้มากขึ:น
การลดขนาดข้อมูลที<ส่งเพื<อที<จะสามารถส่ งได้มากขึ:นใน 1 ช่วงเวลา การ
เพิ<มค่าความแรงสัญญาณให้มากขึ:น

4.3 ทดสอบนําค่ าพิกัดที7บันทึกจากอุปกรณ์ มาแสดงผลบนหน้ า
เว็บไซต์ โดย ใช้ Google Maps API
ข้อ มู ล พิ กัด ที< ไ ด้จ ากอุ ป กรณ์ ติ ด ตามทั:ง หมดจะจัด เก็บ อยู่ใ น
ฐานข้อมูลในรู ปแบบตามรู ปที< 11 และจะมีการนําค่าดังกล่าวมาแสดงผล
บนหน้าเว็บไซต์โดยใช้ Google Maps API เป็ นเครื< องมือในการแสดงผล
แผนที< ในรู ปแบบของเส้นทางที<อุปกรณ์ติดตามนั:นได้มีการบันทึกไว้โดย
จะแสดงผลบนแผนที<ได้ในช่วงเวลา 1 วัน ตามรู ปที< 12 โดยที<จะสามารถ
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การออกแบบระบบแจ้ งเตือนไฟฟ้ าดับผ่านเครื อข่ ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
Design of a Power Outage Notification System via Mobile Network
อับดุลอาซิ ดอแม็ง1 ปัณณวิชญ์ ภัทร์ สรณ์สิริ2 บุญเรื อง วังศิลาบัตร3 ชนัญญ์ ชัย วุฒิธันยาวัฒน์ 4
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน aziz.aseeyah@gmail.com

ได้แก่ อาชญากรรมประเภทขโมย โจรกรรมยานพาหนะ การลอบวางเพลิง
ฆาตกรรม และการลอบวางระเบิ ด เป็ นต้น เป็ นเหตุ ที่ ท าํ ให้ เกิ ด ความ
สู ญเสี ยต่อเศรษฐกิจ และความมัน่ คงของประเทศ [1] ด้วยเหตุดงั กล่าวทํา
ให้รัฐบาลส่ งกําลังทหารและเจ้าหน้าที่ ในการสนับสนุนและรักษาความมัง่
คงของประเทศ จากงานการวิจยั สําหรับแนวทางการเตรี ยมความพร้ อม
ของทหารที่ ตอ้ งไปปฏิ บตั ิห น้าที่ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทหารที่
ปฎิ บตั ิ งานต้องพบกับ ความเสี่ ยงและอันตรายจากการผูก้ ่ อการร้ ายและมี
การวางยุท ธศาสตร์ เตรี ยมความพร้ อ มของผู ้ที่ ป ฏิ บ ัติ งาน ได้แ ก่ ความ
พร้อมทางร่ างกาย ความพร้ อมด้านสติปัญญา ความพร้อมด้านจิตใจ ความ
พร้ อมด้านสิ่ งแวดล้อม [2] ค่ ายทหารที่ เป็ นเป้ าหมายในการโจมตี ต้ งั อยู่
บริ เวณชายขอบ และพื้นที่สีแดงที่มีความห่ างไกลจากเมืองจึงมีความเสี่ ยง
สูงจากการที่กระแสไฟฟ้าดับหรื อถูกตัดกระแสไฟฟ้า ทําให้ไม่สามารถส่ ง
กําลังช่ วยเหลื อได้ท นั ท่วงที จึ งเป็ นโอกาสในการก่อเหตุ ร้ายขึ้ น รวมถึ ง
ผลกระทบต่อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในค่าย ดังนั้นระบบการเฝ้าระวังไฟฟ้าดับ
สามารถทําให้ส่วนกลางรับทราบและเตรี ยมการสนับสนุ นและช่วยเหลื อ
ค่ายที่ เกิ ดเหตุได้ทนั ท่วงที รวมถึ งการแจ้งการไฟฟ้ าทําการแก้ไขได้โดย
เร่ งด่วน ซึ่งในปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งสํ า หรั บ การออกแบบการพัฒ นาอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ เป็ น
เครื อข่ายและสามารถทําการประมวลผล การทํางาน การติดตามผลการ
ทํางานของข้อมูล ผ่านเครื อข่ายอิน เตอร์ เน็ ต โดยใช้เทคโนโลยียูบีควิตสั
(Ubiquitios Technology) ในการเชื่ อมโยงระบบเครื อข่ายการใช้งานจาก
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อให้เข้าถึงในทุกสถานที่และทุกเวลาในการใช้
งานผ่านเครื่ อข่ายอิ น เตอร์ เน็ ต มี ล ักษณะการใช้งานคื อ การเชื่ อมต่อกับ
เครื อข่าย ซึ่ งผูใ้ ช้งานสามารถใช้งานอุปกรณ์ดงั กล่าวได้โดยตรง และการ
ใช้งานสามารถปรั บเปลี่ ยนได้ตามบริ บ ทของผูใ้ ช้งาน โดยเทคโนโลยี
ดังกล่าวประกอบด้วยองค์ประกอบการสื่ อสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยี OSI
ในการเชื่ อมต่อข้อมูลและการติดต่อสื่ อสารด้วยการออกแบบรู ปแบบการ
สื่ อสาร(Topology) ให้สอดคล้องและเป็ นไปตามความต้องการในใช้งาน
ได้แก่ การนําสัญญาณที่รับจากวัตถุ มาประมวลผล และทําการเชื่ อมโยง
ผ่านเครื อข่ายอิ น เตอร์ เน็ ตไปยังเกตเวย์ ที่ มีการติ ดตั้งเครื่ องมื ออิ นทิ เกรต
สําหรับการรวบรวมข้อมูลด้วยโปรโตคอล สําหรับการแสดงผลและการ
ส่ งข้อมูลนั้นจะอยูใ่ นส่ วนของแอพลิ เคชัน่ เพื่อตอบสนองการทํางานของ
ผูใ้ ช้งาน[3-4] ในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ ตของสรรพสิ่ งได้มีการ
นําเซนเซอร์ และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ รวมถึ งโปรโตคอลการสื่ อสาร
ระหว่างอุปกรณ์ เช่ น Wi-fi, Bluetooth, 3G 4G/LTE 5G และ Zigbee เป็ น

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นําเสนอการออกแบบระบบแจ้งเตื อ นไฟฟ้ าดับ ผ่ าน
เครื อ ข่ายโทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ สําหรั บ ค่ ายทหารในสามจังหวัด ชายแดน
ภาคใต้ ซึ่ งประกอบด้วยเซนเซอร์ วดั แรงดันไฟฟ้า ไมโครคอนโทรลเลอร์
สําหรับควบคุมการทํางานของระบบและทําการตรวจจับแรงดันไฟฟ้า มา
เก็ บ ไว้ใ นฐานข้อ มู ล และแจ้ง เตื อ นผู ้ดู แ ลระบบ โดยส่ ง ข้อ มู ล ไปยัง
ฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ดว้ ยโมดูล GSM จาก
ผลการทํ า งาน ของระบบที่ น ํ า เสนอ พบว่ า ระบบสามารถส่ งค่ า
แรงดันไฟฟ้ าที่วดั ได้จากเซนเซอร์ และสถานะไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลและ
แจ้งเตือนผูด้ ูแลระบบได้ ซึ่ งในกรณี ที่แรงดันไฟฟ้ ามีขนาดน้อยกว่า 180
โวลต์พบว่า ระบบทําการ ส่ งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล โดยมีการส่ งข้อความ
SMS และแจ้งเตือนไปยังผูด้ ูแลระบบ
คาสาคัญ: ฐานข้อมูล 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. บทนา
จากสถานการณ์ความไม่สงบภายในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
เริ่ มขึ้ น ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2547 โดยกลุ่ ม คนบางกลุ่ ม ที่ มี ค วามเกี่ ย วโยงกับ
ผูก้ ่อการร้ายนําไปสู่ การสู ญเสี ยและความรุ นแรง ทําให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิ จและสังคมที่เกิ ดขึ้นภายใน 3 จังหวัดชายแดนประเทศไทย และ
มาเลเซี ย ได้แก่ จังหวัดยะลา ปั ตตานี และ นราธิ วาส โดยมีแบ่งกลุ่มปั จจัย
การเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิ จและสังคมคือ กลุ่มประเภทอาชญากรรม
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ต้น ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะพื้นที่การนําไปใช้งานของระบบที่ออกแบบ ในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบอินเตอร์ เน็ตของสรรพสิ่ งด้วยการนําเซนเซอร์
เพื่อใช้ตรวจจับและการแปลงสัญญาณให้เป็ นสัญญาณทางไฟฟ้ า เพื่อส่ ง
สัญ ญาณให้ ก ับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ สําหรั บ ทําการประมวลผลและ
เชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ต สําหรับการพัฒนาทางด้านการเกษตร อินเทอร์ เน็ต
อุตสาหกรรม (Industrial Internet) เมื องอัจฉริ ยะ (Smart City) ระบบการ
บริ ก ารสาธารณู ปโภคอัจฉริ ยะ (Smart Utilities) และระบบข้อมูล กลาง
(Big Data) เป็ นต้น โดยมี ร ายงานการวิ จ ัย ที่ นํา เสนอการใช้ งาน GSM
Modul สําหรับการเชื่ อมต่ออิ นเตอร์ เน็ ตสําหรั บการออกแบบและพัฒนา
ระบบอิ น เตอร์ เน็ ต ของสรรพสิ่ งอย่างต่ อเนื่ อง ดังนี้ เทคโนโลยีในการ
ตรวจสอบปศุสตั ว์ โดยการนําเซนเซอร์มาตรวจหาโอกาสสําหรับการผสม
พันธุ์ของโคนม ด้วยการใช้เซนเซอร์ ตรวจจับการเคลื่ อนไหวของโคนม
และประมวลผลด้ว ยไมโครคอนโทรลเลอร์ แ ละส่ ง ข้อ มู ล อัต ราการ
เคลื่ อนไหวผ่านเครื อข่าย LoRaWAN สําหรับ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและ
การลดต้นทุนในการเลี้ ยงโคนม [5] และการนําโมดูล GSM มาใช้ในการ
ส่ งข้ อ มู ล อ อ น ไ ล น์ ไป ยั ง ฐ าน ข้ อ มู ล อ อ น ไ ล น์ ผ่ าน สั ญ ญ าณ
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ ในการติ ดตามนก เพื่ อให้ ท ราบถึ งพิ ก ัด ตําแหน่ งและ
เส้นทางการอพยพและการถูกคุกคามของนก[6] และแสดงผลการติดตาม
นกผ่านเว็บไซด์ ทั้งนี้ การออกแบบระบบด้วยอินเตอร์ เน็ตของสรรพสิ่ งได้
มีการนํามาใช้งานอย่างแพร่ หลาย และมีประสิ ทธิ ภาพ
จึงเป็ นที่มาของการวิจยั สําหรับ การออกแบบระบบแจ้งเตือนไฟฟ้ า
ดับผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยการนําเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตของ
สรรพสิ่ งมาประยุกต์ใช้การออกแบบระบบการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือน
เมื่ อไฟฟ้ ากระแสไฟฟ้ าที่ ใช้ภายในค่ายทหารดับ โดยระบบที่ ออกแบบ
ประกอบด้วยการนําเซนเซอร์ วดั แรงดันไฟฟ้ า สําหรับทําการวัดสัญญาณ
แรงดันไฟฟ้ามาทําการประมวลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO
และทําการส่ งข้อมูลผ่านโมดู ล GSM เพื่ อทําการส่ งข้อมูลแบบเซลลู ลาร์
สําหรับการเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ ตผ่านโปรโตคอล MQTT สําหรับการเก็บ
ข้อมูลลงในฐานข้อมูล แสดงผลการทํางานด้วยเว็บไซด์ที่สามารถเปิ ดผ่าน
เว็บบราวเซอร์ และการส่ ง SMS แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์เ คลื่ อนที่ตามที่
ได้ออกแบบ แสดงได้ดงั รู ปที่ 1

ที่ใช้งาน และการแจ้งเตือนเมื่อกระแสไฟฟ้าดับระหว่างการใช้งานภายใน
ค่ายทหารหรื อสถานี ตรวจที่ห่างไกล โดยระบบที่นาํ เสนอประกอบด้วย 2
ส่ วนคือ ระบบการส่ งข้อมูลการตรวจวัดสัญญาณแรงดันไฟฟ้ า และระบบ
ฐานข้อ มู ล ในส่ วนของการออกแบบระบบการส่ งข้อ มู ล การตรวจวัด
สัญ ญาณแรงดันไฟฟ้ า ประกอบด้วยส่ วนที่ เป็ นอุ ป กรณ์ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์
ได้แ ก่ โมดู ล เซนเซอร์ วดั แรงดัน ไฟฟ้ าแบบเฟสเดี่ ยว สําหรั บ ตรวจจับ
แรงดั น ไฟฟ้ า ทํา การแปลงสั ญ ญาณไฟฟ้ า และส่ งสั ญ ญาณให้ ก ั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO ทํา การประมวณผลของระดับ
แรงดันไฟฟ้ า เพื่อส่ งไปยังบอร์ ด SIM808 ที่เป็ น Module GSM ทําหน้าที่
ในการเชื่ อมต่ออิ น เตอร์ เน็ ต เมื่ อแรงดัน ไฟฟ้ ามี ข นาดตํ่ากว่า 180 โวลต์
ระบบทําการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ผา่ น SMS และเว็ปบราวเซอร์
ของผู้ดูแ ลระบบ การออกแบบระบบประกอบด้วย โมดู ล ZMPT101B
สําหรั บ ตรวจวัดแรงดัน ไฟฟ้ า เฟสเดี่ ยว ที่ ส ามารถรองรั บ แรงดันไฟฟ้ า
กระแสสลับตั้งแต่ 80 ถึง 260 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรต์ โดยสัญญาณเอาท์พุท
ในรู ป แบบสั ญ ญาณอนาลอก ให้ แ รงดัน มี ข นาด 5 โวลต์ สําหรั บ การ
เชื่ อมต่อกับ พอร์ ต ADC ของไมโครคอนโทรเลอร์ สามารถปรั บขนาด
แรงดันเอาท์พุตได้จากค่าความต้านทาน R1 และ R2 สัญญาณแรงดันไฟฟ้า
ที่ได้จากการวัดจะถูกแปลงจากสัญญาณอนาลอกเป็ นสัญญาณดิจิตอล และ
ทําการประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ เพื่อทําการตรวจสอบระดับ
แรงดันไฟฟ้ าและส่ งข้อมูลให้กบั โมดูล SIM808 สําหรับการส่ งข้อมูลผ่าน
เครื อข่ ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ด้วยชุ ดคําสั่ง AT Command ผ่านการบริ การ
ข้อมูล แบบออนไลน์ การส่ งข้อมู ล ผ่านขึ้ น แพลตฟอร์ ม เว็บ โฮสติ้ งด้วย
โปรโตคอล MQTT ซึ่ งขั้น ตอนการออกแบบการทํางานของระบบที่
นําเสนอ จะทําการรับ สัญ ญาณแรงดัน ไฟฟ้ าจากจุดทดสอบขนาด 220
โวลต์ มาทําการประมวลผลและส่ งข้อมูลไปที่ฐานข้อมูล และทําการแจ้ง
เตือนเมื่อแรงดันไฟฟ้ ามีขนาดตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 180 โวลต์ โดยแจ้งเตือน
ไปที่ ผูใ้ ช้งาน และ SMS เพื่ อให้ ผูท้ ี่ ปฎิ บตั ิ งานได้เตรี ยมเฝ้ าระวัง แสดง
แผนภาพการทํางานในการออกแบบดังรู ปที่ 2
ในการออกแบบระบบฐานข้ อ มู ล สํ า หรั บ การใช้ ง านผ่ า นเว็ ป
บราวเซอร์ และฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Apache Server สําหรับการ
ดําเนินการสคิปต์บนเซิร์ฟเวอร์ ดว้ ย PHP เป็ นภาษาสคิปค์ในการออกแบบ
เว็ บ ไซด์ แ ละเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบจัด การฐานข้อ มู ล MySQL ในเครื่ อง
เซิ ร์ฟเวอร์ ในการควบคุมการสื่ อสารระหว่างระบบตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าที่
ออกแบบ โดยการทํางานของระบบประกอบด้วยส่ วนของไคลแอนต์ เป็ น
การแจ้งเตื อนข้อมูล แสดงผล การยืน ยัน ผูใ้ ช้งานผ่านโปรโตคอล HTTP
ซึ่ งการออกแบบโครงสร้างการทํางานในฐานข้อมูลแสดงในรู ปที่ 3 เมื่ อ
ผูใ้ ช้งานเข้าสู่ ระบบจะต้องทําการยืนยันตัวตนด้วยการล็อกอินผ่านระบบ
ออนไลน์ และกรอกรหั ส ลับ เพื่ อป้ องกัน การโจรกรรมข้อมู ล ในระบบ
ทั้งนี้ ผูใ้ ช้งานจําเป็ นต้องลงทะเบี ยนโดยการกรอกข้อมูล ส่ วนบุคคลและ
รหัส ผ่านของสมาชิ กให้ กบั ผูด้ ู แลระบบ ซึ่ งผูด้ ู แลระบบจะเป็ นผูก้ าํ หนด
สิ ทธิ การใช้งานของสมาชิ ก เมื่อผูใ้ ช้งานได้เข้าสู่ ระบบจะสามารถดูขอ้ มูล
การทํางานของระบบการเฝ้าระวังแรงดันไฟฟ้ า ประกอบด้วย วันที่ เวลา
แรงดันไฟฟ้า และสถานะการแจ้งเตือนของระบบ ในกรณี ที่แรงดันไฟฟ้ า

SMS
ZMPT101B
INTERNET
เฝ้าระวัง
เฝ้าระวัง
เฝ้าระวัง
เฝ้าระวัง

SIM808
เ ้ าระวัง

Website

Arduino UNO

รู ปที่ 1 แผนผังการออกแบบงานวิจยั

2. การออกแบบงานวิจยั
การออกแบบการออกแบบระบบแจ้งเตื อนไฟฟ้ าดับ ผ่านเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการเฝ้าระวังระดับแรงดันไฟฟ้า
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มี ข นาดตํ่า กว่ า 180 โวลต์ร ะบบจะแสดงสถานะเฝ้ า ระวัง เป็ นสี แ ดง
ในขณะที่ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ด ั ง กล่ า ว ระบบจะทํา การส่ งข้ อ ความไปยัง
โทรศัพท์มือถือของผูใ้ ช้งานที่ลงทะเบียนอีกด้วย

3. ผลการทดสอบ
ในบทความวิจยั นี้ นาํ เสนอการออกแบบระบบแจ้งเตือนไฟฟ้ าดับ
ผ่านเครื อข่ ายโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ ประกอบด้วย 2 ส่ วน ได้แ ก่ ส่ วนการ
ออกแบบระบบการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ า และ ส่ วนการออกแบบระบบ
ฐานข้อมูล ในการจําลองการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบ
ด้ว ยการป้ อ นแหล่ งจ่ ายไฟฟ้ า ที่ มี แ รงดัน ไฟฟ้ าขนาด 240 โวลต์ โดย
กําหนดค่าแรงดัน ไฟฟ้ าคื อ 220, 185, 180 175 และ 110 โวลต์ตามลําดับ
เพื่อทําสอบการทํางานของระบบ ซึ่งผลการทดสอบแสดงได้ดงั ตารางที่ 1

=V

ตารางที่1 แสดงผลการทดสอบระบบการวัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้า (V)
ผลการทํางานในระบบ
ข้อความ SMS

220V
185
180
175
110

NO

V  180V
YES

SMS
Web

แสดงค่าปกติ
แสดงค่าปกติ
เฝ้าระวัง
เฝ้าระวัง
เฝ้าระวัง

ส่ง SMS
ส่ง SMS
ส่ง SMS

จากตารางที่ 1 พบว่า เมื่ อปรับระดับแรงดันไฟฟ้ าให้มีขนาดตํ่ากว่า
หรื อ เท่ ากับ 180 โวลต์ ระบบจะทําการแจ้ง เตื อ นผ่านข้อ ความ SMS ที่
ลงทะเบียนในระบบและแสดงผลผ่านเว็บไซต์ แสดงได้ดงั รู ปที่ 4 และ5
ตามลําดับ สําหรั บ การทํางานในระบบฐานข้อ มูล ในการเข้าใช้งานใน
ระบบจะต้องทําการกรอกข้อมูลผูใ้ ช้งานและรหัสที่ ผ่านการอนุ ญาตจาก
ผูด้ ูแลระบบแสดงดังรู ปที่ 6 ซึ่ งการเข้าใช้งานในระบบจะถูกบันทึกการใช้
งานและแสดงให้ก ับผูด้ ู แลระบบเท่านั้น ประกอบด้วย ชื่ อผูใ้ ช้งาน ชื่ อ นามสกุล หน่ วยงาน วันที่และเวลาที่เข้าใช้งาน รวมถึ งกรณี การเข้าใช้งาน
โดยไม่ผา่ นการลงทะเบียนในระบบหรื อกรอกข้อมูลไม่ตรงตามเงื่อนไขที่
กําหนด แสดงได้ดงั รู ปที่ 7
จากการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการทํางานของระบบฐานข้อ มู ล
สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2 ผลการทดสอบพบว่า ระบบฐานข้อมูล ที่
ออกแบบสามารถทํางานได้ครบตามเงื่อนไขและมีความปลอดภัยในการ
เข้าถึ งข้อ มูล เนื่ อ งจากระบบประกอบด้วยการตรวจสอบผู้ใช้งานและ
รหั ส ผ่าน รวมถึ งรหั ส ลับ ที่ อ อกแบบเพื่ อ ป้ อ งกัน การโจรกรรมข้อ มู ล
นอกจากนี้ ระบบสามารถตรวจสอบการใช้งานของผูใ้ ช้งานสําหรับการ
รายงานผลและตรวจสอบการทํางานของผูด้ ูแลระบบ
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการทํางานของระบบฐานข้อมูล
องค์ประกอบ
ผลการทดสอบ
การแสดงผลข้อมูลผ่านเว็ป -Internet Explorer, Mozilla Firefox,
บราวเซอร์
Google Chrome
การจัดการสมาชิกในระบบ -ผูด้ ูแลสามารถปรับแก้ไข เพิ่ม ลบ และ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกในระบบได้
-สามารถตรวจสอบการใช้งานในระบบ
ระบบการ login
-ระบบสามารถเข้าใช้งานเฉพาะผูท้ ี่ได้รับ
การอนุญาตจากผูด้ ูแลระบบเท่านั้น และ
ต้องกรอกรหัสลับให้ตรงตามเงื่อนไข

รู ปที่ 2 แผนภาพการออกแบบการทํางานของระบบวัดแรงดันไฟฟ้า

Username
Password
NO

login
YES

รู ปที่ 3 โครงสร้างการทํางานของระบบฐานข้อมูล
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4. บทสรุป
การออกแบบพัฒ นาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนแรงดัน ไฟฟ้ าที่
นําเสนอ ประกอบด้วยการออกแบบระบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนจาก
การวัดแรงดันไฟฟ้ า และการออกแบบระบบฐานข้อมูล สําหรับผูม้ ีสิทธิใช้
งานเท่านั้น โดยส่ วนของระบบการแจ้งเตือนและบันทึก การทํางานของ
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ผ่านอิน เตอร์ เน็ ตด้วยการเชื่ อมต่ออิ นเตอร์ เน็ ด
ผ่ า นโมดู ล GSM ซึ่ งในงานวิ จ ัย ที่ นํ า เสนอประกอบด้ ว ยโมดู ล วัด
แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ ส่ ง สั ญ ญ าณ ไ ป ทํ าก าร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เชื่ อมต่ออิ น เตอร์ เน็ ตด้วยโมดู ล SIM808 โดยทํา
การเก็บค่าแรงดันไฟฟ้าด้วยฐานข้อมูล MySQL ในกรณี ที่แรงดันไฟฟ้ามี
ขนาดตํ่ากว่าหรื อเท่ ากับ 180 โวลต์ ระบบจะทําการแจ้งเตือนด้วยการส่ ง
SMS และแจ้งเตือนในผ่านเว็บไซด์ โดยผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานของระบบที่ ออกแบบพบว่า ระบบที่ ออกแบบสามารถแจ้งเตื อน
การเก็ บ ค่ าแรงดัน ไฟฟ้ า และการใช้งานระบบฐานข้อมูล ตามเงื่อนไขที่
ออกแบบอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย โดยมีแนวทางในการพัฒนา
ในการออกแบบระบบแสดงเวลาการทํางานเครื่ องสํารองไฟฟ้า

รู ปที่ 4 การแสดงผลการแจ้งเตือนผ่าน SMS

เอกสารอ้ างอิง
[1]

รู ปที่ 5 แสดงผลการทํางานในเว็บไซต์
[2]

[3]

[4]

รู ปที่ 6 แสดงหน้า Log-in

[5]

[6]
รู ปที่ 7 แสดงระบบการบันทึกการทํางานของระบบ

มูฮาํ หมัด กัฟดาฟี มะทา “ผลกระทบของปั ญหาอาชญากรรมและ
ความรุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการค้าชายแดน” บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่, ปี 2555
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การพัฒนาวงจรปรับแต่งสัญญาณของเซ็นเซอร์ วัดระยะทาง LVDT บนพื้นฐาน FPAA
A Development of LVDT Demodulator Circuit Based on FPAA chip
สุ รชัย จันทร์ ฉาย 1 ปรีชา ทองดิษฐ์ 2 กฤษณ์ อ่างแก้ว1
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เรี ย กว่ าแบบเปิ ด (Open Wire) และการต่ อ สายแบบ 5 สายเรี ย กว่ า แบบ
อัต ราส่ วน (Ratio matrix Wire) [1-6] ซึ่ ง ทั้ง 2 แบบจะต้อ งป้ อ นแรงดัน
กระตุ้น (Excitation Voltage) เป็ นสั ญ ญาณไซนู ซ อยด์ค วามถี่ ระดับ กิ โ ล
เฮิร์ตส าหรับแกนเหล็กไปจนถึ งความถี่ ระดับร้อยกิ โลเฮิ ร์ตสาหรับแกน
เหนี่ ย วน าเฟอร์ ไ รต์ ใ ห้ กั บ ขดลวดปฐมภู มิ นั่ น คื อ สนามแม่ เหล็ ก จะ
เหนี่ ยวนาไปที่ ขดลวดทุติยภูมิท้ งั 2 ชุด ให้เกิดความถี่เดียวกันกับแรงดัน
กระตุน้ แต่สัญญาณเอาต์พุตจะมีขนาดที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนที่
ของแกนเหนี่ ย วน าและมี เฟสของสั ญ ญาณไซนู ซ อยด์ ที่ แ สดงถึ ง การ
เคลื่อนที่ของแกนเหนี่ ยวนา ก่อนที่จะนาสัญญาณเอาต์พุตของ LVDT ไป
ใช้งาน จาเป็ นต้องมีการปรับแต่งสัญญาณให้อยู่ในรู ปสัญญาณไฟตรง ซึ่ ง
การปรับแต่งสัญญาณนี้จะใช้วงจรดีมอดูเลเตอร์
ที่ผ่านมาได้มีการนาเสนอวงจรดีมอดูเลเตอร์ สาหรับ LVDT อยู่สอง
วิธีคือ การดีมอดูเลตแบบซิ งโครนัส [7] และแบบอัตราส่ วน [8] ถึงแม้ว่า
วงจรแปลงสัญญาณโดยกา ร ดี ม อ ดูเ ล ต แ บ บซิ งโครนัสจะสะดวกใน
การใช้งาน เนื่ องจากมีวงจรรวมสาเร็ จรู ปขายตามท้องตลาดแต่ตอ้ งอาศัย
สัญญาณไซนู ซอยด์ที่มีความสมพงศ์ทุกประการกับแรงดันกระตุน้ ในการ
แปลงสัญญาณ นอกจากนี้ ยงั มีวงจรแปลงสัญญาณอีกประเภทหนึ่งที่อาศัย
ตัวประมวลผลสัญ ญาณดิจิทลั [9] สามารถชดเชยความต่ างเฟสระหว่ าง
แรงดัน กระตุ้น และสั ญ ญาณจาก LVDT โดยไม่ ต้อ งท าการปรั บ จูน จาก
ภายนอก แต่มีขอ้ เสี ยคือ โครงสร้างของวงจรมีความยุ่งยากซับซ้อนอีกทั้ง
ยังต้องการวงจรกรองความถี่จานวนมากเพื่อกาจัดฮาร์ มอนิ กส์ อนั ดับสู ง
เนื่ อ งจากอิ น พุ ต เป็ นสั ญ ญาณสี่ เหลี่ ย ม ส าหรั บ การดี ม อดู เ ลตแบบ
อัตราส่ วนพบว่าตามท้องตลาดมีไอซี ของ Analog Devices เบอร์ AD 598
และ AD 698 [10] ทั้งสองเบอร์ สามารถป้ อนแรงดันกระตุ้นที่ ฝั่งปฐมภูมิ
ความถี่ต้ งั แต่ 20 Hz ไปจนถึ ง 20 kHz และจะให้เอาต์พุ ตเป็ นแรงดันไฟ
ตรง อย่างไรก็ตามไอซี เบอร์ น้ ี ตอ้ งการโครงข่ายอุปกรณ์ RC ภายนอกมา
ต่อนอกชิพเพื่อแก้ปัญหาเรื่ องความล้าหลังของเฟส (Phase Lag)
บทความวิ จัย นี้ ได้น าเสนอการพัฒ นาวงจรดี ม อดู เลตแบบอัต รา
ส่ ว นบนชิ พ พื้ น ฐาน FPAA ที่ ป ราศจากการต่ อ อุ ป กรณ์ พ าสซี ฟ จาก
ภายนอก ปรับจูนค่าได้ง่ายผ่านโปรแกรม AnadigmDesigner2 ทาให้ได้
สัญญาณไฟตรงที่เปลี่ยนแปลงตามการเคลื่อนที่ของแกนเหนี่ยวนา

บทคัดย่อ
บทความนี้ นาเสนอการสร้างวงจรปรับแต่งสัญญาณ (Demodulator
Circuit) ของหม้อแปลงผลต่างความเหนี่ ยวนาแบบเชิงเส้ น (LVDT) วงจร
ใช้ ห ลั ก ก าร แ บ บ อั ต ร าส่ ว น บ น พื้ น ฐ าน ข อ ง ชิ พ FPAA (Filed
Programmable Analog Array) เพี ย งตัว เดี ย ว ภายในวงจรประกอบด้ว ย
วงจรรวมสัญญาณ วงจรหาร และวงจรกรองความถี่ ต่าผ่าน ฟังก์ชนั่ บล๊อค
ของวงจรสามารถเลื อ กจาก Configurable Analogue Modules (CAMs)
ของ FPAA ผ่ า นโปรแกรม AnadigmDesigner2 สั ญ ญาณไฟตรงที่
เอาต์พุตมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ -2.43 ถึง +2.2 ที่ความถี่ ทดสอบ 2.5 kHz
ตามการเคลื่อนที่ ของแกน -3 มม. ถึ ง +2.8 มม. ผลการจาลองการทางาน
สัญญาณไฟตรงมีความไม่เป็ นเชิงเส้น  =0.27%
คาสาคัญ: 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.

บทนา

LVDT เป็ นเซ็ นเซอร์ ชนิ ดหนึ่ งที่ มีความแม่นยาในการวัดตาแหน่ ง
ลัก ษณะของการต่อ สายภายนอกแบ่ งได้ 2 แบบ คื อการต่ อ แบบ 4 สาย
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vex = Vex sin ex t ป้ อ นให้ ที่ ฝั่ ง ขดลวดปฐมภู มิ จะท าให้ ที่ ข ดลวดฝั่ ง

2. หม้ อแปลงผลต่ างความเหนีย่ วนาแบบเชิงเส้ น

ทุติยภูมิท้งั สองเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้

หม้อแปลงผลต่างความเหนี่ ยวนาแบบเชิ งเส้นหรื อ Linear Variable
Differential Transformer (LVDT) เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ส ามารถวัด ระยะการ
เคลื่อนที่ช่วงสั้น ๆ ได้ ถูกนาไปประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวางทั้งในทาง
อุตสาหกรรม และอุปกรณ์ ทางการทหาร ตัวอย่างการนา LVDT ไปใช้ใน
ระบบการวัด เช่น การวัดค่าระยะทาง ตาแหน่ ง ระดับ การไหล แรง และ
แรงดั น เป็ น ต้ น เนื่ องจากค่ าความละเอี ย ด (resolution) ค วามไว
(sensitivity) ความแม่ น ย า (accuracy) และเสถี ย รภาพ (stability) ในการ
ทางานสู ง มีค่าความเป็ นเชิงเส้น (linearity) ที่ดีในช่วงปฏิบตั ิการ
โครงสร้างภายในประกอบด้วยแกนเหนี่ยวนา ขดลวดฝั่งปฐมภูมิและ
ขดลวดฝั่งทุติยภูมิ ขดลวดฝั่งปฐมภูมิจะวางอยู่ตรงกลางระหว่างขดลวด
ทุติยภูมิท้งั สองอย่างสมมาตรทั้งฝั่งซ้ายมือและฝั่งขวามือดังรู ปที่ 1 (ก)
d

Primary

m
r0

vS 2 =

m

l2

La

Secondary I
S1

Secondary II
S2

(ก)

l
vS1

Moving Core

vex

(1)

(2)

2 2exex nP nS (2 L1 + b) 2
l2 = A2 sin ex t
 r 
107 mLa Z P  ln o 
 ri 

vS1 คือ แรงดันที่ขดลวดทุติยภูมิ S1
vS2 คือ แรงดันที่ขดลวดทุติยภูมิ S2
vex คือแรงดันกระตุน้
b คือความยาวของขดลวดปฐมภูมิ
m คือ ความยาวของขดลวดทุติยภูมิ
La คือ ความยาวของแกนเหนี่ยวนา
d คือช่องว่างระหว่างขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิ
ZP คืออิมพีแดนซ์ของขดลวดปฐมภูมิ
L1 คือ ระยะที่แกนเหนี่ยวนาเคลื่อนที่ไปในขดลวดทุติยภูมิ S1,
L2 คือ ระยะที่แกนเหนี่ยวนาเคลื่อนที่ไปในขดลวดทุติยภูมิ S2.
จากหลักการทางานของหม้อแปลงผลต่างความเหนี่ ยวนาแบบเชิ ง
เส้ น ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ในข้ า งต้ น ก าหนดให้ แ รงดั น กระตุ้ น มี ค่ า เป็ น
vex = Vex sin ex t ป้ อ นให้ ที่ ข ดลวดปฐมภู มิ ข องหม้อ แปลงผลต่ า ง
ความเหนี่ ยวนา (LDVT) และขดลวดทุติยภูมิท้ งั สองมีการต่อแบบอนุ กรม
ในทิ ศ ตรงกัน ข้ามจะท าให้ เกิ ด แรงดัน Vs1 และ Vs2 มี ค่ าเท่ ากับ แรงดัน
ผลต่าง Vd ที่แปรค่าไปตามระยะของแกนเหนี่ ยวนาเคลื่อนที่ไปตามระยะ l
เป็ นดังสมการ
(3)
vd = vs1 − vs 2 = ( A1 sin ext − A2 sin ext )
เมื่ อ น าสั ญ ญาณเอาต์ พุ ต มาผ่ า นวงจรดี ม อดู เลเตอร์ ต ามเทคนิ ค แบบ
อัตราส่ วน [10] จะเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้

Moving Core

l1

2 2exex nP nS (2 L2 + b) 2
l1 = A1 sin ext
 ro 
7
10 mLa Z P  ln 
 ri 

โดยที่

d

b

ri

vS 1 =

vd
vS2
(ข)

vd mod =

vs1 − vs 2
vd
( A sin ext − A2 sin ext )
G=
G= 1
G
vs1 + vs 2
v s1 + v s 2
( A1 sin ext + A2 sin ext )

(4)

สมมติให้ A1 = 1.5 , A2 = 0.5 จะได้ vd = 1sin ex t จากสมการที่
(4) สามารถเขียนใหม่ได้ดงั นี้
vd
1sin t
1
(5)
vd mod =
G=
G= G=K
vs1 + vs 2

2sin t

2

โดยที่ G คืออัตราขยาย และ K คือค่าคงที่ไฟตรงที่ได้นน่ั เอง

3. ชิพโปรแกรมฟิ ลด์แถวลาดับแบบอนาล็อก (FPAAs)

(ค)

บริ ษ ัท Anadigm [11-12] ได้ท าการผลิ ต ชิ พ โปรแกรมฟิ ลด์แ ถว
ลาดับแบบอนาล็อก (Field Programmable Analog Arrays : FPAAs) เบอร์
AN231E04 ทางานภายใต้เทคโนโลยีตวั เก็บประจุแบบสวิตซ์ เพื่อใช้ใน
การประมวลผลสัญญาณทางแอนะล็อกที่มีความยืดหยุน่ ในการใช้งานเมื่อ

รู ปที่ 1 LVDT: (ก) โครงสร้างภายใน (ข) วงจรสมมูล (ค) อุปกรณ์จริ ง

วงจรสมมูลของหม้อแปลงผลต่างความเหนี่ ยวนาแบบเชิ งเส้นแสดง
ดั ง รู ป ที่ 1 (ข) จากรู ปจะเห็ น ได้ ว่ า หากให้ แ รงดั น กระตุ้ น มี ค่ า เป็ น
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ต้องการเปลี่ยนฟังก์ชน่ั การทางาน ภายในตัวจะประกอบด้วย 7 แอนะล็อก
I/O และฟั งก์ชั่น บล็อ กหรื อ เรี ยกอีก อย่างว่า CAB (Configurable Analog
Block) จานวน 4 ตัวดังรู ปที่ 2 ซึ่ งในแต่ละ CAB จะมีออปแอมป์ จานวน 2
ตัวทางานที่ความถี่ 50 MHz วงจรเปรี ยบเทียบสัญญาณ 1 ตัว และค่าความ
จุที่สามารถโปรแกรมได้จานวน 8 ตัว

Name

Options

SumDiff1&
SumDiff2

Divider1

FilterBilinear1

Parameters

Clocks

Output changes
On:Phase 1
Input 1: non-inverting
Input 2: inverting
Input X

Gain1 (Upper
input): 1.00
Gain1 (Lower
input): 1.00
Divisor
Factor: 1

ClockA:250kHz

Filter type: Low pass
Input sampling phase:
Phase 2 Polarity: Noninverted

Corner
frequency
[kHz]: 0.275
Gain: 12.00

ClockA:250kHz

ClockA:250kHz
ClockB:4000kHz

5. ผลการทดสอบวงจรที่นาเสนอ
เพื่อเป็ นการยืนยันความถูกต้องและใช้งานได้ของวงจรที่นาเสนอนั้น
โปรแกรม AnadigmDesigner2 จึ ง ได้ ถู ก น ามาใช้ ใ นการจ าลองการ
ทางานของวงจรดังกล่าว โดยการกาหนดพารามิเตอร์ ของบล็อกวงจรย่อย
ต่าง ๆ ในวงจรที่นาเสนอนั้น จักต้องคานึ งถึงความถี่ของสัญญาณนาฬิกาที่
ใช้ในการท างานเป็ นส าคัญ เนื่ อ งจากบล็ อ กวงจรหารนั้น มี ส องอิ น พุ ต
อินพุตที่เป็ นตัวหารจักต้องใช้ความถี่ที่ม ากกว่าอีกอินพุตหนึ่ ง 16 เท่าและ
สู งสุ ดไม่เกิน 4 MHz ดังนั้นสัญญาณนาฬิกาที่ใช้กบั แต่ละบล็อกวงจรย่อย
จึงถูกเซ็ตไว้เท่ากับ 250 kHz มีเพียงบล็อกวงจรหารที่เซ็ ตสัญญาณนาฬิกา
เป็ น Clock A = 250 kHz แ ล ะ Clock B = 4 MHz ส าห รั บ ก าร เซ็ ต
พารามิเตอร์อื่น ๆ ของวงจรย่อยต่าง ๆ นั้น สามารถดูได้จากตารางที่ 1
จากคุณสมบัติของ LVDT ที่ ใช้ในการพิจารณานั้น สามารถใช้การ
กระตุ้น ที่ ข ดปฐมภู มิ ด้ว ยความถี่ 20 Hz – 20 kHz ในที่ น้ ี เลื อ กความถี่
เท่ากับ 2.5 kHz ในการทดสอบ
จากข้อมูลของแรงดันทุติยภูมิ เมื่ อระยะแกนของ LVDT อยู่ที่ระยะ
ต่าง ๆ นั้น เมื่อพิจารณาที่ระยะแกนเท่ากับ – 2.8 มม. จึงทาการป้อนแรงดัน
ไซนู ซ อยด์ ค วามถี่ 2.5 kHz แอมปลิ จู ด เท่ ากับ 0.95 V ที่ อิ น พุ ต Vs1 ซึ่ ง
เปรี ยบเสมือนแรงดันเอาต์พุตจากขดทุติยภูมิขดที่ 1 แอมปลิจูดเท่ากับ 1.40
V ที่อินพุต Vs2 ซึ่ งเปรี ยบเสมือนแรงดันเอาต์พุตจากขดทุติยภูมิขดที่ 2 ได้
กราฟของแรงดันเปรี ยบเทียบระหว่าง Vs1 Vs2 และ Vout ดังแสดงในรู ปที่ 4
โดยกราฟสัญญาณสี ชมพูคือ Vs1 สี เขียวคือ Vs2 และสี ฟ้าคือ Vdmod

รู ปที่ 2 สถาปัตยกรรมภายใน FPAA

4. การพัฒนาวงจรปรับแต่ งสัญญาณโดยใช้ FPAA
บทความนี้ ใช้ FPAA (AN231E04-Anadigm) เป็ นอุ ป กรณ์ ห ลัก ใน
การสร้ างและใช้โ ปรแกรม AnadigmDesigner2 ในการจ าลองผลการ
ท างาน วงจรปรั บ แต่ ง สั ญ ญาณประกอบไปด้ ว ยวงจรรวมสั ญ ญาณ
(SumDiff) จ านวน 2 วงจร วงจรหาร (Divider) 1 วงจร และวงจรกรอง
ความถี่ ต่ า ผ่ า น (FilterBilinear) 1 วงจร โดยท าการเลื อ กอุ ป กรณ์ จาก
Configurable Analogue Modules (CAMs) และตั้ งค่ า แต่ ล ะฟั งก์ ช่ั น ตามที่
ปรากฏในตารางที่ 1 จากรู ปที่ 3 สัญญาณแรงดันอินพุตจากขดทุติยภูมิชุด
แรกคือ Vs1 และสัญญาณแรงดันอินพุตจากขดทุติยภูมิชุดสองคือ Vs2 ของ
อุปกรณ์ LVDT ถูกป้ อนเข้าที่อินพุตของวงจรรวมสัญญาณทั้งสองตัว และ
ส่ งสัญญาณที่ได้ไปเข้าวงจรหาร จะได้สัญญาณเอาต์พุตเป็ นไปตามสมการ
ที่ 5 สัญญาณที่ได้จะออกเป็ นค่าแรงดันไฟตรง ที่มีขนาดแอมปลิจูดต่าและ
มีการกระเพื่อม ดังนั้นวงจรกรองความถี่ต่าผ่านจึงถูกนามาใช้เพื่อทาหน้าที่
เป็ นตัวกรองการลบรอยหยัก (Anti-aliasing filter)

รู ปที่ 4 สัญญาณเอาต์พุตของวงจรที่นาเสนอเมื่อระยะแกนเท่ากับ 2.8 มม.
รู ปที่ 3 ฟังก์ชนั่ ภายในของวงจรปรับแต่งสัญญาณโดย FPAA
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ท านองเดี ย วกัน ที่ ร ะยะแกนเท่ า กับ 0 มม. เปลี่ ย นแอมปลิ จู ด เป็ น
เท่ า กับ 1.17 V ที่ อิ น พุ ต Vs1 แอมปลิ จู ด เท่ า กับ 1.17 V ที่ อิ น พุ ต Vs2 ได้
กราฟของแรงดันเปรี ยบเที ยบระหว่าง Vs1 Vs2 และ Vout ดังแสดงในรู ปที่ 5
เช่ น เดี ยวกัน ที่ ระยะแกนเท่ ากับ +2.8 มม. เปลี่ ยนแอมปลิ จูด เป็ นเท่ ากับ
1.39 V ที่ อิน พุต Vs1 แอมปลิ จูดเท่ากับ 0.96 V ที่ อินพุ ต Vs2 ได้กราฟของ
แรงดันเปรี ยบเทียบระหว่าง Vs1 Vs2 และ Vout ดังแสดงในรู ปที่ 6

สาหรับค่าของแรงดันเอาต์พุตที่ระยะแกน ณ ตาแหน่งต่าง ๆ ในช่วง
ปฏิบตั ิการระหว่าง -3 มม. ถึง +2.8 มม. นั้น แสดงให้เห็นดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 2 ซึ่ งจะเห็ น ได้ว่าค่าของแรงดันเอาต์พุ ตที่ ได้ ในแต่ ละตาแหน่ ง
แกนจากวงจรที่นาเสนอนั้นมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่คานวณได้จากสมการที่ 4
เช่ นกัน และเมื่อนาค่าจากตารางที่ 2 มาพล็อตเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์
ของระยะแกนกับแรงดันเอาต์พุตที่ได้จะเห็นว่า ค่าแรงดันเอาต์พุตที่ได้จาก
วงจรที่ น าเสนอ (จุ ด สี ด า) มี ค่ า ใกล้เคี ย งกับ ความเป็ นเชิ ง เส้ น ในช่ ว ง
ปฏิบตั ิการ (เส้นตรง Linear regression) ดังปรากฏในรู ปที่ 7
3

From Table 2
Linear regression

2

1

Vout (V)

รู ปที่ 5 สัญญาณเอาต์พุตของวงจรที่นาเสนอเมื่อระยะแกนเท่ากับ 0 มม.

0

-1

-2

-3
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Distance (mm)

รู ปที่ 7 แรงดันเอาต์พุตที่ได้เทียบกับความเป็ นเชิงเส้นในช่วงปฏิบตั ิการ

รู ปที่ 6 สัญญาณเอาต์พุตของวงจรที่นาเสนอเมื่อระยะแกนเท่ากับ +2.8 มม.

6. สรุป

จากรู ปของสัญญาณเอาต์พุตที่ได้ในรู ปที่ 4-6 จะเห็นได้ว่าสัญญาณ
เอาต์พุตที่ได้น้ นั เป็ นสัญญาณไฟตรงที่ค่อนข้างเรี ยบ โดย ณ ตรงตาแหน่ ง
ที่ แ รงดั น Vs1 และ Vs2 เท่ า กั บ 0 V นั้ น จะมี ก ารกระเพื่ อ มเล็ ก น้ อ ยอัน
เนื่ องจากการหารด้วยศูนย์ แต่ก็สามารถถูกกาจัดออกไปได้บางส่ วนจาก
การกรองความถี่สูงทิง้ ไปของวงจรกรองความถี่ต่าผ่านนัน่ เอง

จากผลการจ าลองการท างานของวงจรที่ น าเสนอผ่ านโปรแกรม
AnadigmDesigner2 นั้น จะเห็นได้ว่าแรงดันเอาต์พุตของวงจรที่นาเสนอ
มีความใกล้เคียงกับแรงดันไฟตรงที่คานวณได้จากหลักการของอัตราส่ วน
แรงดัน และเมื่ อพิ จารณาตลอดทั้งช่วงปฏิ บตั ิการที่ ดาเนิ นการทดสอบก็
พบว่ าแรงดัน เอาต์พุ ต ที่ ไ ด้ ณ ต าแหน่ งของแกนที่ ระยะต่ าง ๆ มี ค วาม
ใกล้เคียงกับความเป็ นเชิงเส้นมาก โดยวงจรที่นาเสนอนี้ ยงั สามารถพัฒนา
ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ง่ า ยขึ้ น เช่ น การเพิ่ ม บล็ อ กวงจรก าเนิ ด ความถี่
(oscillator) เข้าไป เพื่อใช้เป็ นส่ วนของการสร้างสัญ ญาณแรงดันกระตุ้น
เพื่ อ ป้ อ นให้ กับ ขดลวดปฐมภู มิ ซึ่ งก็ จ ะสะดวกกว่า การใช้วงจรก าเนิ ด
ความถี่ ภายนอกที่ ต้องคานวณค่าอุป กรณ์ ที่ต้องใช้ ในขณะที่ FPAA นั้น
ส า ม า ร ถ ก าห น ด ค ว า ม ถี่ ที่ ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ล ง ไ ป ใ น โ ป ร แ ก ร ม
AnadigmDesigner2 แล้วก็ทาการโปรแกรมลงบนชิพ FPAA ได้เลย

ตารางที่ 2 ค่าแรงดันเอาต์พุตที่ได้ ณ ตาแหน่งของระยะแกนต่าง ๆ
L
(mm)
-3
-2.8
-2.6
-2.4
-2.2
-2
-1.8
-1.6
-1.4
-1.2
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2

Vs1
(V)
0.94
0.95
0.97
0.99
1.00
1.02
1.03
1.05
1.06
1.08
1.10
1.11
1.13
1.14
1.16

Vs2
(V)

Vdmod
(V)

L
(mm)

1.41
1.40
1.38
1.36
1.35
1.33
1.32
1.30
1.29
1.27
1.25
1.24
1.22
1.21
1.19

-2.43
-2.33
-2.12
-1.91
-1.81
-1.61
-1.5
-1.3
-1.19
-0.99
-0.78
-0.68
-0.47
-0.37
-0.16

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2.6
2.8

Vs1
(V)
1.17
1.19
1.21
1.22
1.24
1.25
1.27
1.28
1.30
1.32
1.33
1.35
1.36
1.38
1.39

Vs2
(V)
1.18
1.16
1.14
1.13
1.11
1.10
1.08
1.07
1.05
1.03
1.02
1.00
0.99
0.97
0.96

Vdmod
(V)
-0.011
0.14
0.34
0.45
0.66
0.76
0.97
1.07
1.27
1.48
1.58
1.79
1.89
2.1
2.2
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บทคัดย่อ

1.

บทนํา

ในปั จจุบนั มีการนําเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง (IoT :
Internet of Things) มาใช้งานกันอย่างแพร่ หลาย เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ มนุ ษย์ ทั้ง ในด้านทัว่ ไปในชี วิตประจําวัน เช่ น อุ ป กรณ์ อ ตั โนมัติใน
ครัวเรื อน ยานพาหนะ เป็ นต้น และในด้านอื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจงลงไป เช่น
การแพทย์ การทหาร และที่สาํ คัญคือ การกีฬา ในการจัดการแข่งขันกีฬา มี
การนํา IoT มาใช้ กัน เป็ นจํา นวนมาก เช่ น ในกี ฬ าฟุ ต บอล มี ก ารใช้
เทคโนโลยีตรวจจับลูกฟุตบอลข้ามเส้นประตู (Goal Line Technology) [1]
เพื่อตรวจจับการเข้าประตูของลูกฟุตบอล และส่ งสัญญาณแจ้งเตือนไปยัง
นาฬิ ก าข้อ มื อ ของผู ้ต ัด สิ น หรื อในกี ฬ าประเภทตาข่ า ย เช่ น เทนนิ ส
วอลเลย์บอล หรื อ แบดมินตัน ก็มีการใช้เทคโนโลยีการตรวจจับตําแหน่ง
การตกของลูก (Hawk-eye) [2] เพื่อความยุติธรรมของกีฬา
นอกเหนื อจากในการแข่งขัน ในการฝึ กซ้อมของนักกีฬาก็สามารถ
นํา IoT มาประยุกต์ใช้กบั วิทยาศาสตร์ การกี ฬาเพื่อ พัฒนาศักยภาพของ
นักกี ฬาได้อย่างเป็ นระบบ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะทางกายภาพของ
นักกีฬา ทั้งสมรรถภาพและศักยภาพ ให้เหมาะสมกับแต่ละชนิ ดกีฬา เพื่อ
นําไปวิเคราะห์และออกแบบรู ปแบบการฝึ กซ้อมของนักกีฬาได้
กีฬาแบดมินตัน (Badminton) เป็ นกีฬาประเภทตาข่าย (Net Sport) มี
อุปกรณ์คือไม้ และลูกขนไก่ โดยธรรมชาติของกีฬาแบดมินตันนั้น จะเป็ น
การแข่ งขันที่ รวดเร็ ว ว่องไว มี ความเข้มข้นสู งและต้องใช้สมาธิ ในการ
แข่งขันอย่างมาก ในแง่กายภาพนั้น นักกีฬาต้องมีความคล่องตัว ปฏิกิริยา
และความรวดเร็ ว การฝึ กซ้อมเพื่อพัฒนาความคล่องตัวและปฏิกิริยาจึงเป็ น
สิ่ งสํ า คัญ โดยทั่ ว ไปแล้ ว การทดสอบความคล่ อ งตั ว ของนั ก กี ฬ า
แบดมินตันจะใช้วิธีการวิ่งตามจุด โดยจับเวลาที่ใช้ในการทดสอบรวม ไม่
มีการจับเวลาในระหว่างแต่ละจุด และจับเวลาด้วยนาฬิกาจับเวลา ผลการ
ทดสอบจึ ง อาจคาดเคลื่ อ นได้ และเป็ นอุ ป สรรคต่ อ การนํา ข้อ มู ล ไป
วิเคราะห์

กีฬาแบดมินตันเป็ นกีฬาที่ตอ้ งใช้ความเร็ วและความคล่องตัวสู งใน
การเคลื่ อ นที่ ร ะยะสั้ น ส่ ง ผลให้ร ะบบการทดสอบความคล่ อ งตัว ของ
นักกี ฬาแบดมิ นตันจําเป็ นที่ จะต้องใช้ระบบที่ มีความแม่ นยําสู ง เพื่อให้
นักกีฬาและผูฝ้ ึ กสอนสามารถนําผลไปวิเคราะห์และวางแผนการฝึ กซ้อม
ได้ งานวิจ ัย นี้ เสนอระบบทดสอบปฏิ กิ ริ ย าความคล่ อ งตัว ของนัก กี ฬ า
แบดมิ น ตั น โดยนํ า อิ น เทอร์ เน็ ต ของสรรพสิ่ ง มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
วิทยาศาสตร์ การกีฬา โดยมีการบันทึกเวลาที่นกั กีฬาเคลื่อนที่ไปแต่ละจุด
และแสดงผล จากการทดลองระบบโดยการเปรี ยบเทียบกับเวลาจากวิดีโอ
ที่บนั ทึกขณะทดสอบ พบว่าระบบมี ความคลาดเคลื่ อนเฉลี่ ยอยู่ที่ร้อยละ
4.5 ในขณะที่ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของการใช้คนจับเวลาอยูท่ ี่ร้อยละ 7.4
คํ า สํ า คั ญ : ความคล่ อ งตัว , การทดสอบสมรรถภาพ, กี ฬ าแบดมิ น ตัน ,
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง

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
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จากปั ญหาดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและความแม่นยําของการ
ทดสอบ ทําให้ผจู ้ ดั ทํามีแนวคิดที่จะทําอุปกรณ์ทดสอบปฏิกิริยาและความ
คล่ อ งตัว สํ า หรั บ นัก กี ฬ าแบดมิ น ตัน โดยมี อุ ป กรณ์ ต รวจจับ และส่ ง
สัญญาณเพื่อบันทึกเวลา ทําให้สามารถทดสอบและวิเคราะห์การเคลื่อนที่
ของนักกี ฬาแบดมินตันได้ดียิ่งขึ้น และทําให้ผูฝ้ ึ กสอนสามารถนําข้อมูล
จากการทดสอบไปพัฒนารู ปแบบการฝึ กซ้อมให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

นักกี ฬ าใช้เ คลื่ อ นที่ ระหว่างจุ ด ผลการทดสอบคื อ เมื่ อนักกี ฬ าใช้ระบบ
ทดสอบอย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลา 3 สัปดาห์ พบว่านักกีฬาสามารถทําเวลาได้
เร็ วขึ้นในการทดสอบทุกรู ปแบบ

2.2 Time of Flight Sensor (ToF Sensor)

เป็ นเซนเซอร์ที่ใช้ในการวัดระยะทางโดยใช้หลักการ Time of Flight
(ToF) หรื อระยะเวลาที่ใช้ในการส่ งสัญญาณและสะท้อนกลับมาหลังจาก
กระทบกับวัตถุ โดยเซนเซอร์ ToF จะใช้คลื่นแสงในการวัด โดยไม่
คํานึงถึงสี และรู ปร่ างของวัตถุ ทําให้เซนเซอร์ ToF มีความแม่นยําสู ง และ
สามารถตรวจจับวัตถุได้ระยะไกลมากกว่าเซนเซอร์แสงปกติ [7] ใน
ปั จจุบนั มีการใช้เทคโนโลยี ToF ในกล้องโทรศัพท์มือถือ เช่น โหมดหน้า
ชัดหลังเบลอ [8]

2. งานวิจัยและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

ในงานวิจยั [3] มีการพัฒนาระบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว
ของนัก กี ฬ าแบดมิ น ตัน แบบทดสอบเป็ นการวิ่ ง 6 จุ ด ตรวจจับ การ
เคลื่อนที่ของนักกีฬาโดยใช้แผ่นเหยียบที่ต้ งั อยูแ่ ต่ละจุด และส่ งผ่านข้อมูล
โดยใช้สาย อุ ปกรณ์ ค วบคุ มเป็ น Raspberry Pi Zero W เชื่ อ มต่ อ กับแผ่น
เหยียบผ่าน GPIO Pin ควบคุ มการทดสอบทั้งหมดผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
จากการทดลองในงานวิจยั [1] เมื่อเปรี ยบเทียบเวลาที่จบั ได้จากระบบกับ
เวลาจากวิ ดี โ อที่ บ ัน ทึ ก ขณะทดสอบ พบว่ า มี ค วามคลาดเคลื่ อ นอยู่ที่
4.774%
ในงานวิจ ัย [4] มี ก ารพัฒ นาระบบฝึ กซ้อ มความคล่ อ งตัว การยืน
ตําแหน่ง และปฏิกิริยาของนักกีฬาแบดมินตันโดยใช้เซนเซอร์ อินฟราเรด
โดยส่ ง ผ่า นข้อ มู ล ด้ว ยโมดู ล Wi-Fi เป็ นการสร้ า งแบบฝึ กซ้อ มสํา หรั บ
นักกีฬาแบดมินตันด้วยวิธีการบอกจุดและให้นักกี ฬาเคลื่อนที่ไปตามจุด
ในสนามจริ ง สลับกับการรั บ ลู ก จากฝั่ ง ตรงข้า ม โดยมี อุ ปกรณ์ 2 กลุ่ ม
ทํางานร่ วมกันแบบไร้สาย ประกอบด้วย 1.อุปกรณ์ควบคุม (Master) มี 1
ชุด ทําหน้าที่ควบคุมการทํางานและรับ-ส่ งข้อมูลกับ 2.อุปกรณ์ตรวจจับ
(Slaves) ที่ มี 4 ชุ ด ตั้งอยู่บริ เ วณด้า นข้า งของสนามฝั่ งละ 2 ชุ ด โดยชุ ด
อุปกรณ์ ควบคุมและอุปกรณ์ ตรวจจับจะใช้โมดู ล Wi-Fi ESP8266 series
12-F ในการรับส่ งข้อมูลระหว่างกัน
ในงานวิ จ ัย [5] มี ก ารออกแบบระบบทดสอบสมรรถภาพการ
เคลื่อนที่ของนักกีฬาแบดมินตันในการเคลื่อนที่ไปยังจุดต่าง ๆ ในสนาม
แบดมิ น ตัน อุ ป กรณ์ ป ระกอบด้ว ยชุ ด ควบคุ ม (Master) 1 ชุ ด และชุ ด
อุปกรณ์ตรวจจับ (Slaves) 8 ชุด รับ-ส่ งข้อมูลกันแบบใช้สายด้วยมาตรฐาน
RS-485 โดยอุปกรณ์ควบคุม (Master) ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
Mega 2560 และชุ ดอุปกรณ์ตรวจจับ (Slaves) ประกอบไปด้วยเซนเซอร์
Time of Flight รุ่ น VL53L1X
งานวิ จ ัย [6] การพัฒ นาระบบเพื่ อ ทดสอบปฏิ กิ ริ ย าของนั ก กี ฬ า
แบดมินตันโดยมีรูปแบบการทดสอบ 2 แบบได้แก่การทดสอบแบบวิ่ง 6
จุด (ทั้งแบบกําหนดจุดและสุ่ มจุด) และการทดสอบแบบวิ่งรู ปตัวที โดยมี
อุปกรณ์คือ PLC (Programmable Logic Controller) ที่เขียนโปรแกรมโดย
ใช้ Sequential Function Chart ในการควบคุ มการทํางานทั้งหมด ทํางาน
ร่ วมกับไฟแอลอี ดีแสดงตําแหน่ ง และเซนเซอร์ อินฟราเรด โดยรั บ-ส่ ง
ข้อ มู ลระหว่าง PLC กับ ส่ ว นอื่ น ๆ ด้ว ย Wi-Fi Module โดยระบบจะทํา
หน้าที่ จบั เวลาที่ นักกี ฬ าใช้ในการตอบสนองต่ อ ไฟแอลอี ดี และเวลาที่

รู ปที่ 1 หลักการทํางานของ Time of Flight Sensor

2.3 รูปแบบการทดสอบความคล่ องตัวของนักกีฬาแบดมินตัน

2.3.1 การวิง่ 6 จุด (Six-Point Run) [9]
เป็ นการทดสอบโดยมีการกําหนดจุด 6 จุดในสนาม ได้แก่ ด้านหน้า
ซ้ายและขวา กลางเส้นข้างด้านซ้าย กลางเส้นข้างด้านขวา ท้ายคอร์ ทด้าน
ซ้ า ยและด้า นขวา นัก กี ฬ าจะต้อ งทํา การเคลื่ อ นที่ ไ ปยัง แต่ ล ะจุ ด และ
เคลื่ อนที่ กลับมาที่ จุดกึ่ งกลางคอร์ ท และเคลื่ อนที่ ไปยังจุดถัดไป เรื่ อย ๆ
จนครบทุกจุด

รู ปที่ 2 การทดสอบแบบวิง่ 6 จุด
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3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

2.3.2 การวิง่ รูปตัวที (T-Test) [10]
เป็ นการทดสอบโดยมี ก ารกํา หนดจุ ด 4 จุ ด ในสนาม ได้แ ก่ จุ ด
กึ่งกลางคอร์ ท จุดตัดเส้นกลางคอร์ ทด้านซ้าย จุดตัดเส้นกลางคอร์ ทด้าน
ขวา และจุดกึ่ งกลางท้ายคอร์ ท นักกี ฬาจะเริ่ มวิ่งจากท้ายคอร์ ทไปยังจุด
กึ่งกลาง จากนั้นต้องสไลด์ไปทางซ้ายจนถึงจุดด้านซ้าย ต่อด้วยสไลด์ไป
ด้า นขวาผ่ า นจุ ด กึ่ ง กลางไปถึ ง จุ ด ด้า นขวา แล้ว จึ ง สไลด์ ก ลับ ไปที่ จุ ด
กึ่งกลาง จบด้วยการวิง่ ถอยหลังกลับไปที่จุดเริ่ มต้น

แผนภาพระบบมีโครงสร้างตามรู ปที่ 5 ประกอบด้วย 4 ส่ วนหลัก
ได้แ ก่ (A) อุ ป กรณ์ ต รวจจับ จํา นวน 7 ชุ ด ซึ่ งใช้โ มดู ล ESP32 ทํา งาน
ร่ ว มกับ Time of Flight Sensor รุ่ น VL53L1X โดยมี LED แสดงสถานะ
เมื่ อ ตรวจจับ นั ก กี ฬ าได้ อุ ป กรณ์ ต รวจจับ (A) จะมี ก ารบัน ทึ ก เวลา
(timestamp) เมื่อนักกีฬาเคลื่อนที่เข้ามาในระยะที่กาํ หนดในแต่ละจุด และ
ส่ งข้อมูลได้แก่ 1. หมายเลขอุปกรณ์ที่ตรวจจับได้ และ 2. เวลาที่ตรวจจับ
ได้ ไปยังส่ วน (B) หรื ออุปกรณ์เกตเวย์ (Raspberry Pi) โดยใช้โพรโทคอล
HTTP ด้ ว ยสั ญ ญาณ Wi-Fi โดยอุ ป กรณ์ เ กตเวย์ จะเก็ บ ข้ อ มู ล ไว้ใ น
ฐานข้อมูล MySQL เมื่ อทดสอบจบในแต่ละรอบจะมี การส่ งข้อมูลไปยัง
เซิ ร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล (D) โดยมีเว็บแอปพลิเคชัน (C) ในการควบคุมการ
ทดสอบและแสดงผลการทดสอบ

รู ปที่ 3 การทดสอบแบบวิง่ รู ปตัวที

3. รายละเอียดการพัฒนา

ระบบทดสอบปฏิ กิ ริ ย าความคล่ อ งตัว ของนัก กี ฬ าแบดมิ น ตัน
ประกอบด้วย 4 ส่ วน ได้แก่ (A) อุปกรณ์ตรวจจับ, (B) อุปกรณ์เกตเวย์, (C)
เว็บแอปพลิเคชัน และ (D) เซิ ร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล ดังรู ปที่ 4

3.1 ภาพรวมของระบบ

รู ปที่ 5 แผนภาพของระบบ

ภาพรวมของระบบดังรู ปที่ 4 ประกอบไปด้วย อุปกรณ์ตรวจจับ (A)
ที่วางอยูต่ ามตําแหน่งต่าง ๆ ตามรู ปแบบของการทดสอบ, อุปกรณ์เกตเวย์
(B), เว็บแอปพลิเคชัน (C) และ ฐานข้อมูล (D)
โดยระบบจะเริ่ มจากการที่ผูค้ วบคุมการทดสอบสร้างแบบทดสอบ
บนเว็บแอปพลิ เคชัน (C) ซึ่ งมี การติ ดต่ อกับอุ ปกรณ์ เกตเวย์ (B) จากนั้น
อุ ปกรณ์ ตรวจจับ (A) จะทํา หน้า ที่ ตรวจจับและบันทึ กเวลาเมื่ อ นักกี ฬา
เคลื่อนที่มาที่จุดนั้น ๆ แล้วส่ งข้อมูลไปยังอุปกรณ์เกตเวย์ (B) ผ่านสัญญาณ
Wi-Fi เมื่ อ จบการทดสอบแต่ ล ะครั้ งอุ ป กรณ์ เ กตเวย์จ ะส่ ง ข้อ มู ล ไปยัง
ฐานข้อมูล (D) และมีการแสดงผลที่เว็บแอปพลิเคชัน (C)

3.3 การออกแบบอุปกรณ์ ตรวจจับ

อุ ปกรณ์ ตรวจจับประกอบด้วยบอร์ ดควบคุ ม ESP32 เชื่ อมต่อกับ
ToF Sensor รุ่ น VL53L1X โดยสื่ อ สารกัน ด้ว ย I2C และใช้พ ลัง งานจาก
แบตเตอรี่ พกพาขนาด 5000 mAh ดังรู ปที่ 6 และ 7
3.3.1 การกําหนดตัวแปรของ ToF Sensor
ToF Sensor รุ่ น VL53L1X มี คุณสมบัติที่สามารถตรวจจับวัตถุได้
ไกลมากที่สุดถึง 4 เมตร และมีมุมการตรวจวัดสู งสุ ดอยูท่ ี่ 27 องศา ซึ่ งตัว
แปรเหล่านี้ สามารถปรับค่าได้ [11] [12] จึงต้องมีการตั้งค่าให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน
โดยได้ทาํ การทดลองใช้งาน VL53L1X โดยนําอุปกรณ์ตรวจจับวาง
ไว้ ที่ ร ะดั บ พื้ น และใช้ ก ารตั้ งค่ า เริ่ มต้ น พบว่ า มี ก ารตรวจจั บ ที่
นอกเหนื อจากที่ ตอ้ งการ ซึ่ งเกิ ดจากการตรวจจับสิ่ งรบกวน และความถี่
การตรวจจับที่ไม่เหมาะสม จึงเปลี่ยนระยะการตรวจจับจากระยะไกลเป็ น
ระยะใกล้ เนื่ องจากในการทํางานจริ ง ระบบจะตรวจจับนักกี ฬาที่ อยู่ใน
ระยะไม่ เ กิ น 50 ซม. จากอุ ป กรณ์ ต รวจจับ และมี ก ารตั้ง ค่ า Region of

รู ปที่ 4 ภาพรวมของระบบ
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Interest (ROI) เป็ น 4x4 array เพื่อปรับมุมการตรวจวัดให้ลดลง ทําให้การ
ตรวจจับผิดพลาดเป็ นไปได้ยากขึ้น

รู ปที่ 10 การทดสอบระบบ
ในการทดสอบมีผเู ้ ข้าร่ วมการทดสอบ 1 คน มีการบันทึกวิดีโอ และ
มีคนจับเวลา 1 คน โดยในการวิง่ รู ปตัวทีจะเริ่ มจากการวิง่ จากท้ายคอร์ทไป
ยังจุดกึ่งกลาง จากนั้นต้องสไลด์ไปทางซ้ายจนถึงจุดด้านซ้าย ต่อด้วยสไลด์
ไปด้านขวาผ่านจุ ดกึ่ งกลางไปถึ งจุ ดด้านขวา แล้วจึ งสไลด์กลับไปที่ จุด
กึ่งกลาง จบด้วยการวิ่งถอยหลังกลับไปที่จุดเริ่ มต้น (1 → 2 → 3 → 2
→ 4 → 2 → 1) โดยทําการทดสอบทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่ งในแต่ละครั้ งผู ้
ทดสอบมีการใช้ความเร็ วมากขึ้นเรื่ อย ๆ ในการประเมินผลการทดสอบจะ
ใช้เวลาในแต่ละช่วงที่ได้จากระบบและจากการใช้คนจับเวลา เปรี ยบเทียบ
กับเวลาจากวิดีโอ

รู ปที่ 6 อุปกรณ์ตน้ แบบของอุปกรณ์ตรวจจับ

(ก.) ToF Sensor
รุ่ น VL53L1X

(ข.) ESP32

(ค.) Power Bank
5000 mAh

รู ปที่ 7 รายละเอียดของอุปกรณ์ตรวจจับ

4.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล

จากการทดสอบ มีการบันทึกเวลาโดยระบบ และบันทึกเวลาโดย
คนจับเวลา นํามาเปรี ยบกับเวลาจากวิดีโอที่บนั ทึกระหว่างทดสอบ และทํา
การคํานวณร้อยละความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของการจับเวลาด้วยระบบและ
การใช้คนจับเวลาเมื่อเทียบกับเวลาจากวิดีโอ โดยจากการทดสอบทั้งหมด
5 ครั้ง ได้ผลลัพธ์ดงั ตารางที่ 1
จากการทดสอบทั้ง 5 ครั้ ง พบว่าค่ าความคลาดเคลื่ อ นเฉลี่ ยของ
ระบบอยูท่ ี่ร้อยละ 4.498 ส่ วนค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของการใช้คนจับ
เวลาอยูท่ ี่ร้อยละ 7.390 โดยเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบพบว่าความเร็ ว
ที่มากขึ้นไม่ส่งผลต่ออัตราความคาดเคลื่อนของระบบ แต่ในการจับเวลา
โดยใช้ค นจับ เวลา พบว่า มี ค วามคลาดเคลื่ อ นมากขึ้ น เมื่ อ ผูท้ ดสอบใช้
ความเร็ วมากขึ้น
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบ

รู ปที่ 8 อุปกรณ์เกตเวย์ (Raspberry Pi)

4. การทดสอบและผลการทดสอบ
4.1 การทดสอบระบบ

ทดสอบการทํางานโดยใช้พ้ืนที่ขนาดเท่ากับสนามแบดมินตันโดย
ใช้การทดสอบแบบการวิง่ รู ปตัวที ประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับ 4 จุดดัง
รู ปที่ 9

การทดลอง
ครั้งที่
1

รู ปที่ 9 รู ปแบบการวิง่ ที่ใช้ทดสอบระบบ

วิดโี อ
3.750
2.683
2.617
2.400
2.383

วิธีการจับเวลา
(หน่ วย : วินาที)
ระบบ
3.825
2.76
2.543
2.223
2.362

3.783

3.338

2.501
3.981

ร้ อยละความ
คลาดเคลื่อนเฉลีย่
เทียบกับวิดโี อ

4.62%

5.48%
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คนจับเวลา
3.552
2.768
2.752
2.618

การทดลอง
ครั้งที่

2

3

วิดโี อ

ระบบ

คนจับเวลา

3.066
2.117
2.003
2.517
2.550

3.118
2.090
2.052
2.507
2.593

3.118
2.201
2.068
2.601

3.133

2.936

2.267
3.468

2.05%

5.42%

3.038
2.034
1.998
2.245
2.156

3.184
2.217
2.018
2.401

ร้ อยละความ
คลาดเคลื่อนเฉลีย่
เทียบกับวิดโี อ
3.017
2.033
2.067
2.200
2.116
3.167

4

ร้ อยละความ
คลาดเคลื่อนเฉลีย่
เทียบกับวิดโี อ
2.734
1.750
1.833
1.700
1.717
3.316

5

เอกสารอ้ างอิง

วิธีการจับเวลา
(หน่ วย : วินาที)

ร้ อยละความ
คลาดเคลื่อนเฉลีย่
เทียบกับวิดโี อ
1.867

2.851

2.354
3.318

3.00%

7.02%

2.883
1.780
1.862
1.912
1.447

2.087
1.982
1.937
1.710

3.191

1.627
3.442

6.79%

8.70%

1.667

1.149

1.081

1.384

1.344

1.067

1.012

1.433

1.456

2.433

2.674

1.497
1.168
1.264
1.266
1.284
2.501

ร้ อยละความ
คลาดเคลื่อนเฉลีย่
เทียบกับวิดโี อ

6.03%

10.33%
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ระบบติดตามและจาแนกพฤติกรรมสั ตว์ โดยใช้ อุปกรณ์ ขนาดเล็ก
Small form factor devices for animal tracking and behavior classification system
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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

บทคัดย่อ
การเลี้ยงสัตว์เป็ นฝูงมีความจาเป็ นต้องเฝ้ าระวังการเกิดโรคติ ดต่อ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถแยกกักกันสัตว์ที่เป็ นโรคและสัตว์ที่อยูใ่ น
กลุ่มเสี่ ยงสัมผัสโรคออกจากฝูง ก่อนที่จะเกิดการแพร่ ระบาดในวงกว้าง
และสร้างความเสี ยหายอย่างมากต่อเกษตรกรผูเ้ ลี้ยง การติดตามตาแหน่ง
และพฤติกรรมของสัตว์อย่างต่อเนื่องช่วยให้เรารับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิด
กับสัตว์ได้รวดเร็ ว รวมทั้งสามารถย้อนรอยข้อมูลตาแหน่ งเพื่อคัดกรอง
สัตว์ตวั อื่นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ ยงสัมผัสโรคออกมาเฝ้าสังเกตการณ์ งานวิจยั นี้
นาเสนอการพัฒนาอุปกรณ์ขนาดเล็กสาหรับติดไว้กบั สัตว์เพื่อรวบรวม
ข้อมูลมาวิเคราะห์ตาแหน่งจากอุปกรณ์จีพีเอส รวมถึงจาแนกพฤติกรรม
การยืน การเดิ น การกิ น และการนอน จากข้อมูล ความเร่ ง 3 แกนและ
ความเร็ วเชิงมุมอีก 3 แกนที่ได้จากหน่วยตรวจวัดความเคลื่อนไหวด้วย
เทคนิ คไดนามิกส์ไทม์วอร์ ปปิ ง โดยจะมีการเก็บข้อมูลตามช่ วงเวลาที่
กาหนดและสั่งให้อุปกรณ์หยุดประมวลผลเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นาน
ที่สุด จากการทดลองพบว่าพฤติกรรมที่ต่างกัน ทาให้ค่าเวกเตอร์ อนุ กรม
เวลามีรูปแบบที่ต่างกัน ซึ่งพฤติกรรมที่จาแนกได้ค่อนข้างแม่นยาคือการ
ยื น และการนอน ในขณะที่ ก ารเดิ นและการกิ น มีค วามแม่น ย าต่ ากว่า
เนื่องจากมีค่าเวกเตอร์อนุกรมเวลาคล้ายกัน

บทนา
ในปั จจุบนั การติดตามพฤติกรรมสัตว์น้ นั มีความสาคัญมากไม่
ว่าจะเป็ นสัตว์ใ นภาคเกษตรกรรม เช่ น วัว ควาย ซึ่ งต้องใช้ใ นการทา
เกษตรเช่นการทานา เมื่อสัตว์ตวั หนึ่งป่ วยและแสดงอาการผิดปกติ ผูเ้ ลี้ยง
ควรสังเกตอาการที่เกิดขึ้นว่ามีพฤติกรรมที่ผิดปกติเกิดขึ้นหรื อไม่ เช่น ถ้า
สัตว์มีการนอนที่มากกว่าปกติ มีการกินที่น้อยผิดปกติ หรื อไม่กินอาหาร
เลย อาจจะมีปัญหาเรื่ องระบบการย่อยอาหาร เดินเป็ นวงกลม เดินถอย
หลัง หรื อลุกเดินไม่ได้เลย อาจมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท

คาสาคัญ: การติดตามสัตว์, การจาแนกพฤติกรรม, 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

จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของสัตว์ในชี วิตประจาวันนั้นก็ จะบ่ง
บอกถึงสภาวะสุ ข ภาพของสัตว์เ องด้วย เช่ นการเดิน การนอน การกิน
หากมากหรื อน้อยเกินไปก็จะเป็ นสิ่ งที่ บ่งบอกถึงความผิดปกติ ของสัตว์
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เอง แต่ในการเลี้ยงสัตว์บางจาพวกที่ จะต้องเลี้ยงในที่เปิ ดโล่งก็ยากที่จะ
สังเกตพฤติกรรมเหล่านี้ได้เป็ นตัว ๆ และหากเลี้ยงไว้ในปริ มาณที่ม ากก็
จะยิ่งยากต่อการสังเกตและจาแนกพฤติกรรมเหล่านี้

ความสู ง) ซึ่ งความแม่นยาของตาแหน่ งที่ ได้น้ ัน จะขึ้ นกับ ตัวแปรหลาย
อย่างเช่น ความห่ างของดาวเที ยมที่ ส่งสัญญาณ ความแปรปรวนของชั้น
บรรยากาศ ซึ่งเมื่อเกิดการตกกระทบกับวัตถุต่าง ๆ ในบรรยากาศและใน
สิ่งแวดล้อมจะทาให้มีผลต่อความแม่นยาของตาแหน่งที่ได้ [3]

อุปกรณ์สาหรั บ ติ ดตามสัตว์น้ ันอาจจะหาได้ง่ายในปั จจุบนั
เนื่องจากมีความต้องการสาหรับการดูแลสัตว์เลี้ยง แต่อุปกรณ์เหล่านั้นก็
จะมีขอ้ จากัดทั้งระยะการใช้งานที่ใช้ระบบ Bluetooth ซึ่งจะมีระยะการส่ ง
สัญญาณที่ส้ ัน และมีการใช้พลังงานสู ง ทาให้อายุการใช้งานค่อนข้างน้อย
ไม่เหมาะกับการนาไปติดกับสัตว์ในภาคเกษตรกรรมที่ตอ้ งอาศัยในทุ่ง
หญ้าที่ค่อนข้างกว้าง ซึ่งไม่สะดวกในการเปลี่ยนอุปกรณ์บ่อย ๆ หรื อหาก
นาไปติดสัตว์ป่า ซึ่งมีอาณาเขตในการอยู่อาศัยค่อนข้างกว้าง และการตาม
จับเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์น้ นั ถือว่าทาได้ลาบาก

โปรโตคอล LoRa นั้ น จะประกอบด้ว ย Physical layer และ
MAC layer ซึ่ งการสื่ อ สารใน Physical layer นั้ น จะรองรั บ การส่ งใน
ระยะไกล ใช้พลังงานต่า ด้วยความเร็ วสู งสุ ด 50 Kbps โดยเราสามารถ
กาหนดค่าแบนด์วิดท์ (BW) และสเปรดดิ้งแฟกเตอร์ (Spreading Factor :
SF) เพื่อควบคุมประสิ ทธิ ภาพในการส่ งข้อมูลได้ โดยสเปรดแฟกเตอร์
นั้ น จะปรั บ เพิ่ ม ลดระยะการส่ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ ท าให้ อัต ราการส่ ง ข้ อ มู ล
เปลี่ยนแปลงตามระยะการส่ งข้อมูลนั้น [5]

จากปั ญหาที่ พบทั้งหมดจึ งนามาสู่ แนวคิดการแก้ปัญหา ด้วย
การพัฒนาระบบติดตามและจาแนกพฤติกรรมสัตว์ โดยจะเก็บข้อมูลและ
ช่ ว ยจ าแนกพฤติ ก รรมของสั ต ว์เ พื่ อ ลดความยากในการสั ง เกตความ
ผิดปกติของสัตว์ไม่ว่าจะเป็ นการกิน การเดิน การนอน ของสัตว์ซ่ ึ งใน
บางครั้งอาจจะเสี่ ยงที่จะป่ วยและนาไปสู่ การระบาดสู่ สัตว์ตวั อื่น ๆ ต่อไป
ซึ่งอุปกรณ์ที่นาไปติดที่ตวั สัตว์น้ นั จะต้องทาให้มีน้ าหนักไม่เกิน 5% ของ
น้ าหนัก ตัวสัตว์ [1] เพื่อไม่ทาให้ เ กิ ดปั ญหาในการดารงชี วิตของสั ต ว์
รวมทั้งมีการเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน แม่นยา รวมทั้งมีการใช้งานแบตเตอรี่
ต้องมีอายุเ หมาะสมกับการใช้ง าน รวมทั้งมีก ารจาแนกและวิเ คราะห์
พฤติกรรมของสัตว์ให้ออกมาได้แม่นยาเพื่อความง่ายของเกษตรกรเอง

แอคเซเลอโรมิเตอร์ (Accelerometer) เป็ นอุปกรณ์สาหรั บวัด
ความเร่ งการเคลื่อนไหวของวัตถุ โดยแอคเซเลอโรมิเตอร์ จะประกอบไป
ด้วย ลูกตุม้ น้ าหนักและสปริ ง ลูกตุม้ จะถูกกดไปอีกด้านเมื่อมีความเร่ ง
เกิดขึ้น และจะกลับมาอยูท่ ี่เดิมหากความเร่ งกลายเป็ นศูนย์ และภายในจะ
มีเซนเซอร์เพื่อใช้ตรวจจับความเร่ งของลูกตุม้ ในระบบ[6] ในงานวิจยั นี้
จะใช้ แอคเซเลอโรมิ เตอร์ ที่ มีก ารเก็บ ค่าความเร่ งทั้ง 3 แกนเพื่ อน ามา
จาแนกพฤติกรรม
ไจโรสโคป (Gyroscope) เป็ นอุ ป กรณ์ ส าหรั บ วัด ความเร่ ง
เชิงมุมของวัตถุ โดยการนาวงล้อมาติดในวงแหวนที่หมุนได้ โดยที่วงล้อ
จะนอนอยู่แนวระนาบ แต่วงแหวนสามารถหมุนได้อิสระ โดยไจโรส
โคปมีวิธีก ารทางานคื อเมื่อมีแ รงมากระทากับวงแหวนด้านนอก แกน
หมุ น ภายในจะพยายามรั ก ษาสภาพและทิ ศ ทางเอาไว้เ สมอท าให้ เ รา
สามารถหาทิศทางที่เปลี่ยนแปลงในขณะนั้นได้ [7] ในงานวิจยั นี้ ไจโรส
โคปจะมี ส่ วนช่ วยในการติ ด ตามพฤติ ก รรมให้ มี ค วามแม่ น ย ามากขึ้ น
อนุ กรมเวลา (Time Series) คือ เซตของข้อมูลเชิงปริ ม าณที่
จัดเก็บในช่วงเวลาหนึ่ ง ตัวอย่างเช่น ดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละวัน
เมื่อปิ ดทาการซื้อขายในแต่ละวัน รายได้ประชาชาติ (GNP) รายไตรมาส
รายรับในแต่ละปี ของบริ ษทั แห่งหนึ่ง เป็ นต้น [15]

งานวิ จั ย นี้ เป็ นการต่ อ ยอดจากงานวิ จั ย ระบบติ ด ตาม
พฤติกรรมสัตว์ และวิเคราะห์ความเสี่ ยงในการติดโรค ของ กมลชนก ศิริ
พจนาทิ พย์ [2] โดยเน้น ไปที่ ก ารเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพของตัวติ ด ตามให้มี
น้ า หนัก โดยรวมน้อ ยลง เพื่ อ ให้ ส ามารถติ ด กับ สั ต ว์ที่ มี น้ า หนั ก น้ อ ย
กว่ า เดิ ม ได้ รวมทั้ง เพิ่ ม โมดู ล ส าหรั บ การเก็ บ ข้อ มู ล เพิ่ ม ขึ้ น และการ
ปรับปรุ งการจาแนกพฤติกรรมให้จาแนกได้แม่นยามากขึ้น

2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 เทคโนโลยีที่นามาใช้

งานวิจยั นี้ จะนาค่าต่าง ๆ ที่ได้จากอุปกรณ์แอคเซเลอโรมิเตอร์
และไจโรสโคปมาประกอบรวมกันให้อยูใ่ นรู ปของอนุกรมเวลาเพื่อนามา
จาแนกพฤติกรรมต่อไป

จี พี เ อส (Global Positioning System - GPS) เป็ นระบบที่ ใ ช้ ใ นการรั บ
ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อนามาระบุเป็ นตาแหน่งที่อยูโ่ ดยสัญญาณดาวเทียม
จะประกอบไปด้ว ยข้อ มู ล ที่ ร ะบุ ต าแหน่ ง และเวลาขณะส่ ง สั ญ ญาณ
อุปกรณ์ GPS จะต้องนาสัญญาณเหล่านี้มาประมวลผลเพื่อใช้ในการระบุ
ตาแหน่ง เพื่อจะระบุตาแหน่ง 2 มิติจะต้องใช้ดาวเทียมอย่างน้อย 3 ดวง
และใช้ 4 ดวงขึ้นไปเพื่อระบบตาแหน่งแบบ 3 มิติ (ละติจูด ลองติจูด และ

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในอุปกรณ์สาหรับการติดตามนี้จะมีการใช้ GPS สาหรับการ
ติดตามตาแหน่งคล้ายกับ [9,10] ซึ่งความคลาดเคลื่อนจะเปลี่ยนแปลงตาม
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คุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ ยิ่งอุปกรณ์มีคุณภาพดีก็จะคลาดเคลื่อนน้อยลง
GPS จะรับสัญญาณจากดาวเทียมได้ดีเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง แต่เมื่อต้องใช้
GPS ในพื้ นที่ ปิ ดจะทาให้การรั บ สั ญญาณจากดาวเที ยมนั้นท าได้แย่ลง
หรื ออาจรับสัญญาณไม่ได้เลย

จากภาพรวมของระบบรู ปที่ 1 จะเห็นว่า อุปกรณ์ติดที่ คอของ
สัตว์ (A) จะเก็บข้อมูลจาก GPS แอคเซเลอโรมิเตอร์ และไจโคสโคป โดย
จะมีก ารเก็บข้อมูล ไว้ใ นที่ เ ก็บข้อมูล ที่ อุปกรณ์ติด ที่ ตัวสัต ว์จนกว่ า จะ
ส่งไปหาเกตเวย์ (B) ได้สาเร็จ โดยการส่งข้อมูลไปที่เกตเวย์ (B) นั้นจะทา
เป็ นช่วง ๆ เพื่อให้ประหยัดพลังงานที่ ใช้ หลังจากนั้นเกตเวย์จะท าการ
ประมวลผลข้อ มู ล เบื้ อ งต้น ก่ อ นส่ ง ไปที่ ฐ านข้อ มู ล (C) และท าการ
แสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน (D)

จะมีก ารเก็บข้อมูลเพื่อนาไปวิเคราะห์จากโมดูลต่าง ๆ เช่น
แอคเซเลอโรมิเตอร์ คล้ายกับ [11,12] หรื ออาจจะนามาวิเคราะห์รวมกัน
ด้วย แอคเซเลอโรมิเตอร์ กับ ไจโรสโคป [13] เพื่อให้จาแนกได้ง่ายขึ้น
และได้ผลที่แม่นยาขึ้น

3.2 ออกแบบและพัฒนาระบบ

เนื่องจากอุปกรณ์น้ ีจะมีการส่ งข้อมูลแบบระยะไกล ซึ่งในงาน
นี้จะใช้การส่ งข้อมูลด้วย LoRa เป็ นหลักเนื่องจากจะมีการส่ งข้อมูลแบบ
เว้นช่วงและมีการส่งข้อมูลปริ มาณไม่มากเพื่อให้ประหยัดพลังงาน
ในส่ วนระบบจาแนก ผูพ้ ฒ
ั นาได้ไปพบงานของ กฤตานน
ประเทพาและอภินันท์ อุรโสภณ [11] ที่มาการใช้อนุกรมเวลามาช่วยใน
การจาแนกพฤติกรรมจากแอคเซเลอโรมิเตอร์ จากที่คอเพียงอย่างเดี ยว
เพราะถึงแม้ว่าผลการคัดแยกมีความแม่นยาสู งในกรณี ที่ติดแอคเซเลอโร
มิเตอร์ที่ขา แต่ในทางปฎิบตั ิเป็ นไปได้ยาก ในขณะที่เซนเซอร์ความเร่ งติด
ที่คอโคนั้น สามารถใช้งานได้จริ ง ทาให้ผูพ้ ฒั นาเลือกใช้อนุกรมเวลามา
ช่วยในการจาแนก แต่จะนาค่าจากไจโรสโคปมาช่วยเสริ มให้ค่าที่นามาใช้
มีความเสถียรมากขึ้นด้วยการรวมค่าทุกค่าเหลือ เพียงค่าเดียว กลายเป็ น
เวกเตอร์ อนุ กรมเวลาของสัญญาณแอคเซเลอโรมิเตอร์ และไจโรสโคป
และน าไปเปรี ย บเที ย บความเหมื อ นกับ เวกเตอร์ แ ม่ แ บบด้ว ยเทคนิ ค
ไดนามิกส์ไทม์วอร์ปปิ ง (Dynamic Time Warping) [14]

รู ปที่ 2 โครงสร้างระบบ
ระบบติ ด ตามและจ าแนกพฤติ ก รรมสั ต ว์โ ดยใช้อุ ป กรณ์ ข นาดเล็ ก มี
โครงสร้างระบบดังรู ปที่ 2 ประกอบด้วยส่ วนของอุปกรณ์ติดตาม (A) ที่
ทาหน้าที่รับและเก็บข้อมูลพฤติกรรมสัตว์ คือ Adafruit Feature M0 with
LoRa module ทาหน้าที่เป็ นอุปกรณ์ส่งข้อมูลระหว่างกันผ่านสัญญาณไร้
สาย LoRa โดยส่ งข้อมูลค่าตาแหน่งที่ได้รับจากอุปกรณ์ GPS และค่าจาก
แอคเซเลอโรมิเตอร์ และไจโรสโคปจากหน่วยประมวลผล MPU-6050
อุปกรณ์จะนาข้อมูลที่ได้บนั ทึกลงใน MicroSD card ของโมดูล Adafruit
Adalogger โดยจะถูกเก็บอยูใ่ นลักษณะของข้อมูลดิบ จากนั้นข้อมูลจะถูก
ถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์เกตเวย์ผ่านเครื อข่ายไร้สาย LoRa อุปกรณ์เกตเวย์
พัฒนาบน Raspberry Pi 3 Model B+ (B) พร้อมตัวรับข้อมูลจาก LoRa ใน
ลักษณะโมดูล LoRa Array ทาหน้าที่รับข้อมูลจากอุปกรณ์ผ่านเครื อข่ าย
ไร้ ส าย LoRa และน าข้อ มู ล นั้น มาจ าแนกพฤติ ก รรมสั ต ว์ โ ดย น ามา
ประมวลผลให้อยู่ในรู ปแบบอนุ ก รมเวลา และใช้เทคนิ คไดนามิกไทม์
วอร์ปปิ งในการจาแนกโดยการวัดความเสมือนจากค่าอนุกรมเวลา และ
นาผลที่ ได้ไปเก็บไว้ใ นฐานข้อมูล (C) ผ่านเครื อข่ ายอินเทอร์ เ น็ตและ
แสดงผลบนเว็บแอปพลิเคชัน (D)

3.รายละเอียดการพัฒนา
อุปกรณ์ขนาดเล็กสาหรับติดตามตาแหน่งและเก็บข้อมูล จาก
สัตว์ จะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ (A) อุปกรณ์ที่ติดอยู่บริ เวนคอของสัตว์
(B) เกต์เวย์สาหรับรับข้อมูลจากตัวสัตว์ (C) ฐานข้อมูลสาหรับเก็บข้อมูล
จากเกตเวย์

3.1 ภาพรวมของระบบ

3.3 อุปกรณ์ ติดตามตาแหน่ ง
รู ปที่ 1 ภาพรวมของระบบ
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ส่วนประกอบของอุปกรณ์ติดตามประกอบไปด้วย โมดูล GPS
โมดูลล็อกเกอร์ โมดูล LoRa เซ็นเซอร์เก็บความเร่ งแนวแกนและความเร็ว
เชิงมุม (MPU-6050) ดังรู ปที่ 3 และ อุปกรณ์เกตเวย์ ดังรู ปที่ 4

MPU-6050

ตารางที่ 1 :ความแม่นยาของค่าพิกดั
โมดูล GPS, Logger และ LoRa

โดยจากการทดลองทั้ง 6 ครั้ง จะได้ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของพิกดั ที่
9.739 เมตร

รู ปที่ 3 อุปกรณ์ติดตาม

4.2 ทดสอบการอ่านค่าของแอคเซเลอโรมิเตอร์ ไจโรสโคปและ
ความแตกต่ างของค่าที่อ่านได้ จากพฤติกรรมที่ต่างกัน
การทดลองนี้จะทดลองเก็บค่าจากแอคเซเลอโรมิเตอร์ และไจ
โรสโคปเพื่อดูความแตกต่างของค่าที่เก็บได้จากต่างพฤติกรรม โดยการ
ติด MPU-6050 และทาการเก็บค่าทั้ง 6 ค่าทุกๆ 1 วินาที ไว้กับตัวและทา
การเดิ น ยืนนิ่ ง นอนและกิ น โดยเก็บท่าละ 1 นาทีหรื อ 60 ครั้ ง จากนั้น
นามาวาดกราฟเพื่อสังเกตรู ปแบบที่เหมือนและแตกต่างกัน

รู ปที่ 4 อุปกรณ์เกตเวย์ พัฒนาขึ้นจาก Raspberry Pi 3 B+

4. การทดสอบและผลการทดลอง
4.1 ความแม่ นยาในการรับค่าพิกดั
ทดสอบโดยการใช้อุปกรณ์ติดตามรับพิกดั GPS ในตาแหน่งที่
รู้พิกดั ที่แน่ชดั อยูแ่ ล้วจาก Google Maps แล้วนามาเทียบกับพิกดั ที่ได้มา
จากอุปกรณ์ติดตามที่ใช้ ด้วยการเทียบด้วยสมการที่ 1 ดังนี้

รู ปที่ 5 กราฟแสดงค่าจาก MPU-6050 จากการเดิน

(1)
โดยจะได้ระยะห่าวระหว่างพิกดั (d) ด้วยการแทนค่าตัวแปรดังนี้
r แทนด้วยรัศมีของโลก (ในที่น้ ีจะใช้ 6371 กิโลเมตร)
φ แทนด้วยละติจูดของพิกดั ทั้ง 2 ตาแหน่ง
λ แทนด้วยลองจิจูดของพิกดั ทั้ง 2 ตาแหน่ง
ซึ่งจะได้ผลการทดลองออกมาดังตารางที่ 1
รู ปที่ 6 กราฟแสดงค่าจาก MPU-6050 จากการยืน
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รู ปที่ 7 กราฟแสดงค่าจาก MPU-6050 จากการนอน

รู ปที่ 9 กราฟแสดงค่าเวกเตอร์อนุกรมเวลาของการเดินและการกิน

รู ปที่ 8 กราฟแสดงค่าจาก MPU-6050 จากการกิน
จะเห็นว่ามีความต่างกันของรู ปทรงกราฟที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดจาก
การเก็บค่าจากต่างพฤติกรรม โดยพฤติกรรมที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมาก
เช่น การยืน การนอน ค่าที่เก็บได้จะไม่มีความขึ้นลงของค่า แต่หากเป็ น
พฤติกรรมที่มีการขยับหรื อเคลื่อนไหวมากๆ จะทาให้ค่าที่เก็บได้มีการ
แกว่งขึ้นลงตามการเคลื่อนไหว

รู ปที่ 10 กราฟแสดงค่าเวกเตอร์อนุกรมเวลาของการยืนและการนอน
จากรู ป 9-10 ซึ่งเป็ นรู ปกราฟที่แสดงค่าเวกเตอร์อนุกรมเวลา
ของพฤติกรรมต่างๆจะเห็นว่า รู ปที่ 9 การเดินและการกินมีความคล้ายกัน
เล็กน้อยคือ มีการแกว่งขึ้นลงของค่าเวกเตอร์ อนุ กรมซึ่ งในอาจจะทาให้
เกิดการสับสนเล็กน้อยในบางครั้ง แต่ในรู ปที่ 10 จะต่างจากกันและต่าง
จากรู ป 9 อย่างชัดเจน นั่นสรุ ปได้ว่า หากนาไปใช้จาแนกความเสมื อน
ผ่านไดนามิกส์ไทม์วอร์ปปิ งก็จะแยกการนอน การยืนได้ แต่มีโอกาสที่จะ
แยกการกิน กับการเดินสลับกัน แต่จากรู ปที่ 5 และ 8 ในการทดสอบก่อน
หน้านี้ จะเห็ นว่าค่าจากแอคเซเลอโรมิเตอร์ และไจโรสโคปนั้น มีความ
แตกต่างกันอยู่ หากนาค่าเหล่านั้นมาช่ วยถ่วงน้ าหนักและใช้การจาแนก
ผ่านไดนามิก ส์ ไทม์วอร์ ปปิ งถ่วงน้ าหนัก อาจจะเพิ่ม ความชัด เจนและ
จาแนกได้แม่นยากว่า

4.3 ทดสอบรวมค่าจากแอคเซเลอโรมิเตอร์ และไจโรสโคป
ทดลองนาค่าที่ได้จากการทดลอง 4.2 มารวมเป็ นค่าเดียวเพื่อ
นาไปใช้จาแนกความเสมื อ นผ่า นไดนามิก ส์ ไ ทม์ว อร์ ปปิ ง โดยน าค่ า
ความเร่ งในแต่ละแกนจากแอเซเลอโรมิเตอร์ และค่าความเร็ วชิงมุมจาก
ไจโรสโคป มายกกาลังสอง และนามาบวกกันทั้งหมด ก่อนที่จะหารากที่
สองที่เป็ นบวกออกมาและหารด้วย 100 กลายเป็ นค่าเวกเตอร์อนุกรมเวลา
ของสัญญาณแอคเซเลอโรมิเตอร์และไจโรสโคป
√𝐴𝑥 2 +𝐴𝑦 2 +𝐴𝑧 2 +𝐺𝑥 2 +𝐺𝑦 2 +𝐺𝑧 2
100

5. สรุป

(2)

งานวิจยั นี้ จดั ทาเพื่อสร้างระบบติดตามและจาแนกพฤติกรรม
สัตว์ในอุปกรณ์ขนาดเล็กเพื่อทาการติดตามพฤติกรรมของสัตว์ได้อย่าง
แม่นยา และใช้สาหรับสังเกตพฤติกรรมของสัตว์และทาการเข้าดูแลทันที
หากมี ค วามผิ ด ปกติ ข องพฤติ ก รรมของสั ต ว์น้ ัน ๆ โดยได้พฒ
ั นาและ

โดย Ax Ay Az คื อ ค่ า ความเร่ ง แต่ ล ะแกนจากแอเซเลอโร
มิเตอร์ และ Gx Gy Gz คือค่าความเร็วชิงมุมจากไจโรสโคป
จากนั้นนามาวาดกราฟเพื่อสังเกตความแตกต่างระหว่างการเดิน ยืนนิ่ง
นอนและกิน จะได้ดงั นี้
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บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั:งที< 14
14 th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand

การพัฒนาแบบจําลองระบบตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ ภายในบริเวณบ้ านโดยใช้ อนิ เทอร์ เน็ตของสรรพสิE ง
แสดงผลผ่ านเว็บแอปพลิเคชันด้ วยบริการเซิร์ฟเวอร์ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

Developing A Monitoring and Controlling Devices in The House System Model by The Internet of Things
Display through The Web Application using a Cloud Computing Server
สกุล คํานวนชัย1 ไพบูลย์ สมนึก 2 จิตวัฒน์ เปิ: นวงษ์ 3
1

2

สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื< อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี skulkmitl@gmail.com
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 2paiboon@lbtech.ac.th, 3jitawat55@hotmail.com

บทคัดย่ อ

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.

บทความนี: กล่ า วถึ ง การพัฒ นาแบบจํา ลองระบบตรวจสอบ และ
ควบคุ ม อุ ป กรณ์ ภ ายในบริ เ วณบ้า นโดยใช้อิ น เทอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ< ง
แสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันด้วยบริ การเซิ ร์ฟเวอร์ การประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆโดยระบบมีคุณสมบัติสามารถ ควบคุมการเปิ ด-ปิ ดไฟส่ องสว่าง
บริ เวณรอบตัวบ้านตรวจสอบการเปิ ด-ปิ ดประตูร: ัวบ้าน ตรวจสอบสถานะของ
ตูร้ ับจดหมาย ตรวจสอบการจอดรถในโรงจอดรถ ตรวจสอบปริ มาณขยะภายใน
ถัง ตรวจสอบวัดค่าอุณหภูมิ ตรวจสอบวัดความชื: น และตรวจสอบวัดค่าฝุ่ น
ละอองขนาดเล็กไม่ เกิ น 2.5 ไมครอน บริ เ วณภายนอกตัว บ้า น ซึ< ง ผลการ
ตรวจสอบและคําสั<งควบคุมอุปกรณ์จะถูกส่ งไปแสดงผลแบบออนไลน์ผา่ น
เว็บแอปพลิ เคชัน โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ รั บค่ าพารามิ เตอร์ จาก
เซนเซอร์ ส่ งไปยังฐานข้อมูลแบบเรี ยลไทม์ ระบบประมวลผลผ่านเว็บแอป
พลิ เ คชั น และแสดงผลในรู ปแบบแผงควบคุ ม ผ่ า นเว็ บ บราวเซอร์
บนอุ ปกรณ์ บนเครื อ ข่ ายอิ นเทอร์ เ น็ ต แบบเรี ยลไทม์ ผลการวิจ ยั ระบบ
สามารถทํางานได้ได้อย่างถูกต้องครบทุกฟั งก์ชนั และผลการวิเคราะห์
ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิ คลพบุรี จํานวน 40 คน พบว่าความพึงพอใจที<มีต่อระบบอยู่
ในระดับดีมาก

Keywords: Internet of Things, Sensor, Real-time, Cloud Computing

1. บทนํา
เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ ตของสรรพสิ< ง [1] เป็ นปั จจัย สําคัญในการ
สร้างความเปลี<ยนแปลงครั:งใหญ่ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เศรษฐกิจ
และสังคม ในอนาคตโดยเฉพาะในด้านการประยุกต์ใช้งาน สถาปั ตยกรรม
คุณลักษณะทางเทคนิคที<มี ผลต่อการใช้งานคลื<นความถี<การวิเคราะห์ความ
พร้อมทางการกํากับดูแลของประเทศไทยต่อการพัฒนา ระบบอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ< ง และข้อเสนอแนะเพื<อประกอบการพิจารณากําหนดแผน
การบริ หารคลื< นความถี< ล่วงหน้า ในกรอบเวลา 5 และ 10 ปี สํา นัก งาน
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ยง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) ต้องสร้างสภาวะแวดล้อมทางการกํากับ
ดูแล เพื<อรองรับความต้องการใช้งานที< เติบโตอย่างรวดเร็ วของการใช้งาน
เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ< งให้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ< งที<อยู่
อาศัยถือเป็ นหนึ< งในปั จจัยสี< ที<มีความสําคัญอันดับต้นๆ ของมนุ ษย์ ซึ< งใน
อดีตบ้านพักอาศัยมีไว้เพียงเพื<อใช้เป็ นที<พกั ผ่อนหลับนอนหรื อใช้ประกอบ
กิ จกรรมต่างๆ ของครอบครั วก็เพียงพอกับความต้องการของผูพ้ กั อาศัย
แล้ว แต่ ใ นปั จ จุ บ ัน เมื< อ มี ก ารพัฒ นาทางด้า นเทคโนโลยีที< ท ัน ต่ อ ความ
ต้องการของมนุษย์มากขึ:น และก้าวเข้าสู่ ยคุ ดิจิทลั ความต้องการของมนุษย์
ที<เคยมีความพึงพอใจกับที<อยูอ่ าศัยแบบในอดีตกลับเปลี<ยนไปอย่างสิ: นเชิง
มนุษย์ทุกคนต้องการนําเทคโนโลยีช่วยอํานวยความสะดวกในการดําเนิ น
ชี วิตอย่างหลากหลายมากขึ:นอย่างเห็ นได้ชดั โดยเฉพาะอย่างยิ<งในด้านสิ< ง
อํานวยความสะดวกภายในบ้านพักอาศัยที<ให้มีความสบาย ความปลอดภัย
ประหยัดพลังงาน และมีความรักษ์โลก รักษ์สิ<งแวดล้อมมากขึ:น จากเหตุ

คํ า สํ า คั ญ : อิ น เทอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ< ง , เซนเซอร์ , ฐานข้อ มู ล เรี ยลไทม์ ,
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
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ปั จจัยตามที< กล่าวมาส่ งผลให้มนุ ษย์ทุกคนมี ความสนใจด้านเทคโนโลยี
อิ นเทอร์ เน็ตของสรรพสิ< งมาพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรม เพื<อช่ วยในการ
สร้างอํานวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัย ทั:งภายใน และภายนอก
บ้านพักอาศัย เช่น ควบคุมการเปิ ด-ปิ ดไฟฟ้ า ตรวจสอบสถานะการเปิ ด-ปิ ด
ประตูร: ัว การตรวจสอบผูบ้ ุกรุ ก หรื ออุปกรณ์อื<นๆ ผ่านช่องทางสัญญาณ
Wi-Fi ที< สามารถสั<งการควบคุ มได้จากทั:งภายในและภายนอกบ้านผ่าน
ช่องทางอินเทอร์ เน็ต ซึ< งรู ้จกั กันในชื< อบ้านอัจฉริ ยะ(Smart home) [2]-[3]
อย่างไรก็ตาม มนุษย์มีความต้องการที<หลากหลายของแต่ละบุคคล ทําให้การ
พัฒนานวัตกรรมเพื<อมาใช้อาํ นวยความสะดวกในที<อยูอ่ าศัยจึงจําเป็ นต้อง
พัฒนาให้มีความยืดหยุน่ ต่อการนําไปใช้งาน เพื<อเป็ นทางเลือกให้กบั ผูใ้ ช้
อย่างต่อเนื<อง
ดัง นั:น บทความนี: ขอนํา เสนอวิ ธี ก ารออกแบบและพัฒ นาระบบ
ตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ภายในบริ เวณบ้านโดยใช้อินเทอร์ เน็ตของ
สรรพสิ< งแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ในรู ปแบบด้วยบริ การเซิ ร์ฟเวอร์
การประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆ เพื< อ พัฒ นาระบบต้น แบบการควบคุ ม
อุปกรณ์ผ่านอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ< ง และตรวจสอบสถานะการทํางาน
ของระบบ ที< ส ามารถนํา ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านระบบบ้า นอัจ ฉริ ยะใน
ชีวติ ประจําวันในปั จจุบนั

รู ปที& 1 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU ESP8266 และ ขาต่อใช้งาน (Pinout)

2.3 ฐานข้ อมูลเรียลไทม์ (Realtime Database)
ฐานข้อมู ลเรี ยลไทม์ [5] เป็ นฐานข้อมู ลอยู่ที<โฮสต์บนคลาวด์
หรื อการประมวลผลแบบกลุ่มเมฑ ตัวอย่างโดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บเป็ น
JSON และซิ งโครไนซ์ แบบเรี ยลไทม์กบั ทุ กไคลเอนต์ที<เชื< อมต่ อ เมื< อมี
สร้างแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม
ด้ ว ยแพลตฟอร์ ม Apple, Android และ JavaScript SDK ผู ้ใ ช้ ง าน
ทั:งหมดจะสามารถใช้งานฐานข้อมูลเรี ยลไทม์เดียวกันได้ และรับการอัปเดต
ด้วยข้อมูลใหม่ล่าสุ ดโดยอัตโนมัติ ดังรู ปที< 2 [6]

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ7 กีย7 วข้ อง
2.1 เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตสรรพสิ7 ง (Internet of Things: IoT)
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตสรรพสิ< ง ได้รับความสนใจ
นิ ยมเป็ นอย่างมาก [1-2] เนื< องจากเป็ นเทคโนโลยีที<เปลี<ยนวิธีการทํางาน
ของอุปกรณ์ต่างๆ ให้เชื<อมต่อกันได้มากขึ:น การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์
ที<รองรับเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตสรรพสิ< ง จึงมีความหลากหลาย มีขนาด
เล็ก ลง ราคาที< ไ ม่ สู ง มาก และรองรั บ เทคโนโลยีก ารสื< อ สารได้ม ากขึ: น
สามารถตรวจสอบ และควบคุมสิ< งต่าง ๆ จากสถานที< ใดๆ ในโลก ผ่าน
ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ< งทําให้นกั วิจยั มีแนวคิดในการพัฒนางาน
ด้า นอิ น เทอร์ เ น็ ต สรรพสิ< ง ให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ แ บบ ตอบสนองให้ กับ
ผูใ้ ช้ง านได้ม ากขึ: น อย่า งหลากหลาย วิ จ ัย พัฒ นาระบบการควบคุ ม การ
ทํางานของเครื< องปรับอากาศ สมาร์ ททีวี และเครื< องใช้ไฟฟ้ าในครัวเรื อน
ด้ว ยการสั<ง งานผ่า นเว็บ เบราเซอร์ โ ดยไม่ ท าํ การดัด แปลงอุ ป กรณ์ ข อง
เครื< องใช้ไฟฟ้า[3] สามารถควบคุมการจ่ายไฟให้กบั อุปกรณ์ได้เป็ นอย่างดี

รู ปที& 2 แผนภาพแสดงการทํางานของ Realtime Database

2.4 งานวิจยั ทีเ7 กีย7 วข้ อง
A. Khan el al. [7] ได้นํา เสนอการออกแบบระบบ IoT Smart
Home (IoTSHS) ซึ< งสามารถให้การควบคุมระยะไกลกับบ้านอัจฉริ ยะผ่าน
มือถือ รี โมทคอนโทรลอินฟราเรด (IR) รวมถึงเครื< องคอมพิวเตอร์ ต: งั โต๊ะ
หรื อเครื< องคอมพิวเตอร์ เคลื<อนที< ตัวควบคุมที<ใช้ในการออกแบบ IoTSHS
คื อ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที< ใ ช้ WiFi เซ็ น เซอร์ อุ ณ หภู มิ มี ไ ว้เ พื< อ ระบุ
อุ ณ หภู มิ ห้ อ งและแจ้ ง ให้ ผู ้ใ ช้ ง านทราบว่ า จํา เป็ นต้ อ งเปิ ดหรื อปิ ด
Air Conditioning (AC) หรื อไม่ ผ่านการเชื< อมต่อ IoTSHS ที<ออกแบบไว้
ร่ วมกับสวิตช์ หรื อรี เลย์ร่วมและอุปกรณ์ที<เกี< ยวข้อง การส่ งสัญญาณการ
ควบคุ ม ผ่านระบบสมาร์ ทโฮมที< ออกแบบไว้ ระบบ IoTSHS สามารถ
ควบคุมผ่านรี โมทคอนโทรลซึ< งใช้ IR และ WiFi และเว็บเบราว์เซอร์ โดย

2.2 ไมโครคอนโทลเลอร์ Node MCU ESP8266
อุปกรณ์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU ESP8266 เป็ นชื< อ
เรี ยกของชิฟของโมดูล ESP8266 สําหรับติดต่อสื< อสารบนมาตรฐาน Wi-Fi
ทํางานที< แรงดันไฟฟ้ า 3.0 - 3.6Vdc ทํางานใช้กระแสโดยเฉลี< ย 80 mA
ทํางานได้ที<อุณหภูมิ -40 ถึง 125 องศาเซลเซียส ESP8266 ติดต่อกับ Wi-Fi
แบบ Serial สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมลงไปในชิฟ โดยใช้โปรแกรม
Arduino IDE และสามารถติดต่ออุปกรณ์อื<น ๆ เซนเซอร์ ต่าง ๆ ได้ผา่ นขา
ต่อใช้งาน ตามรู ปที< 1 [4]
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ไม่คาํ นึ งถึงระบบปฏิบตั ิการที<ใช้เพื<อควบคุมอุปกรณ์ เพื<อให้ผูใ้ ช้สามารถ
ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยการเชื<อมต่อกับเราเตอร์ ที<บา้ น IoTSHS ผลการ
ทดสอบได้ผลลัพธ์ที<ดีเยีย< ม
Kumar et al. [8] ได้กล่าวเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ< ง
เป็ นกระบวนทัศน์ใหม่ที<เปลี<ยนวิถีชีวิตแบบดั:งเดิ มให้กลายเป็ นรู ปแบบ
ชีวิตที<มีเทคโนโลยีสูง เมืองอัจฉริ ยะ บ้านอัจฉริ ยะ การควบคุมมลพิษ การ
ประหยัดพลังงาน การคมนาคมอัจฉริ ยะ อุตสาหกรรมอัจฉริ ยะ มีการศึกษา
วิ จ ั ย และมี ก ารค้ น คว้า อย่ า งมากมายเพื< อ ปรั บ ปรุ งเทคโนโลยี ผ่ า น
เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ< งอย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายและ
ปั ญหาอี กมากมายที< ตอ้ งแก้ไขเพื<อให้ได้มาซึ< งศักยภาพของเทคโนโลยี
อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ< งอย่างเต็มที< ความท้าทายและปั ญหาเหล่านี: ตอ้ ง
ได้รับการพิจารณาจากแง่มุมต่างๆ เช่น การใช้งาน ความท้าทาย เทคโนโลยี
ที< เปิ ดใช้งาน ผลกระทบทางสังคมและสิ< งแวดล้อม เป็ นต้น นอกจากนี:
ยังได้กล่าวถึงความสําคัญของข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ที<เกี<ยวข้อง
กับ เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ ตของสรรพสิ< ง และการนําไปใช้ในโลกแห่ ง
ความเป็ นจริ ง
Cvitić, I. et al. [9] ได้เสนอแนวคิดอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ< ง
เป็ นทิศทางใหม่ของการพัฒนาเทคโนโลยีทาํ ให้เกิดปั ญหาใหม่ เช่น การ
ระบุอุปกรณ์ดงั กล่าวอย่างถูกต้องและทันเวลา ช่องโหว่ดา้ นความปลอดภัย
ที< ส ามารถใช้ป ระโยชน์จ ากกิ จ กรรมที< เ ป็ นอัน ตรายได้ และการจัด การ
อุ ปกรณ์ ดงั กล่ าว การสื< อสารของอุ ปกรณ์ อินเทอร์ เน็ ตของสรรพสิ< ง จะ
สร้างทราฟฟิ กที<มีคุณสมบัติเฉพาะ และความแตกต่างเมื<อเทียบกับอุปกรณ์
ทั<ว ไป งานวิ จ ัย นี: พยายามที< จ ะวิ เ คราะห์ ค วามเป็ นไปได้ข องการนํา
คุ ณ ลัก ษณะดัง กล่ า วไปใช้กับ การจํา แนกอุ ป กรณ์ โ ดยไม่ ค าํ นึ ง ถึ ง การ
ทํางานหรื อวัตถุประสงค์ การจําแนกประเภทนี:จาํ เป็ นสําหรับไดนามิกและ
สภาพแวดล้อมที<แตกต่างกัน เช่น บ้านอัจฉริ ยะที<มีจาํ นวนและประเภทของ
อุ ป กรณ์ เ พิ< ม ขึ: น ทุ ก วัน งานวิจ ัย นี: ใช้อุ ป กรณ์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ< ง
ทั:ง หมด 41 อุ ป กรณ์ วิ ธี ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก ที< ไ ด้รั บ การปรั บ ปรุ ง โดย
แนวคิดของ supervised machine learning (logit boost) ถูกนํามาใช้ในการ
พัฒ นาแบบจํา ลองการจํา แนกประเภท classification model จํา นวน 13
โหนด ของ Feature อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ< ง ซึ<งผลการวิจยั พบว่า
คลาสมีสมรรถนะและความแม่นยําสู ง (99.79%) ตามคุณลักษณะ traffic
flow ของอุปกรณ์ดงั กล่าว ประสิ ทธิภาพของโมเดลการวัดต่างๆ เช่น ความ
แม่นยํา, F-measure, True Positive Ratio, False Positive Ratio และ Kappa
coefficient ล้ว นให้ ผ ลลัพ ธ์ สู ง (0.997–0.999, 0.997–0.999, 0.997–0.999,
0–0.001 และ 0.9973 ตามลํา ดับ ) โมเดลที< พ ฒ
ั นาแล้ว ดัง กล่ า วสามารถ
นํา ไปใช้เ ป็ นพื: น ฐานสํ า หรั บ การตรวจสอบและจัด การโซลู ชัน ของ
สภาพแวดล้อมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ< งขนาดใหญ่และหลากหลาย

3. การออกแบบระบบ
3.1 การออกแบบชุดอุปกรณ์ ตรวจสอบ และควบคุม
ในการออบแบบชุ ดอุปกรณ์ตรวจสอบ และควบคุม ประกอบ
ไปบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU ESP8266 กับเซ็นเซอร์ และ
อุปกรณ์สาํ หรับทดลองมาตรฐาน จํานวน 6 โมดูล ดังนี:
1) เซ็นเซอร์ PMS7003 Dust PM2.5
2) เซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิและความชื:น DHT11
3) เซ็นเซอร์วดั ความเข้มของแสง LDR
4) เซ็นเซอร์วดั ระยะแบบ Ultrasonic
5) เซ็นเซอร์วดั ระยะแบบ IR
6) อุปกรณ์ควบคุมสวิตช์ Relay 3.3Vdc
โดยมีรูปแบบการเชื<อมต่อ ระหว่าง Node MCU ESP8266 กับ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ดังรู ปที< 3 และ 4

รู ปที& 3 แผนภาพแสดงการเชื&อมต่อระหว่าง Node MCU ESP8266 (ตัวที& 1) กับอุปกรณ์

รู ปที& 4 แผนภาพแสดงการเชื&อมต่อระหว่าง Node MCU ESP8266 (ตัวที& 2) กับอุปกรณ์

ชุดตรวจสอบ และควบคุม จะโปรแกรมไปบน Node MCU ESP8266
ผ่านโปรแกรม Arduino IDE โดยจะทําการรับค่าจากเซนเซอร์ นํามาประมวลผล
และส่ งค่าไปยัง Firebase – Realtime database ผ่านทาง Wi-Fi และสามารถ
รั บค่ าจาก Firebase – Realtime database กลับมาควบคุ มอุ ปกรณ์ เ อาต์พุต ที<
Node MCU ESP8266 ได้
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3.2 การออกแบบระบบฐานข้ อมูล
การออกแบบระบบฐานข้อมูล แบบ Realtime Database ใน Firebase
เป็ นบริ การหนึ< งของ Google เป็ นการบริ การข้อ มู ล แบบออนไลน์ ใ น
รู ปแบบ Realtime Database สําหรับ Application และ Web Application ซึ<ง
ใช้งานในด้านอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ< ง และสามารถนํามาเป็ นตัวกลาง
ในการเชื<อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันเช่น Node MCU ESP8266 ส่ งข้อมูลไปยัง
เว็บแอปพลิเคชันได้
การออกแบบ ทํา การสร้ า งตัว แปรสํา หรั บ เก็ บ ข้อ มู ล แบบ
Realtime จํานวน 12 ตัว ดังรู ปที< 5

รู ปที& 7 ขัJนตอนการทํางานของเว็บแอปพลิเคชัน

3.3.2 การออกแบบหน้ าเว็บแอปพลิเคชัน

รู ปที& 5 แผนภาพแสดงการเก็บข้อมูล Firebase - Realtime Database

การออกแบบหน้าเว็บแอปพลิเคชัน ออกแบบในลักษณะของ
แผงควบคุม (Dashboard) โดยใช้รูปแบบของอินโฟกราฟิ ก (Infographic)
ที<เข้าใจง่าย มีสญ
ั ลักษณ์แทนอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยสัญลักษณ์จะเปลี<ยนแปลง
ไปตามการประมวลผลของเว็บแอปพลิเคชัน ที<รับค่าพารามิเตอร์ มาจาก
Firebase – Realtime database โดยสามารถใช้งานทั:งหน้าจอคอมพิวเตอร์
และสมาร์ทโฟน

3.3 การออกแบบระบบเว็บแอปพลิเคชัน
3.3.1 การทํางานของระบบเว็บแอปพลิเคชัน
การทํา งานของระบบฯ จะทํา งานร่ ว มกัน ระหว่า ง
Firebase - Realtime Database กั บ เว็ บ แอปพลิ เ คชั น ที= เ ก็ บ อยู่ ใ น
Firebase – Hosting โดยจะรับ-ส่ งข้อมูลกับไมโครคอนโทรลเลอร์

รู ปที& 8 ตัวอย่างผลการออกแบบหน้าเว็บแอปพลิเคชัน

3.3.3 การเขียนโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน
การเขียนโปรแกรมเว็บแอปเคพลิ ชนั จะรั บค่าพารามิ เตอร์
มาจาก Firebase – Realtime database จากนั:นนํามาประมวลผล เพื<อแสดงค่า
ผ่านทางหน้าแผงควบคุม (Dashboard) และรับค่าผ่านทางหน้าเว็บแอปพลิเคชัน
ส่ งไปยัง Firebase-Realtime database เพื<อให้คอนโทรลเลอร์รับค่าไปทํางานได้
ภาษาที< ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิ เคชัน ประกอบไปด้วย
ภาษา C, HTML5, CSS, JavaScript และ jQuery และฐานข้ อ มู ล แบบ
Realtime database

รู ปที& 6 แผนภาพแสดงการทํางานของระบบเว็บแอปพลิเคชัน
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4.1 การทดสอบระบบ
ผลการทดสอบการทํา งานของการพัฒ นาแบบจํา ลองระบบ
ตรวจสอบ และควบคุมอุปกรณ์ภายในบริ เวณบ้านโดยใช้อินเทอร์ เน็ตของ
สรรพสิ< ง แสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันด้วยบริ การเซิ ร์ฟเวอร์ การประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆโดยการสัง< งานผ่านแผงควบคุมทุกฟังก์ชนั ๆ ละ 5 ครั:ง แสดงดัง
ตารางที< 1

รู ปที& 9 แผนภาพการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน

ตารางที& 1 การทดสอบการทํางานของการพัฒนาแบบจําลองระบบตรวจสอบ และควบคุม
อุปกรณ์ภายในบริ เวณบ้านโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ& งแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
ในรู ปแบบแผงควบคุม

4. ผลการออกแบบและพัฒนาระบบ
บทความงานวิ จ ัย ฉบับ นี: นํา เสนอการออกแบบและพัฒ นาระบบ
ตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ภายในบริ เวณบ้านโดยใช้อินเทอร์ เน็ตของ
สรรพสิ< ง เพื<อใช้อาํ นวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่ผอู ้ ยูอ่ าศัย
ซึ< งผูพ้ ฒั นาได้นาํ ระบบที<พฒั นาขึ:นมา ดําเนิ นการนํามาทดสอบใช้งานกับกลุ่ม
ประชากรตัวอย่าง เพื<อวัดประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบ และทัศนคติ
ของผูใ้ ช้งานที< มีต่อการพัฒนาแบบจําลองระบบตรวจสอบและควบคุ ม
อุปกรณ์ภายในบริ เวณบ้านโดยใช้อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ< ง แสดงผลผ่าน
เว็บ แอปพลิ เ คชัน ด้ว ยบริ ก ารเซิ ร์ ฟ เวอร์ ก ารประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆ
แบบจําลองของระบบแสดงดังรู ปที< 10-11

ทดสอบการทํางาน

1. การเปิ ด-ปิ ดไฟ
(Manual/Automatic)
2. การแจ้งเตือนจดหมาย
ในตูจ้ ดหมาย
3. การวัดค่าปริ มาณขยะ
ในถังขยะ (6 ระดับ)
4. ค่าอุณหภูมิ (0-50℃) และ
ความชืDน (20-90%)
5. การตรวจสอบรถ
ในโรงจอดรถ
6. สถานะการเปิ ด-ปิ ด
ประตูรD ัวบ้าน
7. ค่าฝุ่ น PM 2.5 และ
สัญลักษณ์การแจ้งเตือน

ครั.งที0 1
ทํางาน
ปกติ

ครั.งที0 2
ทํางาน
ปกติ

ครั.งที0 3
ทํางาน
ปกติ

ครั.งที0 4
ทํางาน
ปกติ

ครั.งที0 5
ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

ทํางาน
ปกติ

จากตารางที< 1 แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถทํางานได้ตามเงื<อนไข
ที<กาํ หนดทุกฟั งก์ชนั โดยไม่มีขอ้ ผิดพลาด โดยแสดงผลเว็บแอปพลิเคชัน
ได้อย่างถูกต้อง ดังรู ปที< 12

รู ปที& 10 แบบจําลองชุดทดสอบระบบ

รู ปที& 12 ผลการทดสอบแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

จากรู ปที< 12 แสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันด้วยบริ การเซิ ร์ฟเวอร์
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Address: https://home-security-4555.web.app
มีแสดงผลในแบบอินโฟกราฟิ ก ประกอบด้วย รู ปภาพ สัญลักษณ์ต่าง ๆ
ข้อความ ค่าตัวเลข เช่น สถานะการเปิ ด-ปิ ดไฟส่ องสว่างบริ เวณรอบตัวบ้าน
สถานะการเปิ ด-ปิ ดประตูร: ั วบ้าน สถานะของตูร้ ั บจดหมาย สถานะการ
จอดรถในโรงจอดรถ ปริ มาณขยะภายในถัง (6 ระดับ) แจ้งเตือนขยะเต็ม
ค่าอุณหภูมิ (0-50 องศาเซลเซี ยส) ค่าความชื: น (ร้อยละ 20-90) และค่าฝุ่ น

รู ปที& 11 การอัปเดตข้อมูลจาก Realtime Database ไปยังหน้าเว็บแอปพลิเคชัน
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ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน บริ เวณภายนอกตัวบ้าน โดยแสดง
อินโฟกราฟิ กคําแนะนําเกี<ยวกับสุ ขภาพ ดังรู ปที< 13

ทดสอบสัง< งานระบบผ่านแผงควบคุมระบบสามารถทํางานได้ตามเงื<อนไข
ที<กาํ หนดได้อย่างถูกต้องครบทุกฟั งก์ชนั ภายใต้เงื<อนไขที<ชุดแผงควบคุม
สามารถเชื< อมต่ อกับสัญญาณอิ นเทอร์ เน็ ตได้อย่างสมบู รณ์ และผลการ
วิเคราะห์ความพึงพอใจที<มีต่อระบบที<ถูกพัฒนาขึ:นอยูใ่ นระดับดีมาก
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รู ปที& 13 กราฟิ กการแสดงผลสถานะต่าง ๆ ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

4.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลความคิดเห็นเกีย7 วกับระบบ
ที มผูพ้ ฒ
ั นาระบบได้จดั ทําการสอบถามถึ งความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิ คลพบุรี
ซึ< งเป็ นกลุ่มตัวอย่างที<ใช้ในจํานวน 40 คน ที<มีต่อการพัฒนาแบบจําลองระบบ
ตรวจสอบ และควบคุมอุปกรณ์ภายในบริ เวณบ้านโดยใช้อินเทอร์ เน็ตของ
สรรพสิ< ง แสดงผลผ่ า นเว็บ แอปพลิ เ คชัน ด้ว ยบริ การเซิ ร์ ฟ เวอร์ ก าร
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ แสดงดังตารางที< 2
ตารางที& 2 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัJนสู ง (ปวส.) แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จํานวน 40 คน

รายการประเมิน

ค่ าเฉลีย0

1. แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาระบบ
2. การออกแบบ Graphics User Interface (GUI)
3. ประสิ ทธิภาพการทํางานของระบบ
4. ความถูกต้องในการทํางานของระบบ
5. ความปลอดภัยในการใช้งานระบบ
6. คุณค่าและประโยชน์ใช้สอย
เฉลี&ย

4.78
4.49
4.53
4.47
4.61
4.60
4.58

ส่ วนเบี0ยงเบน
มาตรฐาน
0.68687
0.53349
0.78406
0.75064
0.53349
0.68687
0.66257

จากตารางที< 2 พบว่า ผูใ้ ช้ร ะบบระบบตรวจสอบและควบคุ ม
อุปกรณ์ ภายในบริ เวณบ้านโดยใช้อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ< ง มี ความพึง
พอใจ โดยเฉลี<ยเท่ากับ 4.58 และส่ วนเบี<ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.66257
พึงพอใจอยูใ่ นระดับ ดีมาก

5. บทสรุป
บทความวิจยั ฉบับนี: นาํ เสนอแนวทาง การพัฒนาแบบจําลองระบบ
ตรวจสอบและควบคุ ม อุ ป กรณ์ ภ ายในบริ เ วณบ้า นโดยใช้อิ น เทอร์ เ น็ ต
ของสรรพสิ< ง แสดงผลผ่านเว็บแอปพลิ เคชันด้วยบริ การเซิ ร์ฟเวอร์ การ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในการตรวจสอบและควบคุ มสั<งงานอุปกรณ์
ภายในบริ เวณที<พกั อาศัย ประกอบด้วย 1) การเปิ ด-ปิ ดไฟ 2) การแจ้งเตือน
จดหมาย ในตูจ้ ดหมาย 3) การวัดค่าปริ มาณขยะในถังขยะ 4) ค่าอุณหภูมิ
และ ความชื:น 5) การตรวจสอบรถในโรงจอดรถ 6) สถานะการเปิ ด-ปิ ด
ประตูร: ั วบ้าน 7) ค่าฝุ่ น PM 2.5 และสัญลักษณ์ การแจ้งเตื อน ซึ< งผลการ
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การพัฒนาการเลียงหอยเชอรีในบ่ อนําใส ควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
Development of Raising Pomacea canaliculata in Clear Pond Controlled by Microcontroller System
ขอบคุณ ไชยวงศ์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร kobkhun.ch@rmuti.ac.th

บทคัดย่ อ

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

งานวิ จัย นี เป็ นการออกแบบพัฒ นาระบบเลี ยงหอยเชอรี ในบ่ อ
พ ล าส ติ ก ด้ ว ย นํ าใ ส โ ด ย มี ชุ ด ค ว บ คุ ม ก าร ก ร อ ง ด้ ว ย ร ะ บ บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล Arduino ประกอบกับมี ตัว ตรวจรู ้ค่า PH
ของนํา และตัว ตรวจรู ้ น ําขุ่น ร่ ว มกับ ระบบกรองนํา ซึ งทําการทดลอง
เปรี ยบเที ย บกัน กั บ การเลี ยงปกติ ในกระชั ง บกขนาด x100x30
เซนติเ มตร เติมนําสู ง เซนติ เมตร ( .225 ลูกบาศก์เมตร) จํานวนหอย
เชอรี ทีช่วงนําหนักระหว่าง . - . กรั ม จํานวนบ่อละ ตัว และ
ให้ อ าหารชนิ ด เดี ย วกั น ปริ มาณเท่ ากั น โดยเลี ยงเป็ นเวลา
วัน
(พฤษภาคม-สิ งหาคม
) เมื อสิ นสุดการทดลองพบว่า หอยเชอรี ในบ่อ
ทีควบคุ มมี อัต ราการตาย อยู่ที ร้อ ยละ และนําหนักเฉลี ยโดยคละไซด์
จํานวน ตัว นําหนักเฉลียอยูท่ ี 109.0 กรั ม มี การเปลียนนํา ครัง ส่ วน
หอยเชอรี ที เลียงแบบปกติ จะมี การตายที ร้ อ ย และนําหนัก เฉลี ยและ
นําหนักเฉลี ยโดยคละไซด์จาํ นวน ตัว นําหนักเฉลียอยูท่ ี 83.1 กรั ม มี
การเปลียนนํา ครัง โดยสรุ ปจากการวิจยั พบว่าหอยทีเลียงในระบบบ่อที
ควบคุมมีอตั ราการเจริ ญเติบโตมากกว่าบ่อทีเลียงปกติ ที 1.16 เปอร์ เซ็นต์
และยังพบอีกว่าหอยทีเลียงในระบบบ่อทีควบคุมมี เปลื อกทีเงาใสกว่าและ
มีวางไข่เริ มทีวันที ของการเลียง ส่วนบ่อเลียงปกติไม่มกี ารวางไข่

1. บทนํา

ประเทศไทยมี พืนทีตังอยู่ในแถบเส้นศู น ย์สูต ร ด้วยเหตุนีจึ งทําให้
พืนทีโดยทัวไปของประเทศ มีปริ มาณนําฝนทีตกต่อปี มี พอสมควรและมี
แหล่งนําตามธรรมชาติจาํ นวนมาก ด้านสภาพแวดล้อมทีเหมาะสมทําให้
คนในพื นทีทําอาชี พทางการเกษตรเป็ นส่ วนใหญ่ แต่ในหลายสิ บปี ทีผ่าน
มาได้มี การระบาดของหอยเชอรี ซึ งเป็ นหอยนําจื ด ต่างถิน [1] ทีเข้าไป
ทําลายนาข้าวกัด กินพื ชนํา ก่อความเสี ยหายเป็ นจํานวนมาก รวมถึงทําให้
หอยนําจืดท้องถินกลายพันธุ์ และมีประชาชนบางส่วนได้รู้วิธีการนําหอย
เชอรี มาเป็ นประกอบอาหารและสร้างรายได้อีกทางหนึง [2-3]
ณ ปัจจุบนั จํานวนประชากรทีเพิมมากขึน จึงมีการบุกรุ ก ลุกลํา ปรับ
สภาพพื นที ให้ เป็ นที อยู่อ าศัย ถนน พื นที ลานเอนกประสงค์ จนทําให้
สภาพแวดล้อ มทีเคยมีสัตว์นาไม่
ํ สามารถอาศัยอยู่ได้ และด้วยเหตุนีจึ งทํา
ให้หอยเชอรี หายากมากขึนและมีราคาสูง รวมถึงความต้องการของตลาดที
ต้องการเนื อหอยเชอรี มาร่ ว มกับเมนู ต่างๆ จึงมี เกษตรกรบางส่ วนหันมา
เลียงหอยเชอรี ในบ่อบกแบบใช้นาใส
ํ เพือสร้างรายได้ ทังยังใช้พืนทีน้อย
ใช้ทรัพยากรในการไม่มากนัก ใช้เศษผักหรื อพืชต่างๆ นํามาเป็ นอาหารให้
หอยเชอรี ได้ และการเลียงใช้เวลาไม่น านนัก ทังยังไม่มีกลินโคลนในตัว
หอยและเมือกน้อย ซึงเป็ นทีต้องการของตลาด แต่การเลียงในบ่อบกแบบ
ใช้นาใส
ํ ต้องหมันเปลียนนําเป็ นระยะ ซึงเป็ นงานทีหนักและใช้เวลานาน
และเมื อเปลี ยนนําแล้ว ในระยะ - วัน หอยเชอรี จะไม่ กิ น อาหาร [4]
ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นปั ญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดสร้ างเครื องมือในการบําบัด นํา
ในบ่อเลี ยงหอยเชอรี ในบ่อบกแบบใช้น ําใส ด้วยระบบอัตโนมัติ โดยมี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกู ล Arduino เป็ นตัว ควบคุ ม ทั งระบบ มี
อุ ปกรณ์ต รวจสอบค่า PH ของนําและอุปกรณ์ ต รวจสอบความขุ่นของนํา
ร่ ว มด้ว ย เพื อให้ เกษตรกรผู ้เลี ยงหอยเชอรี ในบ่ อ บกแบบใช้ น ําใส ได้
บริ หารเวลาและเพิมรายได้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พร้อมทังใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ร่วมกับการทําการเกษตรยุคใหม่ในศตวรรษที [5-6]

คําสําคัญ: หอยเชอรี ไมโครคอนโทรลเลอร์ สมาร์ทฟาร์ ม

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
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ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่ น UNO R3 ทีพอร์ต อะนาลอกเพื อนํา
แปลงสัญญาณไฟฟ้ าทีได้จากตัวตรวจรู ้ให้เป็ นข้อมูลเพือประมวลผลต่อไป
ตัวตรวจรู้ค่า PH ของนําในงานวิจยั ใช้บอร์ ด PH Sensor module รุ่ น
E-201-C ซึ งมี โพรบตรวจรู ้ เป็ นส่ วนประกอบ สามารถตรวจวัดค่า กรดด่ าง ของสารละลายได้ในช่ ว ง - PH ช่ ว งอุณ หภู มิที - C ความ
แม่นยําอยูท่ ี ±0.1PH (25 C) ค่าทีบอร์ดส่งออกมาเป็ นค่าอะนาลอก

2. ทฤษฎีและเอกสารทีเกียวข้อง
. หอยเชอรี
หอยเชอรี หรื อ หอยเป๋ าฮื อนําจืด หรื อ หอยโข่งอเมริ กาใต้ โดยมีชือ
วิทยาศาสตร์ คือ Pomacea canaliculata เป็ นหอยนําจืดจําพวกหอยฝาเดี ยว
มีถินกําเนิ ดในทวีปอเมริ กาใต้ ในประเทศไทยราวปี พ.ศ.
หอยเชอรี
เป็ นหอยทีถู กนํามาเลี ยงที จะให้กาํ จัดตะไคร่ นําและเศษอาหารในตู้ปลา
ต่อมามีผคู ้ ิดจะเลียงและขยายพันธุ์ให้เป็ นสัต ว์เศรษฐกิจ แต่ไม่ได้รับความ
นิยมจึงปล่อยลงสู่ แม่นาธรรมชาติ
ํ
หอยเชอรี แบ่งได้เป็ น พวก คือ พวกที
มีเปลือ กสี เหลืองปนนําตาล เนื อและหนวดสี เหลือง และพวกมี เปลื อกสี
เขียวเข้มปนดํา มี สี ดาํ จากๆ พาดตามความยาวเปลื อก เนื อและหนวดมี สี
นําตาลอ่อน หอยเชอรี เจริ ญเติบโตได้รวดเร็ ว ราว เดื อนก็จบั คูผ่ สมพันธุ์
กัน ได้ หลังผสมพัน ธุ์ ก ัน ราว - วัน ตัว เมี ยจะวางไข่ เ หนื อ นําในเวลา
กลางคืน โดยไข่หอยเชอรี มีสีชมพูฟองเล็กๆ เกาะติ ดกันยาวเป็ นกลุ่มเป็ น
ระเบียบสวยงาม ไข่จะฟักออกเป็ นตัวหอยภายใน - วัน

รู ปที ตัวตรวจรู ้ ค่า PH ของนํา (PH Sensor module รุ่น E-201-C พร้อมโพรบวัดค่า)

ตัวตรวจรู้ค่าความขุ่นของนําในงานวิจยั ใช้บอร์ด เซ็นเซอร์ วดั ความ
ขุ่ น รุ่ น SKU SEN
ซึ งให้ ค่ า เอาต์ พุ ต แบบ Analog/Digital วั ด ค่ า
ออกมาเป็ นโวลต์ (อะนาลอก) สามารถเปรี ย บเทียบความขุ่นอยู่ในช่ ว ง
0-1000 NTU

รู ปที ตัวอย่างหอยเชอรี และไข่หอยเชอรี

รู ปที ตัวตรวจรู ้ค่าความขุ่นของนํา รุ่ น SKU SEN0189

. ไมโครคอนโทรลเลอร์

ส่วนค่าอุณหภูมิทีตรวจสอบจะดึงค่าอุณหภูมิจาก PH Sensor module
รุ่ น E-201-C และทํา การแสดงผลการทํา งาน แสดงสถานะการทํา งาน
รวมถึงค่าทีตรวจรู ้ต่างๆ ทีจอ LCD แบบมาตรฐาน แถว ตัวอักษร

งานวิจยั นีผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่ น UNO
R3 ที สามารถทํา งานได้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ฟั งก์ ชั นของงานวิ จ ั ย นี โดย
องค์ประกอบของบอร์ ด คือ มี ATmega เป็ นชิปควบคุมหลัก ขาดิ จิทลั
I/O ทังหมด ขา ( ขารับรอบเอาต์พตุ แบบ PWM) มีขาอะนาลอกอินพุต
ทั งหมด ขา Flash memory 32 kB SRAM 2 kB EEPROM 1 kB และ
Clock Speed 16 MHz ทั งยัง มี ก ระแสไฟฟ้ า DC ต่ อ ขา I/O ที 40 มิ ล ลิ
แอมป์ /ต่ อขา ซึ งเพี ยงพอต่อ การเชื อมต่ อ กับ วงจรไดร์ เวอร์ ต่ างๆ บอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่ น UNO R3 ดังแสดงในรู ปที

.การพัฒนาเครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
การพั ฒ นาการเลี ยงหอยเชอรี ในบ่ อ นํ าใส ควบคุ ม ด้ ว ยระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตัวตรวจรู้ค่า PH ของนํารุ่ น E-201-C และตัวตรวจ
รู้ค่าความขุ่นของนํารุ่ น SKU SEN
ซึ งให้ค่าเอาต์พุตแบบ Analog จะ
ต่อเข้ากับพอร์ ต A0 และพอร์ ต A ตามลําดับ ส่วนค่าอุณหภูมิจะต่อเข้าที
พอร์ต D2 ส่วนจอแสดงผลจะใช้พอร์ ต D8-D13 และพอร์ต D เป็ นพอร์ ต
ทีส่งสัญญาณไปขับปั มนําในระบบกรองนํา แสดงในรู ปที

รูปที บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่ น UNO R3

. อุปกรณ์ ตรวจรู้ ในงานวิจยั

อุปกรณ์ต รวจรู้ ในงานวิจยั นีใช้ตวั ตรวจรู้สองชนิ ด คือ ตัวตรวจรู ้ค่า
PH ของนํ า และตั ว ตรวจรู ้ ค่ า ความขุ่ น ของนํ า ซึ งต่ อ ร่ ว มกับ บอร์ ด

รู ปที 5 บล็อกไดอะแกรมของควบคุมการเลียงหอยเชอรี ในบ่อนําใส ควบคุมด้วยระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
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. การตังค่ าความขุ่นของนําในบ่ อหอยเชอรี

. การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ

การเขียนโปรแกรมควบคุมต้องทําความเข้าใจสิ งทีต้องการควบคุ ม
การเลือกค่าใดใดจึ งต้องได้ค่าที ต้องการและเหมาะสม จากประสบการณ์
ของเกษตรกรผูเ้ ลี ยงหอยเชอรี ได้เลือกค่าความขุ่นจากพฤติกรรมของหอย
เชอรี ทีกิน อาหารน้อยลงและมี กลิ นทีบ่อเลียง จึงได้นาํ ตัวอย่างนําจากบ่อ
หอยเชอรี ในระบบนําใสที ควรเปลียนมาวัดค่าความขุ่น ค่าความขุ่น อยู่ที
280-410 NTU โดยที ค่ า
NTU หอยเชอรี กิ น อาหารน้อ ยลงและค่ า
มากกว่า NTU นําเริ มมี กลิน รวมถึ งค่า PH ลดลงอยู่ที . ผู ้วิจัยจึ ง
เลื อกค่าความขุ่นที NTU และ/หรื อค่า PH ของนําตํากว่า เพือให้เริ ม
ระบบปั มกรอง ตัวอย่างในรู ปที แสดงตัวอย่างนําขุน่ ในบ่อทีควรเปลียน
นําเมือเทียบกับนําใสก่อนเปลียนใส่บ่อเลียงหอยเชอรี ในระบบนําใส

การเขี ย นโปรแกรมควบคุ มระบบการเลี ยงหอยเชอรี ในบ่อ นําใส
ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรม Arduino IDE ในการโปรแกรม โดยใช้ภาษาซี สาํ หรับ
Arduino โดยเขียนเป็ นฟังก์ชนย่
ั อยหลายๆ ส่ วน ทีเริ มต้นจากการรับค่าจาก
ตัวตรวจรู้คา่ PH ของนํารุ่ น E-201-C และตัวตรวจรู้ค่าความขุน่ ของนํา รุ่น
SKU SEN
มาทําการประมวลผล เพือควบคุมอุปกรณ์และแสดงผลที
จอ LCD ซึงแผนผังการทํางานของโปรแกรมดังแสดงในรู ปที

รูปที 8 แสดงการเปรี ยบเทียบนําขุ่นในบ่อทีควรเปลียนนําเมือเทียบกับนําใสปกติ

. ผลของงานวิจยั

การพั ฒ นาการเลี ยงหอยเชอรี ในบ่ อ นํ าใส ควบคุ ม ด้ ว ยระบบ
ไมโครคอนโท รลเลอร์ ผู้ วิ จั ย ได้ ท ํ า การเลี ยงใน กระชั ง บกขนาด
150x100x เซนติ เมตร เติมนําสู ง เซนติ เมตร ( . ลู กบาศก์เมตร)
จํานวนหอยเชอรี ทีช่ วงนําหนักระหว่าง . - . กรั ม จํานวนบ่อละ
ตัว และให้อาหารชนิด เดี ยวกัน ปริ มาณเท่ากัน โดยเลียงเป็ นเวลา
วัน (พฤษภาคม-สิงหาคม
) เมือสิ นสุ ดการทดลองพบว่า หอยเชอรี ใน
บ่อทีควบคุมมีอตั ราการตาย อยู่ทีร้อยละ (ตาย ตัวจาก ตัว) และ
นําหนักเฉลียโดยคละไซด์จาํ นวน ตัว นําหนักเฉลี ยอยูท่ ี . กรัม มี
การเปลี ยนนํา ครัง ส่วนหอยเชอรี ทีเลียงแบบปกติ จะมี การตายทีร้อย
(ตาย ตัวจาก ตัว) และนําหนักเฉลี ยโดยคละไซด์จาํ นวน ตัว
นําหนักเฉลียอยูท่ ี . กรัม มีการเปลียนนํา ครัง โดยสรุ ปจากการวิจยั
พบว่าหอยทีเลียงในระบบบ่อทีควบคุมมีอตั ราการเจริ ญเติบโตมากกว่าบ่อ
ทีเลียงปกติ ที . เปอร์ เซ็นต์ และยังพบอีกว่าหอยทีเลี ยงในระบบบ่อที
ควบคุมมีเปลื อกทีเงาใสกว่าและมีวางไข่เริ มทีวันที ของการเลียง ส่วน
บ่อเลียงปกติไม่มีการวางไข่

รูปที แผนผังการทํางานของโปรแกรมควบคุม

. การติดตังกระชังบก

การพั ฒ นาการเลี ยงหอยเชอรี ในบ่ อ นําใส ควบคุ ม ด้ ว ยระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้กระชังบกที มี ขนาด 150x100x30 เซนติ เมตร
เติมนําสูง 15 เซนติเมตร (0.225 ลูกบาศก์เมตร) แสดงในรูปที

ตารางที การสรุ ปผลผลิ ตทีได้จากการทดลอง
รายการ
บ่ อปกติ
บ่ อควบคุม
อัตราการตาย (ตัว)
ตัว ( %)
ตัว ( %)
นําหนักหอย (เฉลีย)
. กรัม
. กรัม
นําหนักหอยเพิมขึน (เฉลีย)
. กรัม (293.2%)
. กรัม (415.8%)
การเปลียนนํา (ครัง)
ครัง
ครัง

หมายเหตุ เลียงเป็ นเวลา

รู ปที 7 กระชังบกเลียงหอยเชอรี ในบ่อนําใส ควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์

วัน (พฤษภาคม-สิงหาคม
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.สรุปผล

จากวิจยั การพัฒนาการเลียงหอยเชอรี ในบ่อนําใส ควบคุมด้วยระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผูว้ จิ ยั และเกษตรกรผูเ้ พาะเลียงหอยเชอรี มีความพึง
พอใจอย่างมาก เนื องด้วยผลผลิตที ได้และคุณภาพของหอยเชอรี มีคุณภาพ
รสชาติ ดี ไม่มีกลินคาว และร่ นเวลาในการเลียงได้ราว เดื อน เมือเที ยบ
จากนําหนักและขนาดของหอยเชอรี รวมถึงไม่ตอ้ งเปลียนนําบ่อยๆ ทําให้
ทุ่น เวลาและแรงงานได้มาก จากการทดลองจํานวนลู ก หอยเชอรี ที ช่ ว ง
นําหนักระหว่าง . - . กรัม (เฉลียนําหนัก . กรัม) หอยเชอรี ใน
บ่อที ควบคุม มีอัต ราการตาย อยู่ทีร้ อยละ 6 และนําหนักเฉลี ยอยู่ที 109.0
กรัม (นําหนักเพิมขึนจากเดิ มเฉลีย . กรัม) มี การเปลี ยนนํา 1 ครังใน
รอบการเลี ยง ส่ วนหอยเชอรี ที เลียงแบบปกติ จะมี การตายที ร้ อย 28 และ
นําหนักเฉลี ยอยู่ที 83.1 กรั ม (นําหนักเพิมขึนจากเดิ มเฉลีย . กรัม) มี
การเปลียนนํา 12 ครังในรอบการเลี ยง โดยสรุ ปจากการวิจยั พบว่าหอยที
เลียงในระบบบ่อทีควบคุมมีอตั ราการเจริ ญเติบโตมากกว่าบ่อทีเลียงปกติที
31.16 เปอร์ เซ็น ต์ และเริ มมี การวางไข่ทีวัน ที 117 ของการเลี ยง ส่ วนบ่ อ
เลี ยงปกติไม่ มีการวางไข่ ยังพบอีกว่าหอยที เลียงในระบบบ่อที ควบคุม มี
เปลือกทีเงาใสกว่าและหอยเชอรี สี ทอง เปลือกดูเด่นชัดกว่าบ่อทีเลียงปกติ
การพัฒนาขันต่อไปผูว้ ิจัยได้เล็งเห็ นว่างานวิจยั การพัฒนาการเลี ยง
หอยเชอรี ในบ่อนําใส ควบคุม ด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้การ
ควบคุ มหลักด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ งสามารถเชื อมต่อ การแสดง
ผลต่างๆ การแจ้งเตือน และการควบคุมในส่ วนการทํางานของระบบ ทังนี
ยังสามารถเชื อมต่อกับระบบอินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ ง หรื อ Internet of
Things (IoT) เพื อให้เ กษตรกรเข้า ถึ งระบบการเกษตรด้ วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ พร้ อมทังสามารถบันทึกข้อมู ลต่ างๆ ของระบบนิเวศในบ่อใน
ทุกๆ วัน เช่น จํานวนวันทีเลียง จํานวนการเปลี ยนถ่ายนํา ค่า PH ของนํา
ค่าความขุ่นของนํา อุณ หภูมิของนํา และอัตราค่าการใช้พ ลังงานกับระบบ
การเลี ยง โดยผ่านเครื อข่ายระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต เพื อดู ส ถานะต่ างๆ และ
ควบคุมการทํางานได้โดยตรงจากแอปพลิ เคชันทีออกแบบไว้รองรั บกับ
ระบบทีสร้างขึน

the distribution of Pomacea canaliculata (Gastropoda: Ampullariidae)
along its southernmost natural limit. Malacologia, 43, 13-23.

ประวัตผิ ้เู ขียนบทความ
นายขอบคุ ณ ไชยวงศ์ อาจารย์ใ นส าขา
วิศ วกรรมไฟฟ้ า (วิศ วกรรมอิเล็ก ทรอนิ กส์
และโทรคมนาคม) คณะอุต สาหกรรมและ
เทคโนโลยี มทร.อี ส าน วิท ยาเขตสกลนคร
ผูเ้ ขียนบทความมีงานวิจยั ในเชิ งการออกแบบ
และสร้ างสิ งประดิ ษฐ์ ด้านการควบคุ ม และ
สื อ ส า ร ข้ อ มู ล ด้ ว ย ร ะ บ บ ดิ จิ ทั ล
ไม โครคอนโทรลเลอร์ iot embedded และ
พัฒ นาการสื อสารด้ ว ยสายอากาศในย่ า น
ความถี VHF, UHF ใน ส่ วนความถี นั ก วิ ท ยุ
สมัค รเล่ น และส่ ว นการสื อสารทางราชการ
พัฒนาสายอากาศไมโครเวฟ รวมถึงรู ปแบบ
การสอน ทางด้านวิศวกรรม

.กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณกลุ่มเกษตรกรผูเ้ พาะเลียงหอยเชอรี เพือการค้า อ.พรรณา
นิ ค ม จ.สกลนคร ที ให้ ค วามสะดวกและสถานที ในการวิ จ ัย ในครั งนี
รวมถึงให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ในการเลี ยงหอยเชอรี ในระบบบ่อนําใส
จนทําให้งานวิจยั ชินนีเสร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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Study of biogas production from energy crops combined with animal manure and industrial waste
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และหญ้าบางประเภท ที่ สามารถนามาใช้ในการผลิตก๊าซชี วภาพได้และ
ประสบผลส าเร็ จ [3] ซึ่ งหญ้า เนเปี ยร์ เป็ นพื ช พลัง งานอี ก หนึ่ งชนิ ด ที่
น่าสนใจ เนื่ องจากหญ้าเนเปี ยร์ ให้ก๊าซมีเทนสู ง ต้นทุนในการเพาะปลูกต่า
[4] แต่ตอ้ งทาการผสมหญ้าเนเปี ยร์ กบั สารอินทรี ยช์ นิ ดอื่น [4-5] เนื่ องจาก
การย่อ ยสลายในสภาวะไร้ อ อกซิ เจนของหญ้ า เนเปี ยร์ ช นิ ด เดี ย วจะมี
แนวโน้มสู ญเสี ยความเสถียรภาพ เนื่องจากการย่อยสลายเซลลูโลสในหญ้า
ทาให้เกิดกรดไขมันที่ระเหยได้สะสมในระบบสู ง [6] นอกจากนี้ ควรมีการ
จัดการระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่ดี เพื่อให้ระบบสามารถดาเนิ นการผลิตได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การศึกษานี้ จึงได้ทาการศึกษาการผลิตก๊าซชี วภาพจากหญ้าเนเปี ยร์
ร่ ว มกับ สารอิ น ทรี ย ์ช นิ ด อื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ร ะบบผลิ ต ก๊ าซชี ว ภาพสามารถ
ดาเนิ นการผลิตได้อย่างสมดุล โดยการพิจารณาถึงคุณสมบัติของวัตถุดิบ
และประเมินประสิ ทธิภาพของระบบในการผลิตก๊าซชีวภาพ

บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ ใช้ใน
กระบวนการผลิตก๊าซชี วภาพ วิเคราะห์กระบวนการทางานและประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพเทคโนโลยีจากประเยอรมนี โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นระยะเวลา 8 เดือน พบว่า วัตถุดิบที่ ใช้ในการ
ผลิต ได้แก่ หญ้าเนเปี ยร์ กากมันสาปะหลัง มูลไก่ และมูลวัว มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมสาหรับการผลิ ตก๊าซชี วภาพ โดยหญ้าเนเปี ยร์ มี ค่า TS เท่ากับ
17-26% VS เท่ากับ 85-88% กากมันสาปะหลัง มี ค่า TS เท่ากับ 12-20%
VS เท่ ากับ 96-98% มู ล ไก่ มี ค่ า TS เท่ ากับ 60-85% VS เท่ ากับ 80-84%
และมูลวัว มี ค่า TS เท่ ากับ 20-38% VS เท่ากับ 70-82% ระบบผลิ ตก๊าซ
ชี วภาพด าเนิ น การผลิ ต ที่ อุ ณ หภู มิ 43-52 °C อัต ราการผลิ ต ก๊ าซชี ว ภาพ
เท่ากับ 0.49 m3/kgVS โดยมีองค์ประกอบก๊าซมีเทน 52-55%
คาสาคัญ: ก๊าซชีวภาพ ก๊าซมีเทน หญ้าเนเปี ยร์ พืชพลังาน

2. วิธีการดาเนินงาน

Abstract

การศึกษาและวิเคราะห์คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบแต่ละชนิ ด และนามาวิเคราะห์
คุณสมบัติ ได้แก่ ค่าความชื้น ค่าของแข็งทั้งหมด (Total Solid: TS) และค่า
ของแข็ ง ที่ ส ามารถย่ อ ยสลายเป็ นก๊ า ซได้ (Volatile Solid: VS) โดยมี
อุปกรณ์และเครื่ องมือและวิธีการวิเคราะห์ ดังนี้
อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ ได้แก่
1) จานอะลูมิเนียมชัง่ สาร
5) ตูอ้ บลมร้อน (Oven)
2) ฟอร์เซป (Forceps)
6) เตาเผาความร้อนสูง (Furnace)
3) คีมคีบถ้วยกระเบื้อง
7) โถแก้วดูดความชื้น (Desiccator)
4) เครื่ องชัง่ สาร 4 ตาแหน่ง

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%

วิธีการวิเคราะห์ คุณภาพของวัตถุดิบ สามารถทาได้ ดังนี้
1) ชั่ง น้ าหนั ก จานอะลู มิ เนี ย มเปล่ า ด้ว ยเครื่ อ งชั่ง สาร 4 ต าแหน่ ง
จากนั้ น กดปุ่ ม Set 0 แล้ว น าวัต ถุ ดิ บ ตัว อย่ า งใส่ ล งในจานอะลู มิ เนี ย ม
ประมาณ 3 กรัม แล้วจดบันทึก
2) นาเข้าตูอ้ บลมร้ อนเพื่ ออบที่ อุณ หภู มิ 105 °C เป็ นเวลา 2 ชั่วโมง
จากนั้นนาเข้าโถแก้วดูดความชื้น เป็ นเวลา 30 นาที แล้วชัง่ น้ าหนักพร้อม
จดบันทึก

Keywords: Biogas, Methane, Napier grass, Energy crop

1. ที่มาและความสาคัญ
ปัจจุบนั เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพมีบทบาทที่สาคัญในการผลิต
พลังงานทดแทน [1 - 2] เนื่องจากมีแหล่งวัตถุดิบที่เป็ นอินทรี ยวัตถุท้ งั ที่อยู่
ในรู ปของเสี ยและน้ าเสี ยจากกระบวนการอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์และ
ชุ มชนเป็ นจานวนมาก ตลอดจนชี วมวลหรื อสิ่ งเหลื อใช้ท างการเกษตร
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3) น าเข้าเตาเผาความร้ อ นสู ง เพื่ อ เผาที่ อุ ณ หภู มิ 550 °C เป็ นเวลา 1
ชัว่ โมง จากนั้นนาเข้าโถแก้วดูดความชื้น เป็ นเวลา 30 นาที แล้วชัง่ น้ าหนัก
พร้อมจดบันทึก
วิธีการคานวณ
การคานวณค่า TS [%]
TS [%] = (C – A) x 100 / B

(1)

โดยที่ A คือ น้ าหนักภาชนะ [กรัม]
B คือ น้ าหนักตัวอย่าง [กรัม]
C คือ น้ าหนักตัวอย่างหลังอบที่อุณหภูมิ 105 °C [กรัม]

รู ปที่ 1 ระบบควบคุมอัตโนมัติของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

3. ผลการวิจัย
จากการเก็บข้อมูลเป็ นระยะเวลา 8 เดือน ปั จจุบนั ใช้วตั ถุดิบในการ
เดิ น ระบบทั้งหมด 4 ชนิ ด ได้แก่ หญ้าเนเปี ยร์ กากมัน ส าปะหลัง มู ลไก่
และมู ล วัว โดยวัต ถุ ดิ บ แต่ ล ะชนิ ด จะมี วิ ธี ก ารเก็ บ รั ก ษาและน ามาใช้ที่
แตกต่างกัน โดยหญ้าเนเปี ยร์ อายุ 60-140 วัน จะถูกสับเป็ นชิ้นเล็ก ๆ และ
ถูกบดอัดให้อยู่ในสภาวะไร้ อากาศและคลุมผ้าใบไว้เป็ นระยะเวลาอย่าง
น้อย 14 วัน ซึ่ งเป็ นการหมักหญ้าขั้น ต้น หรื อเรี ยกว่า การไซเลจ เพื่ อให้
กระบวนการย่อยสลายเกิ ดการสร้ างกรด ลดระยะเวลาในการย่อยสลาย
ภายในบ่ อ หมัก ส่ วนกากมัน สาปะหลัง มู ล ไก่ มู ล วัว สามารถเติ ม เข้าสู่
ระบบได้ทันที ซึ่ งก่อนน าเข้าสู่ ระบบจะท าการวิเคราะห์ ค่าความชื้ น ค่า
ของแข็งทั้งหมด (Total Solid: TS) และค่าของแข็งที่สามารถย่อยสลายเป็ น
ก๊าซได้ (Volatile Solid: VS) ค่าที่ได้แสดงดังตารางที่ 1

การคานวณค่า VS [%TS]
VS [%TS] = (C – D) x 100 / C

(2)

โดยที่ C คือ น้ าหนักตัวอย่างหลังอบที่อุณหภูมิ 105 °C [กรัม]
D คือ น้ าหนักตัวอย่างหลังเผาที่อุณหภูมิ 550 °C [กรัม]
การคานวณค่าความชื้น [%]
ความชื้น [%] = 100 – TS

(3)

โดยที่ TS คือ ปริ มาณของแข็งทั้งหมด [%]
การศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ก ระบวนการท างานของระบบผลิ ต ก๊ า ซ
ชี ว ภาพ โดยระบบผลิ ต ก๊ าซชี ว ภาพที่ ท าการศึ ก ษาเป็ นเทคโนโลยีจ าก
ประเทศเยอรมนี มีการออกแบบเป็ นถังปฏิกรณ์กวนสมบูรณ์ ลักษณะเป็ น
วงแหวนสองชั้น ประกอบไปด้วยบ่ อ หมักวงนอก (Outer ring) และบ่ อ
หมักวงใน (Inner ring) มีการควบคุมระบบแบบอัตโนมัติ ดังรู ปที่ 1
ระบบเริ่ มต้นจากการเติมวัตถุดิบเข้าสู่ เครื่ องป้ อนวัตถุดิบ (Feeder)
จากนั้นวัตถุดิบจะถูกลาเลียงเข้าสู่ บ่อหมักวงนอกด้วยสกรู ลาเลียง บ่อหมัก
วงนอกมี ป ริ มาตร 7,540 ลู กบาศก์เมตร ใช้ใบกวนชนิ ด ใบพาย (Paddle
agitator) ในการกวนผสมวัต ถุ ดิ บ ให้ สั ม ผัส กั บ แบคที เ รี ย มากยิ่ ง ขึ้ น
ดาเนินการผลิตที่อุณหภูมิ 46-52 °C หลังจากนั้นของเหลวผสมจะถูกส่งเข้า
สู่ บ่อหมักวงในด้วยหลักการของเหลวไหลล้น (Overflow) โดยที่บ่อหมัก
วงในมีปริ มาตร 4,241 ลูกบาศก์เมตร ใช้ใบกวนชนิ ดเพลายาว (Long shaft
agitator) ดาเนิ นการผลิตที่ อุณ หภูมิ 43-52 °C โดยบ่อหมักวงในจะมี การ
คลุมด้วยแผ่นพลาสติกเป็ นโดมแบบสองชั้น ชั้นนอกมีลกั ษณะเป็ นรู ปทรง
กลม และชั้ น ในมี ลัก ษณะเป็ นถุ ง เพื่ อ ใช้ ใ นการเก็ บ ก๊ า ซชี ว ภาพ โดย
สามารถเก็ บ ก๊ า ซชี ว ภาพได้ 1,380 ลู ก บาศก์ เมตร เมื่ อ บ่ อ หมัก วงในมี
ปริ มาตรของเหลว 89% ระบบจะทาการสู บของเหลวผสมภายในบ่อหมัก
วงในเข้ า สู่ เครื่ องแยกกากตะกอน (Separator) เพื่ อ รั ก ษาระดั บ ของ
ของเหลวภายในบ่อโดยอัตโนมัติและจะหยุดกระบวนการแยกกากตะกอน
เมื่อระดับของเหลวภายในบ่อหมักวงในลดลงเหลือ 87%
โดยจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลสัดส่ วนการป้ อนวัตถุดิบแต่ละชนิ ด
องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ และปริ มาณก๊าซชีวภาพต่อปริ มาณการป้ อน
วัตถุดิบ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน้าต่างควบคุมภายในห้องปฏิบตั ิการ
และนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์เพื่อประเมินประสิ ทธิภาพ

ตารางที่ 1 ค่าความชื้น ค่าของแข็งทั้งหมด (Total Solid: TS) และค่าของแข็งที่สามารถ
ย่อยสลายเป็ นก๊าซได้ (Volatile Solid: VS) ของวัตถุดิบแต่ละชนิด
วัตถุดิบ
ความชื้น (%)
TS (%)
VS (%TS)
หญ้าเนเปี ยร์
73-83
17-26
85-88
กากมันสาปะหลัง
80-88
12-20
96-98
มูลไก่
15-40
60-85
80-84
มูลวัว
62-80
20-38
70-82

สัดส่ วนการป้ อนวัตถุดิบและองค์ประกอบก๊าซชี วภาพจะแสดงถึง
สั ด ส่ ว นการป้ อ นวัต ถุ ดิ บ ที่ มี ผ ลต่ อ องค์ป ระกอบก๊ าซชี ว ภาพที่ ไ ด้ โดย
องค์ ป ระกอบก๊ า ซชี ว ภาพที่ ต้อ งค านึ ง ถึ ง ได้ แ ก่ ก๊ า ซมี เทน และก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ สัดส่ วนการป้ อนวัตถุดิบกับองค์ประกอบก๊าซมี เทน
แสดงดัง รู ป ที่ 2(A) และสั ด ส่ ว นการป้ อ นวัตถุ ดิ บ กับ องค์ป ระกอบก๊ าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ แสดงดังรู ปที่ 2(B)
(A)

(B)

รู ปที่ 2 สัดส่วนการเติมวัตถุดิบกับ (A) ปริ มาณก๊าซมีเทน (B) ความเข้มข้นก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์
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จากกากมันสาปะหลังมีองค์ประกอบของไนโตรเจนค่อนข้างน้อยทาให้
ขาดไนโตรเจนสาหรับการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยผลิตก๊าซมีเทน [13]
นอกจากก๊ า ซมี เทน องค์ป ระกอบก๊ า ซชี ว ภาพที่ ค วรพิ จ ารณา คื อ ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เนื่ องจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มีฤทธิ์ ในการกัดกร่ อน
อุ ป กรณ์ ซึ่ งจาก รู ป ที่ 2(B) จะเห็ น ว่ า ช่ ว งที่ มี การเติ ม มู ล ไก่ ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์จะมี ค่าสู ง เนื่ องจากการย่อยสลายมูลไก่ในสภาวะไร้
ออกซิ เจนจะเกิ ด สารประกอบก ามะถั น ซึ่ งเป็ นผลท าให้ เ กิ ด ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัล ไฟด์ในที่ สุ ด [14] ซึ่ งก๊ าซไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ค วรมี ค วาม
เข้ ม ข้ น ไม่ เ กิ น 200 ppm ดั ง นั้ น ควรมี ก ารลดความเข้ ม ข้ น ของก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ก่อนนาก๊าซชีวภาพไปใช้งาน
ปั จจุบนั ระบบมีอตั ราการป้ อนสารอินทรี ยต์ ่อวันอยูใ่ นช่วง 0.05-1.9
kgVS/m3 อัตราการผลิ ตก๊าซชี วภาพของระบบแสดงดังรู ปที่ 3 จะเห็ นว่า
อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพของระบบมีค่าค่อนข้างสม่าเสมอแสดงว่าระบบ
มี ค วามเสถี ย รภาพ โดยมี ค่ า อัต ราการผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพเฉลี่ ย อยู่ที่ 0.49
m3/kgVS คิดเป็ นประสิ ทธิภาพในการย่อยสลาย 67.2% ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับงานวิจยั ที่ได้ทาการศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานอีกทั้งยัง
ได้ศึกษาการหาประสิ ทธิ ภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากวัตถุดิบชนิ ด
ต่าง ๆ [15] โดยมีการนาเสนอค่าเฉลี่ยของอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพเท่ากับ
0.67 m3/kgVS คิดเป็ นประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลาย 82.8 % ซึ่ งมีค่ามากกว่า
ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพที่ได้ทาการศึกษา แสดงว่าระบบนี้ยงั ไม่สามารถ
ย่อยสลายได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งอาจเป็ นผลมาจากวัตถุดิบที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต เช่น หญ้าเนเปี ยร์ มีอายุมากต้องใช้ระยะเวลาในการย่อย
สลายนาน และเกิ ด การอุ ด ตัน ต่ อ อุ ป กรณ์ รวมถึ ง มู ล ไก่ ที่ ใช้เป็ นมู ล ไก่
แกลบที่มีค่า TS สู ง แต่ไม่สามารถย่อยสลายได้หมดส่ งผลให้ก๊าซชีวภาพที่
ได้มีปริ มาณลดลง
ถ้าต้องการให้ระบบมีประสิ ทธิ ภาพในการผลิตก๊าซชี วภาพเพิ่มขึ้น
ควรพิจารณาถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการเดินระบบ คื อ หญ้าเนเปี ยร์ ควรมีอายุ
ประมาณ 60 วันจะสามารถย่อยสลายได้ง่ายและลดปั ญหาการอุดตัน ต่อ
อุปกรณ์ และควรมี การแยกแกลบออกจากมูลไก่ก่อนนาเข้าสู่ ระบบเพื่ อ
เพิ่มคุณภาพของมูลไก่และลดตะกอนตกค้างภายในระบบ แต่หากต้องใช้
หญ้าเนเปี ยร์ ที่มีอายุมาก ควรมีการเพิ่มระยะเวลาในการย่อยสลายภายใน
บ่อหมักให้นานขึ้น เพื่อให้หญ้าเนเปี ยร์ ถูกย่อยสลายจนหมด อีกทั้งควร
พิจารณาถึงสัดส่ วนการเติ มวัตถุดิบเพื่อให้ก๊าซชี วภาพที่ ได้มีคุณ ภาพที่ ดี
เนื่องจากวัตถุดิบแต่ละชนิดให้องค์ประกอบก๊าซชีวภาพที่แตกต่างกัน

รู ปที่ 3 สัดส่วนการเติมวัตถุดิบกับอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพ

อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพ แสดงถึงปริ มาณก๊าซชีวภาพที่ได้ต่อหน่วย
เวลาและปริ มาณการเติม ซึ่ งบ่งบอกถึงประสิ ทธิ ภาพของระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพ แสดงดังรู ปที่ 3

4. อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ได้แก่ หญ้าเนเปี ยร์ กากมันสาปะหลัง มูลไก่ และมูลวัว พบว่าวัตถุดิบแต่
ละชนิ ดมีค่าความชื้น ค่าของแข็งทั้งหมด (TS) ค่าของแข็งที่สามารถย่อย
สลายเป็ นก๊าซได้ (VS) แตกต่างกัน จากตารางที่ 1 พบว่า หญ้าเนเปี ยร์ และ
กากมันสาปะหลังมีค่าความชื้น ค่า TS และ VS อยู่ในช่วงที่สอดคล้องกับ
งานวิจยั ที่ได้ทาการศึกษาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ และได้เสนอ
ค่า TS ของหญ้าเนเปี ยร์ ที่ทาให้การย่อยสลายดาเนิ นการได้ดี คือ ค่า TS ไม่
ควรเกิน 36% เพราะจะทาให้ย่อยสลายได้ยาก [7] แสดงให้เห็ นถึงความ
เหมาะสมของการนาหญ้าเนเปี ยร์ และกากมันสาปะหลังมาใช้ในการผลิต
ก๊าซชี วภาพ ค่าความชื้ น ค่า TS และ VS ของมู ลไก่ เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ
งานวิจยั ที่ได้ทาการศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพอย่างมีประสิ ทธิภาพจากมูล
ไก่ [8-9] พบว่า ผลการศึกษานี้ มีค่า TS สู งกว่างานวิจยั ทั้งสอง เนื่ องจาก
มูลไก่ที่ใช้เป็ นมูลไก่ผสมแกลบ จึงมีของแข็งเป็ นจานวนมากและเมื่อเผาที่
อุณหภูมิ 550 °C แกลบในมูลไก่จะถูกเผาไหม้ทาให้ค่า VS สู งขึ้นด้วย และ
มูลวัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ที่ทาการศึกษาการย่อยสลายแบบไม่ใช้
ออกซิ เจนของมูลวัว [10-11] พบว่ามีค่า TS แตกต่างกัน เนื่ องจากมูลวัวที่
ใช้มีลกั ษณะแห้ง ความชื้นน้อย แต่ค่า VS มีค่าใกล้เคียงกัน แสดงว่ามูลวัว
มีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการนามาใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ
การวิเคราะห์กระบวนการทางานของระบบผลิตก๊าซชี วภาพ ระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี มีรูปแบบลักษณะบ่อหมัก
เป็ นวงแหวนสองชั้น ดังรู ปที่ 1 ซึ่งมีความแตกต่างจากหลาย ๆ เทคโนโลยี
การออกแบบบ่อหมักลักษณะนี้ ทาให้ประหยัดพื้นที่ในการก่อสร้าง รักษา
อุณหภูมิได้ดี โดยอุณหภูมิที่ใช้อยู่ในช่ วงเทอร์ โมฟิ ลิค คื อ ช่วงอุณ หภูมิ
50-60 °C ซึ่งในช่วงนี้อตั ราการเกิดปฏิกิริยาและประสิ ทธิภาพของระบบจะ
มีค่ามากกว่าช่วงเมโซฟิ ลิค จึงส่ งผลให้เกิดก๊าซชีวภาพเพิ่มขึ้นด้วยการใช้
ระยะเวลาในการหมักที่นอ้ ยลง [12]
สัดส่ วนการป้อนวัตถุดิบแต่ละชนิดจะขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลาและฤดูกาล
ของวัตถุดิบ ซึ่งสัดส่วนการป้ อนวัตถุดิบจะส่ งผลต่อองค์ประกอบของก๊าซ
ชี ว ภาพที่ ไ ด้ ซึ่ งจาก รู ปที่ 2(A) จะเห็ น ว่ า ช่ ว งที่ มี ก ารป้ อ นกากมั น
สาปะหลัง ก๊าซชีวภาพที่ได้จะมีสัดส่ วนของก๊าซมีเทนลดลง ซึ่ งเป็ นผลมา

5. สรุป
วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีคุณภาพที่เหมาะสมในการนามา
ผลิตก๊าซชี วภาพ ก๊าซชี วภาพที่ ได้มีองค์ประกอบก๊าซมีเทน 52-55% โดย
สัดส่ วนการเติมวัตถุดิบมีผลต่อองค์ประกอบก๊าซชีวภาพ คือ การเติมกาก
มันสาปะหลังในสัดส่ วนที่ สูงมีผลทาให้ก๊าซชี วภาพที่ได้มีองค์ประกอบ
ก๊ า ซมี เ ทนลดลง และการเติ ม มู ล ไก่ ใ นสั ด ส่ วนที่ สู งส่ งผลให้ ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์มีค่าสู งขึ้น และอัตราการผลิ ตก๊าซชี วภาพมี ค่าเท่ากับ
0.49 m3/kgVS คิดเป็ นประสิ ทธิภาพการย่อยสลาย 67.2%
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ผลกระทบของขนาดและตาแหน่ งของเป้าหมายต่อการภาพจากการวิเคราะห์ การลดทอนสั ญญาณวิทยุ
Effects of Positioning and Size of Target Objects on Radio Tomographical Imaging
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1. บทนา

บทคัดย่อ

ภายใต้วิสัยทัศน์การเชื่ อมต่อทุกสิ่ งเข้าสู่ อินเตอร์ เน็ต (Internet of
Things) ปริ มาณของอุปกรณ์อจั ริ ยะ (Smart Things) มีแนวโน้มเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างรวดเร็ ว ด้วยแนวทางการใช้งานหลายรู ปแบบ เช่น บ้านอัจฉริ ยะ
(Smart Home) เมืองอัจฉริ ย ะ (Smart City) การเกษตรอัจ ฉริ ยะ (Smart
Farming) เป็ นต้น [1] การประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ที่ กล่าวมาเริ่ มมี
การนามาใช้เชิงพาณิชย์จึงทาให้การวางโครงข่ายและความหนาแน่นของ
สัญญาณวิทยุต่อพื้นที่ เ พิ่ม ขึ้นเรื่ อย ๆ การพิจารณาด้านความคุ ้มค่ า จึ งมี
ความส าคัญ เป็ นอย่ า งมาก ดั ง นั้ น ผู ้เ กี่ ย วข้อ งจึ ง ต้อ งค านึ ง ถึ ง การน า
โครงข่ายมาใช้ประโยชน์ เพิ่มเติ ม นอกจากการตอบสนองเป้ าประสงค์
หลัก ของโครงข่ า ยเพี ย งประการเดี ยว ยกตัวอย่า งเช่ น การติ ด ตั้ง มัล ติ
เซนเซอร์ เพิ่มลงไปในหน่วยทางานเพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
ขึ้น หรื อการประสานงานระหว่างโครงข่ายที่อยู่ใกล้เคียงกัน [2], [3] เป็ น
ต้น การภาพจากการลดทอนของสัญ ญาณวิ ทยุ (Radio Tomographical
Imaging, RTI) สามารถเพิ่มความคุม้ ค่าของโครงข่าย โดยทานายตาแหน่ง
การเคลื่อนที่ รู ปร่ าง หรื อลักษณะทางกายภาพอื่น ๆ ของวัตถุ ในบริ เวณ
โครงข่ ายด้วยการนาเอาก าลังของสัญญาณสื่ อสารระหว่ างหน่ วยท างาน
(Received Signal Strength, RSS) มาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
การบดบังของวัตถุ [4] แต่ท้ งั นี้ ประสิ ทธิภาพของการพยากรณ์เป้าหมายจะ
ขึ้นอยู่กับปั จจัยและข้อจ ากัดหลายประการ ซึ่ งต้องได้รั บการศึกษาโดย
ละเอียดต่อไป

การภาพจากการวิเคราะห์การลดทอนสัญญาณวิทยุ (Radio Tomographical Imaging, RTI) ใช้ประโยชน์จากผลที่ต่อสัญญาณจากการบดบังโดย
วัตถุ (Shadowing Effects) มาพิ จารณาร่ วมกับกระบวนการระบุ พิ กัดเชิ ง
เรขาคณิ ต (Localization) ในการทานายตาแหน่งและรู ปร่ างของวัตถุ โดยอาศัย
แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างปริ ภูมิสามมิติ และ
เส้ นทางการแพร่ ของสั ญญาณวิ ทยุ (Path of Radio Links) ปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพของการภาพมีหลายประการ งานวิจยั นี้ แสดงกระบวนการศึกษา
แบบจ าลอง การสร้ าง และการประมวลผลภาพด้วยคอมพิ วเตอร์ แสดง
กระบวนการระบุค่าพารามิเตอร์ในแบบจาลอง และศึกษาผลกระทบของปั จจัย
ด้านตาแหน่งและขนาดของวัตถุเป้าหมายที่มีต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ
ภาพ และความแม่ นย าของการภาพ ด้วยการแสดงแนวโน้มของค่ าความ
ผิ ดพลาด และสั ดส่ วนการภาพที่ บ่ งบอกถึ งความคมชัดของขอบวัตถุ ณ
ตาแหน่งใด ๆ บนปริ ภูมิตรวจจับ
คาสาคัญ: การภาพจากการลดทอนของสัญญาณวิทยุ, โครงข่ายไร้สาย,
กระบวนการระบุตาแหน่งของวัตถุ

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.

Sensor Motes

Keywords: Radio Tomographical Imaging, Wireless Communication,
Intrusion Detection

รู ปที่ 1 ตัวอย่างการวางตัวตรวจจับเพื่อการระบุตาแหน่งบุคคลในห้องโถง
แทนการใช้กล้องสัญญาณภาพ
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(Pixel) 𝑁 อันแสดงค่าของสนามทั้งหมด ณ เวลาหนึ่ ง ดังนั้น Φ จึงเป็ น
เมทริ กซ์สัมประสิ ทธิ์ ที่ แสดงน้ าหนักของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ของ 𝕩 และสมาชิ กของ 𝕪 (เมทริ กซ์น้ าหนัก Φ ∈ 𝑅𝑀×𝑁 ) ซึ่ งสามารถ
จาลองจากความสัมพันธ์ทางเรขาคณิ ตระหว่างพิกเซลและเส้นสัญญาณ
วิทยุที่ใกล้เคียงหรื อพาดผ่านได้หลายวิธี ในหัวข้อ 3.2 ได้แสดงสมมติฐาน
ของ Φ ที่ใช้ในการศึกษาไว้ดงั นี้

2. วิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการภาพจากการลดทอน
การจาลองการภาพจากการลดทอนวิทยุมีขอบเขตกว้างมาก เพื่อให้
ง่ า ยต่ อ การติ ด ตาม บทความฉบับ นี้ จึ ง แบ่ ง ปั จ จัย ต่ า ง ๆ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพของการภาพออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1. ปั จจัยจากการเลือกใช้แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ หมายถึง
ผลอันเกิดจากการเลือกใช้ความสัมพันธ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการอธิบายการ
แพร่ ของสัญญาณ (Radio Wave Propagation) การบดบังสัญญาณ (Shadowing
Models) และความเชื่อมโยงระหว่างเส้ นสัญญาณวิทยุ (Radio Links) และ
ปริ มาตรหนึ่ งหน่วยในปริ ภูมิสามมิติ (Voxels) ซึ่งมีนิยมใช้มีอยู่หลายแบบ
ดังแสดงรายละเอียดโดยสังเขปในหัวข้อ 3
2. แบบแผนของสถานการณ์การ (Environment & Deployment
Scheme) หมายถึง ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่การตรวจจับ เช่น ขนาดและ
รู ปร่ างของพื้นที่ตรวจจับ การวางตาแหน่งของตัวตรวจจับ (Sensors) ความ
หนาแน่ นของเส้ นสั ญญาณวิ ทยุ การตั้งค่ าความละเอี ยดของปริ ภู มิ ก าร
ตรวจจับ (Voxel Resolution) การจางหายของสัญญาณจากการแทรกสอด
หลายเส้นทาง (Multipath-Fading ) สัญญาณรบกวน (Noise) เป็ นต้น
3. ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุเป้าหมาย หมายถึง ตาแหน่งสัมพัทธ์
ในกรอบอ้างอิงของปริ ภูมิการตรวจจับ (Location) การวางตัวของเป้ าหมาย
(Target Placement) รู ปร่ างของเป้ าหมาย (Form Factor) การเคลื่ อนที่ ของ
เป้าหมาย (Movement) และลักษณะทางกายภาพของวัตถุ (Physical Features)
อาทิ คุณสมบัติการสะท้อนสัญญาณวิทยุ เป็ นต้น
บทความฉบับนี้ มุ่งเน้นศึกษาผลกระทบจากปั จจัยในกลุ่มที่ 3 โดย
เลือกศึกษา 3 ปั จจัยหลัก อันได้แก่ ปั จจัยด้านการวางตัว ปั จจัยด้านขนาด
และปั จจัยด้านตาแหน่ง ของเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีที่ใช้
ตามหัวข้อ 3 และแสดงวิธีการทดลอง ตลอดจนผลการศึกษาในหัวข้อ 4

3.2 การจาลองน้าหนักความเกี่ยวข้ องระหว่างพิกเซล
และเส้ นสัญญาณวิทยุ
จากสมการ (1) เมทริ กซ์น้ าหนัก Φ แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างค่า
การลดทอนของพิกเซล 𝑥i และค่าการลดทอนของเส้นสัญญาณ 𝑦i ดังนั้น
Φ จึงสามารถแบ่งออกเป็ น 2 องค์ประกอบ ดังสมการ (3) [4]–[6]
(3)
โดยที่ ⨀ หมายถึง การคูณสมาชิกตัวต่อตัวตามตาแหน่ง (Hadamard)
และ 𝑆 คื อ เมทริ ก ซ์ ค ัด สรร (Selection Matrix) ที่ มี มิ ติ เ ดี ย วกัน กับ Φ,
𝑠𝑖𝑗 ∈ S, 𝑠𝑖𝑗 = 0 เมื่ อ เส้ น สั ญ ญาณ 𝑖 ไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ พิ ก เซล 𝑗
และ 𝑠𝑖𝑗 = 1 เมื่อกาหนดให้เส้นสัญญาณ 𝑖 เกี่ยวข้องกับพิกเซล 𝑗 และ
เมทริ กซ์ Ω, 𝜔𝑖𝑗 ∈ Ω, 𝜔𝑖𝑗 ที่ระะบุค่าน้ าหนักของความสัมพันธ์ระหว่าง
เส้นสัญญาณ 𝑖 และพิกเซล 𝑗 การศึกษาในเอกสารฉบับนี้ ใช้แบบจาลอง
น้ า หนั ก ตามการพาดผ่ า น ก าหนดตามการพาดผ่ า น โดยก าหนดให้
𝐿𝑖𝑛𝑒
𝐿𝑖𝑛𝑒
𝑠𝑖𝑗
= 1 เมื่อมีเส้นสัญญาณ 𝑖 พาดผ่านพิกเซล 𝑗 และ 𝜔𝑖𝑗
= 𝑙𝑖,𝑗 โดย
𝑙𝑖,𝑗 คือระยะที่เส้นสัญญาณ 𝑖 อยู่ในพิกเซล 𝑗 [4], [5] ดังแสดงในรู ปที่ 2
หรื อนาระยะทางของเส้นสัญญาณ 𝑑𝑖 มาร่ วมพิจารณาน้ าหนักดังสมการ
Φ=S⨀Ω

𝑛𝑚𝐿𝑖𝑛𝑒
𝜔𝑖𝑗
= 𝑙𝑖,𝑗 /√𝑑𝑖

Pixel j

li,j

3. ทฤษฎีและสมมติฐาน
3.1 แบบจาลองพื้นฐานของการภาพจากการลดทอนวิทยุ

Link i

รู ปที่ 2 แสดงภาพการพิจารณาน้ าหนักความสัมพันธ์ระหว่างพิกเซล 𝑗
และเส้นสัญญาณ 𝑖 ตามการพาดผ่าน

การภาพจากการลดทอนสั ญญาณวิท ยุ [4]–[6] นิ ยามสนามการ
ลดทอนสัญญาณ (Spatial Attenuation Field) 𝕩 ซึ่งสามารถแสดงผลเป็ น
ภาพ โดย 𝕩 มีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นกับการลดทอนของเส้นสัญญาณ
วิทยุ (Attenuation of Radio Links) 𝕪 ดังสมการ (1)
(1)
𝕪 = Φ𝕩 + 𝑛
(2)
𝕪 = 𝑟̅ − 𝑟
ตัวแปรสาคัญนิ ยาม ดังนี้ 𝑛 เป็ นสัญญาณรบกวนในการศึกษาครั้ งนี้ จะ
เลือกใช้แบบจาลองแบบเกาเซียน (Additive Gaussian White Noise) 𝕪 คือ
เวกเตอร์ ขนาด 𝑀 แสดงขนาดการลดทอนของเส้นสัญญาณวิทยุท้ งั หมด
ค่า 𝑟̅ แสดงค่ากาลังสัญญาณในขณะที่ ไม่มีเป้ าหมาย และ 𝑟 คือค่ากาลัง
สัญญาณในขณะที่มีเป้ าหมายในพื้นที่ ตรวจจับ สนาม 𝕩 ในสมการ (1)
ต้อ งถู ก แปลงให้ เ ป็ นเวกเตอร์ ห นึ่ ง มิ ติ ที่ มี ข นาดเท่า กับ จ านวนพิก เซล

3.3 กระบวนการคานวณภาพจากข้ อมูลนาเข้ า
การคานวณภาพทาได้โดยการแปลงข้อมูลนาเข้าที่ ได้จากหน่ วย
ทางานในโครงข่าย (กาลังลดทอนของเส้นสัญญาณ 𝕪) ให้เป็ นภาพสนาม
การลดทอนจากการประมาณการ (Estimated Spatial Attenuation Field)
̂ ซึ่งเป็ นการตั้งปั ญหาผกผัน (Inverse Problem) จากสมการ (1) เนื่องจาก
𝕩
พิ ก เซลในสนามมี จ านวนมากกว่ า จ านวนเส้น สัญ ญาณเป็ นอย่า งมาก
ดังนั้น กระบวนการคานวณภาพนี้ จึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มปั ญหาผกผันที่
บัญญัติไว้โดยยาก (Ill-posed Problem) [7] หมายความว่า ผลลัพธ์ ข อง
กระบวนการจะมีความไวสู งต่อคุณภาพของข้อมูลนาเข้าหรื อแม้กระทัง่
ไม่อาจหาผลลัพธ์ที่แน่นอนได้ เพื่อให้การคานวณภาพมีเสถียรภาพ จึง
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ต้องใช้กระบวนการจัดระเบี ยบปั ญหาผกผัน (Regularization) งานวิจัย
ด้าน RTI นิยมเลือกใช้กระบวนการจัดระเบียบของทิ ฮอนอฟ (Tikhonov
Regularization) [5] มีรายละเอียดดังสมการ (4)
(4)
̂ = arg min‖Φ𝕩 − 𝕪‖22 + 𝛼𝕩𝑇 Q𝕩
𝕩
T
−1
T
(5)
= (Φ Φ + 𝛼Q) Φ 𝕪
T
T
Q = Dx D𝑥 + D𝑦 D𝑦
(6)
สมการ (4) แสดงผลรวมของพจน์แรกที่กล่าวถึงกระบวนการคานวณหา
ค่าความผิดพลาดระหว่างค่ าค านวณจากโดเมน Φ𝕩 และเรนจ์ 𝕪 กาลัง
สองที่มีค่านอร์ม (Norm) น้อยที่สุดและพจน์ที่สองคือพจน์ที่จดั ระเบียบ
(Regularization Term) ซึ่ งผนวกทิฮอนอฟเมทริ กซ์ตามสมการ (6) โดย
D𝑑 เป็ นเมทริ กซ์ความต่าง (Difference Operator) ในแกน 𝑑 [4], [7] สมการ
(5) สรุ ปหลัก การในสมการ (4) เป็ นกระบวนการที่ตรงไปตรงมา โดย
𝛼 ∈ ℝ+ เป็ นสัมประสิ ทธิ์น้ าหนักของพจน์จด
ั ระเบียบที่สามารถตั้งค่าได้
เองตามความเหมาะสม ดังนั้น การคานวณการภาพจึงสามารถเขียนอยู่ใน
รุ ปการแปลงเชิงเส้น (Linear Transformation) ด้วยเมทริ ก ซ์การภาพ Π
ดังสมการ (7) และ (8)
̂ = Π𝕪
𝕩
(7)
(8)
Π = (ΦT Φ + 𝛼Q)−1 ΦT

รู ปที่ 4 ภาพจาลองด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงตัวอย่างสถานการณ์การวางตาแหน่ง
หน่วยทางานล้อมรอบของพื้นที่ตรวจจับ 10x10 ตารางเมตร 20 หน่วยทางาน
ขนาดพิกเซล 1x1 ตารางเมตร

การเลื อ กศึ ก ษารู ป แบบการวางตัว ทั้ง สองนี้ จะท าให้ ท ราบถึ ง
สถานการณ์พ้ืนฐานเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ งในการนามาใช้จริ ง และสามารถ
ศึกษาความแตกต่างของการวางตัวในแกนเดี่ยวและสองแกนอิสระได้อีก
ประการหนึ่ง การกาหนดตัวแปรควบคุมอื่น ๆ ก็ใช้หลักคิดแบบเดียวกัน
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้กาหนดสมมติฐานของปริ ภูมิตรวจจับไว้ที่
10x10 ตารางเมตร และจานวนหน่วยทางานที่ 20 หน่วย ซึ่ งคาดว่าเป็ น
ขนาดปริ ภูมิที่มีขนาดปานกลาง และเหมาะสมกับความหนาแน่นของเส้น
สัญญาณวิทยุบนปริ ภูมิ

3.4 การกาหนดสถานการณ์
ลักษณะของปริ ภูมิการตรวจจับของ RTI เป็ นไปได้ท้ งั แบบสามมิติ
และสองมิ ติ สามารถก าหนดรู ปทรงและการวางต าแหน่ ง ของหน่ วย
ทางาน ได้อย่างอิสระตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน แต่เพื่อประโยชน์ใน
วิเคราะห์อย่างเป็ นแบบแผน กรอบการศึกษาจึงกาหนดปริ ภูมิการตรวจจับ
เป็ นพื้นที่สี่เหลี่ยม ดังแสดงในสถานการณ์ตามรู ปที่ 3 ซึ่งหน่วยทางานวาง
ตามแนวแกนเดี่ยวของพื้นที่ตรวจจับ (Side Way, SW) อาทิ พื้นที่ตามทาง
สัญจร และรู ปที่ 4 แสดงการวางหน่ วยทางานสองแนวแกนของพื้น ที่
ตรวจจับ (Rectangle, RE) อาทิ ห้องปิ ดหรื อบริ เวณลานจอดอันมีขอบเขต
แน่ชดั

4. วิธีวิจัยและผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการจาลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษา
ไพธอน (Python) ตามทฤษฎีและสมมติฐานในหัวข้อ 3 โดยสมมติ ภาพ
สนาม 𝕩 ขึ้น เพื่อเปรี ยบเทียบกับสนามประมาณการ 𝕩̂ โดยกาหนดค่าการ
ลดทอน ณ พิกเซล 𝑗 ดังนี้ {𝑎(𝑗) ∈ 𝕩, 𝑎(𝑗) = 0 ถ้า 𝑗 ∉ พิกเซลในวัตถุ
เป้ าหมาย และ 𝑎(𝑗) = 1 ถ้า 𝑗 ∈ พิกเซลในวัตถุเป้ าหมาย} ให้ลกั ษณะ
ของภาพอ้า งอิ ง สอดคล้อ งกับ วัต ถุป ระสงค์ข องการศึ ก ษา จากสนาม
อ้างอิง 𝕩 ใช้สมการ (1) ในการคานวณค่าการลดทอนของสัญญาณวิทยุ 𝕪
สัญญาณรบกวน 𝑛 ใช้แ บบจาลองตัวแปรสุ่ ม ℵ(0, 𝜎) โดยการ
นิ ยามสัดส่ วนระหว่ างการลดทอนสัญ ญาณวิท ยุ แ ละสัญ ญาณรบกวน
(Signal-To-Noise Ratio, SNR) ดังสมการ (9)
𝑆𝑁𝑅 =

‖Φ𝕩‖
𝜎

(9)

และนาเวกเตอร์ 𝕪 คานวณย้อนกลับหาค่าประมาณการของสนาม 𝕩̂

4.1 การกาหนดค่าสัมประสิทธิ์การจัดระเบียบ 𝜶
S n r

a i

สมการ (4)-(8) แสดงกระบวนการคานวณ 𝕩̂ จาก 𝕪โดยมีพจน์ 𝛼Q
เพิ่มขึ้นจากกระบวนการจัดระเบียบ อันมีจาเป็ นต่อเสถียรภาพของระบบ
ให้ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในระบบขึ้นในขณะเดียวกัน การกาหนด
ขนาดของพจน์ทิฮอนอฟด้วยค่า 𝛼 ต้องคานึงถึงจุดสมดุลที่เหมาะสมต่อ
สถานการณ์ โดยมีความผิดพลาดคงค้าง (Residual Error, 𝑟𝑒 ) น้อยที่สุด

in

รู ปที่ 3 ภาพจาลองด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงการวางตาแหน่งหน่วยทางาน
ตามแนวขนานของพื้นที่ตรวจจับ 10x10 ตารางเมตร 20 หน่วยทางาน
ขนาดพิกเซล 1x1 ตารางเมตร
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รู ปที่ 5 แผนภาพกล่อง (Boxplot) แสดงประชากรค่า RMSE 1000ตัวอย่างของ
การภาพของวัตถุ 1 ตารางเมตรบนปริ ภูมิตรวจจับแบบ SW 10x10 ตารางเมตร ณ
ตาแหน่งกึ่งกลาง ที่ SNR@40dB

รู ปที่ 7 แผนภาพกล่องแสดงประชากรค่า RMSE 1000 ตัวอย่างของการภาพของ
วัตถุ 1 ตารางเมตรบนปริ ภูมิตรวจจับแบบ SW 10x10 ตารางเมตร ณ ตาแหน่งกึ่งกลาง ที่
SNR@10dB

นอกจากนอร์ มของความผิดพลาด เนื่ องจากการศึกษาครั้งนี้ เป็ น
การภาพในระบบตรวจจับ คณะผูว้ ิจยั จึงคานึงตัวชี้วดั อื่นที่แสดงถึงความ
ชัดเจนในการระบุวตั ถุในภาพด้วย โดยใช้สัดส่ วนของค่าพิกเซล 𝕩̂ และ
∇𝕩
̂ ประการแรก วัตถุ จะปรากฎเด่นชัดหากค่า พิก เซลบนวัตถุแตกแต่ ง
อย่างชัดเจนจากบริ เวณอื่น ๆ ที่มิใช่วตั ถุ ดังนั้น สัดส่วนการภาพที่นามาใช้
ชี้วดั ความชัดเจนของวัตถุ จึงถูกนิยามดังนี้

(10)
สมการ (10) แสดงหลักการในการประเมินผลค่า 𝛼 ซึ่งนอร์มที่นามาใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือรากที่สองของค่าเฉลี่ยความผิดพลาดกาลังสอง (Root
Mean Square Error, RMSE) การจาลองด้ว ยคอมพิ วเตอร์ สามารถบอก
แนวโน้มของความผิด พลาดต่ อค่ า 𝛼 ตามรู ปที่ 5 ที่ แ สดง RMSE ของ
𝛼 ∈ [0.01,10000] ที่ SNR@40dB หรื อ 𝕪 เข้าใกล้อุดมคติ 𝑛 → 0 ชุ ด
ข้อมูลแสดงว่า RMSE เพิ่มขึ้นพร้อมกับค่ า 𝛼 การตั้งค่า 𝛼 ให้ต่าทาให้
พจน์ทิฮอนอฟมี อิทธิ พลลดลงย่อมทาให้ ค วามผิดพลาดน้อยลงไปด้วย
หากสัญญาณขาเข้าใกล้เคี ยงอุดมคติ ซึ่ งตรงกับหลักการทางทฤษฎี เมื่อ
สัดส่ วนของสั ญญาณรบกวนมากขึ้นค่ า 𝛼 จึ งต้องถูกก าหนดมากขึ้ นให้
สั มพันธ์ กัน การก าหนดค่ า 𝛼 จะท าให้ ผลลัพธ์ ไวต่ อการเปลี่ ยนแปลง
เล็กน้อยของสัญญาณขาเข้า ดังเห็นได้จากรู ปที่ 6 ซึ่งได้กาหนด SNR@0dB
ปรากฏว่า 𝛼 = 1 เป็ นจุดที่ทาให้ RMSE ต่าที่สุด การกาหนดค่า 𝛼 จึงขึ้นอยู่
กับบริ บทในการใช้งาน โดยคานึงถึงระดับความผันผวนของสัญญาณขาเข้า
ในบริ บทการใช้งานจริ ง SNR ประมาณค่าไว้ที่ไม่ต่ากว่า 10 dB ดังรู ปที่ 7
min ‖𝑟𝑒 ‖ , 𝑟𝑒 = 𝕩 − 𝕩
̂𝛼

𝕩∈ℝ𝑁

𝐸(𝕩
̂𝐵 )
𝐸(𝕩
̂𝑁 )
𝕩𝑂 = {𝑎(𝑗)|𝑗 ∈ พิกเซลบริ เวณวัตถุ}, 𝕩
̂
̂𝑁 = {𝑎(𝑗)|𝑗 ∈ อื่น ๆ}
𝓇𝑂𝐵𝐽 =

รู ปที่ 6 แผนภาพกล่องแสดงประชากรค่า RMSE 1000 ตัวอย่าง ของการภาพของวัตถุ 1
ตารางเมตรบนปริ ภูมิตรวจจับแบบ SW 10x10 ตารางเมตร ณ ตาแหน่งกึ่งกลาง ที่
SNR@0dB

รู ปที่ 8 แผนภาพกล่อง 1000 ตัวอย่าง
(บน) 𝓇𝑂𝐵𝐽 @SNR10dB (ล่าง) 𝓇𝐵𝑁 @SNR10dB
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(11)

ประการที่ สอง ใช้ ∇𝕩̂ ระบุ ข อบของวัต ถุ (Edge Detection) โดย
คานวณจากอนุพนั ธ์การภาพ (Image Derivative) ดังสมการ (12)-(14)
(12)
𝒟𝑖 = 𝕩
̂ ∗ 𝕂𝑖
𝒹(𝑗) = √𝒹𝑥2 (𝑗) + 𝒹𝑦2 (𝑗)

(13)

𝐸(𝒟𝐵 )
𝐸(𝒟𝑁 )

(14)

𝓇𝐵𝑁 =

𝒟𝐵 = {𝒹(𝑗)|𝑗 ∈ พิกเซลบริ เวณขอบวัตถุ} , 𝒟𝑁 = {𝒹(𝑗)|𝑗 ∈

รู ปที่ 10 แสดงค่า RMSE ต่อตาแหน่งของวัตถุบนปริ ภูมิตรวจจับเมื่อวางกึ่งกลางวัตถุไว้
ณ ตาแหน่งนั้น (ซ้าย) แบบ SW (ขวา) แบบ RE

อื่น ๆ} โดย 𝒹𝑖 (𝑗) ∈ 𝒟𝑖 ณ พิกเซล 𝑗 และ 𝒟𝑖 คืออนุพนั ธ์การภาพที่เกิด
จากการสั ง วัฒ นาการ (*) ภาพ 𝕩̂ ด้ ว ยเมทริ กซ์ เ คอร์ เ นล (Kernel)
𝕂𝑖 |𝕂𝑥 = [−1,0,1], 𝕂𝑦 = [−1,0,1]𝑇 ซึ่ งได้ผลต่างระหว่างค่าพิกเซล
ข้างเคียงตามแนวแกน ในกรณี ที่ภาพชัดเจน ณ บริ เวณขอบของวัตถุจะมี
ค่าอนุ พนั ธ์การภาพสู งกว่าพิกเซลอื่น ๆ รู ปที่ 8 แสดงสัดส่ วนการภาพ
𝓇𝑂𝐵𝐽 , 𝓇𝐵𝑁 @SNR10dB ทาให้เห็นได้ชด
ั ว่าค่า 𝛼 = 0.01 มีการกระจาย
ตัวของประชากรกว้าง ซึ่ งบ่งชี้ให้เห็นถึงความไวสู งต่อสัญญาณรบกวน
การกระจายตัวของประชากรลดลงเมื่อ 𝛼 เพิ่มขึ้น แต่ก็ทาให้ค่ากลางของ
𝓇𝑂𝐵𝐽 , 𝓇𝐵𝑁 ลดลงด้วย แสดงถึงความชัดเจนของวัตถุที่ลดลง เช่นกัน โดย
𝛼 = 1 มี ก ารกระจายตัว ในระดับ ไม่ ม ากจนเกิ น ไปและมี ค่ า กลางของ
𝓇𝐵𝑁 สู งที่ สุด จึ งถือเป็ นจุดเหมาะสม (Optimum Point) หากต้องการได้
ค่าที่ละเอียดขึ้นผูใ้ ช้งานสามารถทาซ้ ากระบวนการดังกล่าวในช่วงที่แคบ
ลง จนได้ความละเอียดที่ตอ้ งการ

รู ปที่ 11 (ด้านซ้าย) ค่า 𝓇𝑋𝑁 (ด้านขวา) ค่า 𝓇𝑌𝑁
(ด้านบน) จัดวางแบบ SW (ด้านล่าง) จัดวางแบบ RE

4.2 ผลกระทบจากตาแหน่ งของวัตถุ

เมื่อพิจารณาผลในรู ปที่ 10 และแผนภาพเส้นสัญญาณในรู ปที่ 3
และรู ปที่ 4 เห็นได้ชดั เจนว่าสนาม RMSE ขึ้นตรงกับความหนาแน่นของ
เส้นสัญญาณวิทยุที่ผ่านบริ เวณดังกล่าว ในทรัพยากรที่เท่ากัน (20 หน่วย
ทางาน) การวางตาแหน่ งแบบ RE ให้ช่วงความผิดพลาด (𝜇±𝜎) RMSE@
0.083±0.01136 และแบบ SW RMSE@0.135±0.034 ซึ่ งเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 62
จากแบบ RE แสดงให้เห็นว่าการกระจายหน่วยทางานให้สม่าเสมอมีส่วน
ช่วยให้การภาพมีประสิ ทธิ โดยรวมเพิ่มสู งขึ้นมาก ทิศทางของเส้นสัญญาณ
มีผลต่อการระบุขอบเขตวัตถุตามแนวแกน สัดส่ วน 𝓇𝑋𝑁 บอกความคมชัด
ของภาพวัตถุตามแนวแกน 𝑥 และสัดส่ วน 𝓇𝑌𝑁 บอกความคมชัดของภาพ
วัตถุตามแนวแกน 𝑦 ในแบบ RE สนาม 𝓇𝑋𝑁 และ 𝓇𝑌𝑁 จะมีความสมมาตร
ตามแนวทแยงมีช่วงเดียวกัน (≈ 9.65±1.80) แต่ในแบบ SW จะเห็นได้ว่า
ขอบตามแนวแกน 𝑦 (𝓇𝑌𝑁 @11.22±3.10) จะมีความชัดเจนกว่าแนวแกน
𝑥 (𝓇𝑋𝑁 @9.41±2.06) เมื่อพิจารณาผลในรู ปที่ 11 ประกอบแล้ว จะเห็นได้
ว่าบริ เวณขอบบนและขอบล่างระบบที่วางตัวแบบ SW มีความจากัดใน
การรับรู้รูปร่ างของวัตถุ

เมื่ อก าหนดค่ า 𝛼 และได้สมมติ ฐ านแบบจ าลอง RTI ที่ สมบู รณ์
ผูใ้ ช้งานสามารถใช้แบบจาลองนี้กบั เวกเตอร์การลดทอนสัญญาณวิทยุ 𝕪 ที่
ได้รับจากโครงข่ายของหน่วยทางานจริ งได้ ในการศึกษาครั้งนี้ 𝕪 ได้มาจาก
การจาลองด้วยสมการ (1) รู ปที่ 9 (ซ้าย) แสดงตัวอย่างของผลการภาพจาก
การจาลองวัตถุ ณ ตาแหน่งกึ่งกลางปริ ภูมิตรวจจับ ตาแหน่งแถบสี เฉดแดง
แสดงตาแหน่งที่มีการลดทอนสู ง หมายถึง บริ เวณที่มีความน่าเป็ นของการ
มีอยู่ของวัตถุสูงกว่าบริ เวณอื่น รู ปที่ 9 (ขวา) แสดงขนาดและทิศทางความ
ชัน (Gradient) ของสนาม 𝕩̂ หรื อขนาดของอนุ พนั ธ์การภาพ ซึ่ งบ่งบอก
ความชัดเจนบริ เวณขอบของวัตถุ เมื่อเปลี่ยนตาแหน่งการวางวัตถุไปเรื่ อย
ๆ จนครบทุกตาแหน่งบนปริ ภูมิ และใช้สมการ (10) คานวณความผิดพลาด
คงค้าง 𝑟𝑒 ได้ผลแนวโน้มความผิดพลาดต่อตาแหน่งตามรู ปที่ 10

4.3 ผลกระทบจากขนาดของวัตถุ
คณะผูว้ ิจัย ทาการศึก ษาผลกระทบจากรู ปร่ างของวัตถุ ด้วยการ
เปลี่ยนขนาดของวัตถุรูปร่ างสี่ เหลี่ยมจัตุรัส ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง
ของความผิดพลาด และความคมชัดของวัตถุ ดังแสดงในรู ปที่ 12

รู ปที่ 9 ตัวอย่างผลการภาพ RTI (SW@SNR10dB)
ขนาดวัตถุ 1 ตารางเมตร
(ซ้าย) สนามการลดทอน 𝕩
̂ (ขวา) สนามอนุพนั ธ์การภาพ
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RMSE

0.4
0.247

0.200

0.2

0.149

0.107

0.293

y = 0.047x + 0.058
R² = 0.9992

[3]

0

Derivative Ratio BN
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8
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5.025

6

4.123

[4]

3.538
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3
Object Width[m]

4

5

[5]

รู ปที่ 12 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของขนาดวัตถุต่อ
(บน) RMSE และ (ล่าง) สัดส่วนอนุพนั ธ์การภาพ

[6]

เมื่ อ วางวัต ถุ ไ ว้บ ริ เ วณกลางภาพ และเพิ่ ม ขนาดวัต ถุ RMSE มี
ความสั ม พัน ธ์ แ ปรผัน ตรงแบบแปรผัน ตรง วัต ถุ ข นาดใหญ่ มี ค วาม
ผิดพลาดด้วยรวมเพิ่มขึ้น และทาให้ความคมชัดของขอบภาพลดลง ดัง
เห็นได้จากค่า 𝓇𝐵𝑁 ในรู ปที่ 12 (ล่าง) วัตถุขนาดใหญ่ตรวจพบได้ง่ายใน
ภาพ แต่เ ลือนลงในภาพทาให้ ขนาดของวัตถุไม่สามารถระบุได้แน่ชัด
โดยตรงจากพิกเซล

[7]

constrained Wireless Sensor Networks,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci.
Eng., vol. 965, no. 1, 2020.
K. Singhanat, N. R. N. R. Harris, and G. V. G. V. Merrett,
“Experimental validation of opportunistic direct interconnection
between different Wireless Sensor Networks,” in SAS 2016 Sensors Applications Symposium, Proceedings, 2016, pp. 36–41.
C. D. Cooke, “Attenuation Field Estimation Using Radio
Tomography,” Virginia Polytechnic Institute and State University,
2011.
R. K. Martin, A. Folkerts, and T. Heinl, “Accuracy vs. resolution in
radio tomography,” IEEE Trans. Signal Process., vol. 62, no. 10,
pp. 2480–2491, 2014.
C. R. Anderson, R. K. Martin, T. O. Walker, and R. W. Thomas,
“Radio tomography for roadside surveillance,” IEEE J. Sel. Top.
Signal Process., vol. 8, no. 1, pp. 66–79, 2014.
J. Wilson and N. Patwari, “Radio tomographic imaging with
wireless networks,” IEEE Trans. Mob. Comput., vol. 9, no. 5, pp.
621–632, 2010.

5. สรุป
RTI สามารถนามาใช้ตรวจจับวัตถุ ในสถานการณ์ที่เหมาะสมเพิ่ม
คุณค่าให้กบั โครงข่ายไร้สายในอีกรู ปแบบหนึ่ง รายงานฉบับนี้เรี ยบเรี ยง
แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ แบบเชิ งเส้น โดยการให้น้ าหนักตามระยะ
พาดผ่าน รวมถึงให้แ นวทางในสร้ างระบบคานวณภาพจากข้อมูลเส้น
สั ญ ญาณวิ ท ยุ ด้ว ยการก าหนดพารามิ เ ตอร์ ทิ ฮ อนอฟตามบริ บ ทของ
ผูใ้ ช้งาน และสารวจผลกระทบต่อคุณภาพของการภาพที่เกิดจากปั จ จัย
ด้านวัตถุ การทดลองพบว่าความผิดพลาดมีความผกผันกับความหนาแน่น
ของเส้นสัญญาณวิทยุ ณ ตาแหน่งหนึ่ง ๆ การจัดเรี ยงตัวที่ กระจายหน่วย
ทางานอย่างสม่าเสมอ สามารถทาให้อตั ราความผิดพลาดลดลงได้ อย่าง
มาก และความหนาของวัตถุแปรผันตรงกับ RMSE และทาให้ความคมชัด
ของภาพลดลง
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แนวทางการเชื่ อมต่อโครงข่ายเซนเซอร์ ไร้ สายระหว่างโดเมนที่ใช้ กระบวนการสื่ อสารเฉพาะแบบ
Outline for Direct Interconnection between Wireless Sensor Network Domain
with Native Communication
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1. บทนา

บทคัดย่อ

การพัฒนาไปสู่ วิ สั ยทัศ น์ อิ น เตอร์ เ น็ ตแห่ งสรรพสิ่ ง (Internet of
Things) ทาให้ปริ มาณของอุปกรณ์อจั ฉริ ยะ (Smart Things) มีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว โดยมี ห ลัก คิ ด ในการประสานระบบที่ มี ค วาม
หลากหลายเข้าด้วยกันโดยอาศัยอินเตอร์เน็ตเป็ นศูนย์กลาง การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์ม และโดเมนเพิ่มศักยภาพในการต่อยอดการใช้
งานได้หลากหลายมากขึ้น ดังตัวอย่างรู ปที่ 1 [1] ซึ่ งเป็ นการเพิ่มคุ ณค่ า
ให้ กับการลงทุนในโครงข่ าย การใช้อินเตอร์ เ น็ตเพื่อทางานร่ วมกันมี
ข้อจากัดที่ โครงสร้ างพื้นฐาน และอาจมีขอ้ จากัดของแพลตฟอร์ ม ด้าน
กาลังการคานวณและพลังงาน ดังนั้น ควรพิจารณาทางเลือกสารองอื่ นที่
สามารถช่ วยให้ การประสานงานระหว่ างโดเมนมี โอกาสมากขึ้น การน า
WSN มาใช้เชิงพาณิ ชย์ ทาให้มีการวางโครงข่ายเพิ่มขึ้น ส่ งผลต่อโอกาสที่
โครงข่ายหลายโดเมนอาจถูกวางอยูใ่ นระยะสัญญาณของกันและกัน แต่การ
สื่ อสารโดยตรงระหว่ างโครงข่ า ยต้องค านึ งถึงปั ญหาส าคัญ คื อความ
แตกต่างของกระบวนการสื่อสารและแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม มีโอกาส
สู งที่ WSN จะทางานอยู่ใ นคลื่นความถี่แ ละรู ปแบบช่ อ งสั ญญาณทาง
กายภาพที่ใกล้เคียงกัน อาทิ ใช้วิทยุที่เป็ นไปตามมาตรฐาน 802.15.4 ใน
กรณี น้ ีหากมีการเพิ่มเติมฟังก์ชน่ั ของชั้นลิงค์ (Link Layer) บางประการจะ
สามารถทาให้เครื อข่ายในบริ เวณเดียวกันสื่ อสารกันได้ [2] คณะผูว้ ิจยั จึง
ได้ศึกษาและนาเสนอแนวคิดดังกล่าวด้วยการลองสร้างและทดสอบด้วย
แพลตฟอร์มจริ ง

โครงข่ ายเซนเซอร์ ไร้ สาย (Wireless Sensor Network, WSN) เป็ น
ส่ วนหนึ่ งของวิสัยทัศน์ อิน เทอร์ เ น็ ตของสรรพสิ่ ง (Internet of Things ,
IoT) จึงมีแนวคิดพื้นฐานในการทางานร่ วมกันระหว่างระบบ โดยอาศัย
อิ น เตอร์ เ น็ ต เป็ นหลัก การเชื่ อมต่ อโดยตรงระหว่ างโดเมนของ WSN
สามารถช่วยสร้างการเชื่อมต่อในพื้นที่เดียวกันได้ แต่ติดข้อจากัดด้านความ
แตกต่างระหว่างกระบวนการสื่ อสารที่ใช้ในแต่ละโดเมน อันเกิดจากบริ บท
การใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้น คณะผูว้ ิจยั จึงได้นาเสนอแนวคิดในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงระหว่างโครงข่ายเซ็นเซอร์ ไร้สายแบบมัลติฮอป
(Multi-hop WSN) โดยคงไว้ซ่ ึ งอิสระในการเลือกใช้กระบวนการสื่ อสาร
ภายในโดเมน โดยใช้การออกแบบกรอบข้อมูล (Data Frame) ให้ กระชับ
และการแบ่ ง ส่ ว นข้อ มู ล (Payload Fragmentation) และทดสอบแนวคิ ด
ดังกล่าวบนแพลตฟอร์มจริ ง การทดสอบเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าที่การส่ ง
ข้อมูล 5 ส่ วน ที่ 12 ขั้นการรับ-ส่ ง (Hop-Distance) การเชื่อมต่อยังมี ความ
น่าเชื่อถืออยูท่ ี่ร้อยละ 99.8
คาสาคัญ: โครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย, การเชื่อมต่อระหว่างโครงข่าย

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.

A: Fire forest monitoring system
B: Crop monitoring system
SINK A

/S1
/S2

/S3

Power station

Gas station
SINK B

รู ปที่ 1 ตัวอย่างการเชื่อมต่อตรงระหว่างโดเมนของโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายระบบ
ป้องกันไฟป่ า และระบบเกษตรอัจฉริ ยะ

Keywords: Wireless Sensor Network, Opportunistic Direct Interconnection
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1) กระบวนการค้นหาโครงข่ายเพื่อนบ้าน (Neighbouring Discovery)
2) กระบวนการส่ งถ่ายข้อมูลข้ามเขตโครงข่าย (Cross Boundary
Data Transfer)
คณะผูว้ ิจยั เสนอวิธีพ้ืนฐานที่ทาให้ช้ นั ลิงค์สามารถเพิ่มฟั งก์ชนั่ อัน
จ าเป็ นทั้ง สอง ด้ว ยการก าหนดช่ อ งสั ญ ญาณร่ ว ม (Common Channel,
CCH) เพื่อการรับส่ งแพ็คเกตระหว่างโครงข่ายโดยเฉพาะ และมีการส่งบี
คอนที่มีขอ้ มูลจาเป็ นสาหรับการเริ่ มต้นประสานงานกันระหว่างโครงข่าย
(ODI BEACON) เป็ นคาบคงที่ 𝑇𝑂𝐷𝐼 ฝั่งรั บจะต้องรอฟั งนานกว่า 𝑇𝑂𝐷𝐼
เพื่อรอรั บบี ค อนแพ็ค เกต หากมีก ารรั บบี ค อนแพ็ค เกตจากโดเมนอื่ น
จะต้องมีก ารตอบสนองด้วยแพ็ค เกตบี คอน และแลกเปลี่ยนข้อมูลอัน
จาเป็ น เช่น ทรัพยากร (Resources) หรื อการบริ การ (Services) ที่อนุญาต
ให้เข้าถึงและการร้องขอ (Requests) ด้วยแพ็คเกตชุดข้อมูล (ODI DATA)
เมื่อได้รับแพ็คเกตชุดข้อมูลจะต้องมีการตอบสนองด้วยการยืนยัน (ODI
ACK) โดยมีรายละเอียดของอัลกอริ ทึมดังแสดงในรู ปที่ 2

2. กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
การเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างโครงข่ายมีความเป็ นไปได้ 2 กรณี คือ
1) กรณีที่โครงข่ายใช้มาตรฐานวิทยุและการสื่ อสารแบบเดียวกัน เช่น ลูก
ข่ายวิทยุแบบ LoRa สามารถเชื่อมต่อกับแม่ข่าย LoRa ของโดเมนอื่นหาก
ได้รับอนุญาต งานวิจยั นี้มุ่งเน้นกรณี ที่ 2) โครงข่ายใช้กระบวนการสื่ อสาร
ในโดเมนที่แตกต่างกัน โดยมีแนวคิดว่าผูอ้ อกแบบกระบวนการสื่ อสารของ
WSN ควรคานึ งถึงการเชื่อมต่อกับโครงข่ายอื่นตามโอกาส [2], [3] ภายใต้
ความคุ ้มค่ าของการใช้ทรั พยากร ดังนั้น จึ งควรมี ฟั งก์ ช่ันเพิ่ มเติ มที่ ใ ช้
พลังงานน้อยและไม่ซับซ้อนในชั้นลิ งค์ ไว้สาหรั บการประสานงานกับ
โดเมนข้างเคียง โดยแต่ละโดเมนยังสามารถดารงอัตลักษณ์ที่เหมาะสมต่อ
หน้าที่และข้อจากัดในระบบสื่อสารของแต่ละโครงข่ายได้

2.1 อัลกอริทมึ ของการเชื่ อมต่ อกับโดเมนข้ างเคียง
ฟั งก์ช่ันเสริ มในชั้นลิ งค์ ส าหรั บการเชื่ อมต่ อกับโดเมนข้างเคี ยง
(Opportunistic Direct Interconnection, ODI) จะประกอบด้วยส่ วนส าคัญ 2
ฟังก์ชนั่ ) [1], [4] คือ

รู ปที่ 2 แผนภาพแสดงฟังก์ชน่ั เพิ่มเติมในกระบวนการสื่ อสาร เพื่อค้นหาและสื่ อสารกับโดเมนข้างเคียง
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ไม่ว่าโครงข่ายจะเลือกใช้กระบวนการสื่ อสารแบบใดเพื่อส่ งถ่าย
ข้อมูลภายในโดเมน การออกแบบฟังก์ชน่ั ODI จะต้องทาให้ผลกระทบที่
มีต่อกระบวนการสื่ อสารเดิมภายในโดเมนน้อยที่สุด มีการเสนอให้ใช้
กระบวนการสื่ อ สารทั้ง แบบ SYNC [4] และแบบ ASYNC [6] ในการ
สื่ อสารระหว่างโดเมน โดยการใช้กระบวนการสื่ อสารแบบ SYNC (ตาม
รู ปที่ 4) มีข ้อดี ก ว่ าแบบ ASYNC ด้วยผลกระทบต่อการสื่ อสารภายใน
โครงข่ายน้อยกว่า เพราะมีการกาหนดช่วงเวลาในการสื่ อสารระหว่ าง
โดเมนที่ชดั เจน ไม่ว่าภายในโดเมนจะใช้การสื่ อสารแบบ ASYNC หรื อ
SYNC ก็ตาม และยังสามารถกาหนดการใช้พลังงานของฟั งก์ชน่ั ODI ได้
อย่างชัดเจน คณะผูว้ ิจยั ใช้แพลตฟอร์ ม eZ430-RF2500 ในการสร้างและ
ทดสอบความเป็ นไปได้ ข องสมมติ ฐ าน และได้ บ ัน ทึ ก ขั้น ตอนของ
กระบวนการสื่ อสารจากแพลตฟอร์ มระบบฝั งตัวในกระบวนการเรี ยก
เปลี่ยนข้อมูล ดังแสดงในรู ปที่ 5 BN1 (โครงข่าย A) และ BN2 (โครงข่ าย
B) เป็ นหน่วยทางานปลายทาง (End device) ของ WSN ต่างโดเมน ทั้งสอง
โครงข่ายใช้กระบวนการสื่ อสารที่แตกต่างกัน ในช่วง A และ E หน่วยทางาน
BN2 เปิ ดวิทยุสาหรับการรับสัญญาณในช่องสัญญาณ CCH หน่วยทางาน
BN1 สื่ อสารภายในโดเมนในช่วง B และส่ งแพ็คเกตบีคอนในช่วง C ซึ่ งมี
การแลกเปลี่ยนแพ็คเกตกัน เพื่อส่งข้อมูลระหว่างโครงข่าย

2.1 การพิจารณาความคุ้มค่าด้ านพลังงาน

รู ปที่ 3 ตัวอย่างการคานวณความคุม้ ค่าด้านพลังงานในการเพิ่มฟังก์ชน่ั ODI ที่
ความจุพลังงาน 2400 mAh

แง่ มุ มส าคัญในการพิ จ ารณาบริ บทของ WSN คื อข้อจ ากัด ด้ า น
พลังงาน การตั้งค่า TODI สามารถพิจารณาได้จาก 2 ปั จจัย คื อ 1) จุดความ
สิ้นเปลืองต่าที่สุด 2) ความไวในการตอบสนองของระบบ ค่า TODI ต่าสุ ดตาม
ข้อที่ 1 สามารถพิจารณาได้จากสมการ (1) ซึ่งทาให้ EODI มีค่าต่าที่สุด
(1+𝑟)
𝐸
𝐸𝑂𝐷𝐼 = 𝐼𝑅𝑋 𝑇𝑂𝐷𝐼 + 𝐵𝑎𝑡𝑡
𝐸𝑅𝑜𝑢𝑡𝑖𝑛𝑒
(1)
𝐼∙𝑇𝑂𝐷𝐼
EODI คือพลังงานที่ใช้ในฟังก์ชน่ั ODI [J] IRX คือกระแสไฟฟ้าขณะ
เปิ ดวิทยุ EBatt คือความจุพลังงานแบตเตอรี่ r คือสัมประสิ ทธิ์ส่วนเหลือ 𝐼
คือกระแสโหลดโดยเฉลี่ย ERoutine คือพลังงานที่ใช้ในหนึ่งวงรอบ รู ปที่ 3
แสดงผลการคานวณตามสมการ (1) โดยค่าพารามิเตอร์ในตัวอย่างได้มา
จากการการวัดข้อมูลกระแสไฟฟ้าจริ ง ในการโปรแกรมอัลกอริ ทึมลงบน
แพลตฟอร์ม eZ430-RF2500 จุดที่มีความสิ้ นเปลืองต่าที่สุดอยูท่ ี่ค่า TODI @
685s โดยใช้แบตเตอรี่ เพียงร้อยละ 0.29 อีกประเด็นในการพิจารณา คือ
คุ ณภาพการบริ ก าร (Quality of Services, QoS) เมื่อต้องการการส่ งถ่าย
ข้อมูลที่รวดเร็ว หรื อมีปริ มาณข้อมูลข้ามเขตโดเมนมากขึ้น ค่า TODI จะต้อง
ตั้งให้น้อยลง โดยขั้นต่ าสัดส่ วนระหว่างขนาดของบัฟเฟอร์ (Allocated
Buffer Memory, ABS) และ TODI จะต้องมากกว่าอัตราข้อมูลขาเข้า RIN
𝑅𝐼𝑁 ≤

𝐴𝐵𝑆
𝑇𝑂𝐷𝐼

NODE A

NODE B

Listening and waiting
for clear channel, start
counting wait time

Still not
arriving in
Common
Channel

ODI BEACON

alt

No Response from Partner
Listening and
waiting for clear
channel, start
counting wait time
Stop counting
wait time

Response is detected
Stop counting
wait time

NODE C
Listening and waiting
for clear channel, start
counting wait time
opt

If overhearing

loop
Overhearing

Waiting 1 Slot
ODI BEACON

ODI DATA
ODI ACK

While Node 2 has data

Waiting 1 Slot

ODI BEACON

Overhearing

(2)

ODI BEACON
ODI BEACON

loop

ODI DATA
ODI ACK

While Node 1 has data

Compensate
waiting time

Stop counting
wait time

Compensate
waiting time

รู ปที่ 4 แผนภาพแสดงกระบวนการสื่ อสารในชั้นลิงค์ (Medium Access Control (MAC)
Protocols) แบบ SYNC ที่นามาใช้ในการสื่ อสารระหว่างโครงข่าย [4]

เมื่อผูใ้ ช้งานได้วดั ข้อมูลกระแสไฟฟ้าของแพลตฟอร์มแล้ว สามารถ
เลือกพิจารณาเลื อกจุ ดเหมาะสมในการใช้งาน อาทิ อนุ ญาตให้ ODI ใช้
แบตเตอรี่ ได้ไม่เกิน ร้อยละ 1 ก็ควรตั้งค่าที่ประมาณ 120s เป็ นต้น

3. การออกแบบกระบวนการสื่ อสาร

BN2

โดยทัว่ ไป แพลตฟอร์ มของ WSN มีขอ้ จากัดด้านพลังงาน จึงมีการ
นิ ยามวงรอบการทางาน (Duty Cycle) ด้วยการแบ่งเวลาไว้สาหรั บการหลับ
(Sleep Mode) กระบวนการสื่ อสารใน WSN แบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่ม [4], [5] คือ
1) กระบวนการที่ มีการประสานวงรอบการท างาน (Synchronous
Duty Cycle, SYNC) คู่สัญญาณมีการนับช่วงเวลาและปิ ดเปิ ดวิทยุเป็ นวงรอบ
2) กระบวนการที่ไม่มีการประสานวงรอบการทางาน (Asynchronous
Duty Cycle, ASYNC) คู่สัญญาณไม่มีการนับเวลาร่ วมกัน ใช้วิธีการสุ่ ม
ส่ง (Aloha) ตรวจช่องสัญญาณก่อนส่ ง (Carrier Sensing) และกระบวนการ
หลีกเลี่ยงการชนกัน (Carrier Avoidance ) เป็ นต้น

E

A
ODI Beacon

D
Pairing Process
Common Inside
Domain Routine

BN1

Dwell Time

Dwell Time

B
ODI Beacon

C
Time (s)

รู ปที่ 5 แสดงสัญญาณดิจิทลั จาก PIN I/O ของ eZ430RF2500 ขณะดาเนินการ
สื่ อสารระหว่างโครงข่าย
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จากการทดสอบความเป็ นไปได้ดว้ ยการสร้างลงบนโครงข่ายจริ ง ยังพบอีก
ว่า QoS ของโครงข่ายทั้งในด้านความน่ าเชื่ อถือของช่องสัญญาณ ความจุ
ช่องสัญญาณ ความไวในการรับส่ ง ของการนากระบวนการสื่ อสารแบบ
SYNC เพิ่มขึ้นจากแบบ ASYNC อย่างมีนัยยะสาคัญในเงื่อนไขของการใช้
พลังงานที่ใกล้เคียงกัน [4] เมื่อเพิ่มปริ มาณการสัญจรข้อมูล ความผิดพลาด
ในการรับส่ งข้อมูลของการสื่อสารแบบ ASYNC เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว และ
ส่ งผลถึงเวลาที่ ใช้ในการเดิ นทางของข้อมูลด้วย ซึ่ งมีแนวโน้มลักษณะ
เดียวกันกับการเปลี่ยนระยะคาบการรับส่งข้อมูล 𝑇𝑂𝐷𝐼
โดยสรุ ปแล้วตามแนวคิดนี้ โครงข่าย WSN ที่ตอ้ งการสื่ อสารกับ
โครงข่ า ยข้า งเคี ย ง (Neighbouring network) สามารถคงกระบวนการ
สื่ อสารในชั้นลิงค์ที่มีการใช้งานเดิมไว้ เพียงแต่ตอ้ งเพิ่มเติมการประสาน
เวลากับโดเมนข้างเคียงตามวงรอบ 𝑇𝑂𝐷𝐼 ที่เหมาะสมกับปริ มาณข้อมูล
และแผนการใช้พลังงาน โดยการส่ งข้อมู ล ผ่ านการเชื่ อมต่ อนี้ จ ะต้อ ง
คานึงถึงการใช้ปริ มาณข้อมูลที่น้อยที่สุด โดยลดขนาดของข้อมูลที่ใช้ใน
การบริ หารจัดการ (Overhead) ลงให้นอ้ ยที่สุด ดังแสดงในหัวข้อที่ 4

1
0.98
0.96
0.94

PDR

0.92
0.9
0.88

ASYNC MAC Native DATA
ASYNC MAC CBT DATA
SYNC MAC Native DATA
SYNC MAC CBT DATA
Native MAC

0.86
0.84
0.82
0.8

1

2

3

4

5

BN Pairs

Average Travelling Time [s]

18
SYNC MAC
ASYNC MAC
Native MAC

16

14
12
10
8
6

4. แนวทางการแลกเปลี่ยนข้ อมูลผู้ใช้ งานระหว่างโดเมน

4
2

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโครงข่ายผ่านการเชื่อมต่อโดยตรง
จะต้องคานึงถึงความกระชับของรู ปแบบ (Compactness of frame format)
ให้มากที่สุด เพราะแพลตฟอร์ มที่ใช้มกั ถูกจากัดด้วยขนาดของบัฟเฟอร์
หน่วยความจา และพลังงาน อีกทั้ง การตั้งค่า 𝑇𝑂𝐷𝐼 จะต้องคานึ งถึงการ
สู ญเสี ยพลังงานทาให้ความจุช่องสัญญาณมีจากัด คณะผูว้ ิจยั จึงนาเสนอ
วิธี ก ารร้ องขอและตอบสนอง (Request/Response) ข้อมูล ที่ ประยุกต์มา
จาก RFC7252 [7] ดังแสดงตัวอย่างในรู ปที่ 8 และการบรรจุลงบนกรอบ
ข้อมูล (Data Frame) ดังตัวอย่างในรู ปที่ 9 ซึ่งประยุกต์ออกจากรู ปแบบเดิม

0
1

2

3

4

5

BN Pairs

รู ปที่ 6 ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพแสดงการเปรี ยบเทียบอัตราการส่งแพ็คเกต
สาเร็จ (Packet Delivery Rate) และเวลาในการเดินทางของแพ็ตเกต เมื่อเพิ่มคู่สัญญาณ
ในบริ เวณเดียวกัน
1
0.9

PDR

0.8
ASYNC MAC Native DATA

0.7

ASYNC MAC CBT DATA

0.6

SYNC MAC Native DATA
0.5

SYNC MAC CBT DATA
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ODI- Period [s]

Average Travelling Time [s]

25
SYNC MAC
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รู ปที่ 8 ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของทรัพยากรที่อนุญาตให้เข้าถึง

15
10
5
0
2

4

6

8

10

12

ODI-Period [s]

รู ปที่ 7 ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพแสดงการเปรี ยบเทียบอัตราการส่งแพ็คเกต
สาเร็จ (Packet Delivery Rate) และเวลาในการเดินทางของแพ็คเกต เมื่อเปลี่ยนแปลง
การตั้งค่า 𝑇𝑂𝐷𝐼

รู ปที่ 9 ตัวอย่างรู ปแบบชุดข้อมูล (Frame Format)
ที่นามาใช้ในการประสานงานระหว่างโครงข่าย
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รู ปที่ 10 กระบวนการแบ่งส่วนข้อมูล (Packet Fragmentation) [3]

T: (2-บิต) ชนิดของข้อความ F: (1-บิต) ธงแสดงว่าข้อความถูกแบ่งส่ วน E:
(1-บิ ต) ธงแสดงว่าข้อความถูกเข้ารหัส P: (1-บิ ต) ธงแสดงว่าข้อ ความ
สาคัญ TKL: (3-บิต) บอกขนาดของ TOKEN ซึ่งมีไว้เพื่อแสดงเครื่ องหมาย
เฉพาะสาหรับการพิจารณา CODE คือ รหัสประเภทข้อความ อาทิ GET
(0.01) การตอบสนองการร้องขอถูกต้อง (2.xx) การร้องขอบกพร่ อง (4.xx)
แม่ ข่ ายบกพร่ อง (5.xx) เป็ นต้น เนื้ อหาของข้อมู ล ที่ รั บ ส่ ง สามารถใช้
รู ปแบบมาตรฐาน เช่น ‘rt’ หมายถึง ชนิดของทรัพยากร (Resource Type)
‘if’ หมายถึง อินเตอร์เฟสของทรัพยากร ดังตัวอย่างใน [8] หากข้อความยาว
เกิ นไป จะต้องมี การแบ่งส่ วน (Packet Fragmentation) ซึ่ งต้องมี การเพิ่ม
ข้อมูลการแบ่งส่ วนเข้าไปในส่ วนหัว (Header) กรอบข้อมูล (Data Frame)
ดั ง แสดงรายละเอี ย ดของกระบวนการและการเพิ่ ม หั ว กรอบข้อ มู ล
(Fragmentation Header) ในรู ป ที่ 10 คณะผู ้วิ จัย ได้ศึ ก ษา ผลกระทบที่
เกิ ดขึ้นจากการแบ่งส่ วนข้อมูลกับปั จจัยขาเข้า 2 ปั จจัย คื อ ปริ มาณของ
ส่ วนข้อมูล และระยะขั้นการรั บ-ส่ ง (Hop Distance) จากศูนย์รวมข้อมูล
ของโครงข่ าย ดังแสดงในแผนผังรู ปที่ 11 จากการทดสอบด้วยการส่ ง
ประชากรข้อความ 1000 ตัวย่าง โดยการแบ่งส่ วนข้อความเป็ น 1-5 ส่ วน
ในระยะฮอป 12 ขั้นการรับ-ส่ ง โดยให้ฝ่ายลูกข่าย (client) ส่ งการร้องขอ
ทรัพยากร และให้แม่ข่ายส่ งทรัพยากรที่มีขนาดต่าง ๆ กันกลับมา พบว่า
ระยะเวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้นแบบแปรผันตรงกับระยะฮอป ซึ่งสังเกต
ได้จาก CDF ของแพ็คเกตที่ได้รับดัง รู ปที่ 12 ในขณะที่จานวนส่ วนของ
ข้อมูลมีความสัมพันธ์แบบไม่เชิงเส้นกับโอกาสในการส่งข้อมูลไม่สาเร็จ
ดังแสดงในสมการ (3)
(3)
𝑃𝑓𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒 = 1 − (1 − 𝑃𝐸𝑅)𝑛

รู ปที่ 12 แผนภาพแสดงฟังก์ชนั การแจกแจงความน่าจะเป็ นแบบสะสม (Cumulative
Probability Function, CDF) ของความสาเร็จในการรับส่งแพ็คเกตตามระยะเวลา
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระยะฮอป (Hop Distance) และจานวนส่วนของข้อมูล

ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดขึ้น ส่วนข้อความ (Fragment) ที่เหลือจะ
ถู ก ส่ ง ในวงรอบถัดไป ดังนั้น เวลาที่ ใ ช้จะเพิ่ ม ขึ้ น เป็ นขั้น บัน ได หาก
ออกแบบให้ หน่วยปลายทางเก็บและพยายามส่งแพ็คเกตต่อไปเรื่ อย ๆ โดย
ไม่มีการตั้งค่าการหมดเวลา หรื อระยะฮอปสู งสุ ด แพ็คเกตจะไม่มีทางสู ญ
หาย แต่ถา้ จานวนข้อความสะสมมีมากจนเกิดการล้นของบัฟเฟอร์ (Buffer
Overflow) ขึ้ น ก็ จะมี ก ารสู ญหายของข้อมู ล ขึ้ น การสู ญหายในกรณี น้ ี
สามารถถูกควบคุม ได้โดยการตั้งจานวนส่ วนข้อมูลสู งสุ ดที่สามารถส่ งได้
พร้อมกันให้ไม่เกินขนาดของบัฟเฟอร์ แต่ก็อาจเกิดการสู ญหายขึ้นได้จาก
เหตุ สุ ด วิ สั ย เช่ น แพลตฟอร์ ม หมดพลั ง งาน หรื อวิ ท ยุ สื่ อ สารของ
แพลตฟอร์มชารุ ด เป็ นต้น จากการทดลองส่ งข้อความ 1000 ตัวอย่าง โดย
แบ่งข้อความออกเป็ น 5 ส่ วนที่ ระยะห่ าง 12 ขั้นการรั บ-ส่ ง พบว่ามีอตั รา
ความสาเร็จในการรับส่งข้อความที่ร้อยละ 99.8 [3]

5. สรุป
การเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างโครงข่าย WSN อยู่ในระยะสัญญาณ
สามารถทาได้ดว้ ยการเพิ่มฟั งก์ชนั่ การค้นหาและการรับส่ งข้อมูลข้ามเขต
วิธีการหนึ่ง คือการตั้งช่องสัญญาณกลางและใช้กระบวนการสื่ อสารแบบ
ประสานวงรอบการทางานกับโดเมนข้างเคียง ด้วยคาบเวลาที่เหมาะสม
ต่ อ ปริ ม าณข้อ มู ล และข้อ จ ากัดด้า นพลัง งาน รู ป แบบของชุ ดข้อมูล ที่
สามารถนามาใช้ คือรู ปแบบการร้องขอทรัพยากรและการตอบสนองแบบ
CoAP ซึ่งสามารถใช้การแบ่งส่วนข้อมูลช่วยในกรณีที่ขอ้ ความยาวเกินไป
ผลการทดลองชี้ว่า หากจากัดปริ มาณส่ วนข้อมูลให้เหมาะสมกับขนาด
บัฟเฟอร์ในแพลตฟอร์ม จะสามารถจากัดการสูญหายของส่ วนข้อมูล จน
ช่องสัญญาณมีความน่าเชื่อถือเพียงพอต่อการใช้งาน การทดลองส่ งชุด
ข้อมูล 1000 ตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วนที่ร ะยะ 12 ขั้นการรับ-ส่ ง
อัตราความสาเร็จในการส่งถ่ายข้อมูลอยูท่ ี่ร้อยละ 99.8

โดย 𝑃𝑓𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒 หมายถึง โอกาสในการส่งข้อความผิดพลาด 𝑛 จานวนส่ วน
ข้อความ 𝑃𝐸𝑅 โอกาสในการส่งแพ็คเกตผิดพลาด
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รู ปที่ 11 แผนผังแสดงการวางโครงข่ายเพื่อทดสอบประสิ ทธิภาพ
ในการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื อข่าย
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การพัฒนาต้ นแบบเครื่ องหยอดดินสอพองอัตโนมัติระบบCNC
Development of the white clay filler automatic extrusion machine based on CNC system
กิตติเทพ วงษ์เรื อง 1 เจษฎา จงภักดี 1 ธีรพงษ์ ประสมพงษ์ 1 สหัสวรรษ ศรีตมั ภวา1 โชติวุฒิ ประสพสุ ข1
1

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่ องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี chotiwut.p@lawasri.tru.ac.th
ดินสอพอง และอุตสาหกรรมยาแผนปั จจุบนั ที่ใช้ในการรักษาสิ ว ดินสอ
พองแปรรู ปใช้กบั ผิวหน้าและผิวกาย เป็ นต้น [1] กรรมวิธีการผลิตดินสอ
พองนั้นไม่ซับซ้อนโดยเริ่ มจากการใช้ดินมาร์ ล ซึ่ งเป็ นดิ นที่เกิ ดจากการผุ
พังของหิ นปูน แล้วถูกน้ าพัดมาสะสมบริ เวณแอ่งลุ่ม ขั้นตอนการทาดิ นสอ
พองเริ่ มจากการนาดินมาร์ ลใส่ บ่อกาก และใช้น้ าละลายดิ นแล้วนาไปแยก
กรวด หิ น ในบ่อกรอง ดิ นขาวจะตกตะกอนนอนก้นบ่อ แล้วจึงดูดเอาน้ า
ใสออก เหลื อเพียงแต่แป้ งดิ นข้นขาว จึ งนาไปใส่ แม่พิมพ์ กดขึ้นรู ปและ
ตากแห้ง [2] ซึ่ งปั จจุบนั การผลิ ตดิ นสอพองในจังหวัดลพบุรีน้ ันยังอยูใ่ น
ระดับวิสาหกิจชุมชน และใช้แรงงานคนเป็ นหลัก จึงมีปัญหาขาดแรงงาน
ที่เชี ยวชาญและจานวนการผลิ ตที่ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระบบอัตโนมัติเป็ นระบบนามาทดแทน
แรงงานคนมีประโยชน์ในด้านความแม่นยา และอัตราการผลิ ตสู ง จึงนิ ยม
นามาใช้กบั อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดกลาง แต่ก็มีผวู ้ ิจยั ได้พฒั นา
เครื่ องจัก รระบบอัต โนมัติ น ามาใช้ ก ับ อุ ต สาหกรรมขนาดเล็ ก หรื อ
วิสาหกิ จชุ มชน เช่ น การสร้างเครื่ องผลิตขนมครกแบบอัตโนมัติควบคุม
การทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้การหมุนกระทะผลิ ตขนมครก
เพื่ออานวยความสะดวกต่อการหยอดแป้ ง [3]
CNC (Computer Numerical Control) เป็ นระบบอัตโนมัติที่เข้ามามี
บทบาทในอุ ต สาหกรรมในแง่ ข องการเพิ่ ม ก าลั ง การผลิ ต ทดแทน
แรงงานคน และลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิ ต เช่ น เครื่ องกลึ ง
CNC และเครื่ องกัด CNC เป็ นต้น ในปั จจุบนั มีการพัฒนา software open
source ของเครื่ อง CNC ทาให้มีการวิจยั เกี่ ยวกับการสร้ างเครื่ อง CNC
อย่างแพร่ หลายเช่ น การสร้ างเครื่ องกัด CNC ขนาดเล็กสาหรับการผลิ ต
หล่อโฟมหายแบบแยกชิ้ นด้วย software March3 ทดสอบเดิ นกัดแบบฟั น
ปลา พบว่าค่าความคลาดเคลื่ อนต่าสุ ดในการเดิ นซ้ าตาแหน่ งแกน X และ
แกน Y เท่ากับ 0 และ 0.5 มิลลิเมตร ตามลาดับ [4] การพัฒนาเครื่ อง CNC
ให้ บ อร์ ด เชื่ อมต่ อกับ ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ท าให้ สามารถสั่งงานผ่านทาง
เว็บไซต์ได้ [5] ซึ่ งในปั จจุบนั มีการพัฒนาอุปกรณ์โดยใช้พ้ืนฐานหลักการ
ของ CAM (Computer Aided Manufacturing) และ CNC อย่างต่อเนื่ องเช่ น
เครื่ องพิมพ์ 3 มิ ติ ที่ มีนกั วิจยั พัฒนาต่อยอดเป็ นเป็ นเครื่ องพิมพ์ 3มิติด้วย
ปูนซี เมนต์ (Cement 3D Printing) เพื่อใช้ในงานก่อสร้ าง [6-8] และ
เครื่ องพิ ม พ์ 3มิ ติ ส าหรั บ ขึ้ น รู ป ดิ น ด่ า นเกวี ย น [9] ซึ่ งพัฒ นาจาก
เครื่ องพิมพ์ 3มิติแบบ FDM (Fused deposition modeling) ที่ใช้กนั อย่าง
แพร่ ห ลายในปั จ จุ บ ัน จากที่ ก ล่ าวมางานวิ จยั นี้ จึ งมี จุด ประสงค์ใ นการ

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้เป็ นการออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่ องหยอดดิ นสอพอง
อัตโนมัติ โดยใช้เครื่ อง Mini CNC Router เป็ นโครงสร้ าง และติดตั้งชุ ด
หยอดดินสอพองโดยใช้การเคลื่ อนที่ ขึ้น-ลง ของแกน z เป็ นตัวเปิ ด-ปิ ด
การทางานของชุ ดหยอดควบคุมด้วย limited switch เชื่ อมต่อกับบอร์ ด
Adruino การเคลื่อนที่ของแกน x, y, z ใช้หลักการเครื่ อง CNC โดยใช้
โปรแกรม GRBL Controller เชื่ อมต่อกับเมนบอร์ ดและควบคุมมอเตอร์
ขับเคลื่อน โดยงานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นต้นแบบในการผลิต ในภายภาคหน้าผูท้ ี่มี
ความสนใจสามารถใช้ห ลัก การของงานวิ จยั นี้ ออกแบบโครงสร้ างที่ มี
ขนาดใหญ่ข้ ึน หรื อวัสดุที่แข็งแรงขึ้นเพื่อใช้กบั การผลิ ตจริ งได้ เมื่อทาการ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพพบว่าระยะเวลาที่ เ หมาะสมกับ การหยอดอยู่ที่ 5
วินาที และอัตราส่ วนผงดิ นสอพองกับน้ าที่เหมาะสมที่สุดคือ 3.2:1 และ
ความพึงพอใจของผูเ้ ชี่ยวชาญและผูป้ ระกอบการอยูใ่ นเกณฑ์ดีถึงดีมาก
คาสาคัญ: ดินสอพอง ซีเอ็นซี ระบบอัตโนมัติ

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.

บทนา

ดิ น สอพองเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชนที่ ข้ ึ นชื่ อ ของจัง หวัด ลพบุ รี มี
สรรพคุณเป็ นยาสมุนไพร รักษาโรค แก้ผดผื่นคัน ระงับเหงื่อ ดับพิษร้อน
และเป็ นส่ ว นหนึ่ งของวัต ถุ ดิ บ ในสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมที่ ส าคัญ เช่ น
อุตสาหกรรมยาสี ฟัน อุ ตสาหกรรมผลิ ตธู ป ตกแต่ งเครื่ องเรื อน ไข่เ ค็ม
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ออกแบบและสร้ า งต้น แบบเครื่ อ งหยอดดิ น สอพองอัต โนมัติ ท างาน
ผสมผสานกันระหว่างระบบ Milling CNC ใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ และ
Cement 3D Printing ควบคุ ม การฉี ด ขึ้น รู ป ดิ น สอพอง เพื่อยกระดับ
เทคโนโลยีการผลิ ตดิ นสอพองในจังหวัดลพบุรีให้มีค วามทันสมัย และ
เพิ่ ม ก าลังการผลิ ตเป็ นอุ ตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ไ ด้ใ น
อนาคต

ชุดหัวหยอดดินสอพอง (Extruder)
ชุดหัวหยอดดินสอพองใช้วสั ดุเป็ นท่อสแตนเลส ด้านล่างพับให้เป็ น
รู ปทรงกรวยเพื่อให้ดินสอพองไหลลงได้สะดวกตามแรงโน้มถ่วง ด้าน
ปลายท่อตัดเป็ นลักษณะของกลีบดอกจาปี เพื่อให้ดินสอพองมีรูปทรงที่
สวยงาม ท่อด้านข้างสาหรับการเติมดินสอพองให้ทางานได้อย่างต่อเนื่ อง
ส่ วนจับยึดชุ ดหัวหยอดสร้ างจากเครื่ องพิมพ์ 3มิติ ชนิ ด FDM ออกแบบ
จากโปรแกรม Solidworks และแปลงไฟล์สาหรั บพิมพ์ด้วยโปรแกรม
Flash print

2. การออกแบบระบบการทางานและสร้ างเครื่ องหยอดดินสอ
พองอัตโนมัติ
การทางานของเครื่ องหยอดดิ นสอพองอัตโนมัติใ ช้การเคลื่ อนที่ใ น
ลักษณะแนวแกน ประกอบไปด้วย แกน X, Y และ Z ควบคุมการเคลื่อนที่
ซ้าย-ขวา, หน้า-หลัง และขึ้น-ลงตามลาดับ เชื่ อมต่ออุปกรณ์ ควบคุมการ
เคลื่ อนที่ ข องมอเตอร์ ข บั เคลื่ อนกับ คอมพิ วเตอร์ ด้วยโปรแกรม GRBL
Control ในจังหวะที่แกน Z เคลื่ อนที่ลง ก้านเหล็กที่ ติดกับหัวฉี ดจะกด
limited switch เพื่อทาการเปิ ดมอเตอร์ หมุนใบ feed ดิ นสอพองเพื่อฉี ดขึ้น
รู ป และเมื่อแกน Z เคลื่ อนที่ข้ ึน limited switch จะไม่ถูกกดและหยุดการ
ทางานของมอเตอร์ Feed ดังรู ปที่ 1

(ก) ชุดหัวหยอด

(ข) ชุด Feed ดินสอพอง

รู ปที่ 2 ชุดหัวหยอดดินสอพอง
ชุด Screw Feed ทาหน้าที่ขบั ดินสอพองให้ลงที่ปลายกรวยเพื่อหยอด
ด้านบนติ ดตั้ง Stepper motor และยึดเพลาติ ดกับแกนของ Screw Feed
ควบคุมการทางานด้วย Adruino UNO R3 โดยป้ อนคาสั่งให้รับสัญญาณ
จาก Limited switch เมื่อถูกกดทับจากการเคลื่อนที่ลงของแกน z บอร์ ดจะ
ส่ งคาสัง่ ในโมดูลควบคุมมอเตอร์ L298N ให้มอเตอร์ ทางาน screw feed ที่
เพลาติดกับแกนของมอเตอร์ จึงขับดินสอพองลงมา เมื่อแกน z เคลื่ อนที่ข้ ึน
limited switch ปิ ด มอเตอร์ จึงหยุดทางานและชุด screw feed จึงหยุดขับ
ดินสอพอง

(ก) ไดอะแกรมของระบบ

3. การดาเนินการทดลอง
ในการทดลองได้ด าเนิ นการทดลองเพื่อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการ
ทางานของเครื่ องหยอดดินสอพอง โดยทาการศึกษาระยะเวลาในการกด
ดิ น สอพอง และอัตราส่ วนผสมดิ น สอพองที่ เ หมาะสมกับ เครื่ องหยอด
อัตโนมัติ

การเคลื่อนทีใ่ นแนวแกน
ลักษณะการเดินในแกน X-Y เป็ นแบบต่อเนื่ องสลับฟั นปลา โดย
กาหนดการหยุดเป็ นจุ ด เพื่อหยอดดิ นสอพอง จานวนแถวละ 4 จุด เดิ น
ทั้งหมด 6 แถว รวมดิ นสอพอง 24 ชิ้ น ในการหยอด 1 ครั้ง ตามทิศทาง
ลูกศรของรู ปที่ 3

(ข) การต่อวงจรของเครื่ องต้นแบบ
รู ปที่ 1 วงจรของเครื่ องหยอดดินสอพอง
การสร้ า งต้นแบบเครื่ อ งหยอดดิ น สอพองอัตโนมัติใ นงานวิ จ ัย นี้
ดัดแปลงโดยใช้โครงของเครื่ อง Mini CNC Router มีขนาดโครงสร้ าง
400x330x240 mm. ขนาดพื้นที่สาหรับการหยอดดินสอพอง (Table-board)
300x180 mm. วัสดุเป็ นอลูมิเนียมโปรไฟล์
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การวิเคราะห์ ความพึงพอใจต่ อเครื่ องหยอดดินสอพอง
น าแบบสอบถามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานให้ ผู้เ ชี่ ย วชาญ
ประเมิ นโดยแบ่งเป็ น ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่ องกล จานวน 2ท่าน
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจานวน 2ท่าน ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นดิ นสอพอง
1 ท่าน และผูป้ ระกอบการดิ นสอพองในลพบุรี จานวน 5 ท่าน และนามา
วิเคราะห์ค่าทางสถิติดงั นี้
1. ค่าเฉลี่ย
(1)
x
x

(ก) สร้างG-code เพื่อหยอดดินสอพองจาก inkscape

n

2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n x    x 
2

S.D. 

เมื่อ

(2)

n  n  1

x

x
n
S.D.

(ข) หน้าต่างโปรแกรม GRBL Controller
รู ปที่ 3 การตั้งค่าการเดินหยอดดินสอพอง

2

คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
คือ จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. การก าหนดเกณฑ์ใ นการเปลี่ ย นแปลงความหมายข้อ มู ล ทางด้า น
ประสิ ทธิ ภาพดังนี้

ตัวแปรในการทดลอง

ตารางที่ 2 คะแนนแปลความการประเมินความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
แปลความ
ดีมาก
4.50 – 5.00
ดี
3.50 – 4.49
ปานกลาง
2.50 – 3.49
พอใช้
1.50 – 2.49
ปรับปรุ ง
1.00 – 1.49

เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการใช้งานของเครื่ องหยอด
อัตโนมัติ จึงมีการกาหนดค่าตัวแปรเพื่อทาการศึกษาดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง
ตัวแปร
ค่ าทดสอบ
ความเร็ วในการหยอดดินสอพอง
5, 7 วินาที
อัตราส่ วนผสมดินสอพองต่อน้ า 200 มล.
640, 645, 650 g

4. ผลการทดลอง
ประสิทธิภาพการทางานของเครื่ องหยอดดินสอพอง

ขั้นตอนการทดลอง
ในการทดลองหาประสิ ทธิ ภาพเครื่ องหยอดดิ นสอพองอัตโนมัติมี
ขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1. ผสมผงดินสอพองกับน้ าสะอาดตามอัตราส่วนที่กาหนดไว้
2. บรรจุดินสอพองลงหัวหยอดให้เต็ม
3. ตัดแผ่นบอร์ดขนาด 300x180 mm. วางบน Table-board
4. เปิ ดเครื่ องและดาเนิ นการทดลองตามตัวแปรที่ต้ งั ไว้
5. นาดินสอพองตากแดดให้แห้ง

1. เปรียบเทียบระยะเวลา Feed ที่เหมาะสมกับการขึน้ รู ปดินสอพอง

(ก) ระยะเวลาหยอด 7 วินาที

(ข) ระยะเวลาหยอด 5 วินาที

รู ปที่ 5 ทดลองหยอดดินสอพองเปรี ยบเทียบระยะเวลาการหยอด
จากรู ปที่ 5 พบว่าเมื่ อใช้เ วลาในการหยอดต่างกันทาให้รูปทรงของ
ดิ นสอพองต่าง ดังจะเห็ นได้จากรู ป (ก) ลักษณะของก้อนดิ นสอพองจะมี

รู ปที่ 4 การทดลองหยอดดินสอพอง
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ขนาดใหญ่ และบานออกไม่ต้ งั เป็ นยอด ซึ่ งต่างจากรู ป (ข) ที่มีรูปทรงยอด
สูง เนื่องจากระยะเวลาการป้ อนดินสอพองที่นานทาให้ปริ มาณของดินสอ
พองมากขึ้น และทาให้มีน้ าหนักทาให้ไม่เป็ นยอดสู งและไม่สวยงาม

ตารางที่ 3 คะแนนความพึงพอใจในลักษณะทางกายภาพ
เกณฑ์การประเมิน
x
S .D.
ลักษณะทางกายภาพ
1. การออกแบบทาให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
2. การออกแบบชิ้นส่ วนมีความแข็งแรงทนต่อการ
ใช้งาน
3. การออกแบบมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
4. การออกแบบมีความสวยงาม

2. เปรียบเทียบอัตราส่ วนระหว่างนา้ และดินสอพอง

ค่ าเฉลี่ย

(ก) อัตราส่วน 3.2 :1

ลักษณะการใช้ งาน
1. สามารถควบคุมการทางานได้สะดวก
2. สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
3. สามารถป้อนวัตถุดิบได้ง่าย
4. การออกแบบมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน
ค่ าเฉลี่ย
ลักษณะความเหมาะสมต่ อการนาไปใช้ งาน
1. สามารถลดจานวนผูป้ ฏิบตั ิงานได้
2. ดินสอพอกมีลกั ษณะตรงตามที่ตอ้ งการ
3. สามารถเพิ่มอัตราการผลิตดินสอพองได้
4. ง่ายต่อการบารุ งรักษา
ค่ าเฉลี่ย

(ข) อัตราส่วน 3.225:1

แปลความ

4.63
4.54

0.50
0.52

ดีมาก
ดีมาก

4.54
4.3
4.5

0.52
0.64
0.54

ดีมาก
ดี
ดีมาก

4.90
4.54
4.81
4.63
4.72

0.42
0.68
0.40
0.50
0.47

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.34
4.63
4.27
4.33
4.39

0.59
0.61
0.47
0.5
0.54

ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 3 ผลการประเมิ นความพึงพอใจต่อเครื่ องหยอดดิ นสอ
พองอัต โนมัติ จากผู้เ ชี่ ย วชาญและผู้ป ระกอบการ มี ค วามเห็ น เป็ นใน
ทิศทางเดียวกัน โดยให้คะแนนด้านการออกแบบทางกายภาพและลักษณะ
การใช้งานอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก แต่ในด้านการนาไปใช้งานความพึงพอใจอยู่
ในเกณฑ์ดี

สรุป

(ค) อัตราส่ วน 3.25 :1
รู ปที่ 6 ทดลองหยอดดินสอพองเปรี ยบเทียบอัตราส่ วนผสม
จากรู ปที่ 6 พบว่าอัตราส่ วนของดินสอพองต่อน้ า (ก) เท่ากับ 3.2:1 นั้น
มีล ัก ษณะรู ปร่ างใกล้เ คี ยงกัน ทุ ก ชิ้ น และผิ วของดิ น สอพองจับตัวดี ไม่
เหลวจนเกินไป อัตราส่วนผสม (ข) และ (ค) มีลกั ษณะค่อนข้างเหลว และ
พบว่า ทาให้ปริ มาณของดินสอพองไหลออกมามากในบางจังหวะ ทาให้
ขนาดแตกต่างกันในรอบของการหยอด

จากการทดสอบหยอดดิ นสอพองด้วยเครื่ องต้นแบบอัตโนมัติ เมื่อ
พิจารณาลักษณะภายนอกของดิ นสอพองพบว่ามี รูปร่ างสวยงาม แต่ยงั มี
บางจุดที่มีขนาดเล็กหรื อใหญ่เกิ นไปอันเนื่ องมาจากความไม่สม่าเสมอใน
การป้ อนดิ นสอพองลงกระบอกหยอด ซึ่ งในงานวิ จยั นี้ เ ป็ นการทดลอง
สมรรถนะของเครื่ องหยอดเพื่อศึกษาเงื่อนไขการทางานที่เหมาะสมของ
ชุ ดทดลอง โดยในขั้นตอนต่อไปจะทาการติดตั้งระบบลาเลี ยงดิ นสอพอง
เข้าสู่ กรวยหยอด เพื่อให้เกิ ดความสม่าเสมอของการป้ อนดิ นสอพอง และ
ให้เครื่ องหยอดดิ นสิ พองมีประสิ ทธิ ภาพที่ดียิ่งขึ้น และสามารถใช้งานได้
จริ งในอนาคต

ความพึงพอใจต่ อเครื่ องหยอดดินสอพอง
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Tracking/Control EV Motorcycle Rental System
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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.

2.
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Keywords: GPS Tracking, Location base cell ID, EV motorcycle
tracking and control
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Design of the On Board Diagnostics: ROV
สว่างทิตย์ ศรีกิจสุ วรรณ 1 อภิชาติ ลินิฐฎา 2 กิตติพัฒน์ แผ่ธนกิจ 3 ปัณณวิชญ์ เร็วการ 4
ฐกร สารวรณ์ 5 ศิวัช วัดวิทยาคุณ 6 ธรรศ คงนวลมี 7 เกียรติภัทร สุ จริตกุล 8 วรกิตติ์ บัวติ๊บ 9
1

ศูนย์วิจยั เฉพาะทางวิศวกรรมอวกาศและทะเล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ sawangtits.s@eng.kmutnb.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ

23456789

ปั จจุบนั นิ ยมใช้อุตสาหกรรมสารวจพลังงาน โครงการก่อสร้างใต้น้ า การ
ส ารวจทางวิ ท ยาศาสตร์ ท างทะเล เป็ นต้น ยานส ารวจใต้ น้ าแบบมี
สายควบคุ ม มี ก ารแบ่ ง ได้ 3 ประเภท [7] คื อ กลุ่ ม ส าหรั บ งานส ารวจ
(Observation Class) เน้นการเก็บข้อมูล ถ่ายภาพ เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์
กลุ่มสาหรับการทางานหนักใต้น้ า (Work Class) สามารถติดตั้งอุปกรณ์ที่
ใช้ไฮโดรลิกสาหรับการทางานก่อสร้ างใต้น้ า และกลุ่มสาหรับงานพิเศษ
(Special Class) เช่นสาหรับงานวางสายเคเบิลใต้ทะเล
ในการออกแบบยานสารวจใต้น้ าแบบมีสายควบคุมเพื่อการสารวจใต้
น้ า ที มวิจัยก าลังดาเนิ นการออกแบบและประกอบชิ้ น ส่ วน จากระบบ
ควบคุ ม และระบบวัด สั ญ ญาณในยานส ารวจใต้น้ า ฯ จ าเป็ นต้อ งผนึ ก
ป้องกันน้ าเข้า ดังนั้นการตรวจสอบสภาพด้วยการถอดออกมาตรวจสอบจึง
ท าได้ย าก ที ม วิ จัย พบว่ า การน าเอาแนวคิ ด การใช้ง านเครื่ อ งวิ เ คราะห์
สถานะ (On Board Diagnostics, OBD) ที่ นิ ย มใช้ใ นรถยนต์ม าประยุก ต์
ออกแบบใช้ในยานสารวจใต้น้ าฯ
OBD เริ่ มมีการนามาใช้เนื่ องจากการปล่อยก๊าซไอเสี ยของรถยนต์ที่
เพิ่ ม ขึ้ น ในการน าระเบี ย บมาควบคุ ม ทางยุ โ รปและอเมริ กาเริ่ มน า
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ OBD-I ได้เริ่ มมาใช้ในปี ค.ศ. 1980 และในปี
1988 รถยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็กทุก คันในคาลิฟอร์ เนี ยมีการติ ด ตั้ง
OBD-I ทุก คัน ส่ วน OBD-II เรื่ มมีก ารใช้งานในรถยนต์ทุก คันในตลาด
สหรั ฐ อเมริ ก า และ EOBD (European On-Board Diagonostics) ที่ ใ ช้ใ น
ยุโรปที่ มีคุณสมบัติคล้าย OBD-II เริ่ มนามาใช้ใน ค.ศ. 2000 [1] ในส่ วน
ของการสื่ อสารระหว่างชุดควบคุมในเครื อข่ายใช้ CAN (Controller Area
Network) เพื่อให้ชุดควบคุมสามารถส่ งข้อมูล ระหว่างกันได้ ในรถยนต์
ของผู ้ผ ลิ ต บางบริ ษัท ได้ใ ช้ CAN ส าหรั บ การสื่ อ สารระหว่ า ง ECMs
(Electronic Control Modules)
ตัว อย่ า งของโปรแกรม OBD ที่ แ บ่ ง ออกเป็ นส่ ว นย่ อ ยเรี ยกว่ า
‘Service $xx’ เช่น $05 Oxygen sensor monitoring test results ที่ใช้ในการ
ตรวจสอบสถานะของเซนเซอร์ อ อกซิ เ จน $09 In-Use Performance
Tracking ที่ใช้ในการติดตามประสิ ทธิภาพการทางานของเครื่ องยนต์ เป็ น
ต้น
ในส่ วนของ OBC เป็ นส่ วนที่ ประมวลผลสัญญาณในรถยนต์เ พื่ อ
รายงานให้กับผูข้ บั ขี่ทราบสถานะ เช่น ระยะทาง เวลา ข้อมูล GPS อัตรา

บทคัดย่อ
การออกแบบเครื่ องวิ เ คราะห์ ส ถานะของยานส ารวจใต้น้ า แบบมี
สายควบคุ ม เพื่อให้ ติดตามการท างานและการรายงานความผิด ปรกติ
ภายในยานสารวจใต้น้ าฯ หลังจากที่ ผนึ กและตรวจสอบการรั่วไหลแล้ว
เพื่อทาการแก้ไขและปรับปรุ งการทางานของระบบควบคุม รวมถึงระบบ
เซนเซอร์ ที่อยู่ภายในยานสารวจใต้น้ าฯ การออกแบบระบบและพัฒนาใช้
MATLAB และ System Composer Toolbox เป็ นหลัก
ในช่ วงแรกของการออกแบบแบ่งออกเป็ นสองส่ วนคื อ On Board
Diagnostics (OBD) และ On Board Computer (OBC) พัฒนาด้วยการเขียน
โปรแกรมใช้ Graphics Language ทาให้สามารถจัดการ จาลองการทางาน
พัฒ นาโปรแกรม และทดสอบ ก่ อ นน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ไ ปออกแบบระบบ
ควบคุมอัตโนมัติต่อไป
คาสาคัญ: เครื่ องวิเคราะห์สถานะ, ยานสารวจใต้น้ 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.

บทนา

ยานสารวจใต้น้ าแบบมีสายควบคุม (Remotely Operated Underwater
Vehicles, ROV) เป็ นอุปกรณ์ที่สามารถทางานทดแทนนัก ประดาน้ า ใน
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การสิ้ นเปลืองน้ ามัน ความเร็ ว รวมถึงสัญลักษณ์เตือนบนหน้าปั ทม์ เป็ น
ต้น เพื่อให้ผูข้ บั ขี่ ทราบความผิดปรกติของรถยนต์ และดาเนิ นการแก้ไข
ต่อไป [2]
จากการนาเอา OBD มาใช้ประโยชน์ในรถยนต์ ทางทีมวิจยั เห็นว่า
OBD มีประโยชน์ในการตรวจสอบ รายงานข้อผิดพลาด รวมถึงแก้ไขและ
ตั้งค่าพารามิเตอร์ในระบบควบคุม จึงนาหลักการมาประยุกต์เพื่อใช้ในยาน
สารวจใต้น้ าฯ ในการพัฒนาลาดับขั้นตอนการทางานของทั้ง OBC และ
OBD ไปพร้อมกัน เนื่ องจากมีความเกี่ยวเนื่ องกับอุปกรณ์ ระบบควบคุม
และเซนเซอร์ จ านวนมาก ทางที ม วิ จัย จึ ง เลื อ ก MATLAB [3, 4, 5] เพื่ อ
พัฒนาทั้งระบบและติดตั้งในยานสารวจใต้น้ าฯ

โดยที่ 𝜏 เป็ นเวกเตอร์ของแรงและโมเมนที่ทาให้ยานสารวจใต้น้ าฯ
เคลื่อนที่ 𝜈 เป็ นเวกเตอร์เชิงเส้นและเชิงมุมกับแกนอ้างอิงของยานสารวจ
ใต้น้ าฯ และ 𝜂 เป็ นเวกเตอร์ตาแหน่งและการหมุนของยานสารวจใต้น้ าฯ
กับพิกดั อ้างอิงกับโลก (earth fixed frame) โดยทาการวัด 𝑣̇ ความเร่ ง
เชิงเส้นและ 𝑤 ความเร็วเชิงมุม ด้วยเซนเซอร์วดั ความเฉื่ อย (Inertia
Measuremet Unit) เพื่อนาไปออกแบบชุดควบคุมในอนาคต
2.2

ในการออกแบบได้สร้างโปรแกรมจาลองการทางานของ OBD และ
OBC กาหนดกลุ่มของข้อมูลไว้สองแบบ ตามตัวอย่างในตารางที่ 1 คือ
ข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียวไว้สามประเภทคือ ข้อมูลแบบสัญญาณเตือน ข้อ
มูลค่าของเซนเซอร์ และแบบข้อมูลบันทึกเทียบกับเวลา และกลุ่มของ
ข้อมูลแบบตั้งค่า
กลุ่มข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียว แบบแรกเป็ นกลุ่มของข้อมูลแบบ
สัญญาณเตือน ที่ทาการบันทึกเวลาที่เกิดสัญญาณเตือน เช่นระดับแรงดัน
และกระแสไม่สม่าเสมอ ความชื้นในระบบ สัญญาณเครื อข่ายไม่สมบูรณ์
เพื่อแสดงสภาวะที่อาจเกิดปั ญหากับยานสารวจใต้น้ าฯ ให้ผูข้ บั ยานได้
ทราบ
แบบที่สองเป็ นกลุ่มของข้อมูลค่าของเซนเซอร์ เช่น ค่าของความ
เฉื่อย (Inertia Measurement Unit) ค่าของเข็มทิศอิเลคทรอนิคส์ ค่าของ
ระดับดัน ค่าของความลึกของน้ า ค่าของความเร็ ว
แบบที่สามเป็ นสัญญาณที่บนั ทึกเทียบกับเวลา เช่น ข้อมูลบันทึกการ
ทางานของยานสารวจใต้น้ าฯ การเปิ ดปิ ดอุปกรณ์
ตารางที่ 1 ตัวอย่างรหัสใช้ในการตรวจสอบสถานะ

2. การออกแบบ OBD และ OBC
2.1 ยานสารวจใต้ น้าแบบมีสายควบคุม
ยานสารวจใต้น้ าแบบมีสายควบคุม ตามรู ปที่ 1 เป็ นยานสารวจใต้น้ า
ที่มีสายควบคุมขึ้นมาบนเรื อต่อเข้ากับชุดควบคุมที่ใช้คนบังคับ
q

Y
v

CG

X u

p
w

การออกแบบ OBD

r

Z
รู ปที่ 1 ยานสารวจใต้น้ าแบบมีสายควบคุม
ยานสารวจใต้น้ าแบบมีสายควบคุมมีโมเดลทางคณิ ตศาสตร์ของ
สมการการเคลื่อนที่สาหรับการควบคุม มีหกแกนองศาอิสระ (Degree of
Freedom) [6] มีพิกดั ของตาแหน่งและความเร็ วดังนี้
𝜂 = [𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜙, 𝜃, 𝜓]𝑇
𝜈 = [𝑢, 𝑣, 𝑤, 𝑝, 𝑞, 𝑟]𝑇

(1)
(2)

สมการเชิงเส้นและสมการเชิงมุมของแต่ละเวกเตอร์ของ (1) และ
(2) มีดงั นี้
𝜙
𝑥
𝑢
𝑝
𝑝 = [𝑦],𝑣 = [ 𝑣 ], 𝜃 = [ 𝜃 ], 𝑤 = [𝑞 ]
𝑤
𝑧
𝑟
𝜓
โดยที่ 𝑝 = ℝ3 × 1 เป็ นตาแหน่งเชิงเส้น 𝑣 = ℝ3 × 1

ในกลุ่มสุ ดท้ายเกี่ยวข้องกับกลุ่มข้อมูลใช้ในการตั้งค่า เช่นค่า PID
สาหรับมอเตอร์ขบั เคลื่อน ค่าระดับของสัญญาณกระแสไฟฟ้าที่ขบั วงจร
ค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่ขบั วงจร

(3)

เป็ นความเร็ว
เชิงเส้น 𝜃 = ℝ × 1 เป็ นตาแหน่งเชิงมุม และ 𝑤 = ℝ3 × 1 เป็ น
ความเร็วเชิงมุม
เวกเตอร์ของแรงและโมเมนต์ ตามแกนองศาอิสระคือ
3

𝜏 = [𝐹𝑥 , 𝐹𝑦 , 𝐹𝑧 , 𝑀𝑥 , 𝑀𝑦 , 𝑀𝑧 ]

2.3

การออกแบบ OBC

ในเบื้องต้นในส่วนของการออกแบบคอมพิวเตอร์บนยานสารวจใต้
น้ าฯ (On Board Computer, OBC) สาหรับการติดตามการทางานของยาน
สารวจใต้น้ าฯ ก่อนนาข้อมูลดังกล่าวมาออกแบบชุดควบคุมแบบอัตโนมัติ

𝑇
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ในอนาคต ใช้ Arduino UNO ต่อเข้ากับเซนเซอร์ ให้เป็ นส่วนประมวลผล
เพื่อติดตามและตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ เซนเซอร์ บันทึกสิ่ ง
ผิดปรกติระหว่างการทางานของยานสารวจใต้น้ าฯ
ในการออกแบบ
เซนเซอร์เบื้องต้นทาการติดตั้งเซนเซอร์ไว้ดงั นี้
1. เซนเซอร์วดั ความเฉื่อย วัดความเร่ งเชิงเส้นและวัดความเร็วเชิงมุม
2. เซนเซอร์เข็มทิศอิเลคทรอนิคส์ (Compass sensor) ใช้ตรวจวัด
ทิศทางและขนาดของสนามแม่เหล็กของโลก เพื่อบอกทิศเหนือ
3. เซนเซอร์วดั กระแสไฟฟ้า (Voltage sensor) ใช้วดั กระแส ไฟฟ้าที่
ป้อนให้กบั อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ในยานสารวจใต้น้ าฯ
4. เซนเซอร์วดั แรงดัน (Current sensor) ใช้วดั แรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้
อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ในยานสารวจใต้น้ าฯ
5. เซนเซอร์วดั ความชื้น ใช้วดั ความชื้นในยานสารวจใต้น้ าฯ เพื่อ
ป้องกันการรั่วไหลของน้ าเข้ามาในขณะปฎิบตั ิงาน
6. เซนเซอร์วดั ความดัน ใช้วดั ความดันเพื่อประเมินระดับความลึก
เทียบกับผิวน้ า
7. ฐานเวลานาฬิกาจริ ง (Real-time Clock) ใช้เป็ นฐานเวลาเพื่อบันทึก
เหตุการณ์ผิดปรกติในขณะทางาน
สาหรับเซนเซอร์แต่ละชนิด ได้ทาระดับของสัญญาณไว้สาหรับการ
แปลผลเพื่อการตรวจสอบปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทางานของยาน
สารวจใต้น้ าฯ

รู ปที่ 3 ส่วนของ OBD
ตามรู ปที่ 3 ได้แบ่งส่วนของ OBD เป็ นสามส่วนคือส่วนรับสัญญาณ
ส่ วนของการแสดงผลและรับข้อมูลจากสวิทช์ และส่ วนของการส่ งคาสั่ง
ไปยัง OBC ซึ่งสามารถแยกทาการทดสอบในแต่ละส่วน หรื อทดสอบ
พร้อมกันทั้งสามส่ วนได้

3. พัฒนาโปรแกรม
OBD และ OBC ที่ออกแบบมีการทางานร่ วมกัน ในการพัฒนาหาก
ทาด้วยการเขียนโปรแกรมเพียงอย่างเดียว
อาจทาให้มีความผิดพลาด
เกิดขึ้นและใช้เวลาในการพัฒนาค่อนข้างมาก
ทางทีมวิจยั เลือกใช้
โปรแกรม MATLAB เพื่อช่วยในการพัฒนาโปรแกรมและใช้ System
Composer ในการกาหนดความต้องการในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ทีม
วิจยั กาหนดเป้าหมาย ทดสอบการทางานของโปรแกรมร่ วมกันของทั้ง
OBC และ OBD
3.1

รู ปที่ 4 ส่วนของ Simulink และ Stateflow ของ OBD
ตามรู ปที่ 4 แสดงส่วนของการกาหนด Digital Input ของ Arduino
UNO ที่เป็ นสวิทช์ ส่ งคาสัง่ เข้าไปในส่ วนของ Stateflow เพื่อจัดการคาสัง่
ส่งรหัสไปตรวจสอบสถานะกับ OBC

โปรแกรมของ OBD

โปรแกรมของ OBD เน้นการแสดงผล เลือกข้อมูลของ OBC และ
สื่อสารระหว่าง OBD และ OBC

รู ปที่ 2 ภาพรวมของโปรแกรมของ OBD และ OBC
ตามรู ปที่ 2 แสดงภาพรวมของโปรแกรมที่สามารถประมวลผล
ร่ วมกันทั้ง OBD และ OBC ชุดคาสั่งที่พฒั นาขึ้นในแต่ละส่ วนถูกโหลดเข้า
Arduino UNO เพื่อทางานตามที่ออกแบบด้วย Stateflow และ Simulink

รู ปที่ 5 ส่วนของ Stateflow ของ OBD ส่งรหัสใช้ในการตรวจสอบ
สถานะ
ในส่วนของของ Stateflow จัดการเลื่อนรหัสเพื่อส่งต่อไปยัง OBC
เพื่อตรวจสอบสถานะ ตามรู ปที่ 5
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3.2

ตามรู ป ที่ 7 แสดงผลการรายงานสถานะและข้อ ความเพื่ อ การ
แก้ปั ญหาของอุ ป กรณ์ ภายในยานส ารวจใต้น้ าฯ จากการรายงานทาให้
สามารถแก้ปัญหาและทราบถึงการทางานของอุปกรณ์ภายในยานสารวจ
ใต้น้ า ในส่ วนที่ตอ้ งพัฒนาเพิ่มเติมในส่ วนการทาการเรี ยกข้อมูลที่แสดงผล
ตามช่วงเวลาเพื่อนาไปวิเคราะห์และแสดงเป็ นกราฟ แต่ เนื่ องจากระบบ
แสดงผลในช่วงแรกเป็ นตัวอักษรจึงทาได้แต่เพียงแสดงค่าของเซนเซอร์
และข้อความแสดงปั ญหาในเบื้องต้นเท่านั้น

โปรแกรมของ OBC

โปรแกรมของ OBC ท าการอ่ า นค่ า จากเซนเซอร์ ท้ ัง 7 ชนิ ด ที่
ออกแบบไว้เบื้องต้น และประมวลผลสัญญาณในลักษณะของระดับของ
สัญญาณว่ามีความผิดปรกติ หรื อไม่ หรื อทาการแปลงหน่วยของสัญญาณ
เพื่อทาการบันทึกค่า เช่นการแปลงค่าจากเซนเซอร์ความดันให้เป็ นระดับ
ความลึก โดยทุก 10 เมตรเท่ากับความดัน 1 บาร์ การแปลงค่าจากสัญญาณ
ของเซนเซอร์ความเฉื่อยให้เป็ นความเร็ ว ความเร็ วเชิงมุม ระยะ มุมของยา
นาสารวจใต้น้ าฯ เป็ นต้น โปรแกรมทาการสร้างเป็ น Stateflow เพื่อป้ อน
โปรแกรมใส่ Arduino UNO และต่ อ เข้า กับ สั ญ ญาณจากเซนเซอร์ เ พื่ อ
ติดตามการทางานของอุปกรณ์อิเลคทรอนิ คส์ และเซนเซอร์ ภายในยาน
สารวจใต้น้ าฯ ตามรู ปที่ 6

5. สรุปผลการออกแบบ
จากการออกแบบและทดสอบการทางานของ OBD และ OBC ของ
ยานส ารวจใต้น้ า ที่ น าเสนอในบทความยัง ต้ อ งมี ก ารพัฒ นาเพิ่ ม เติ ม
เนื่ อ งจากเป็ นการศึ ก ษาเบื้ อ งต้น เพื่ อ ก าหนดรู ป แบบการพัฒ นาระบบ
ควบคุม โปรแกรมและการทดสอบให้สอดคล้องกัน รวดเร็ วขึ้น และลด
ข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโปรแกรมในอนาคต
สาหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของยานสารวจใต้น้ าฯ ที่ได้
จะนาไปออกแบบชุดควบคุมอัตโนมัติสาหรับการเคลื่อนที่ในอนาคต

6. กิติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่ งเสริ มวิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
ตามสัญญาเลขที่ KMUTNB-BasicR-64-15
ที มงานวิจัยประกอบด้ว ย นางสาวธี ร าพร แสนทวี นายปวิ ธ ชาต
โรจน์ จัก รวาฬ นางสาวกมลชนก สอนสมยุ ค นายบรรณรต นิ ล วาส
นางสาวจันทราทิพย์ ฉิ มสะอาด นางสาวสิ ริกร อิ่มคา นางสาวปุณย์สิตา
พุ่มโพธิสุวรรณ นายธนพนธ์ โฆสิตคุณ นายวรรธนะ แสงมณี นายพันแสง
เทพส่ องแสง นายวรัชญ์ มุกดาพิทกั ษ์ นายสรวิศ ผลพันธิน นายอิทธิศกั ดิ์
สังวาลย์นุช นายจิรพัฒน์ ศุภนิมิตสมบัติ นายภาสพงศ์ คมปรี ยารัตน์ นาย
วรภัทร ศรี วะอุไร นายกฤตนัย ภูมลี นายอัครพล โพธิ์ เกษม นายวิศวกร
เนียมแสง นางสาวพรนภัส แก้วสุวรรณ์ นายธนบดี เชน นายกษิดิษฐ์ ชะระ

รู ปที่ 6 ส่วนของ Stateflow ของ OBC ประมวลผลสัญญาณ
จาก Stafeflow ของ OBC สัญญาณออกถูกกาหนดเป็ นชุดข้อความ
สาหรับนาไปเปรี ยบเทียบข้อมูลใน OBD เพื่อแสดงผลอีกครั้ง

4. ผลการออกแบบ
ในการออกแบบ OBD และ OBC ของยานสารวจใต้น้ าฯ ปั จจุบนั ขีด
ความสามารถของโปรแกรมและชุ ดควบคุมสามารถทางานได้เร็ วขึ้น ทา
ให้สามารถจาลองการทางานผ่านโปรแกรมด้วย Simulink และ State Flow
ด้ ว ยการเขี ย น Graphics Language หลั ง จากนั้ น ท าการคอมไพล์ เ ป็ น
ชุดคาสั่งส่ งไปยัง Arduino UNO เพื่อทดสอบการทางานร่ วมกับเซนเซอร์
สวิทช์ ซึ่งแยกพัฒนากันแต่ละชิ้น เมื่อนามารวมกันใน System Composer
ทาให้สามารถทดสอบอุปกรณ์ท้ งั สองชิ้นพร้อมกันและตรวจสอบการส่ ง
ข้อมูลระหว่างกันได้
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กล่ องควบคุมและตรวจวัดสภาพดินสาหรับสมาร์ ทฟาร์ ม
Soil Control and Condition Monitoring Box for Smart Farm
นภพล ประพิณ 1 นพรัตน์ ศรีวิเชียร2 สมพร เตียเจริญ 3
1,2,3
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บทคัดย่อ

1.

บทความนี้ นาเสนอการพัฒนากล่องควบคุมและตรวจวัดสภาพดินใน
ระบบเกษตรอัจฉริ ยะที่ สามารถวัดค่าต่างๆในดิ นและสามารถสั่งการเปิ ด
ปิ ดการท างานของอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า เช่ น ปั๊ ม น้ า โดยผ่ านทางหน้ าเว็บ ได้
บทความชิ้นนี้ประกอบไปด้วยหน้าเว็บแอปพลิเคชันที่พฒั นาขึ้นมาเพื่อรับ
ข้อมูลจากเครื่ องมือวัดมาแสดงให้ผูใ้ ช้เห็นได้และผูใ้ ช้สามารถสั่งเปิ ดปิ ด
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มาติดตั้งเพิ่มได้โดยตัวเว็บแอปพลิเคชันมีระบบล็อกอินใน
การแบ่งอุป กรณ์ ข องแต่ล ะคนและยังมี ก ารเข้าใช้งานโดยเพี ยงใส่ รหัส
ประจาตัวของอุปกรณ์เพื่อดูหรื อสั่งการได้เลยโดยไม่ตอ้ งสมัครบัญชีผูใ้ ช้
ในส่ วนของตัวอุปกรณ์ IoT บทความนี้ แบ่งเป็ น 2 ส่ วนโดยส่ วนแรกเป็ น
กล่ อ งวัด ค่ าต่ างๆในดิ น โดยมี เซ็ น เซอร์ แ บบRS485ในการวัด ค่ าในดิ น
สามารถวัด แร่ ธาตุในดินค่าความกรดด่าง ค่าความเค็มในดิน ความชื้นใน
ดิน อุณหภูมิในดิน ในแต่ละจุดของที่ เซ็นเซอร์ วดั เท่านั้น อีกส่ วนหนึ่งเป็ น
กล่องควบคุ มโดยมี รีเลย์ในการควบคุ มเปิ ดปิ ดการท างานของอุปกรณ์
ไฟฟ้า

บทนา

ระบบเกษตรอั จ ฉริ ย ะนั้ นยัง ไม่ ไ ด้ ถู ก น าไปใช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลาย
เนื่ องจากการติดตั้งและออกแบบระบบจาเป็ นต้องอาศัยผูต้ ิดตั้งที่มีความรู ้
ด้ า นไอโอที แ ละการเขี ย นโปรแกรม การใช้ ง านจ าเป็ นต้ อ งติ ด ตั้ ง
อินเทอร์ เน็ตในพื้นที่ และต้องการการโหลดซอร์ สโค้ดผ่านการเสี ยบสาย
USB เพื่อแก้ไขข้อมูลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และการใช้งานเว็บไซต์เพื่อ
ติ ด ต่ อกับ ระบบจาเป็ นต้องสมัค รสมาชิ ก ก่ อนจึ งจะสามารถเข้าใช้งาน
ระบบได้ ทาให้เกษตรกรทัว่ ไปไม่สามารถดาเนิ นการติดตั้งระบบทั้งหมด
ด้วยตนเองได้
ในประเทศไทยได้มีผูเ้ ปิ ดให้ บริ การ platform สาหรับอุปกรณ์ไอ
โอที จ านวนมาก ทั้ง ในรู ป แบบเว็บ แอปพลิ เคชัน ที่ ส ามารถใช้งานกับ
คอมพิวเตอร์ ไปจนถึงสมาร์ ตโฟน และเริ่ มมีการวิจยั และพัฒนาเพื่อนามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ระบบเกษตรอั จ ฉริ ยะเพื่ อ ช่ ว ยให้ ส ามารถควบคุ ม
สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมแก่การเจริ ญเติ บโตของพืช ได้แก่ อุณหภูมิใน
ดิ น ค่ าความชื้น ในดิ น ค่าความเป็ นกรดด่ างในดิ น แต่ก ารติ ด ตั้งอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์และการเชื่อมต่อกับระบบของแพลตฟอร์มเป็ นเรื่ องยุง่ ยาก เพราะ
การติดตั้งและออกแบบระบบจาเป็ นต้องอาศัยผูต้ ิดตั้งที่มีความรู ้ดา้ นไอโอ
ทีและการเขียนโปรแกรม การใช้งานจาเป็ นต้องติดตั้งอินเทอร์เน็ตในพื้นที่
และต้องการการโหลดซอร์สโค้ดผ่านการเสี ยบสาย USB เพื่อแก้ไขข้อมูล
การเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต และการใช้ง านเว็บ ไซต์เพื่ อ ติ ด ต่ อ กับ ระบบ
จาเป็ นต้อ งสมัค รสมาชิ ก ก่ อ นจึ งจะสามารถเข้าใช้ง านระบบได้ท าให้
เกษตรกรทัว่ ไปไม่สามารถดาเนิ นการติดตั้งระบบเกษตรอัจฉริ ยะทั้งหมด
ด้วยตนเองได้
ในปั จจุบนั สัญญาณโทรศัพท์มือถือได้เข้าครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่
ในประเทศไทยทาให้ทุกพื้นที่ สามารถใช้งานอินเทอร์ เน็ตได้โดยใช้เพียง
แค่ซิมการ์ดผ่านพ็อกเก็ตไวไฟ ซึ่งเหมาะสมมากกว่าการติดตั้งอินเทอร์เน็ต
ในพื้นที่ทาการเกษตร เกษตรกรทุกคนสามารถที่จะซื้ อซิ มการ์ดที่สามารถ
ให้บริ การอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ของตนได้ดว้ ยตนเอง ทาให้การติดตั้งระบบ
เกษตรอัจฉริ ยะ และระบบไอโอที อื่นๆในอนาคตด้วยตนเองเป็ นเรื่ องที่
สามารถเป็ นไปได้ แม้ว่ าเกษตรกรนั้น จะไม่ มี ค วามรู ้ ด้านไอโอที แ ละ
โปรแกรมมิ่ง
ดังนั้นบทความนี้ จึงนาเสนอการพัฒนาฮาร์ดแวร์ระบบควบคุมและ
วัดสภาพดิน ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ IoT ที่สามารถนาไปประยุกต์เพื่อสร้างระบบ

คาสาคัญ: เว็ปแอปพลิเคชัน, ระบบเกษตรอัจฉริ ยะ, IoT ,RS485, แร่ ธาตุ

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
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ฟาร์ ม อัจฉริ ยะ โดยในบทความได้ส ร้ างเว็บ แอปพลิเคชัน ต้น แบบเพื่ อ
แสดงให้เห็นถึงการใช้งานฮาร์ ดแวร์ ที่พฒ
ั นาขึ้นว่าสามารถใช้งานได้ง่าย
และเหมาะสมกับเกษตรกรทัว่ ไปที่ไม่มีความรู้ดา้ นไอโอที

2. เครื่ องมือและซอฟต์ แวร์ ในการพัฒนา
React เป็ น Javascript Library ห รื อ จ ะ เรี ย ก ว่ าเป็ น Javascript
Framework ก็ได้ ที่เราใช้สาหรับสร้างหน้าเว็บของเราให้ออกมาสวยงาม
พร้อมด้วย action ต่างๆ ที่ทาให้เว็บของเราดูน่าสนใจ
Cross Origin Resource Sharing คื อ การแบ่ งปั น ทรั พ ยากรข้าม
โดเมนเนื่ องจากเว็บแอปพลิเคชันนั้นมี front-end และ back-endอยู่คนละ
โดเมนกัน โดเมนที่ ท าหน้ าเป็ น Back-end จะต้อ งมอบ Access Control
ให้กับโดเมนที่ทาหน้าที่เป็ น Front-end เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ
ผ่าน API ได้
PHP คือภาษาที่ใช้สาหรับประมวลผลบนเครื่ อง Server ที่ทาหน้าที่
เป็ น Back-end เนื่องจากไม่ตอ้ งการให้ User รู ้ว่าทางฝั่ง Server ได้ทาอะไร
ไปบ้างโดยตัวกลางไม่ให้ User เข้าถึงข้อมูลของ Server โดยตรง
Kicad เป็ นชุดของ Application สาหรับให้เหล่าวิศวกรได้ใช้งานใน
การออกแบบแผงวงจร โดยมี ค วามสามารถทั้ง ในส่ ว นของการสร้ า ง
Schematic, การวาง Printed Circuit Board Layout, Spice Simulation, การ
ออก Bill of Material, การทา Artwork, การรองรับ Gerber File ไปจนถึง
การตรวจสอบ PCB และส่วนประกอบต่างๆ ในแบบ 3D
Arduino® IDE เป็ นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการเขียน
ซอฟต์แวร์สาหรับแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สนี้แพลตฟอร์ม Arduino® เป็ น
แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิ กส์ยอดนิ ยมที่ออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อน
ของกระบวนการออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานทัว่ ไป

รู ปที่ 1 โครงสร้างการทางานของระบบ

รู ปที่ 2 การต่อวงจรการสื่ อสารกับเซ็นเซอร์

3. วิธีการวิจัย
ระบบที่พฒ
ั นาขึ้นมีโครงสร้ างดังรู ป ที่ 1 ประกอบด้วย 2 ส่ วนหลัก
โดยส่วนแรกเป็ นหน้าเว็ปแอปที่ผใู ้ ช้สามารถดูค่าที่ เซ็นเซอร์ วัดและส่งมา
แสดงที่หน้าเว็ปแอปและผูใ้ ช้ยงั สามารถควบคุมการทางานของ relay เพื่อ
ใช่ในการควบคุมการทางานอุปกรณ์ที่ได้ติดตั้งไว้เช่น ปั้ มน้ า และส่ วนที่
สองคือส่ วนของกล่องวัดค่าในดินและกล่องควบคุมไฟโดยทั้งสองกล่อง
จะส่ งข้อมูลและรับคาสั่งผ่านอินเตอเน็ตไปที่หน้าserver โดยมีรายละเอียด
ส่วนต่างๆ ของระบบที่พฒั นาขึ้นดังต่อไปนี้

รู ปที่ 3 ตัวอุปกรณ์ตน้ แบบ

3.1 ฮาร์ ดแวร์ ระบบกล่องควบคุมและตรวจวัดสภาพดิน
ภาพรวมของฮาร์ดแวร์ ที่ใช้ในปริ ญญานิ พนธ์น้ ีได้แบ่งออกเป็ นสอง
ส่วนคือ กล่องสาหรับตรวจวัดสภาพดิน และ กล่องควบคุม
3.1.1 กล่ องสาหรับตรวจวัดสภาพดิน จากรู ปที่ 2 มีไมโครคอนโทรลเลอร์
ESP32 ส าหรั บ การควบคุ ม ระบบ MAX485 ส าหรั บ การสื่ อ สารแบบ
RS485 และมีตวั เซ็นเซอร์ 1 ตัวเมื่อได้ทาการสร้างตัวอุปกรณ์ตน้ แบบแล้ว
ก็จะได้เป็ นแบบรู ปที่ 3

รู ปที่ 4 เซ็นเซอร์
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รู ปที่ 4 เป็ นรู ปของเซ็นเซอร์ และมีการสื่ อสารแบบ RS 485 โดยสายเส้นสี
น้ าตาลคือไฟบวก สายสี ดาคือไฟลบและสายสี เหลืองต่อกับ 485-A สายสี
น้ าเงินต่อกับ 485-B

รู ปที่ 5 สื่ อสารแบบอนุกรมด้วย RS485 สาหรับ Modbus RTU

รู ปที่ 8 ตัวอุปกรณ์ควบคุมต้นแบบ

3.2 เว็บแอปพลิเคชันและการรับส่ งข้ อมูลกับเซิร์ฟเวอร์

Modbus RTU คื อ โพรโทคอลที่ ใ ช้ก ารสื่ อ สารแบบอนุ ก รม (Serialbased Protocol) ด้ว ยสถาปั ต ยกรรมการสื่ อ สารแบบ Master/Slave หรื อ
อาจกล่าวได้ว่าอุปกรณ์ Slave จะไม่ส่งข้อมูล (Response) กลับมาจนกว่า
จะมีการร้องขอ (Request) จากอุปกรณ์ Master ดังรู ปที่ 5 การสื่ อสารของ
ข้อมูลในระบบ Modbus RTU จะรับส่งเป็ นชุดข้อมูลโดยจะยกตัวอย่างจาก
ชุดข้อมูลที่ใช้ในการส่ งชุดข้อมูลเพื่อร้องขอค่าที่วดั ได้จากเซ็นเซอร์ โดย
ตัวของเซ็นเซอร์ ตวั นี้ มีรูปแบบชุ ดข้อมูลตามดังรู ปที่ 6 ถ้าดูจากชุดข้อมูล
พบว่าแต่ละส่วนแบ่งเป็ นจานวน byte

รู ปที่ 9 เป็ นหน้าจอเว็บแอปพลิเคชันที่พฒั นาขึ้นเพื่อแสดงค่าที่วดั ได้
จากเซนเซอร์ ส่ วนที่ ห นึ่ งคื อแผงนาทางสาหรับเปลี่ยนหน้าเว็บไปยัง
บริ ก ารอื่น ส่ วนที่ สองคือปุ่ มสาหรั บออกจากระบบ ส่ วนที่ สามคื อแดช
บอร์ ด (Dashboard) ที่ แ สดงค่ าต่างๆที่ ได้ม าจากตัว เซ็ น เซอร์ แ ละมีก ราฟ
เทียบกับค่าเฉลี่ยของข้อมูลในหนึ่งวันกับข้อมูลในสามสิบวันที่ผา่ นมา

รู ปที่ 9 หน้าแดชบอร์ด(Dashboard)
รู ปที่ 6 รู ปแบบชุดข้อมูลในการสื่ อสาร

3.1.2 กล่ อ งส าหรั บ การควบคุ ม บอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32
สาหรับการควบคุมระบบโดยรับข้อมูลมาจากเซิ ร์ฟเวอร์ผ่านโพรโทคอล
HTTP และ รี เลย์ 5V สี่ ช่ อ งส าหรั บ ใช้ใ นการควบคุ ม อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ าได้
ทั้งหมดจานวน 4 อุปกรณ์โดยมีการต่อวงจรดังรู ปที่ 7 โดยเมื่อนามาทาเป็ น
อุปกรณ์ตน้ แบบแล้วจะได้เป็ นแบบรู ปที่ 8
1.
2.
3.
4.

รู ปที่ 10 หน้าการควบคุมรี เลย์

รู ปที่ 10 เป็ นหน้าจอเว็บ แอปพลิเคชัน ที่ พฒ
ั นาขึ้น เพื่ อตั้งค่ ากล่ อง
ควบคุมโดยสามารถตั้งค่ากล่องควบคุมได้ 3 ส่ วนโดยส่ วนแรกแสดงรหัส

รู ปที่ 7 การต่อวงจรสาหรับ ESP32 กับรี เลย์
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ประจาตัวของกล่องควบคุม และเวลาที่ ติดต่อกับเซิ ร์ฟเวอร์ ล่าสุ ด ส่ วนที่
สองคื อปุ่ มส าหรั บ ลบแผงส าหรั บ ตั้งค่ ากล่ อ งควบคุ ม ส่ ว นที่ ส ามแผง
สาหรับตั้งค่ากล่องควบคุม ประกอบไปด้วย แผงสาหรับตั้งค่ารี เลย์สี่แผง
โดยมีส่วนประกอบย่อยดังรู ปที่ 11

บางครั้งค่าที่เซ็นเซอร์ วัดได้เป็ นข้อมูลที่ผิดผลาดทาให้ค่าที่แสดงให้เห็นมี
ค่าที่สูงกว่าผิดปกติจะเห็นได้จากค่า Temp ที่ id 3721 ค่า Temp ที่ได้คือ
791 หรื ออยูท่ ี่ 79.1 องศาเซลเซียส แต่ในสาหรับการวัดแร่ ธาตุในดิน
(NPK) จากรู ปที่ 21 จะเห็นได้ว่าค่าความแม่นยาในการวัดแร่ ธาตุในดินมี
ความผันผวนเพียงแค่ 2% แต่เมื่อได้ทาการทดลองจริ งจะเห็นได้ว่ามีค่า
ความผันผวนถึง 4%-10% จากการวัดจริ งในดิน โดยดินที่ใช้วดั ตามรู ปที่
13 ใช้ดินที่มีความร่ วนมีเนื้อทรายที่นอ้ ยซึ่งอาจส่ งผลต่อการวัดทาให้เกิด
ความผันผวนของค่าที่วดั ได้

รู ปที่ 11 หน้าต่างโหมดการทางาน

4. การทดสอบและผลการทดสอบระบบ
ในการทดสอบระบบได้แบ่งหัวข้อเป็ นสองหัวข้อใหญ่ต่อไปนี้ การ
วัดความแม่นยาของเซ็นเซอร์ และการเปิ ด/ปิ ด สวิตช์ตวั รี เลย์
รู ปที่ 13 แสดงการใช้เซ็นเซอร์ เพื่อวัดค่าต่างๆ

4.1 การวัดความแม่ นยาของตัวเซ็นเซอร์

ในการทดสอบความแม่นยาในการวัดค่า pH จากชุดทดสอบค่า pH
และผง buffer กรดและเบสในการทดสอบความแม่นยาของเซ็นเซอร์ ใน
การทดลองจะเริ่ มจากการทดลองความเป็ นกรดโดยจะใช้ผง buffer ในรู ป
ที่ 24 โดยจะเห็นว่าตัวผงมีค่าความเป็ นกรดอยูท่ ี่ 4.01 และทดสอบค่าความ
เป็ นเบสอยูท่ ี่ 6.86 จะเริ่ มโดยใช้ชุดทดสอบค่า pH เพื่อเป็ นตัวตั้งในการ
ทดสอบโดยนาผงผสมกับน้ า 250ml แล้วเอาชุดทดสอบมาวัดจานวน 5
ครั้งแล้วค่อยนาเซ็นเซอร์มาวัดจานวน 10 ครั้ง จากการทดสอบโดยชุด
ทดสอบ แสดงให้เห็นว่าค่า pH อยูใ่ นค่าระหว่าง 4-5 pH เมื่อนาสีที่เปลี่ยน
มาเปรี ยบกับตารางสี ค่า pH

ค่าparameterของเซ็นเซอร์[4]และค่าความแม่นยาในช่วงต่างๆ ตามที่
ผูผ้ ลิตให้มาเป็ นตัวชี้วดั เมื่อมีการใช้เซ็นเซอร์วดั จริ งแล้วค่าที่ได้มามีค่า
ความคลาดเคลื่อนมากน้อยขนาดไหน

รู ปที่ 12 ค่าที่เซ็นเซอร์ วดั ได้

จากรู ปที่ 12 คือค่าที่ตวั เซ็นเซอร์วดั ได้แล้วส่งกลับมาที่ตวั MySQL
แต่ภายในรู ปที่ 12 มีเพียงแค่ชุดข้อมูลชุดเดียวจากสองเดือนที่ได้ทาการเก็บ
ข้อมูลมาจาก id ที่ 3714–3733 พบว่าที่ค่า Temp หรื อค่าอุณหภูมิในดินจะ
เห็นได้ว่าค่าที่เซ็นเซอร์
วัดมาได้น้ นั ค่าไม่ได้มีความผันผวนสู งแต่ใน

รู ปที่ 14 ค่า pH ที่ เซ็นเซอร์วดั ได้
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จากรู ปที่ 14 คือค่าที่เซ็นเซอร์สามารถวัดได้ซ่ ึงค่าที่เซ็นเซอร์ วดั ได้
นั้นใกล้เคียงกับค่าที่ชุดทดสอบวัดได้ในช่วง 4-5 pH แต่ในส่วนของตัว
เซ็นเซอร์น้ นั ค่าอยูใ่ นช่วง 4.55-4.6 pH ซึ่งมีความผันผวนอยูท่ ี่ ±0.05 pH
ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนจากค่า parameter ที่อยูท่ ี่ ±0.03 pH
ในการทดสอบความแม่นยาของการวัดแร่ ธาตุ NPK จะใช้โดยการนา
ปุ๋ ยเคมีโดยมีท้งั หมด 3 สูตร คือ 46-0-0 , 0-54-32 และ 0-0-60 ซึ่งตัวเลข
จากสูตรคืออัตราส่ วนของ N-P-K ในน้ าหนักทั้งหมดโดยการทดสอบคือ
นาปุ๋ ยแต่ละสูตรมาผสมน้ า 1 ลิตรแล้วคนในปุ๋ ยละลายแล้วนาเซ็นเซอร์มา
ทาการวัดจานวนทั้งหมด 10 ครั้งแล้วสังเกตุอตั ราส่ วนที่ตวั เซ็นเซอร์
สามารถวัดได้มีค่าใกล้เคียงกับที่สูตรของปุ๋ ยให้มาหรื อไม่

รู ปที่ 16 ผลการทดลองการวัดค่าความชื้น

จากรู ปที่ 16 คือผลการทดลองการวัดค่าความชื้นซึ่งจะเห็ นได้ว่าใน
การทาการทดลองเมื่อใส่ น้ า 250ml และ 500ml ค่ าที่ วดั ได้จะลดลงแล้ว
เพิ่มขึ้นถึงจุดนึ งจึงจะค่อยๆลดลงในการวัดครั้งต่อๆไปและในส่ วนการที่
นาตัวเซ็นเซอร์ใส่ ลงไปในน้ าแล้วค่าที่ได้จะเป็ น 100% ตลอดเวลา

4.2 การทดสอบการทางานกล่องควบคุม
จากตารางที่ 1 คือการทดสอบการทางานของระบบเปิ ด/ปิ ด สวิตช์ใน
แต่ละโหมดของการทางานจะเห็ นได้ว่าการทางานในโหมด Auto นั้น มี
การท างานที่ ผิด ผลาดค่ อนข้างมากเพราะในบ้างครั้ งเซ็ น เซอร์ มีก ารส่ ง
ข้อมูลที่ ผิดพลาดมาให้ ในส่ วนของการทางานแบบ On/Off และ Timer
ในบางครั้งที่ไม่ทางานเป็ นเนื่องจากสัญญาน Wi-Fi ขาดหาย

รู ปที่ 15 การวัดค่าไนโตรเจนสูตร 46-0-0

จากรู ปที่ 15 การทดลองวัดค่าของปุ๋ ยที่มีไนโตรเจนสู ตร 46-0-0 ซึ่ ง
จากการทดลองสามารถวัดค่า NPK ทั้งหมดได้เนื่ องจากแต่ละปุ๋ ยหรื อที่ตวั
เซ็ น เซอร์ อ าจมี ค่ า NPK บางส่ วนที่ ไม่ ส ามารถแยกออกได้ท้ ังหมด ได้
เพียงแต่ดูอตั ราส่ วนที่เหมาะสมกับที่สูตรที่นามาทาการทดลองและจากรู ป
ที่ 33 ค่ าไนโตรเจนที่ วดั ได้มี อัตราส่ วนที่ มากว่าธาตุ อื่นๆที่ วดั ได้แ ต่ใ น
บางครั้งเกิดมีค่าความผิดผลาดที่เกิดจากการวัดหรื อการส่ งข้อมูลขึ้นทาให้
เกิดค่าความผิดผลาด เมื่อทดลองวัดค่าของปุ๋ ยที่มีฟอสฟอรัสสู ตร 0-52-34
ซึ่ งจากการทดลองจะเห็ น ได้ว่ าค่ าฟอสฟอรั ส นั้น มี ค่ ามากที่ สุ ด ในการ
ทดลองทั้งหมดและธาตุโพแทสเซี ยมมีค่าลองลงมาซึ่ งใกล้เคียงกับสู ตร
ของปุ๋ ยที่นามาทาการทดลอง เมื่อทดลองวัดค่าของปุ๋ ยโพแทสเซียมสู ตร 00-60 สามารถวัดค่าโพแทสเซียมที่มีค่ามากกว่าค่าอื่นๆในการทดสอบซึ่ งมี
ค่าใกล้เคียงกับอัตราส่ วนของปุ๋ ยที่นามาทาการทดลอง จากการทดลองวัด
ค่า NPK ทั้งหมดจะเห็นได้ว่าตัวของเซ็นเซอร์ สามารถวัดได้ค่าที่ใกล้เคียง
กับสู ตรของปุ๋ ยที่นามาทาการทดลองแต่ที่พบค่าที่เซ็นเซอร์แต่ในบางครั้งก็
มีโอกาศที่ตวั เซ็นเซอร์ทางานผิดผลาดได้จึงทาให้เกิดค่าที่ไม่ถูกต้อง

5. สรุป
บทความนี้ ได้น าเสนอการพัฒ นาฮาร์ ดแวร์ ระบบควบคุ ม และวัด
สภาพดิน ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ไอโอทีที่สามารถนาไปประยุกต์เพื่อสร้างระบบ
ฟาร์มอัจฉริ ยะ ควบคู่กบั การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบที่พ ัฒนาโดย
ReactJS และเซิร์ฟเวอร์ ตน้ แบบที่พฒั นาโดยภาษา PHP เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงการใช้งานฮาร์ ดแวร์ที่พฒั นาขึ้น ว่าสามารถใช้งานได้ง่ายและเหมาะสม
กับ เกษตรกรทัว่ ไปที่ ไม่มีความรู ้ ด้านไอโอที ซึ่ งอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ ระบบ
ควบคุ ม พัฒ นาโดยใช้บ อร์ ด ESP32 ท างานคู่ กับ รี เ ลย์ และฮาร์ ด แวร์
ระบบวัดสภาพดิ น พัฒ นาโดยใช้บ อร์ ด ESP32 ท างานคู่ กับ เซ็ น เซอร์ ที่
สื่ อสารด้วยมาตรฐาน RS485 โดยกล่องวัดสภาพดินจะทาหน้าที่รวบรวม
ข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ส่งไปยังบริ การของเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ในการเก็บ
ข้อมูลและกล่องควบคุมจะทาหน้าที่ ดึงการตั้งค่าที่ อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ มาใช้
ในการควบคุมรี เลย์ และยังสามารถดึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยกล่ องวัด
สภาพดินมาช่วยในการควบคุมได้ ผูใ้ ช้งานจะเข้าใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเค
ชัน ไคลเอนท์ เพี่ อ รั บ ข้อ มู ล ของกล่ อ งวัด สภาพดิ น จากเซิ ร์ ฟ เวอร์ ม า
แสดงผลบนแดชบอร์ด และส่ งการตั้งค่าการทางานของกล่องควบคุมไปยัง
เซิร์ฟเวอร์
การทดสอบแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน การทดสอบการเก็บ รวมรวม
ข้อมูลที่ได้จากเซ็ นเซอร์โดยกล่องวัดสภาพดินจะรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
เซนเซอร์ส่งให้เซิร์ฟเวอร์ บนั ทึกลงฐานข้อมูล การทดสอบนั้นได้บนั ทึกผล

ในการวัดความแม่นยาของ humidity หรื อความชื้นในดิ นจะทาการ
ทดสอบโดยการนาดิ นที่ แห้ ง มาทาการทดลองโดยการเติ ม น้ า 2 ช่วงคื อ
250ml และ 500ml หลังจากเติมน้ าในแต่ละช่วงจะใช้ตวั เซ็นเซอร์ มาวัดว่า
มีความชื้นอยู่เท่าไรและเมื่อเติ มน้ าไปเพิ่มมีความชื้นเพิ่มหรื อไม่หลังจาก
นั้นจะนาตัวเซ็นเซอร์ มาวัดในน้ าโดยการวัดค่าความชื้น ในน้ าควรวัดได้
100%
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เป็ นระยะเวลานานเพื่อให้ทราบสภาพแวดล้อมเฉลี่ยของดิน โดยกล่องวัด
สภาพดินสามารถทางานได้ถูกต้อง 100% ยกเว้นในกรณี ที่คลื่นสัญญาณ
ไวไฟขาดหายทาให้ไม่สามารถติดต่อกับ เซิ ร์ฟเวอร์ ได้กล่องวัดสภาพดิน
จะพยายามติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์เมื่อสามารถติดต่อได้จะกลับมาทางานปกติ
และมีสัญญาณไฟฟ้ารบกวนการทางานของเซนเซอร์ หรื อการทางานของ
เซ็ น เซอร์ ช ารุ ด บางส่ วนจะท าให้ ก ล่ อ งวัด สภาพดิ น ส่ งข้อมู ล ที่ มี ค วาม
ผิดพลาดไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดยผูใ้ ช้จะสามารถเห็นค่าความผิดพลาดที่แสดง
บนแดชบอร์ดได้ การทดสอบใช้งานกล่องควบคุมโดยนากล่องควบคุมไป
ติดตั้งและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ ตอ้ งการควบคุมและดูผลลัพธ์การ
ทางานตามการตั้งค่าที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งสามารถทางานได้ถูกต้องตามการตั้งค่าที่
กาหนดไว้ ยกเว้นในกรณี ที่คลื่นสัญญาณไวไฟขาดหายทาให้ไม่สามารถ
ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ ได้ กล่องควบคุมจะไม่มีการทางานจนกว่าจะสามารถ
ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้

สมพร เตียเจริ ญ ปัจจุบนั เป็ นอาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
นภพล ประพิณ สาเร็จการศึกษา หลักสูตร
วิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นพรัตน์ ศรี วิเชียร สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ

ตารางที่ 1 การทดลองการทางานของกล่องควบคุม
การทดสอบการทางานกล่องควบคุม
จ านวนครั้ งการ
โหมดการทางาน
ทางาน
On/Off
Auto
Timer
1
ทางาน
ไม่ทางาน
ทางาน
2
ทางาน
ทางาน
ทางาน
3
ทางาน
ทางาน
ไม่ทางาน
4
ทางาน
ไม่ทางาน
ไม่ทางาน
5
ทางาน
ทางาน
ทางาน
6
ไม่ทางาน
ทางาน
ทางาน
7
ทางาน
ไม่ทางาน
ทางาน
8
ทางาน
ทางาน
ทางาน
9
ทางาน
ทางาน
ทางาน
10
ทางาน
ไม่ทางาน
ทางาน
ความสาเร็จ
90%
60%
80%
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เว็บแอปพลิเคชันรับแจ้ งข้ อมูลของผู้ป่วยที่กำลังเดินทำงไปห้ องฉุกเฉินด้ วยตนเอง
Web Application to Notify Condition of Patients Travelling to Emergency Rooms
ทศพล สนธิกุล1 และ เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย2
1

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ petcharat@coe.psu.ac.th
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.

บทคัดย่อ
ผู ้ป่ วยฉุ ก เฉิ น หมายถึ ง บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ บาดเจ็ บ หรื อ มี อ าการป่ วย
กะทันหัน ซึ่งเป็ นอันตรายต่อชีวิตหรื ออวัยวะสาคัญ จาเป็ นต้องได้รับการ
รั ก ษาอย่า งทัน ท่ ว งที เ พื่ อ ป้ อ งกัน การเสี ย ชี วิ ต ระบบบริ ก ารการแพทย์
ฉุ กเฉิ นที่ใช้ในปั จจุบนั เช่น โทรศัพท์สายด่วน 1669 สามารถรับแจ้งเหตุ
แล้วส่งรถพยาบาลไปรับผูป้ ่ วยมาที่ห้องฉุกเฉิน อย่างไรก็ดี ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่
เดินทางไปห้องฉุ กเฉิ นด้วยรถยนต์ส่วนตัว และไม่ใช่ผูป้ ่ วยที่จาเป็ นต้อง
ได้รับการรักษาอย่างเร่ งด่วน ดังนั้นจึงเกิดปั ญหาความแออัดที่ห้องฉุกเฉิ น
ซึ่ งส่ งผลให้ ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นอาจไม่ได้รับการรั กษาทันเวลา เพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว งานวิจยั นี้ เ สนอระบบ EMSPlus ที่สนับสนุ นบริ การการแพทย์
ฉุกเฉิ น และเป็ นเว็บแอปพลิเคชันรับแจ้งข้อมูลของผูป้ ่ วยที่กาลังเดินทาง
ไปห้ องฉุ ก เฉิ นด้วยตนเอง โดยผูแ้ จ้งเหตุสามารถคัดกรองอาการวิกฤติ
เบื้องต้น และระบุระยะเวลาในการเดิ นทางไปถึงห้องฉุ กเฉิ น เป็ นผลให้
เจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินสามารถจัดการทรัพยากรและเตรี ยมการล่วงหน้าเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นที่กาลังเดินทางมาถึง และสามารถติดต่อผูแ้ จ้งเหตุ
เพื่อให้คาแนะนาเบื้องต้นได้ ระบบ EMSPlus นี้ ถูกประเมินประสิ ทธิ ภาพ
ในด้านความพึงพอใจของผูใ้ ช้ท้ งั ประเภท ผูแ้ จ้งเหตุ และเจ้าหน้าที่ห้อง
ฉุกเฉิ น โดยใช้โมเดลการวัดความสาเร็ จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ Delone และ McLean ผลการประเมินของกลุ่มผูแ้ จ้งเหตุมีค วามพึ ง
พอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.95 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.90)
และกลุ่มเจ้าหน้าที่ห้องฉุ กเฉิ นมีค วามพึงพอใจอยู่ใ นระดับมาก เช่นกัน
(ค่าเฉลี่ย = 3.51 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.80) ดังนั้นผูใ้ ช้งานมีความ
พึงพอใจมาก และระบบมีประโยชน์ใช้งานได้จริ ง

Keywords: Triage, Critical Patients, Web Application, Emergency Room
Overcrowding

1. บทนำ
การรักษาผูป้ ่ วยฉุกเฉินเป็ นเรื่ องสาคัญในการช่วยเหลือผูป้ ่ วยที่อยูใ่ น
วิกฤตมีอนั ตรายถึงชี วิต หรื อที่ เกิ ดขึ้นแบบฉับพลัน ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นวิก ฤต
ต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ ว การป้องกันหรื อลดอาการเจ็บป่ วยฉุกเฉิ น
ทาได้โดยการเพิ่มการเข้าถึงบริ การ การจัดระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิ น
ที่ เ ป็ นเครื อข่ ายให้ มีคุ ณภาพและมาตรฐาน ซึ่ งจะทาให้ สามารถลดการ
เสี ยชีวิตก่อนวัยอันควร และลดภาวะทุพพลภาพในผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น [1] ด้วย
ประโยชน์และความสาคัญเหล่านี้ หลายประเทศทั่วโลกจึ งได้มีนโยบาย
จัดตั้งการรักษาผูป้ ่ วยแบบฉุกเฉิ นในประเทศของตน
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการรักษาผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นให้มีอตั ราการรอดชีวิต
ที่สูงขึ้นอย่างมีประสิ ทธิภาพ [7] ระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ประกอบด้วย
4 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น หรื อ Emergency Care
System (EMS) ระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิ นในโรงพยาบาล (HospitalBased Emergency Department) ระบบส่งต่อ (Referral System) และ ระบบ
การจัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ข้อมูลจากกระทรวง
สาธารณสุ ขแสดงว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 มีผเู ้ ข้ามาใช้บริ การห้องฉุกเฉินปี ละ
35 ล้านคน แต่เป็ นผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นเพียงประมาณ 30% นอกจากนั้น การใช้
บริ การโทรศัพท์สายด่วน 1669 มีจานวนปี ละประมาณ 6 ล้านครั้ง ที่สาคัญ
กว่านั้นแนวโน้มของจานวนการเข้าใช้บริ การก็เพิ่มขึ้น [5] ปัจจัยเหล่านี้ ทา
ให้เกิดปั ญหาผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มที่ และมีอตั รา
การเสี ยชีวิตที่สูงขึ้น [8]

คำสำคัญ: การคัดกรอง ผูป้ ่ วยวิกฤต เว็บแอปพลิเคชัน ห้องฉุกเฉินแออัด

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
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เพื่ อ แก้ปั ญ หาข้า งต้น งานวิ จัย นี้ จึ ง น าแนวคิ ด ของการสร้ า งช่ อ ง
ทางเลือกเพื่อสนับสนุนการใช้โทรศัพท์สายด่วน 1669 และแอปพลิเคชัน
บนโทรศัพท์มือถือ ThaiEMS 1669 โดยผูป้ ่ วยสามารถแจ้งเหตุระหว่าง
เดินทางไปห้องฉุกเฉิ นด้วยตนเอง ผ่านเว็บแอปพลิเคชันชื่อ EMSPlus ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 ส่ วนหลัก ได้แก่ ส่ วนแจ้งเหตุของผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น และส่ วน
การรั บ แจ้ง เหตุ ข องเจ้า หน้า ที่ ห้ อ งฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง ท าให้ เ จ้า หน้า ที่ ส ามารถ
ประเมินอาการของผูป้ ่ วย และเตรี ยมตัวรับมือกับกรณี ฉุกเฉิ นได้รวดเร็ ว
ขึ้นเพื่อลดโอกาสการเสี ยชีวิตของผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น หรื อสามารถติ ดต่อกลับ
เพื่อสอบถามอาการของผูป้ ่ วย และลดปัญหาการร้องเรี ยนของผูป้ ่ วย
ระบบ EMSPlus ถูกออกแบบให้ผูแ้ จ้งเหตุใช้ในกรณีฉุกเฉิน [9] โดย
กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเพื่อทาการยืนยันตัวตนก่อนการใช้
งานระบบ และทาการคัดกรองอาการผูป้ ่ วยเบื้องต้นผ่านระบบด้วยตนเอง
ผูแ้ จ้งเหตุยงั สามารถแจ้งข้อมูล ของผูป้ ่ วยและเวลาที่จะไปถึงห้องฉุ กเฉิ น
โดยประมาณ อีกทั้งสามารถค้นหาข้อมูลโรงพยาบาล หรื อคลินิกในพื้นที่
และหมายเลขฉุ ก เฉิ นต่ าง ๆ นอกจากนี้ ระบบ EMSPlus ถูก พัฒนาและ
ทดสอบโดยมีโรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี เป็ นกรณีศึกษา

สายด่วน 1669 แอปพลิเคชันนี้มีจุดประสงค์หลัก คือ การจัดหารถพยาบาล
ที่ รับผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นไปส่ งต่อยังโรงพยาบาล และแอปพลิเคชัน ThaiEMS
1669 ยังไม่รองรับผูป้ ่ วยที่กาลังเดินทางไปยังห้องฉุกเฉินด้วยตนเอง

2.3 แอปพลิเคชันป่ อเต็กตึ๊ง 1418
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือป่ อเต็กตึ๊ง 1418 ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ซึ่ งเป็ นมูลนิ ธิด้านบรรเทาสาธารณภัย หนึ่ งของประเทศ ช่วยให้ผูใ้ ช้งาน
สามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุฉุกเฉิ น ทั้งอุบตั ิเหตุและ
อุ บัติ ภัย แอปพลิ เ คชั น นี้ มี ข้ ัน ตอนการท างานคล้า ยกั บ แอปพลิ เ คชัน
ThaiEMS 1669 ที่ผูใ้ ช้งานสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉิ นผ่านแอปพลิเคชัน โดย
ระบุประเภทของความช่ วยเหลือที่ ตอ้ งการ เช่น เจ็บป่ วย หรื ออุบัติเ หตุ
รายละเอียดของเหตุฉุกเฉิ น สถานที่พิกัดที่เกิดเหตุ พร้อมแนบภาพถ่า ย
ประกอบ จากนั้นเจ้าหน้าที่ ของมูลนิ ธิป่อเต็กตึ๊งจะโทรศัพท์กลับเพื่อให้
คาแนะนาวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และส่ งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้จุดเกิด
เหตุเข้าให้การช่วยเหลือ
แอปพลิเคชันป่ อเต็กตึ๊ง 1418 ยังมีระบบติดตามการปฏิบตั ิงานของ
ที มป่ อเต็ก ตึ๊ ง โดยผูใ้ ช้งานสามารถตรวจสอบรายงานของพิกัด การเกิด
อุบัติเ หตุที่มูล นิ ธิ ป่อเต็ก ตึ๊ ง ก าลัง ดาเนิ นการให้ ก ารช่ ว ยเหลือในรั ศมี 5
กิโลเมตร รวมถึงสามารถติดตามข่าวสาร และสาระน่ารู้ดา้ นการช่วยเหลือ
ต่าง ๆ จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
2.1 โทรศัพท์ สำยด่ วน 1669
สถาบัน การแพทย์ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ (สพฉ.) มี ร ะบบรั บ แจ้ ง การ
เจ็บป่ วยฉุกเฉิ นผ่านเบอร์ โทรศัพท์สายด่วน 1669 โดยระบบอยู่ภายใต้การ
ทางานของโรงพยาบาล สาธารณสุ ข จังหวัด และองค์ก ารบริ ห ารส่ ว น
จัง หวัด ทุ ก จัง หวัด และมี ศู น ย์น เรนทรเป็ นศู น ย์ สื่ อ สารและสั่ ง การ
ระดับชาติ ประชาชนสามารถโทรศัพท์แจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ตลอด
24 ชัว่ โมง และเจ้าหน้าที่จะประเมินระดับความฉุกเฉิ น ซึ่งโดยทัว่ ไปแบ่ง
ออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นวิกฤต (สี แดง), ผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น
เร่ งด่วน (สีเหลือง), ผูป้ ่ วยฉุกเฉิน ไม่รุนแรง (สีเขียว) , ผูป้ ่ วยทัว่ ไป (สี ขาว)
และผูร้ ับบริ การสาธารณสุขอื่น ๆ (สีดา) [3] หากผลการประเมินเป็ นระดับ
ผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นวิกฤติ เจ้าหน้าที่จะส่ งทีมผูป้ ฏิบตั ิการทางการแพทย์ฉุกเฉิ น
เข้าช่วยเหลือเบื้องต้น และส่งผูป้ ่ วยฉุกเฉินไปรักษาต่อในโรงพยาบาลที่อยู่
ใกล้ที่สุด อย่างทันท่วงทีต่อการรักษาชีวิตผูป้ ่ วย

3. ทฤษฎีและภำพรวมของระบบ EMSPlus
3.1 ระบบรักษำพยำบำลฉุกเฉิน
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ พ.ศ. 2551 [1]ได้นิยาม คา
ว่า “ผูป้ ่ วยฉุ ก เฉิ น” หมายถึง บุค คลซึ่ งได้รับบาดเจ็บหรื อมีอาการป่ วย
กะทันหัน ซึ่งเป็ นอันตรายต่อการชีวิตหรื ออวัยวะสาคัญ จาเป็ นต้องได้รับ
การรั ก ษาอย่างทัน ท่ วงที เ พื่ อป้ องกัน การเสี ยชี วิต ดังนั้น การดู แ ลผู ป้ ่ วย
ฉุกเฉิน ต้องได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพและทันเวลา นอกจากนั้น สพฉ.
ได้กาหนดเกณฑ์การคัดกรองผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นวิกฤตที่ส่งผลต่อชีวิตและอวัยะ
สาคัญ โดยมีอาการป่ วยดังแสดงในรู ปที่ 1
ห้ องฉุ ก เฉิ นเป็ นแผนกการรั กษาทางการแพทย์ที่เ ชี่ยวชาญในการ
รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิ น สามารถดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นที่เข้ารับการรักษา
อย่ า งกะทัน หั น โดยหนึ่ งในกระบวนการส าคัญ ของห้ อ งฉุ ก เฉิ น คื อ
กระบวนการคัดกรอง (Triage) ซึ่งเป็ นการจัดลาดับความสาคัญและความ
เร่ งด่วนในการรักษาของผูป้ ่ วยแต่ละราย ทาให้ผูป้ ่ วยที่ควรได้รับการดูแล
ได้รับการรักษาทันเวลา ส่ งผลให้สามารถลดความรุ นแรงของโรค และ
อัตราการเสียชีวิต
กระบวนการคัดกรองเป็ นขั้นตอนแรกที่ผปู ้ ่ วยได้รับที่ห้องฉุกเฉิน ซึ่ง
ประกอบด้วยการประเมินสัญญาณชีพ และการประเมินอาการที่ปรากฏ
เบื้องหน้า โดยผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่คดั กรองคร่ าว ๆ นี้ เป็ นพยาบาลที่ผ่านการ
ฝึ กอบรมในวิ ช าชี พ มาแล้ว ในระดับหนึ่ ง และหากผู ้ป่วยแสดงอาการ
ผิดปกติอื่น ๆ ก็จาเป็ นต้องใช้แพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเฉพาะ
ทางในการคัดกรองด้วย เพราะการประเมินที่ผิดพลาดอาจส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตของผูป้ ่ วย [6]

2.2 แอปพลิเคชัน ThaiEMS 1669
นอกจากโทรศัพท์สายด่วน 1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ
ยังพัฒนาแอปพลิเ คชันบนโทรศัพท์มือถือ ThaiEMS 1669 เพื่อเพิ่ม ช่ อง
ทางการให้บริ การช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และส่งรถพยาบาลไปรับ
ผู ้ป่ วย โดยหลัง จากติ ด ตั้ง แอปพลิ เ คชั น บนโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ แล้ว ผู ้ใ ช้
สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งาน และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น สามารถส่ งข้อมูล
ส่ วนตัว ได้แ ก่ ชื่ อ นามสกุ ล เพศ ปี เกิ ด หมายเลขโทรศัพ ท์ อีเ มล โรค
ประจาตัว การแพ้ยา นอกจากนั้น ยังสามารถส่ งพิกดั ที่เกิดหตุ และรู ปภาพ
สถานที่เกิดเหตุผา่ นแอปพลิเคชันไปยังศูนย์นเรนทรในจังหวัดของตน เพื่อ
รอเจ้า หน้า ที่ จ ากศูน ย์ฯ ติ ด ต่ อ กลับ สอบถามข้อ มู ล เบื้ อ งต้น พร้ อ มส่ ง
รถพยาบาลหรื อรถกูช้ ีพมารับผูป้ ่ วยไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
แอปพลิเ คชันบนโทรศัพท์มือถือ ThaiEMS 1669 ยังแสดงรายการ
ของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง วิธีปฏิบตั ิเมื่อเกิดภาวะฉุ กเฉิ น เกณฑ์การ
ประเมินภาวะฉุกเฉิ นของผูป้ ่ วย เป็ นต้น อย่างไรก็ดี เช่นเดียวกับโทรศัพท์
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นอกจากนั้น ผลของการคัดกรองแบ่งได้เ ป็ น 5 ระดับ หรื อสี ดังนี้
ระดับที่ 1 สี แ ดง คื อ ฉุ ก เฉิ นวิก ฤติ (Emergency) ระดับที่ 2 สี เ หลือง คื อ
ฉุกเฉิ นเร่ งด่วน (Urgency) ระดับที่ 3 สี เขียว คือ ฉุกเฉิ นไม่เร่ งด่วน (Semi
urgency) ระดับที่ 4 สีขาว คือ เจ็บป่ วยไม่ฉุกเฉิน (Non urgency) และระดับ
ที่ 5 สีดา คือไม่มีการตอบสนอง

ตัวตนที่ เ กิ ดจากการสมัค รเป็ นสมาชิกของระบบที่ ต้องกรอกข้อมูลเพื่อ
ลงทะเบี ย นหลายค่ า เช่ น ชื่ อ ผู ้ใ ช้ง าน (username) รหัส ผ่า น และเบอร์
โทรศัพท์ หรื อ อีเมล
นอกจากนั้นระบบ EMSPlus ถูกออกแบบให้เหมาะกับการใช้งาน
ในกรณี ฉุกเฉิ น [10] และใช้เทคนิค Responsive Web Design ซึ่ งสามารถ
ปรับเปลี่ยนขนาดการแสดงผลของระบบบนอุปกรณ์ที่แตกต่างชนิ ด กัน
เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต ได้อย่างถูกต้อง
ผูว้ ิจยั เลือกพัฒนาระบบ EMSPlus ในรู ปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน
ซึ่งสามารถใช้งานได้ทนั ทีผ่านเว็บบราวเซอร์ แทนรู ปแบบแอปพลิเคชัน
บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่ งจาเป็ นต้องมีการติ ดตั้งเพิ่มเติ มในโทรศัพท์มื อถือ
การติดตั้งดังกล่าวอาจส่ งผลให้เกิดความล่าช้าในการใช้งานเมื่อประสบกับ
สถานการณ์ฉุ กเฉิ น ที่ ต้องการความรวดเร็ ว ที่ ส าคัญกว่ านั้น หากระบบ
EMSPlus อยู่ในรู ปแบบของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ อาจทาให้มี
ข้อจากัดการใช้งานที่ ข้ ึนกับคุณลักษณะของโทรศัพท์มือถือของผูใ้ ช้งาน
แต่ละคน เช่น พื้นที่ว่างในโทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบตั ิการที่ใช้

รู ปที่ 1 อาการฉุกเฉินวิกฤติที่กาหนดโดย สพฉ. [2]

3.2 ภำพรวมของระบบ

4. วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
4.1 ศึกษำควำมต้ องกำรของผู้ใช้ งำนระบบ

ระ บบ EMSPlus เ ป็ นเ ว็ บ แ อปพลิ เ ค ชั น ที่ ถู ก พั ฒ นาโดยใช้
สถาปัตยกรรมแบบ client-server มีภาพรวมของการดาเนินการดังแสดงใน
รู ป ที่ 2 และใช้ระบบฐานข้อ มู ล ชนิ ด Firebase ซึ่ ง เป็ นบริ ก ารหนึ่ ง ของ
บริ ษทั Google ที่ให้บริ การเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ในรู ปแบบ Real Time
Database ทาให้ขอ้ มูลมีขนาดเล็ก จัดเก็บได้รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน

ผู ้ วิ จั ย จั ด หมวดหมู่ ก ารคั ด กรองอาการวิ ก ฤตเบื้ อ งต้ น โดยใช้
หลักเกณฑ์ของ สพฉ. ที่ระบุชนิดของอาการฉุกเฉิ นไว้ 6 อาการ ดังแสดง
ในรู ป ที่ 1 และจากการสั ม ภาษณ์ แ พทย์แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ห้ อ งฉุ ก เฉิ น
โรงพยาบาลปั ต ตานี เพื่ อ ระบุ ค วามต้อ งการของผู ้ใ ช้ง านระบบ ผู ้วิ จัย
สามารถระบุประเภทการคัดกรองเพิม่ อีก 2 อาการ ดังแสดงในรู ปที่ 3

1.หมดสติ/ ไม่หายใจ

4.เลือดออกรุ นแรง

รู ปที่ 2 ภาพรวมการดาเนินการของระบบ EMSPlus

2.หายใจติดขัด/ หอบ 3.ซึม/ เหงื่อแตก/ ตัวเย็น/ ชัก

5.เจ็บหน้าอกรุ นแรง

7.ประสบอุบตั ิเหตุ

6.อ่อนแรงครึ่ งซึก

8.อื่น ๆ

รู ปที่ 3 อาการที่ใช้คดั กรองผูป้ ่ วยฉุกเฉิน

ผู ้แ จ้ ง เหตุ จ ะเริ่ มต้ น การใช้ ง านระบบ EMSPlus ด้ ว ยการกรอก
หมายเลขโทรศัพท์มือถือของตน จากนั้นระบบจะส่ งข้อความสั้น ๆ หรื อ
เอสเอ็ม เอส (Short Message Service หรื อ SMS) ซึ่ ง ประกอบด้ว ย One
Time Password หรื อ OTP [11] กลับไปให้ผูแ้ จ้งเหตุกรอกเพื่อทาการยืนยัน
ตัวตนเข้าใช้งานระบบ ผูว้ ิจยั เลือกใช้ OTP ซึ่งเป็ นรหัสผ่าน (password) ที่
สามารถใช้ได้เพียงครั้ งเดี ยวต่อการเข้าสู่ ระบบหนึ่ งครั้ง เพื่อป้ องกันการ
ก่อกวนการแจ้งเหตุ [4] และเพื่อความรวดเร็วเมื่อเปรี ยบเทียบกับการยืนยัน

นอกจากนั้น จากการศึกษาความต้องการของผูใ้ ช้งานระบบ ข้อมูลที่
จาเป็ นต่อการรับการรักษาในแผนกฉุกเฉิ นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินใช้
ในการคัดกรองผูป้ ่ วย และเตรี ยมพร้อมสาหรับผูป้ ่ วยที่กาลังเดินทางมาที่
ห้องฉุกเฉิน เป็ นไปดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลของผูแ้ จ้งเหตุที่จาเป็ นต่อการคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน

เริ่ มต้น

ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์ผแู ้ จ้งเหตุ
สถานะของผูป้ ่ วยหลัก
อาการของผูป้ ่ วยหลัก
อายุ
ชื่อผูแ้ จ้ง
รู ป
จานวนผูป้ ่ วย
เวลาแจ้ง
Hospital Number (HN) ผูป้ ่ วยหลัก
เวลาถึง (นาที)
ความสัมพันธ์ผแู ้ จ้งเหตุกบั ผูป้ ่ วย
Line ID ของผูแ้ จ้งเหตุ
เพศของผูป้ ่ วยหลัก
หมายเลขบัตรประชาชนผูป้ ่ วยหลัก

รับ ข้อมูลผูป้ ่ วยจาก
EMSPlus
คัด กรองระดับวิก ฤต
รอเรี ยกผูป้ ่ วยเข้าพบ
แพทย์
เรี ย กผูป้ ่ วยเข า้ พบแพทย์

4.2 วิเครำะห์ และออกแบบระบบ

สิ น้ สุ ด
กระบวนการ

ผลการศึ ก ษาความต้อ งการของผู ้ใ ช้ท าให้ ผู ้วิ จัย ได้วิ เ คราะห์ แ ละ
ออกแบบระบบสาหรับการใช้งานของผูแ้ จ้งเหตุ และเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิ น
เป็ นไปตามล าดั บ การด าเนิ น การดั ง รู ป ที่ 4 และรู ป ที่ 5 ตามล าดั บ
นอกจากนั้ น ส่ ว นต่ อ ประสานกั บ ผู ้ใ ช้ (User Interface) ของระบบ
EMSPlusได้ถู ก ออกแบบให้ ใ ช้ง านง่ า ย สะดวก รวดเร็ ว โดยผู ้ใ ช้ง าน
สามารถเลือกข้อมูลจากรายการแทนการพิมพ์ขอ้ มูลที่จาเป็ น (ดังกาหนด
ในตารางที่ 1) ให้มากที่สุด เพื่อให้ส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ดงั กล่าวเหมาะ
กับการใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉิ น ซึ่งผูใ้ ช้งานอาจจะอยู่ในภาวะเครี ยด
และกังวล

รู ปที่ 5 ขั้นตอนการดาเนินการของระบบ EMSPlus ด้านเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน

4.3 ประเมินประสิทธิภำพของระบบ
เพื่อประเมินประสิ ทธิภาพของระบบ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามสาหรับ
ผูใ้ ช้งานระบบทั้งสองประเภท ได้แก่ ผูแ้ จ้งเหตุ และเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน
และใช้โมเดลการวัดความสาเร็ จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
Delone และ McLean ซึ่งมีหัวข้อในแบบสอบถาม ดังนี้ 1) ข้อมูลของผูใ้ ช้
2) คุณภาพของระบบ 3) คุณภาพของสารสนเทศ 4) คุณภาพการบริ การ 5)
ด้า นการใช้ง านและความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ง าน และ 6) ประโยชน์ ที่
ผูใ้ ช้งานได้รับ
การประเมินระบบใช้เ กณฑ์แ บบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating
Scale) ที่แบ่งระดับความพึงพอใจเป็ น 5 ระดับ ซึ่งผู ้ประเมินจะให้คะแนน
ในแบบสอบถามตามระดับความพึงพอใจ ดังตารางที่ 2 จากนั้นผูว้ ิจยั ได้
นาคะแนนจากการประเมินมาคานวณหาค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความ
พึงพอใจ และวิเ คราะห์ ห าระดับประสิ ทธิ ภาพของระบบ ตามช่ วงของ
ค่าเฉลี่ยนั้น ดังแสดงในตารางที่ 3

เริ่ มต้น

ผูป้ ่ วยใช้ระบบ EMSPlus
ไม่ใช่

ผูใ้ ช้ขอ OTP จากผู ้
ให้บ ริ การ

ระบบจัด ส่ง
OTP
ใช่

ผูใ้ ช้กรอกข้อ มูล ต่าง ๆ

1. อาการป่ วย
2. เลือกพิกัด ในแผนที่
3. กรอกข อ้ มู ล

ตารางที่ 2 คะแนนระดับความพึงพอใจในแบบสอบถาม

คะแนนระดับควำมพึงพอใจ
5
4
3
2
1

ส่ งข้อ มูล และกาหนด
ระยะเวลาเดินทางไป
ห้อ งฉุกเฉิ น

ใช่

ผูใ้ ช้ต่อเวลาได้ 1 ครั้ง

เวลาเดิน ทาง
ถึงก าหนดเลือ กเพิ่ม
เวลา

ระดับควำมพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ตารางที่ 3 เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจ

ไม่ใช่

ช่ วงของค่ ำเฉลี่ยของ
คะแนนระดับควำมพึงพอใจ
4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

ผูใ้ ช้ยกเลิก
และใส่ เหตุผล

สิ น้ สุ ด
กระบวนการ

รู ปที่ 4 ขั้นตอนการดาเนินการของระบบ EMSPlus ด้านผูแ้ จ้งเหตุ
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ระดับประสิทธิภำพของระบบ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

5. ผลกำรพัฒนำและประเมินประสิทธิภำพระบบ EMSPlus
5.1 ผลกำรพัฒนำระบบ
ผลของการพัฒนาระบบสาหรับผูใ้ ช้งานประเภท ผูแ้ จ้งเหตุ และเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน เป็ นดังรู ปที่ 6 และรู ปที่ 7 ตามลาดับ

รู ปที่ 6 ตัวอย่างการใช้งานระบบ EMSPlus ด้านผูแ้ จ้งเหตุ

รู ปที่ 7 ตัวอย่างการใช้งานระบบ EMSPlus ด้านเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน

5.2 ผลกำรประเมินประสิทธิภำพระบบ

ในจังหวัดปั ตตานี และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปั ตตานี รวมทั้งสิ้ น 169
คน และ 2) เจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิ น โรงพยาบาลปั ตตานี จานวน 23 คน ผล
ของการประเมินในแต่ละหัวข้อของแบบสอบถามเป็ นไปดังตารางที่ 4

การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบ EMSPlus ประกอบด้วยการ
ประเมินโดย 1) ผูแ้ จ้งเหตุ ซึ่งเป็ นอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น

ตารางที่ 4 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบ EMSPlus
ปัจจัย
1. คุณภาพของระบบ
2. คุณภาพของสารสนเทศ
3. คุณภาพการบริ การ
4. ด้านการใช้งานและความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
5. ประโยชน์ที่ผูใ้ ช้งานได้รับ
โดยรวม

̅
𝒙
3.97
4.01
3.81
3.91
4.09
3.95

ค่ำเฉลี่ย (ผู้ใช้ ทั่วไป)
S.D.
ประสิทธิภำพระบบ
0.88
มาก
0.83
มาก
0.98
มาก
0.97
มาก
0.86
มาก
มาก
0.90

̅
𝒙
3.51
3.55
3.45
3.52
3.53
3.51

ค่ำเฉลี่ย (เจ้ ำหน้ ำที่ห้องฉุกเฉิน)
S.D.
ประสิทธิภำพระบบ
0.87
มาก
0.91
มาก
0.77
มาก
0.83
มาก
0.63
มาก
มาก
0.80
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ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ EMSPlus โดยผูแ้ จ้ง
เหตุ แสดงว่า ผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของหัวข้อที่ถูกประเมินทั้ง 5 หัวข้อในตารางที่ 4 เป็ น 3.95 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ น 0.90
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจการใช้ง านระบบ EMSPlus โดย
เจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิ น แสดงว่า ผู ใ้ ช้งานมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก
เช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของหัวข้อที่ถูกประเมินทั้ง 5 หัวข้อใน
ตารางที่ 4 เป็ น 3.51 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ น 0.80
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6. สรุป
ระบบ EMSPlus เป็ นเว็บแอปพลิชันที่ สนับสนุ นบริ การการแพทย์
ฉุกเฉิ น รับแจ้งข้อมูลของผูป้ ่ วยที่กาลังเดินทางไปห้องฉุกเฉิ น ด้วยตนเอง
ซึ่ งเป็ นกลุ่มหลักที่ไปใช้บริ การห้องฉุ กเฉิ น และยังไม่มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศใดเพื่อช่วยเหลือหรื ออานวยความสะดวกแก่ผปู ้ ่ วยกลุ่มนี้ อีกทั้ง
เพื่อช่วยลดปั ญหาความแออัดของห้องฉุ กเฉิ น ระบบ EMSPlus นี้ จึงช่วย
ให้ผูแ้ จ้งเหตุสามารถคัดกรองอาการวิกฤติเบื้องต้น และระบุระยะเวลาใน
การเดิ นทางไปถึงห้องฉุ กเฉิ น เป็ นผลให้เ จ้าหน้าที่ ห้องฉุ กเฉิ นสามารถ
จัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและทันเวลา นอกจากนั้น งานวิจยั
นี้ได้ศึกษาความต้องการของผูใ้ ช้งานจริ ง พัฒนาและทดสอบระบบโดยใช้
โรงพยาบาลปั ตตานี จังหวัดปั ตตานี เป็ นกรณี ศึกษา ระบบยังถูกประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพในด้านความพึงพอใจของผูใ้ ช้ท้ งั ประเภท ผูแ้ จ้งเหตุ และ
เจ้ า หน้ า ที่ ห้ อ งฉุ ก เฉิ น โดยใช้ โ มเดลการวัด ความส าเร็ จ ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ Delone และ McLean ผลการประเมินของกลุ่ม
ผูแ้ จ้งเหตุมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
แนวทางในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพของระบบ EMSPlus ในอนาคต
ได้แก่ การเชื่อมระบบ EMSPlus เข้ากับระบบการจองคิวของผูป้ ่ วยนอก
ของโรงพยาบาล เพื่อให้ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการใช้บริ ก ารห้องฉุ กเฉิ นแต่ ไม่ใ ช่
ผูป้ ่ วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับบริ การของโรงพยาบาลในวัน ทาการถัดไป ซึ่ง
จะส่ งผลให้สามารถลดความแออัดที่ห้องฉุ กเฉิ นได้ นอกจากนั้น ระบบ
EMSPlus สามารถถู ก ประยุ ก ต์ ใ ห้ เ ป็ นระบบส่ งต่ อ ผู ้ ป่ วยระหว่ า ง
โรงพยาบาล (Referral System)ได้

7. กิตติกรรมประกำศ
งานวิจยั นี้เป็ นส่วนหนึ่ งของชุดโครงการ การพัฒนาช่องทางพิเศษใน
การเข้าถึงบริ การและยกระดับศักยภาพเพื่อเสริ มระบบการจัดการภาวะ
ฉุ ก เฉิ น ทางสุ ข ภาพชายแดนใต้ ซึ่ ง ได้รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การท ากิ จ กรรม
ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นการวิ จัย จากส านัก งานการวิ จัย แห่ ง ชาติ (วช.)
ภายใต้แ ผนงานยุทธศาสตร์ เ ป้ าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม ประจาปี
งบประมาณ 2563 นอกจากนี้ ผู ้วิ จัย ขอขอบคุ ณ บุ ค ลากรทางแพทย์
โรงพยาบาลปั ตตานี ที่ ใ ห้ ค วามช่ วยเหลื อ ซึ่ งส่ งผลให้ งานวิ จัยนี้ ส าเร็ จ
ลุล่วงด้วยดี
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ศึกษาการลดของเสียที่เกิดจากคราบน้ามันระหว่างกระบวนการฉีดพลาสติก
Study of the Reduction of Waste from the Oil During the Plastic Injection Process
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บทคัดย่อ

1. บทนา

งานศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดการเกิดของเสี ยที่ เกิ ดขึ้นระหว่าง
กระบวนการฉี ดพลาสติกของโรงงานกรณีศึกษา ในเบื้องต้นพบว่าระหว่าง
กระบวนการฉี ดพลาสติกมีของเสี ยเกิดขึ้นหลายลักษณะ โดยลักษณะหนึ่ง
ของของเสี ยที่ถูกเลือกมาศึกษานั้นเป็ นของเสี ยที่ เกิดจากคราบน้ ามัน และ
เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของเสี ยที่เกิดจากคราบน้ ามันในการศึกษานี้จึงได้นา
แผนภูมิกา้ งปลาที่เป็ นหนึ่งในเครื่ องมือควบคุมคุณภาพ 7 Tools มาช่วยใน
การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริ ง โดยพบว่าสาเหตุที่สาคัญของการเกิดของ
เสี ยจากคราบน้ ามัน คื อ การที่ มี ค ราบสกปรกอยู่บ นหน้ าแม่ พิ ม พ์ จาก
สาเหตุขา้ งต้นผูจ้ ดั ทาจึงได้นาเสนอแนวทางการบารุ งรักษาเชิงป้องกันเพื่ อ
นามาประยุกต์ใช้ในการลดการเกิ ดของเสี ยจากคราบน้ ามัน โดยภายหลัง
การปรับปรุ งพบว่าของเสี ยที่ เกิ ดจากคราบน้ ามันลดลง 91.8% นอกจากนี้
ยังสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจัก รทาให้ เวลาเฉลี่ยระหว่างการ
เกิดเหตุขดั ข้อง (MTBF) เพิ่มขึ้น 223% เวลาเฉลี่ยการซ่ อมแซม (MTTR)
ลดลง 34.32% ความพร้อมของเครื่ องจักรเพิ่มขึ้น 4.45%

โรงงานกรณี ศึกษาเป็ นโรงงานฉี ดพลาสติก โดยมีผลิตภัณฑ์หลักที่
โรงงานผลิตคือกล่องสาหรับบรรจุอาหารและเครื่ องดื่ม ซึ่งจัดจาหน่ายทั้ง
ภายในและต่างประเทศ แม้ว่ากระบวนการผลิตจะถูกออกแบบมาอย่างดี
ในเบื้องต้น กระนั้นระหว่างกระบวนการผลิตยังสามารถตรวจพบของเสี ย
และเพื่ อเป็ นการลดต้น ทุน ที่ เกิดจากของเสี ย ดังกล่าว จึงจาเป็ นต้องระบุ
ลักษณะของเสี ยที่ตอ้ งการปรับปรุ งแก้ไข จากนั้น ดาเนิ น การหาสาเหตุ ที่
แท้จริ งของปั ญ หา ก่อนที่ จะก าหนดมาตรการเพื่อก าจัดปั จจัยที่ มีผลต่อ
ความแปรปรวนในการผลิตให้ลดน้อยลงหรื อหายไป
ในการศึกษานี้ ได้พิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่มียอดการผลิตสู งสุ ดมา
เป็ นกรณีศึกษา โดยยอดขายของผลิตภัณฑ์กรณีศึกษาอยูท่ ี่สัดส่วน 75.46%
ของยอดขายรวมทั้งปี และท าการคัด เลื อ กเครื่ อ งจัก รที่ มี สั ด ส่ ว นของ
ปริ ม าณการผลิ ต กับ ของเสี ย ในลัก ษณะเกิ ด คราบน้ ามั น มากที่ สุ ด มา
ทาการศึกษาและเก็บข้อมูลจานวน 1 เครื่ อง ได้แก่เครื่ องฉี ดพลาสติก A11
ดังแสดงในรู ปที่ 1 โดยเครื่ องมีขนาด 350 ตัน ซึ่งมีรอบในการผลิ ตเท่ากับ
7.4 วินาที นอกจากนี้ การฉี ดหนึ่ งครั้งจะมีผลิตภัณฑ์ออกมา 3ชิ้น ในส่ วน
ของแม่พิมพ์ที่ใช้กบั เครื่ องจักร A11 มีลกั ษณะดังแสดงในรู ปที่ 2 ซึ่ง ณ จุด
A คื อ Back Plate, B คื อ Stripper plate, C คื อ Core holder plate, D คื อ
Nozzle plate, E คื อ Hot runner plate และ F คื อ Front plate โดยปั ญ หา
คราบน้ ามันที่พบมีลกั ษณะเป็ นสี ดาและสี น้ าตาลติดมาเป็ นเนื้อเดียวกับตัว
ชิ้นงาน ซึ่ งการเกิ ดรอยปนเปื้ อนสามารถเกิ ดขึ้น บนตาแหน่ งใดก็ได้ของ
ชิ้ น งาน จึ งต้องวิ เคราะห์ ห าสาเหตุ แ ละจัด ท ามาตรการเพื่ อ ลดของเสี ย
ดังกล่าว

คาสาคัญ : การลดของเสี ย, การบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน , เครื่ องมือควบคุ ม
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%

รู ปที่ 1 เครื่ องฉีดพลาสติก A11

รู ปที่ 2 แสดงส่วนประกอบของแม่พิมพ์ที่ใช้กบั เครื่ องจักร A11

Keywords: waste reduction, preventive maintenance, QC 7 Tools
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2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 กระบวนการฉีดขึน้ รูปพลาสติก [1]
กระบวนการฉี ดขั้นรู ปพลาสติกในปั จจุบนั มีหลายวิธีการ เช่น การ
อั ด รี ด (Extrusion) การเป่ าขึ้ นรู ป (Blow molding) การอั ด ร้ อ น (Hot
pressing) หรื อ การหล่ อ (Casting) โดยลัก ษณะโครงสร้ า งหรื อ รู ป ร่ า ง
รู ปทรงของผลิตภัณฑ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ หรื อความแม่นยาในการควบคุม
คุณลักษณะ (Specification) และ ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย จะถูกใช้ในการ
พิจารณาเลือกกระบวนการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เหมาะสม

รู ปที่ 3 องค์ประกอบของเครื่ องฉีดพลาสติก [2]

2.1.2 หลักการทางานการฉีดขึน้ รูปพลาสติก
1) นาเม็ดพลาสติกใส่ กรวยเติม (hopper) สกรู ในกระบอกฉี ดจะทา
หน้าที่เป็ นตัวหมุนดึงเม็ดพลาสติกเข้าสู่กระบวนกระบอกฉีด และถูกส่งไป
ยังด้านหน้า
2) อาศัย การหมุ น และแรงดัน จากสกรู (screw) เพื่ อ ให้ พ ลาสติ ก
หลอมเป็ นเนื้อเดียวกัน ขณะเดียวกันกับที่สกรู หมุนเพื่อดันส่งเม็ดพลาสติก
นั้น จะเกิ ด ความร้ อนจากการเสี ยดสี กับ สกรู ประกอบกับ ความร้ อนที่ ได้
จากแผ่นความร้อน (band heater) ซึ่งติดอยู่โดยรอบของกระบอกฉี ดจะให้
ความร้อนแก่เม็ดพลาสติกภายในจนเม็ดพลาสติกหลอมเหลว
3) สกรู จ ะดั น น้ าพลาสติ ก หลอมเหลวผ่ านหั ว ฉี ด (nozzle) เข้า สู่
แม่พิมพ์ (Mold)
4) ในแม่พิมพ์ฉี ดจะมีระบบหล่อเย็น (cooling system) ซึ่ งมี ห น้าที่
ถ่ายเทความร้อนออกจากระบบ เพื่อให้พลาสติกหลอมเหลวเย็นตัวลงจน
ได้ช้ินงานที่คงรู ป แม่พิมพ์เปิ ดเพื่อปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ หลังจาก
นั้นแม่พิมพ์ปิดอีกครั้งเพื่อรอรับการฉีดในรอบถัดไป

2.1.1 ส่ วนประกอบหลักของเครื่องฉีดขึน้ รูปพลาสติก
เค รื่ องฉี ด ขึ้ น รู ป พ ล าส ติ ก เชิ งพ าณิ ช ย์ จ ะถู ก แ บ่ งออก เป็ น
ส่วนประกอบหลักที่นามาประกอบกัน (ดังแสดงนรู ปที่ 3) คือ
1) หน่วยฉีด (Injection unit) ซึ่งมีส่วนประกอบสาคัญ ได้แก่
- กรวยเติ ม (Hopper) ถู ก ติ ด ตั้งอยู่ที่ ด้านบนของหน่ วยฉี ด สาหรั บ
บรรจุเม็ดพลาสติกลงในกรวยเติม โดยสามารถเทเติมได้โดยตรงหรื อผ่าน
อุปกรณ์ลาเลียงอัตโนมัติผา่ นท่อส่ง
- มอเตอร์ ส กรู (Screw motor) ใช้ ส าหรั บ ขับ เคลื่ อ นล าเลี ย งเม็ ด
พลาสติกให้ไหลจากกรวยผ่านเข้าสู่ ช่องต่าง ๆ ของสกรู โดยจานวนรอบ
การหมุ น ของมอเตอร์ แ ละความยาวของช่ อ งสกรู จ ะเป็ นตัว ก าหนด
อัตราเร็วในการเติมเนื้อพลาสติกหลอมเหลวเข้าสู่ แม่พิมพ์ฉีด
- กระบอกหลอม (Barrel) เป็ นกระบอกโลหะกลวงที่ใช้บรรจุ สกรู
ของหน่วยฉีด มีอุปกรณ์ให้ความร้อน (Heater bands) รวมทั้งอุปกรณ์หล่อ
เย็น (Cooling system) เพื่อทาหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิพลาสติกหลอมเหลว
ให้มีความเหมาะสมและสม่าเสมอในระหว่างการขึ้นรู ป
- หัวฉี ด (Nozzle) ทาหน้าที่เป็ นรู เปิ ดทางออกของหน่วยฉี ดเมื่อเข้าสู่
วงจรการฉี ด หัวฉี ดจะประกบกับแม่พิมพ์ฉีด ซึ่งต้องออกแบบให้หัวฉี ดที่
ต่อประกบเข้ากับแม่พิมพ์ฉีดแบบแนบสนิท
2) หน่วยติดตั้งแม่พิมพ์ ซึ่งมีส่วนประกอบสาคัญ ได้แก่
- แผ่นเหล็กยืดนิ่ง (Stationary platen) ซึ่งจะไม่เคลื่อนที่เมื่อมีการเปิ ด
แม่พิมพ์ โดยถูกยึดตรึ งอยูก่ บั ฐานวางของเครื่ องฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก
- แผ่นเหล็กเคลื่อนที่ (Moveable platen) จะเคลื่อนที่ไป-กลับอยู่บน
รางเลื่อนของหน่ วยติ ด ตั้งแม่ พิมพ์ ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่ มี การติ ด ตั้งการปลด
ชิ้นงานฉีด
- ระบบปลดชิ้ น งาน (Ejector system) จะผลัก อุ ป กรณ์ แท่ งเหล็ ก
กระทุ้ง (Ejector pin) แผ่น ปลดชิ้ น งาน (Ejector plate) ให้ เคลื่ อนที่ ล อด
ผ่านช่องเปิ ดในแผ่นเหล็กไปข้างหน้า ทาให้สามารถปลดชิ้นงานฉี ดออก
จากช่องฉีดได้เมื่อเข้าสู่ข้นั ตอนปลดชิ้นงาน (Ejection step)
- แท่งเหล็กรักษาความปลอดภัย (Notched safely bar) ทางานร่ วมกับ
Safety drop bar เมื่ อมีก ารเปิ ดประตูข องหน่ วยติ ดตั้งแม่ พิม พ์ แท่ งเหล็ก
Safety drop bar จะตกลงมาล็อคกับแท่งเหล็กรักษาความปลอดภัยตามร่ อง
notch หากเกิดความพยายามในการเลื่อนผ่านเหล็ก เคลื่อนที่ ไปข้างหน้า
เพื่ อ ประกบปิ ดแม่ พิ ม พ์ฉี ด Safety drop bar จะขวางไม่ ใ ห้ แ ม่ พิ ม พ์ ฉี ด
เคลื่อนที่เข้าหากัน

2.1.3 แม่ พมิ พ์ฉีด (Injection mold)
แม่พิมพ์ฉีดเป็ นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่กระจายพลาสติกหลอมเหลวไป
ตามช่องฉี ดหรื อคาวิต้ ี (Cavity) ในแผ่นเหล็กแม่พิมพ์ (Mold platen) เพื่อ
ผลิตชิ้นงานฉี ด (Part) ที่มีรูปร่ างและโครงสร้างของผลิตภัณ ฑ์ที่ตอ้ งการ
ภายในแผ่นเหล็กหนานั้นจะเจาะช่องน้ าหล่อเย็น (Cooling line) เพื่อทาให้
พลาสติ ก หลอมเหลวถ่ายโอนความร้อนแล้วเย็นตัวกลายเป็ นพลาสติ ก
ของแข็งภายในช่องว่างนั้น ๆ
ส่ วนประกอบของชิ้ นงานฉี ดรวม เมื่อพิ จารณาชิ้นงานที่ ข้ ึนรู ปจาก
แม่พิมพ์ฉีดชนิ ดทางวิ่งเย็น (Cold Runner mold) ซึ่งเป็ นแม่พิมพ์ที่นิยมใช้
กันเป็ นจานวนมาก และมีส่วนประกอบต่าง ๆ (แสดงในรู ปที่ 4) ดังนี้
1) กรวยนาฉี ด (Sprue) คือส่ วนที่ต่อจากหัวฉี ด (Nozzle) รู ปร่ างของ
กรวยจะเริ่ มจากเส้นรอบวงเล็กที่สุดไปหาเส้นรอบวงใหญ่ที่สุด โดยควรมี
ขนาดเท่ากับเส้นรอบวงของช่องทางวิ่ง (Runner) การออกแบบกรวยนาฉีด

รู ปที่ 4 องค์ประกอบของแม่พิมพ์เครื่ องฉีดพลาสติก [3]
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จะต้องมีขนาดไม่เล็กมากเกินไปเพราะจะทาให้สูญเสี ยแรงดันในการฉี ด
ไปตามขนาดเส้ น รอบวงที่ เล็ก ลงแต่ ห ากมี ข นาดใหญ่ เกิ น ไปจะท าให้
สูญเสียเนื้อพลาสติกที่ตอ้ งตัดทิ้งเป็ นของเสีย (Waste)
2) ช่ อ งทางวิ่ ง (Runner) คื อ ช่ อ งทางการไหลที่ เ ชื่ อ มประสาน
ระหว่างกรวยนาฉี ด (Sprue) ไปหาชิ้ น งาน (Part) ในการเลือกขนาดเส้น
รอบวงของทางวิ่งจะขึ้น อยู่กับ ค่ าความดันตกคร่ อม (Pressure drop) กับ
การสูญเสียเนื้อพลาสติก (Waste)
3) รู ทางเข้า (Gate) รู ปแบบและขนาดของรู ทางเข้ามีผลอย่างมากต่อ
สมบัติต่าง ๆ ของชิ้นงานฉี ด ขนาดของรู ทางเข้ามักทาให้มีขนาดเล็กเพื่อ
ช่วยในการเพิ่มอุณหภูมิพลาสติกหลอมเหลวจากความร้อนจากการเสียดสี
(Shear heating) นอกจากนี้ การมีรูทางเข้าที่ ขนาดเล็กจะช่ วยทาให้การตัด
ชิ้นงานออกจากการเชื่อมติดกับช่องทางวิ่งทาได้ง่ายขึ้นและเกิดเป็ นรอยตัด
(หรื อจุดตาหนิ) ที่มีขนาดเล็ก

ความถี่ข องกิ จกรรมการตรวจสอบและทาการแก้ไข (Corrective action)
โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีการดาเนิ นตามแผนที่ กาหนดไว้ ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานศึกษาของสืบพงษ์ [6]

2.3 การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักร
สาหรับทางอุดมคติเครื่ องจักรควรจะมีการเดินเครื่ องเต็มกาลัง (Full
capacity) ที่ 100% และสามารถผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพแต่ในความเป็ นจริ ง
แล้วแทบเป็ นไปได้ ยังมีความสูญเสีย (Losses) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการซึ่ ง
ส่ งผลต่อผลิตภาพโดยรวมของระบบการผลิต ดังนั้นการวัดประสิ ทธิ ภาพ
เครื่ องจักรเพื่อประเมินสถานะประสิทธิภาพของเครื่ องจักร

2.3.1 มาตรวัดที่เกี่ยวข้ อง
1) ค่ า Mean Time Between Failure (MTBF) เป็ นการวัด ถึ งความถี่
การเกิดขัดข้องและแสดงในรู ปความสัมพันธ์
MTBF =

2.2 การบารุงรักษาเครื่ องจักร [4-5]

(1)

2) Mean Time to Repair (MTTR) แสดงด้ว ยช่ ว งเวลาในการหยุด
เพื่อซ่ อมเครื่ องจักร ซึ่ งค่าดังกล่าวนี้มีความสัมพันธ์กับค่าความพร้อมเดิน
เครื่ องจักร

การบารุ งรักษาคือ การทาให้เครื่ องมือเครื่ องจักรตลอดจนอุปกรณ์ที่
ใช้ในการผลิตมีประสิ ทธิภาพสูงสุดและให้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
สิ นค้า ความปลอดภัยและการป้ องกัน สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งการบารุ งรั ก ษายัง
สามารถแบ่งออกเป็ นได้ 2 แบบ ดังนี้
1) การบารุ งรักษาแบบมีการวางแผน (Planned Maintenance) มุ่งที่จะ
ควบคุมการทางานและลดค่าใช้จ่ายในงานบารุ งรักษา โดยมีการวางแผน
และจัดตารางการบารุ งรักษา เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดในการใช้เวลา
และแรงงานในการบารุ งรั ก ษา อี ก ทั้งมีก ารเตรี ยมการในด้านงานที่ ต้อง
บารุ งรักษาเครื่ องมือที่ใช้ในการบารุ งรักษา รวมถึงชิ้นส่ วนอะไหล่ที่ใช้ใน
การบารุ งรักษา
2) การบ ารุ งรั ก ษาแบบไม่ วางแผน (Unplanned Maintenance) เป็ น
การบารุ งรักษาแบบฉุกเฉิ น รวมทั้งการซ่อมให้กลับสู่สภาพเดิม

MTTR =

(2)

3) ความพร้ อมเดิ น เครื่ อง (Availability) โดยมีก ารวัดสั ดส่ ว นของ
ระยะเวลาที่เครื่ องจักรสามารถเดินเครื่ องหรื อเวลาการเดินเครื่ องจริ ง เทียบ
กับเวลาตามแผนการเดินเครื่ องที่มกั แสดงเป็ นสัดส่ วนเปอร์เซ็นต์ ถ้าหาก
ค่าที่วดั ได้มีสัดส่วนสูงก็แสดงถึงความมีสมรรถนะสูง
(3)

3. ขั้นตอนการดาเนินงาน
การศึกษามีข้นั ตอนในการดาเนินการดังนี้
1) ศึ ก ษาและเก็ บ ข้อมู ล ที่ เกี่ ยวข้อ งของโรงงานกรณี ศึก ษา ได้แ ก่
ข้อมูลทัว่ ไปของโรงงาน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการทางาน และสภาพ
ปัญหาก่อนการปรับปรุ ง
2) วิเคราะห์ขอ้ มูล และหาสาเหตุของปัญหาด้วย QC 7 Tools
3) น าเสนอแนวทางแก้ไขปั ญ หา โดยเลื อกแนวทางแก้ปั ญ หาที่ มี
วิธีการและความถี่ที่เหมาะสมในการปรับและประยุกต์ใช้มาตรการต่าง ๆ
4) วิเคราะห์ ผลจากตัวชี้ วดั ต่าง ๆ ได้แ ก่ ของเสี ยและอัตราการเกิ ด
คราบน้ ามันน้อยลงหรื อไม่ มีการหยุดทางานของเครื่ องจักรเนื่องตรวจพบ
ของเสียและต้องทาความสะอาดแม่พิมพ์ลดลงหรื อไม่ เป็ นต้น
5) สรุ ปผลการดาเนินการและข้อเสนอแนะ

2.2.1 การบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
โดยทัว่ ไปเครื่ องจักร จะมีการสึ กหรอจากการใช้งานแม้ว่าจะมีการ
ออกแบบที่ดีก็ตาม ดังนั้นจึ งต้องมีการดู แลและตรวจเช็คสภาพตามรอบ
เวลาเพื่ อ ที่ ท าการซ่ อ มและปรั บ ตั้ง ก่ อ นที่ จ ะเกิ ด การขัด ข้ อ ง แต่ ก าร
ด าเนิ น การดั ง กล่ า วจะต้ อ งกระท าในช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสม เพื่ อลด
ผลกระทบต่ อ การผลิ ต ดั ง นั้ นกิ จ กรรมการบ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ อ งกั น
(Preventive maintenance) จึ ง มี บ ท บาทที่ ส าคั ญ ใน การป กป้ องก าร
เสื่อมสภาพก่อนเวลาและลดความสู ญเสี ยจากการขัดข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การซ่ อมแซม เสี ยเวลาในการรอคอย การหยุ ดผลิต ปั ญ หาทางคุ ณ ภาพ
รวมทั้งยังสู ญ เสี ยเสี ย โอกาสในการแข่ งขัน การวางแผนบ ารุ งรั ก ษาที่
เหมาะสมจะสามารถลดความสู ญเสี ยโดยรวมและเป็ นการรวมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการดูแลรักษาอุปกรณ์ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานด้วยประสิ ทธิภาพ
สูงสุด นอกจากนี้ยงั ทาให้เครื่ องจักรมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) ที่สูงขึ้น
โดยมีกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้อง ได้แ ก่ การท าความสะอาด การหล่ อลื่ น การ
ตรวจสอบสภาพเครื่ อ งและท าการแก้ไขก่ อ นที่ จะเกิ ด การ Breakdown
ความสัมฤทธิ์ผลของการดาเนิ นกิ จกรรมบารุ งรั กษาเชิ งป้ องกันจึงขึ้นกับ

4. ผลการดาเนินการวิจัย
จากการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดคราบน้ ามันบนชิ้นงานด้วย
ผังก้างปลาดังแสดงในรู ปที่ 5 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดคราบน้ ามันนั้น
มีสาเหตุจากคราบบนหน้าแม่พิมพ์และช่องระบายอากาศของแม่พิมพ์
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การเกิ ด เหตุ ข ัด ข้อ ง (MTBF) เพิ่ ม ขึ้ น 223 % เวลาเฉลี่ ย การซ่ อ มแซม
(MTTR) ลดลง 34.32 % ความพร้อมของเครื่ องจักร เพิ่มขึ้น 4.45 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า การนาการบารุ งรักษาเชิงป้องกันมาใช้ ทาให้อตั ราการเกิดคราบ
น้ ามันลดน้อยลงและเครื่ องจักรมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

6. ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการอบรบและชี้แจ้งให้พนักงานเข้าใจถึงแผนการบารุ งรักษา
เชิ งป้ องกัน รวมถึงประโยชน์ของการทาแผนการบารุ งรัก ษาเชิ ง ป้ องกัน
และมีการติดตามการทางานของพนักงานรวมถึงปริ มาณและลักษะของ
เสี ยที่เกิดขึ้นอยูเ่ สมอเพื่อการปรับปรุ งให้ได้ประสิทธิภาพตามแผนที่วางไว้

รู ปที่ 5 ผังก้างปลาวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดคราบน้ ามัน

โดยสาเหตุดงั กล่าวสามารถแก้ไขได้โดยการทาความสะอาดแม่พิมพ์
ซึ่ งในการทาความสะอาดแม่พิมพ์แต่ละครั้งต้องหยุดเครื่ องจักรทาให้ไม่
สามารถทาการผลิตได้ขณะที่มีการทาความสะอาดแม่พิมพ์จึงส่งผลให้เสี ย
โอกาสในการผลิตผลิตภัณฑ์ จากนั้น จึงนาการบารุ งรักษาเชิงป้ องกันมา
ประยุกต์ใช้เพื่อลดอัตราการเกิดคราบน้ า ดังนี้
1) กาหนดวิธีการมาตรฐานในการทาความสะอาดและการตรวจสอบ
แม่พิมพ์ โดยผลการทดลองพบว่า ระหว่างเวลาหยุดทาความสะอาดเครื่ อง
30 นาที และ 1 ชัว่ โมง เมื่อหยุดเครื่ อง 1 ชั่วโมง ทาความสะอาดแม่พิมพ์
ในแต่ละครั้ง เป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากเกิดของเสียน้อยที่สุด
2) จากข้อ มู ล ความถี่ ข องการพบของเสี ย จากคราบน้ า มัน พบว่ า
ระยะห่ างในการเกิดคราบน้ ามันซ้ าที่ 2 วัน มีค วามถี่มากสู งสุ ด จึงนามา
กาหนดความถี่ในการเข้าทาความสะอาดแม่พิมพ์เพื่อให้กระทบต่อเวลาใน
การผลิตน้อยที่สุด คือ ทาความสะอาดแม่พิมพ์ทุก 2 วันทาการ
ผลการดาเนินการได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบผลการดาเนินการก่อนและหลังการปรับปรุ ง
ข้อมูล
ก่อนการปรับปรุ ง หลังการปรับปรุ ง
เวลาการทางานเครื่ องจักรทั้งหมด
29,448
43,188
เวลาใช้งานเครื่ องจักรเพื่อทาการผลิตจริ ง
27,873
42,698
เวลาที่ในการหยุดทาความสะอาดแม่พิมพ์
1,575
490
จานวนครั้งที่เครื่ องจักรเสี ย
19
9
ของเสี ยที่เกิดจากคราบน้ ามัน
0.79 %
0.065 %
เวลาเฉลี่ยระหว่างการเกิดเหตุขดั ข้อง (MTBF)
1,467
4,744.22
เวลาเฉลี่ยการซ่อมแซม (MTTR)
82.89
54.44
ความพร้อมของเครื่ องจักร ( % )
94.65
98.86

5. สรุปผล
สแกนรูป
ถ่ าย
ขนาด

จากการศึกษาของเสี ยระหว่างกระบวนการฉี ดพลาสติก เพื่อลดของ
เสี ยที่เกิดขึ้ นภายในกระบวนการและลดอัตราการหยุดเครื่ องจักร พบว่า
ของเสียที่เกิดจากคราบน้ ามันปัญหาหลัก เพราะทุกครั้งเมื่อเกิดของเสียจาก
คราบน้ ามันจะมีการแก้ไขปั ญหาด้วยการทาความสะอาดแม่พิมพ์ทาให้
ต้องมีการหยุดเครื่ องจักรส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพในการใช้เครื่ องจักรลดลง
ดังนั้นจึงได้นาการวางแผนการบารุ งเชิงป้องกันให้กับการทาความสะอาด
แม่พิ ม พ์เพื่ อป้ อ งกัน การเกิ ด คราบน้ ามัน มาประยุก ต์ใ ช้ ผลการทดลอง
พบว่า ของเสียที่เกิดจากคราบน้ ามันลดลง 91.8% ขณะที่เวลาเฉลี่ยระหว่าง

2 cm x 2 cm
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การต่ อลงดินสํ าหรับการวัดความต้ านทานโดยใช้ เครื่ องวัดความต้ านทานสู ง
Ground connection for resistance measurement by using High resistance meter

บทคัดย่อ
Keywords: Grounding, Guarding, Resistance measurement, Current
Leakage

โดยทั่ว ไปการวัด ความต้า นทานมัก นิ ย มใช้เครื่ อ งวัด ความ
ต้านทานทําการวัดโดยตรงกับความต้านทาน ปั จจัยหนึ่ งที่มีผลกระทบต่อ
ค่ า ที่ ว ดั เมื่ อ ทํา การวัด ความต้า นทานสู ง คื อ การรั่ ว ไหลของกระแส ที่
สามารถลดทอนได้ด้วยการต่ อ สายดิ นและการป้ อ งกัน ในระบบการวัด
บทความนี้ นาํ เสนอถึงความสําคัญของการต่อสายดินสําหรับการวัดความ
ต้านทาน โดยทําการวัดความต้านทานด้วยเครื่ องวัดความต้านทานสู งใน
ย่าน 100 กิโลโอห์มถึง 1 เทระโอห์ม ที่แรงดันทดสอบ 100 โวลท์ และทํา
การเปรี ยบเทียบค่าผลการวัดในสภาวะที่ไม่มีการต่อลงดินและการป้ องกัน
มีการป้องกันแต่ไม่มีการต่อลงดิน มีการต่อลงดินแต่ไม่มีการป้ องกัน และ
มีการต่อลงดิ นและการป้ องกันระหว่างความต้านทานกับเครื่ องวัดความ
ต้านทานสู ง จากผลการวัดพบว่าการป้ องกันจะมีผลต่อค่าที่วดั ในย่านความ
ต้านทานที่ มีค่าสู งขึ้ น รวมถึ งการต่ อสายดิ นและการป้ องกันจะช่ วยเพิ่ม
ความถูกต้องของค่าที่วดั ให้มีค่าความถูกต้องแม่นยําขึ้น

1. บทนํา
ตัว ต้า นทาน (Resistor) เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ สํ า คัญ และถู ก นํามาใช้ง าน
ทางด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ยา่ นความต้านทานตํ่า (Low resistance) ในระดับไม
โครโอห์ ม จนถึ งย่านความต้านทานสู ง (High resistance) ในระดับเทระ
โอห์ ม ในการนําตัวต้านทานมาใช้งานสามารถทราบค่าของตัวต้านทาน
โดยการใช้อุปกรณ์วดั ค่าความต้านทานที่มีความเหมาะสมกับย่านของการ
วัด ในแต่ละย่านการวัดค่าความต้านทานจําเป็ นที่จะต้องคํานึ งถึงปั จจัยที่มี
ผลต่อค่าความต้านทานที่ ตอ้ งการวัด สําหรับการวัดค่าความต้านทานสู ง
อุปกรณ์ ที่เหมาะสมในการวัดค่าคือเครื่ องวัดความต้านทานสู ง ที่ มีปัจจัย
หลักที่ ตอ้ งคํานึ งถึ งคื อการรั่ วไหลของกระแส (Leakage current) [1] ใน
วงจรการวัดซึ่ งเป็ นสาเหตุหลักทําให้ค่าที่ อ่านได้จากอุปกรณ์ การวัดมี ค่า
ความคลาดเคลื่ อน (Error) โดยหากสามารถป้ องกันและลดทอนกระแส
รั่วไหลดังกล่าวได้จะส่ งผลให้ค่าความต้านทานที่วดั มีค่าความถูกต้องตาม
คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่นาํ มาวัด

คําสํ าคัญ : การต่ อ ลงดิ น การต่ อ ป้ อ งกัน การวัด ความต้านทาน กระแส
รั่วไหล

Abstract

2. การวัดความต้ านทานย่ านสู ง

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 highresistance 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.

ความต้านทานสู ง (High Resistance) โดยทัว่ ไปมีหลากหลาย
วิธีในการวัด เช่น การวัดแบบเปรี ยบเทียบ การวัดโดยอ้อม กาวัดโดยตรง
เป็ นต้น วิธี การวัด ที่ ส ามารถเลื อ กใช้แรงดัน ทดสอบได้แ ละเป็ นที่ นิ ย ม
ทัว่ ไปคื อ การวัดโดยตรงด้วยอุ ปกรณ์ เครื่ อ งวัดความต้านทานสู ง (High
resistance meter) ซึ่ งวิธีการนี้ เป็ นวิธีการที่สะดวกและลดทอนปั ญหาต่างๆ
ที่ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นในระบบการวัดความต้านทานสู ง
2.1 ตัวต้ านทานสู ง
ตัวต้านทานสู งที่มีความถูกต้องสู งจะถูกออกแบบให้โครงสร้าง
มี ว สั ดุ ปิ ดกลั้น ล้อ มรอบ (Shielded enclosure) และมี ก ารแยกกออกจาก
ภาชนะที่ บ รรจุ (Case) รวมถึ ง มี ก ารแยกการป้ อ งกัน (Spilt guard) [2]
สามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 1
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วัดและกระแสรั่วไหล (Ic) ที่ ไหลผ่านความต้านทานของสาย (Rc) ของ
ระบบการวัด ส่ งผลให้ก ระแสไฟฟ้ าที่ วดั ได้จากแอมป์ มิ เตอร์ มี ค่ าความ
คลาดเคลื่อนเกิ ดขึ้ น กรณี ของความคลาดเคลื่ อนที่ มาจากความต้านทาน
ด้านเข้าสามาถแก้ไขได้โดยการวางตําแหน่ งของแอมป์ มิ เตอร์ ดงั รู ปที่ 3
หรื อใช้เครื่ องวัดความต้านทานสู ง

รู ปที่ 1 โครงสร้างของตัวต้านทานที่มีความถูกต้องสู ง
จากรู ป ที่ 1 จะเห็ น ว่ า มี ค่ า ความต้า นทานรั่ ว ไหล (R leak :
Leakage resistance) ที่ เป็ นสาเหตุ ข องกระแสรั่ ว ไหลเกิ ด ขึ้ นระหว่ า ง
ภาชนะบรรจุกบั ส่ วนกําบัง และส่ วนกําบังกับขั้วความต้านทาน การลดผล
ของความต้านทานรั่วไหลสามารถทําได้ด้วยการทําให้แรงดันไฟฟ้ าตก
คร่ อมความต้านทานรั่วไหลมีค่าเป็ นศูนย์

รู ป ที่ 3 การวางตํา แหน่ ง แอมป์ มิ เตอร์ สํ า หรั บ การวัด ความ
ต้านทานสู ง

2.2 ความคลาดเคลื่อนทีเ่ กิดจากกระแสรั่วไหล
โดยทัว่ ไประบบการวัดการวัดความต้านทานสู งสามารถแสดงได้
ดังรู ปที่ 2

สํ า หรั บ ความคลาดเคลื่ อ นที่ ม าจากสายในระบบการวัด จะ
ขึ้นอยู่กบั วัสดุที่นาํ มาใช้เป็ นฉนวน โดยเลือกใช้สายในระบบที่มีค่าความ
ต้านทานสู งหรื อมี ความป็ นฉนวนสู ง รวมถึงสามารถลดทอนได้ดว้ ยการ
วางสายบนตัวนําหรื อโครงและการป้องกัน (Guard) ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 2 วงจรระบบการวัดความต้านทานสู ง
จากรู ปที่ 2 ค่าความต้านทานที่ตอ้ งการวัด (Rx) สามารถหาได้
จากกฏของโอห์มมีค่าเท่ากับแรงดันตกคร่ อม (Vx) ความต้านทานหารด้วย
กระแสไฟฟ้ า (Ix) ที่ใหลในวงจร โดยค่าของกระแสไฟฟ้ าในวงจรและค่า
ความต้านทานที่วดั ตามรู ปที่ 2 มีค่าดังนี้
(1)

รู ปที่ 4 วงจรการป้องกันความต้านทานรั่วไหล

(2)

3. อุปกรณ์ และวิธีการวัด
อุปกรณ์การวัดจะใช้ความต้านทานแบบปรับค่า [4] ได้ที่มีการ
แยกจุดต่อลงดินและการป้ องกันตั้งแต่ 100 กิโลโอห์มถึง 1 เทระโอห์ม ที่
แรงดันทดสอบ 100 โวลท์และเครื่ องวัดความต้านทานสู ง [5] ดังรู ปที่ 5

ในทางอุดมคติค่าของแรงดันจากโวลท์มิเตอร์ จะเป็ นแรงดันที่
ตกคร่ อมความต้านทานที่ วดั และกระแสที่ แอมป์ มิ เตอร์ อ่านได้ควรเป็ น
กระแสที่ไหลผ่านความต้านทานที่วดั เมื่อพิจารณาตามสมการที่ 1 และ 2
สาเหตุ ข องความคลาดเคลื่ อ นของแรงดัน ไฟฟ้ า Vx จะมาจากความ
ต้านทานด้านเข้าของโวลท์มิเตอร์ (Vx) [3] เมื่อทียบกับค่าความต้านทานที่
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จากตารางที่ 1 ที่สภาวะไม่มีการป้องกันและการต่อลงดินที่ความต้านทาน
ในย่าน 100 จิกะโอห์มและ 1 เทระโอห์ม เครื่ องวัดไม่สามารถแสดงผลได้
ที่สภาวะอื่นๆ เมื่อมีการป้ องกันแต่ไม่มีการต่อลงดิน เครื่ องวัดจะสามารถ
แสดงผลการวัดได้ในทุกย่านแต่จะมีความคลาดเคลื่อนสู งในย่านมากกว่า
10 จิกะโอห์ม ที่สภาวะไม่มีการป้ องกันแต่มีการต่อลงดินผลการวัดจะเริ่ ม
มีค่าความคลาดเคลื่อนลดลง และที่สภาวะมีการป้องกันและมีการต่อลงดิน
ผลการวัดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

High Resistance Meter

%


Resistance

รู ปที่ 5 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด
โดยขั้นตอนการวัดทําการวัดที่ 4 สภาวะในการเชื่ อมต่อการป้ องกัน
แลtการต่อลงดินระหว่างความต้านทานและเครื่ องวัดความต้านทานสู งคือ
1. สภาวะที่ไม่มีการต่อลงดินและไม่มีการป้ องกัน (No Case Ground and
No Guard) 2. มี ก ารป้ อ งกัน ต่ ไ ม่ มี ก ารต่ อ ลงดิ น (No Case Ground and
Guard) 3. มี ก ารต่ อ ลงดิ น แต่ ไ ม่ มี ก ารป้ องกั น (Case Ground and No
Guard) และ 4. มี การป้ องกั น และมี การต่ อ ลงดิ น (Guard and Case
Ground) เพื อ ทําการทดสอบหาผลของความคลาดเคลื่ อ นของค่ าที่ วดั ที่
สภาวะต่างกัน

รู ปที่ 6 กราฟแสดงเปอเซนต์การเบี่ยงเบน

5. สรุปผล
จากผลการวัด จะพบว่ า เมื่ อ ค่ า ความต้ า นทานสู งขึ้ นค่ า ความ
คลาดเคลื่ อ นของผลการวัด จะมี ค่ า สู ง ขึ้ น ตามจนบางครั้ งเครื่ อ งวัด ไม่
สามารถอ่านค่าได้เนื่ องจากค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าเกินคุณลักษณะของ
เครื่ อ งวัด ควงามต้านทานสู ง เมื่ อ พิ จ าณณาจากรู ป ที่ 6 กราฟแสดงการ
เบี่ยงเบนจากค่าปกติ ค่าเปอร์เซนต์การเบี่ยงเบนจะมีค่าสู งหากมีเฉพาะการ
ป้ องกันเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการเชื่ อมต่อลงดิ น เครื่ องวัดสามารถอ่าน
ค่าได้แต่ยงั มีการรั่วไหลของกระแสทําให้ผลการวัดยังมีการคลาดเคลื่อนที่
สู ง ดังนั้นจึงต้องมีการเชื่ อมต่อลงดินระหว่างความต้านทานและเครื่ องวัด
ความต้านทานสู งเพื่อช่วยแก้ไขปั ญหาจากระแสรั่วไหลจะทําให้ผลการวัด
ที่เครื่ องวัดอ่านได้มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

4. ผลการวัด
ผลการวัดค่ าความต้านทานที่ สภาวะต่ างๆ สามารถแสดงผล
การวัดได้ดงั ตารางที่ 1 และเปอร์เซนต์การเบี่ยงดังรู ปที่ 6
ตารางที่ 1 ผลการวัดความต้านทาน
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
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โดยมูล นิ ธิเ พื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (มูล นิ ธิ วพย.) ร่ วมกับศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ (เนคเทค) นอกจาก
เป็ นแอพพลิเ คชันที่ ใช้แ จ้งเตื อนการรั บประทานยาแล้ว ยังเป็ นการเก็บ
ข้อมูลด้านยาและสุ ขภาพของผูใ้ ช้งาน โดยบุคลากรทางการแพทย์สามารถ
ใช้แอพพลิเคชันช่วยในการสื่ อสารกับผูป้ ่ วยได้อีกด้วย ในด้ านของแอพ
พลิเคชันที่เป็ น Start Up ได้มี PharmaSafe [5] ที่เป็ นแอพพลิเคชันผูช้ ่วยคน
สาคัญของแพทย์ เป็ นระบบผูด้ ูแลการใช้งานส่ วนบุคคลที่พฒ
ั นาเพื่อลด
ปั ญหาการใช้ยาผิดของผูป้ ่ วย ซึ่งจะช่วยให้การใช้ยามีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากโรงพยาบาลที่ใช้ระบบนี้ในการแจ้งเตือนยาที่
แพ้ ยาซ้ า หรื อแม้กระทัง่ ยาที่ ออกฤทธิ์ หักล้างกัน จึงเป็ นมากกว่าการแจ้ง
เตือนการรับประทานยาเพียงอย่างเดียว แต่ปัญหาของการใช้งานแอพพลิเค
ชันที่กล่าวมาคือ การที่ผูใ้ ช้งานจะต้องโหลดแอพพลิเคชันมาไว้ที่เครื่ อง
ของตนเองก่อน ซึ่ งพบว่าในบางครั้ งไม่สะดวกกับผูใ้ ช้งานบางกลุ่ม เช่น
ผู ้สู ง อายุ หรื อ ในบางแอพพลิ เ คชัน จะต้อ งเชื่ อ มต่อ ออนไลน์ อ ยู่ตลอด
นอกจากนี้ ยงั มีการนาเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ งมาร่ วมพัฒนา
เป็ นหุ่นยนต์จ่ายยาให้ผูป้ ่ วยอีกด้วย [6]
ดังนั้น เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับประทานยาตรงต่อเวลา จึงได้เสนองานวิจยั
การพัฒนาแอพพลิเคชันแจ้งเตือนการรับประทานยา ซึ่งจะนาเสนอต่างกับ
งานวิจยั ที่ได้กล่าวถึงข้างต้น โดยจะใช้เทคโนโลยีเว็บในด้าน Progressive
Web Apps (PWA) มาร่ วมในการพัฒนาเนื่ องจากสะดวกต่อผูใ้ ช้งานใน
การไม่ตอ้ งทาการติดตั้งแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และสามารถใช้งาน
ได้ท้งั ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์และไอโอเอส

บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็ นงานวิ จัย เพื่ อ พัฒ นาแอพพลิ เ คชั น แจ้ ง เตื อ นการ
รับประทานยาสาหรับผูป้ ่ วยด้วยเทคโนโลยีเว็บ โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วย
ผู ้สู ง อายุใ นการรั บ ประทานยาให้ ถูก ต้อ ง แอพพลิ เ คชันถูก พัฒ นาด้วย
เทคโนโลยีเว็บ เพื่อให้ผูใ้ ช้งานสะดวกในการใช้งานโดยไม่ตอ้ งทาการ
ติดตั้งลงสมาร์ ทโฟน ผลการใช้งานพบว่าแอพพลิเคชันสามารถช่วยแจ้ง
เตื อ นการรั บ ประทานยาได้ และมี ข ้อ เสนอแนะในเรื่ อ งการแสดงผล
หน้าจอ ซึ่งผูว้ ิจยั จะนาไปเป็ นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
คาสาคัญ: ยา การแจ้งเตือน เทคโนโลยีเว็บ

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. บทนา
ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งรับประทานยาเป็ นประจาเพื่อรักษาอาการให้ทุเลาหรื อ
หายขาด มักจะมีการลืมรับประทานยาบ้างในบางมื้อ ในกลุ่มผูป้ ่ วยสู งอายุ
มักจะประสบปั ญหานี้ บ่อยมากกว่า จึงมีการพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อช่ วย
แจ้ ง เตื อ น เช่ น Pill Remainder Pro [1] ที่ พ ัฒ นาเพื่ อ แก้ ปั ญ หาการลื ม
รับประทานยาด้วยการกรอกยาเข้าไปในตารางเวลา แล้วจะมีเสี ยงกริ่ งแจ้ง
เตือน หรื อ Medicine Reminders and Tracker [2] ที่พฒั นาใช้งานบน Apple
Watch ได้เ พิ่ มฟั งก์ชันการใช้ง านให้ เ หมาะกับ ยุค สมัยด้วยการเพิ่ ม การ
รับประทานวิตามินเพื่อความงาม ในการสร้างแอพพลิเคชันที่สร้างแบบ
เฉพาะเจาะจงยังมีการสร้างแอพพลิเคชัน Kinya [3] ที่ใช้ในการแจ้งเตือน
การรับประทานยาเบาหวาน และความดัน ซึ่งเป็ นโรคที่ผูส้ ู งอายุส่วนมาก
เป็ น และต้องรับประทานยาอย่างสม่าเสมอ ทางด้านหน่วยงานรัฐก็ได้มี
การพัฒนาแอพพลิเคชันด้วยเหมือนกัน เช่น MyYaAndYou [4] ที่พฒ
ั นา

2. การออกแบบแอพพลิเคชัน
แอพพลิเคชันที่พฒ
ั นาเป็ นเทคโนโลยีเว็บ โดยกาหนดให้ชื่อ ใช้ยา
(Shaiya) เพื่อสะดวกในการอ้างอิง โดยมีการทางาน 3 ด้าน คือ การเพิ่มการ
แจ้งเตือน (Add Notification) การยกเลิกการแจ้งเตือน (Pause Notification)
และการลบการแจ้งเตื อน (Delete Notification) โดย use case ของระบบ
ทั้งหมดแสดงได้ดังรู ป ที่ 1 ซึ่ งใน use case : Pause Notification จะมีก าร
เรี ยกใช้งาน Check Notification ก่ อนเสมอ เนื่ องจากเป็ นการยกเลิกการ
แจ้งเตือนที่มีอยู่ในระบบ และจาเป็ นต้องสร้างข้อมูลให้ตรงกับการตั้งการ
แจ้งเตือนในแต่ละมื้ออาหารหรื อเวลาที่ตอ้ งการ นอกจากนี้ การทา Check
Notification ยังต้องใช้รายละเอียดของแต่ละมื้ออาหารในการตั้งค่า และยัง
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ต้องจัดการแสดงผลการแจ้งเตือนในลักษณะวันต่อวัน โดยจะมีการรี เซ็ต
ค่าทุกเที่ยงคืนในแต่ละวันอีกด้วย

จะลบข้อมู ลส่ วนไหนทิ้ง เมื่ อ user ทาการเลือกได้แล้ว จะส่ งผ่านไปยัง
service worker อีกครั้ง แล้ว service worker จะทาการลบออกจากข้อมูลใน
รู ป แบบ JSON จากนั้น จะท าการบัน ทึ ก ข้อ มู ล JSON ล่ า สุ ด กลับ ไปยัง
Internal Data อี ก ครั้ ง ซึ่ งจะเห็ น ได้ว่าในการทา Remove Notification จะ
เป็ นการลบข้อมูลทิ้ง ไม่เหมือนกับ Pause Notification ที่เป็ นเพียงการเซ็ต
ค่า เมื่อครบรอบวันแล้วระบบจะคืนค่าสถานะให้ใหม่ จึงจะปรากฏในหน้า
การแจ้ง เตื อ นอี ก ครั้ ง แต่ ก าร Remove Notification จะไม่ ส ามารถเรี ยก
ข้อมูลมาแสดงได้อีก

รู ปที่ 1 Use case diagram ของแอพพลิเคชัน

ลาดับขั้นตอนของแต่ละ use case แสดงได้ด้วยแผนภาพ sequence
diagram ในรู ป ที่ 2 – 4 โดยมี ร ายละเอี ย ดเรี ยงตามล าดับ use case คื อ
sequence diagram ของ Add Notification แสดงได้ดัง รู ป ที่ 2 มีล าดับการ
ทางานเริ่ มจาก user เข้าใช้งานที่ Add TAB แล้วแอพพลิเคชันจะทาการ
แสดงรายละเอียดให้กรอก จากนั้นจะส่ งผ่านไปยัง service worker ซึ่งเป็ น
JavaScript ที่คอยทางานอยูเ่ บื้องหลัง ในการเก็บข้อมูลของระบบจะเก็บใน
รู ป แบบ JSON โดยบัน ทึ ก ไว้ใ น Internal Data ของระบบเว็บไซต์เ บรา
เซอร์ เมื่อทาการบันทึกข้อมูลสาเร็จจะส่ งข้อความแจ้งผูใ้ ช้งาน แล้วทาการ
redirect ไปยัง Notification TAB เพื่อแสดงหน้าการแจ้งเตือนทั้งหมด

รู ปที่ 3 Sequence diagram ของ Pause Notification

รู ปที่ 4 Sequence diagram ของ Remove Notification
รู ปที่ 2 Sequence diagram ของ Add Notification

3. ผลการทดสอบแอพพลิเคชัน
การใช้ ง านแอพพลิ เ คชั น ใช้ ย า สามารถเข้า ถึ ง ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
https://shaiya.thepsatri.com โดยเป็ นการใช้งานในรู ปแบบเว็บไซต์ และ
เนื่องจากการพัฒนาแอพพลิเคชันในครั้งนี้เป็ นการพัฒนาในรู ปแบบ PWA
จึงสามารถเข้าถึงการใช้งานได้อีกรู ปแบบ โดยผูใ้ ช้งานสามารถบันทึกหน้า
เว็บไซต์ให้เป็ นแอพพลิเคชันทัว่ ไปได้ด้วยการกดบันทึ กลงสมาร์ ทโฟน
ผ่านฟังก์ชนั บันทึกลงหน้าจอหลัก และเมื่อเปิ ดใช้งานแอพพลิเคชันแล้ว
จะทาให้ผูใ้ ช้งานรู้สึกเหมือนใช้งานแอพพลิเคชันมากกว่าการเข้าใช้งาน
เว็บไซต์
ในการเพิ่มการแจ้งเตื อนการใช้ยาจะต้องท าการกรอกรายละเอี ยด
ดังนี้ 1) ชื่อและประเภทของยา 2) ตั้งเวลาเตือนมื้อเช้า 3) ตั้งเวลาเตือนมื้อ
กลางวัน 4) ตั้งเวลาเตือนมื้อเย็น 5) ตั้งเวลาเตือนก่อนนอน และ 6) ตั้งเวลา
เตือนแบบกาหนดเอง ในการตั้งเวลาเตือนมื้อเช้า มื้อกลางวัน มื้อเย็น และ

ในขณะที่ sequence diagram ของ Pause Notification ซึ่งเป็ นเหมือน
การยกเลิกการแจ้งเตือนมีลาดับการทางานแสดงได้ดงั รู ปที่ 3 โดยเริ่ มจาก
การที่ user เลือก Notification TAB เพื่อแสดงหน้าจอการแจ้งเตือนทั้งหมด
ซึ่ งในส่ ว นนี้ service worker จะท าหน้า ที่ ไ ปเรี ย กข้อ มู ล ที่ จัด เก็ บ ไว้ ใ น
Internal Data มาใช้งาน โดยจะแปลงรู ปแบบที่จดั เก็บ JSON ออกมาเป็ น
HTML เพื่ อ แสดงผลให้ user ได้เ ลื อ กการแจ้ง เตื อ นที่ ต้อ งการยกเลิ ก
ชัว่ คราว จากนั้น service worker จะทาการบันทึกกลับไปยัง Internal Data
อีกครั้ง เพื่อไม่ให้มีการแสดงการแจ้งเตือน
ส่ วน sequence diagram ของ Remove Notification ทางานคล้ายกับ
sequence diagram ของ Pause Notification แสดงได้ดังรู ปที่ 4 แต่เริ่ มจาก
user เข้าใช้งานที่ Remove TAB จากนั้น service worker จะทาการเรี ยกดู
ข้อมูล JSON จาก Internal Data มาแสดงผลเพื่อให้ user ได้ทาการเลือกว่า
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ก่อนนอน แอพพลิเคชันจะให้ผใู ้ ช้งานทาการตั้งเวลาที่ตอ้ งการกินมื้อนั้นๆ
แล้วจะคานวณเวลาที่ใช้ยาที่ถูกต้องให้เลือก แอพพลิเคชันยังรองรับการตั้ง
ค่าการแจ้งเตือนในบางมื้อ เช่น มื้อเช้าเพียงมื้อเดียว ดังแสดงในรู ปที่ 5 เป็ น
การตั้งการแจ้งเตือน ยาบารุ งกระดูก ในมื้อเช้าเพียงมื้อเดี ยว โดยผูใ้ ช้งาน
ไม่จาเป็ นต้องตั้งค่าในทุ ก มื้ออาหาร เพราะแอพพลิ เ คชัน จะก าหนดค่ า
เริ่ มต้นให้ไม่แจ้งเตือน หรื อผูใ้ ช้งานสามารถกดเลือก ไม่ตอ้ งตั้งเตือน ก็ได้
นอกจากนี้ ผูใ้ ช้งานยังสามารถตั้งเตื อนเป็ นช่วงเวลาได้ด้วย เช่ น ตั้งเตื อน
ทุกๆ 4 ชัว่ โมง

รู ปที่ 6 การยกเลิกการแจ้งเตือน

รู ปที่ 5 การเพิ่มการแจ้งเตือน

ผูใ้ ช้งานสามารถลบการแจ้งเตือนการใช้ยาที่บนั ทึกข้อมูลไว้ได้ โดย
การแจ้งเตือนทั้งหมดจะถูกลบออกจากระบบ และไม่ข้ ึนที่หน้าแจ้งเตื อน
ดังแสดงในรู ปที่ 7 การใช้งานฟังก์ชนั นี้จะใช้ในกรณี ที่ทาการตั้งค่าการแจ้ง
เตือนผิดพลาด หรื อเป็ นการใช้ยาจนครบตามที่แพทย์สั่งแล้วจึงต้องทาการ
ลบข้อมูลยา นอกจากนี้ การลบการแจ้งเตือนยังมีไว้เพื่อการใช้งานกรณี ที่
ต้องการเปลี่ยนผูใ้ ช้งานเป็ นคนอื่น โดยจะต้องทาการตั้งค่าใหม่ท้ งั หมด
เนื่ องจากแอพพลิเ คชัน ยังไม่ร องรั บการเข้าใช้งานรู ปแบบมีบัญชี แ ยก
ผูใ้ ช้งาน

ในแต่ละวันแอพพลิเคชันจะแสดงรายการแจ้งเตือน แต่เมื่อผูใ้ ช้งานมี
การใช้ยาไปแล้ว แอพพลิเคชันจะสามารถทาการยกเลิกที่หน้าจอได้ ซึ่งจะ
เป็ นการตรวจสอบว่าผูใ้ ช้งานลืมใช้ยาตามรอบการแจ้งเตือนหรื อไม่ โดย
ผูใ้ ช้งานจะทาการกดที่ กดเมื่อได้ใช้ยาแล้ว รายการแจ้งเตือนในเวลานั้นๆ
จะถูก ยกเลิกจากหน้าจอแจ้งเตื อน ดังแสดงได้ดั งรู ป ที่ 6 โดยเป็ นการที่
ผูใ้ ช้งานกดใช้ยาบารุ งกระดูกในรายการแรกไป รายการแจ้งเตือนยาบารุ ง
กระดูกจะหายไปจากหน้าจอแจ้งเตือน การยกเลิกหน้าการแจ้งเตือนนี้เป็ น
การยกเลิกชัว่ คราว หรื อเป็ นการหยุดการแจ้งเตือน มีประโยชน์ในการใช้
งานในแง่ ข องการใช้ย าก่ อ นที่ จ ะมี ก ารแจ้ ง เตื อ น หรื อ ผู ้ใ ช้ง านมี ก าร
รับประทานยาไปก่อนเวลาที่ต้ งั เตื อน นอกจากนี้ยงั มีประโยชน์ในแง่การ
ตรวจสอบการรับประทานยาอีกด้วย เช่น หากมีการใช้งาน กดเมื่อได้ใช้ยา
แล้ว จะแสดงว่าผูใ้ ช้งานมีการใช้ยาแล้วจริ งๆ หากไม่ทาการกดจะแสดงว่า
ยังไม่มีการใช้ยาหรื อก็คือ ลืมรั บประทานยานั่นเอง เมื่อครบวัน การแจ้ง
เตื อ นจะปรากฏขึ้ นมาเองโดยอั ต โนมั ติ เพื่ อ ท าการแจ้ ง เตื อ นการ
รับประทานยาในแต่ละวัน

รู ปที่ 7 การลบการแจ้งเตือน
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4. สรุป

เอกสารอ้างอิง

การพัฒนาแอพพลิเคชันแจ้งเตือนการรับประทานยาสาหรับผูป้ ่ วย
ด้ว ยเทคโนโลยี เ ว็บ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารใช้ย าเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งป้องกันการลืมรับประทานยาและแนะนาการรับประทาน
ยาที่ถูกต้อง แอพพลิเคชันใช้เทคโนโลยีเว็บเพื่อให้สะดวกแก่ผูใ้ ช้งานซึ่ง
ส่ วนมากจะเป็ นผูส้ ู งอายุ การใช้เทคโนโลยีเว็บจะช่วยให้ผูใ้ ช้งานไม่ต้อง
ทาการติดตั้งโปรแกรมที่เครื่ อง งานวิจยั นี้ เป็ นโครงการวิจยั ของนักศึกษา
เพื่อพัฒนาชุมชน โดยชุมชนเป้ าหมายคือ ชุมชนคลองสุ ทธาวาส ตาบล
สนามเเจง อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งนักศึกษาได้ทาการสาธิตและ
เก็บผลการใช้งานแอพพลิเคชันดังแสดงในรู ปที่ 8 โดยผลการทดสอบของ
ผูใ้ ช้งานพบว่า
1) การเพิ่มการแจ้งเตือน การยกเลิกการแจ้งเตือน และการลบการแจ้ง
เตือน สามารถทางานได้อย่างถูกต้อง
2) การแจ้งเตือนโดยระบบ พบว่าหากมีการปิ ดแล้วเปิ ดสมาร์ทโฟน
ขึ้นมาใหม่ ระบบจะไม่ทางานต่อ
3) แอพพลิเคชันสามารถช่วยเตื อนและแนะนาการรับประทานยา
ให้แก่ผูใ้ ช้งานได้ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานอยู่ที่ระดับ 4.8
จาก 5
โดยมีขอ้ เสนอแนะจากผูใ้ ช้ในส่ วนของตัวอักษรข้อความที่ตอ้ งการ
ให้มีขนาดที่ใหญ่ข้ ึน แต่ผูพ้ ฒ
ั นาตรวจสอบข้อเท็ จจริ งพบว่า ขนาดของ
ตัว อัก ษรขึ้ นอยู่ กับ แสดงผลของแต่ ล ะเครื่ อ งจึ ง ก าหนดเป็ นรู ป แบบ
มาตรฐานไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาแอพพลิเคชันลาดับถัดไปจะ
เพิม่ ฟังก์ชนั การปรับแต่งตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน

[1] ไทยโพสต์, “แอป..เตือนกินยา”, สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2564. จาก
thaipost.net/main/detail/14922
[2] Zakura Kim, “แจ้งเตือนและบันทึกการทานยาด้วย Medicine
Reminders and Tracker บน Apple Watch” , สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม
2564. จาก https://www.iphonemod.net/take-medicine-app-bymedicine-reminders-and-traker.html
[3] คลินิกบ้านหมอ, “การใช้งาน Kinya แอพเตือนกินยา เบาหวาน ความ
ดัน”, สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2564. จาก
http://www.idoctorhouse.com/kinya/
[4] ไทยแวร์, “MyYaAndYou (App แจ้งเตือนกินยา ป้องกัน ลืมกินยา)”,
สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2564. จาก
https://software.thaiware.com/4396-MyYaAndYou-App.html
[5] กรุ งเทพธุรกิจ, ฟาร์มาเซฟ แอพฯเตือนทานยาผูช้ ่วยรายสาคัญของ
วงการแพทย์, สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2564. จาก
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/854913
[6] กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง, ต่อลาภ ไทยเขียว, วิโรจน์ ยอดสวัสดิ์, วชิรา ปูช
ตรี รัตน์, และ ยุพิน พวกยะ, “หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติดว้ ยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง,” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, ปี ที่ 31, ฉบับที่ 1, หน้า 130–143, ม.ค.–มี.ค. 2564.

รู ปที่ 8 การสาธิตการใช้งานแอพพลิเคชัน
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บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ครั้งที่ 14
14 th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand

การจัดเส้ นทางการขนส่ งเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพ และลดต้ นทุนการขนส่ ง บริษัท XYZ จากัด
Transport routing for efficiency and reduce transportation costs XYZ Company Limited
ณัฐนันท์ พิมล1* วิจิตกร คารัตน์ 2 ฐิติรัตน์ นุ่มปราณี3 ทิตติยา อาจองค์ 4
1*
อาจารย์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี natthanan.p@lawasri.tru.ac.th
2
อาจารย์ สาขาวิชาอุสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Wijitkumrat@gmail.com
3,4
นักศึกษา สาขาการจัดการการรขนส่ ง คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
1.บทนา

บทคัดย่ อ
งานวิ จ ั ย นี้ ใช้ โ ปรแกรมไมโครซอฟท์ เ อ็ ก เซล โซลเวอร์

งานวิจยั ตัวนี้ จะเป็ นการจัดการเกี่ ยวกับปั ญหาเรื่ องเส้นทาง

(Microsoft Excel Solver) และ Google Map เพื่อจัดเส้นทางของการ

การเดินรถ ผูว้ ิจจัยจะนามาทาการวิจยั ซึ่ งปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นเรื่ องที่

จัด ส่ ง สิ น ค้า ซึ่ งให้ ค าตอบที่ ใ กล้ เ คี ย งค าตอบที่ ดี ที่ สุ ด ด้ว ยเวลาการ

เกิ ด จากปั ญ หาการรั บ ค าสั่ง ซื้ อ ของลู ก ค้า ใน กรุ ง เทพมหานครและ

ประมวลผลอันรวดเร็ ว วิ ธีก ารหาค าตอบเริ่ ม ต้น จากการสร้ างตาราง

ปริ มณฑลมีคาสั่งซื้ อที่กระจัดกระจายเป็ นอย่างมาก จึงส่ งผลให้เกิ ดการ

เมตริ กซ์ระยะทางโดยใช้ระยะทางระหว่างจุด 2 จุด ตามความถี่ ที่เกิ ดขึ้น

ขนส่งที่ล่าช้าและการส่ งสิ นค้าไม่ทนั ตามที่ลูกค้ากาหนดไว้ ผูว้ ิจยั จึงได้มี

จริ งในการจัดส่ งสิ นค้า แล้วทาการพัฒนาตัวแบบคานวณบนโปรแกรม

การเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดคาสั่งซื้ อแทงค์น้ า ขนส่ งย้อนหลัง 4 เดือน

ไมโครซอฟท์เอ็กเซลเพื่อให้สอดคล้องกับตัวแบบของปั ญหา กาหนด

เพื่อตรวจดูวา่ แต่ละเส้นทางมีการจัดส่ งสิ นค้าด้วยรถประเภทใด สิ นค้าที่

ค่าพารามิเตอร์ ที่สอดคล้องกับตัวแปรในการตัดสิ นใจและข้อจากัดต่าง

ส่ งมีจานวนมากเท่าไหร่ และลู กค้าในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

ๆ แล้วทาการประมวลผล นามาเปรี ยบเทียบกับ Google Map โดยจัดทา

ส่ วนใหญ่อยูโ่ ซน ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจการวางแผนเส้นทางการขนส่ ง

ตาราง Matrix จ านวนกิ โ ลเมตร ได้ค วามแตกต่ าง แล้ว ค านวนอัตรา

ของทางบริ ษทั โดยที่ทาการวิเคราะห์และเสนอแนวทางการปรับปรุ ง

สิ้ นเปลืองน้ ามัน กิโลเมตร/ลิตร ค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้ อเพลิ ง และระยะเวลา

ประสิ ท ธิ ภาพ เส้ น ทางการขนส่ ง โดยได้น าเอาวิ ธี TSP (Travelling

การขนส่ งสิ นค้า วิธี TSP และ Google Map สามารถนาไปประยุกต์ใน

Salesman Problem)

การวางแผนการขนส่งเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และลดต้นทุนขนส่งได้

ระยะทางในการขนส่ งที่เหมาะสมที่สุด มุ่งเน้นเกี่ยวกับระบบการขนส่ ง

คาสาสัญ: การจัดเส้นทางการขนส่ง ประสิ ทธิ ภาพการขนส่ง ลดต้นทุนขนส่ง

ให้ ไ ด้ รู ปแบบการขนส่ ง ในระยะทางขนส่ ง รวมน้ อ ยที่ สุ ด ใช้ เ ป็ น

Abstract

แนวทางเพื่อการปรั บปรุ งและพัฒนากระบวนการที่ ดีข้ ึ น ซึ่ งจะช่ วยใน

This research uses Microsoft Excel Solver and Google map to organize

การตัดสิ นใจในการขนส่ งรวมทั้งลดระยะทางและเวลาในการขนส่ ง ลด

the shipping route. Which gives the closest answer to the best answer

จานวนพาหนะที่ไม่จาเป็ น ส่ งผลให้ตน้ ทุนรวมทางด้านการขนส่ งลดลง

with fast processing time. The solution begins with creating a distance

และใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

matrix table using the distance between two points based on the actual

2.วัตถุประสงค์

frequency of delivery. Then develop a computational model on

1.

มาประยุกต์ใ ช้ใ นการจัดเส้นทาง เพื่อให้ ได้

เพื่ อ ศึ ก ษาเส้ น ทางในการจัด ส่ ง สิ น ค้ า โดยใช้ วิ ธี TSP

(Travelling Salesman Problem) ของบริ ษทั XYZ จากัด

Microsoft Excel to match the model of the problem. Assign parameters

2. เพื่อจัดรู ปแบบเส้นทางการขนส่ งสิ นค้าให้มีประสิ ทภาพในการ

that correspond to decision variables and constraints and process them.
Compared to Google Map by creating a matrix of kilometers. Get the

ขนส่ง ของบริ ษทั XYZ จากัด

difference and then calculate the fuel consumption rate kilometers/liter

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง

fuel cost and delivery time. Travelling Salesman Problem and Google

3.1ทฤษฏีที่เกีย่ วข้ องกับปัญหาการขนส่ ง
Danzig et al (1954) [1]

Map methods can be applied in transportation planning for efficiency.

การแก้ปัญหาการเดิ นทางของ

and reduce transportation costs.

พนักงานขาย หรื อ TSP จากนั้นก็ได้มีการนาปั ญหานี้ ไปแก้หาวิธีแก้ไข

Keywords: Transport routing Transport efficiency reduce Transportation

อย่างกว้างขวางจนมี งานวิจยั หรื อบทความวิจยั ที่ ตีพิมพ์เกี่ ยวกับปั ญหา

costs

TSP จานวนมาก Clarke and Wright (1964) [2] ได้นาเสนอการ
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แก้ปัญหา TSP กรณี ที่พาหนะขนส่งมากกว่า 1 คันและนัน่ ก็เป็ นครั้งแรก
ที่ปัญหา (Vehicle Routing Problem: VRP) เกิ ดขึ้นครั้งแรกในงานวิจยั ที่
ได้รับการตีพิมพ์ แต่อย่างไรก็ตาม Clarke and Wright ก็ไม่ได้นาเสนอ
ศัพท์คาว่าการจัดเส้นทางการขนส่ ง (Vehicle Routing) ในงานของพวก
เขา คาว่า vehicle routing ถูกนามาใช้ในการเขียนบทความวิจยั ครั้งแรก
ในปี 1972 โดย B.L.Golden,T.L.Magnanti,H.Q.Nguyen [3] และ
ภาพที่ 1.1 องค์ประกอบของปั ญหาการจัดเส้นทางสาหรั บ
ยานพาหนะ (Vehicle Routing Problem)
ที่มา: ธารชุดา พันธ์นิกุล (2551) [12]

หลังจากนั้นได้มีนกั วิจยั จานวนมากให้ความสนใจในการพัฒนาวิธีการ
เพื่อแก้ปัญหา VRP โดยปั ญหา VRP ที่ได้รับความสนใจนี้ ได้มีการเพิ่ม
ข้อจากัดต่าง ๆ เข้าไปตาม กรณี ศึกษาหรื อตามเหตุการณ์จริ งที่เกิดขึ้นใน
การดารงชีวิตประจาวันของนักวิจยั ที่ได้พบเห็นหรื อสัมผัสเช่ น Solomon

3.งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง

(1983) [4] ได้นาเสนอปั ญหาการจัดเส้นทางการขนส่ งกรณี ที่มีขอ้ จากัด

กาญจนา ลิ้มวัฒนากลู (2558) [13] วัตถุประสงค์ของการ

เรื่ องเวลาในการรับส่ ง (Vehicle Routing Problem with Time Windows)

จัดทาโครงงานการจัดเส้นทางเดิ นรถขนส่ งสิ นค้าและการจัดการพื้นที่

ซึ่ งเป็ นข้อจากัดของลูกค้าแต่ละรายว่าจะรับสิ นค้าได้ภายในเวลาใด ซึ่ ง

รถบรรทุก 4 ล้อสาหรับขนส่ งน้ ามันหล่อลื่น เพื่อทาการจัดเส้นทางการ

ทาให้ปัญหา VRP มีความยุง่ ยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ปั ญหา VRP โดย

ขนส่ ง โดยการน าเทคโนโลยีท างคอมพิ ว เตอร์ ม าช่ ว ย ท าให้ ก ารจัด

ปกติ อ าจจะเป็ นการวางแผนไปรั บ หรื อ ไปส่ ง สิ น ค้า เท่ า นั้น บางครั้ ง

เส้นทางการขนส่ งมีความถูกต้อง แม่นยา สะดวกรวดเร็ ว ลดค่าใช้จ่าย

ปั ญหา VRP อาจจะมีการไปรับและไปส่ งสิ นค้าในคราวเดี ยวกันเช่ น

และป้องกันความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ผชู้ านาญการในการ

Nagy and Salhi (2005) [5] นาเสนองานวิจยั ที่กล่าวถึ งการจัดเส้นทาง

จัดเส้นทางในกรณี ไม่สามารถทางานได้ ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุผลใด ๆ ก็

การขนส่งกรณี ที่มีการรับและส่ งสิ นค้าในเวลาเดี ยวกัน ระยะทางในการ

ตาม

ขนส่ งที่พิจารณาในการจัดเส้นทางการขนส่ งนี้ อาจจะมีท้ งั แบบที่ทราบ

ชวันลัก ษณ์ สุ วรรณรั ศมี (2559) [14] การเดิ นทางของ

ค่ า และไม่ ท ราบหรื อหากทราบค่ า อาจจะมี ล ัก ษณะเป็ นทราบค่ า ที่

พนักงานขายในปั จจุบนั ไม่ได้คานึ งถึงเส้นทางที่ให้ระยะทางที่ส้ นั ที่สุด

แน่ นอนหรื อไม่แน่นอนเช่ น Rego and Roucairol (1995) [6]. จากการ

และแผนการเดินทางเข้าพบลูกค้าไม่มีความแน่นอน ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย

ดาเนินการวิจยั ที่หลากหลายและมากมายของปั ญหา VRP จึงมีผพู้ ยายาม

เกินกว่าที่บริ ษทั กาหนด ดังนั้นงานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย

จัดกลุ่มของปัญหา VRP เป็ นประเภทต่างๆ มากมายเช่น Burak Eksioglu

ด้านค่าน้ ามัน เชื้ อ เพลิ งและจัด เส้ นทางให้ มีระยะทางที่ ส้ ันที่ สุด ตาม

et al. (2009). [7]

เงื่อนไขที่กาหนดนั่นคือ การจัดทาแผนการเดิ นทางเป็ นแบบรายเดื อน

วิธีการที่ใช้แก้ปัญหา VRP ส่ วนใหญ่จะเป็ นวิธีการแบบแม่น
ตรงหรื อ exact method เช่ น Letchford and Eglese (1998) [8],
Malandraki and Dakin (1992) [9] แต่ช่วงหลังของการพัฒนาวิธีการที่
นามาแก้ปัญหา VRP นักวิจยั จะเริ่ มหันมาสนใจกันพัฒนาวิธีการเมตาฮิ ว
ริ สติกส์เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาที่มีขนาดใหญ่ของ VRP เช่น Nagy and
Salhi (2005) [10] , Brandao and Mercer (1997) [11] ซึ่ งวิธีการที่นิยมก็
ได้แก่วิธีการเชิ งพันธุกรรม, วิธีการตาบูเชริ ช, วิธีการระบบมด ซึ่ งใน
หนังสื อเล่มนี้ จะได้ทาการอธิ บายวิธีการเชิ งพันธุ กรรม วิธีการหาค่าที่ดี
ที่สุดด้วยฝูงอนุภาคและวิธีการวิวฒั นาการผลต่าง ซึ่ งจะได้อธิ บายใน
ลาดับถัดไป ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ ง

ของพนัก งานขาย 1 คน มี ลู ก ค้า ที่ ต้อ งให้ บ ริ ก ารในพื้ น ที่ 4 จัง หวัด
ประกอบด้วย สุ ราษฎร์ ธานี กระบี่ สงขลา และนครศรี ธรรมราช ทั้งสิ้ น
33 จุด มีสานัก งานของบริ ษทั ตั้งอยู่ที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่ งเป็ น
จุดเริ่ มต้นในการเดิ นทางเพื่อไปพบลูกค้าแต่ละรายพิจารณาความถี่ ใน
การเข้าพบลูกค้าและระยะทางไปกลับเท่ากันในแต่ละคู่ของลูกค้าและ
ระหว่างสานักงานของบริ ษทั กับลูกค้า งานวิจยั นี้ ใช้วิธีเชิ งวิวฒั นาการ
ในเครื่ องมื อ โซลเวอร์ ของโปรแกรมไมโครซอฟท์เ อ็ก เซล เพื่ อ จัด
เส้นทางของพนักงานขาย ซึ่ งให้คาตอบที่ใกล้เคียงคาตอบที่ดี ที่สุดด้วย
เวลาการประมวลผลอันรวดเร็ ว วิธีการหาคาตอบเริ่ มต้นจากการสร้ าง
ตารางเมตริ ก ซ์ระยะทางโดยใช้ระยะทางระหว่างจุด 2 จุดใด ๆ ตาม
ความถี่ ที่เ กิ ดขึ้นจริ งในการเดิ นทางไปพบลู กค้า แล้วทาการพัฒนาตัว
แบบคานวณบนโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซลเพื่อให้สอดคล้องกับตัว
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แบบของปั ญหา กาหนดค่าพารามิ เตอร์ ที่สอดคล้องกับ ตัวแปรในการ

หมายเหตุ DC : ศูนย์กระจายสิ นค้า (Distribution Center)
ตารางที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้วิธีแ บบใช้เ ส้นทาง Google Map ให้

ตัดสิ นใจและข้อจากัดต่าง ๆแล้วทาการประมวลผลพบว่าวิธีการเชิ ง
วิวฒั นาการจะให้เส้นทางที่มีระยะทางที่ส้ นั ลงจากวิธีการวาง

เส้นทางที่มีระยะทางรวมสั้นกว่าวิธีการหาคาตอบด้วยไมโครซอฟท์เอ็ก

แผนการเดิ น ทางแบบเดิ ม จาก 33,698 กิ โ ลเมตรต่ อ ปี เป็ น 16,109

เซลโซลเวอร์ รวมทั้งอัตราสิ้ นเปลื องน้ ามันเชื้ อเพลิ ง, ระยะเวลาในการ

กิโลเมตรต่อปี ลดลงเป็ น 17,589 กิโลเมตร หรื อลดลงคิดเป็ น 48% ต่อปี

ขนส่ ง สิ น ค้า พบว่ ามี ร ะยะทางแตกต่ า งกัน 14.2 กิ โ ลเมตร, อัต รา

และพบว่าค่าใช้จ่ายด้านเชื้ อเพลิ งต่อเดื อนนั้นต่ากว่า 12,000 บาทต่อปี

สิ้ นเปลืองน้ ามันแตกต่างกัน 56 บาท, ระยะเวลาแตกต่างกัน 34 นาที

ตามเกณฑ์ที่ บ ริ ษ ัท ได้ก าหนดไว้ ดัง นั้น การจัด เส้ น ทางสาหรั บ การ
ให้บริ การลูกค้าด้วยวิธีเชิงวิวฒั นาการ ทาให้ได้แผนการเดินทางที่จดั เป็ น
แบบรายเดือนและลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงของบริ ษทั
4. วิธีการดาเนินการวิจัย
4.1 รูปแบบการวิจัย
การวิจยั นี้ใช้รูปแบบการวิจยั แบบผสม (Mixed Methods) ระหว่าง

ตารางที่ 2 ผลลัพธ์ที่ได้วิธีแบบใช้เส้นทาง Google Map ให้

การวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative research) และการวิจยั เชิ งปริ มาณ

เส้นทางที่มีระยะทางรวมสั้นกว่าวิธีการหาคาตอบด้วยไมโครซอฟท์เอ็ก

(Quantitative- Research) เนื่ องจากการวิจยั เชิ ง ปริ มาณนั้นสามารถเก็บ

เซลโซลเวอร์ รวมทั้งอัตราสิ้ นเปลื องน้ ามันเชื้ อเพลิ ง, ระยะเวลาในการ

ข้อมูลได้ในแนวกว้างและ นาไปใช้ได้กบั ทุกพื้นที่ เก็บข้อมูลได้ปริ มาณ

ขนส่ ง สิ น ค้า พบว่ ามี ร ะยะทางแตกต่ า งกัน 51.4 กิ โ ลเมตร, อัต รา

มากใน เวลาอันสั้น ขณะที่การสัมภาษณ์จะทาให้ได้ขอ้ มูล เชิ งลึกมากขึ้น

สิ้ นเปลื องน้ ามันแตกต่างกัน 129 บาท, ระยะเวลาแตกต่างกัน 1 ชัว่ โมง

ซึ่ งมีประโยชน์และมีประสิ ทธิ ภาพ มากกว่าการใช้แบบสอบถาม

29 นาที

4.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล

6. สรุ ปการวิจัยและอภิปรายผล

1. โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล เครื่ องมือโซลเวอร์ โซลเวอร์

6.1 สรุ ปผลการวิจัย

เป็ นส่วนหนึ่งของชุดคาสัง่ ในไมโครซอฟท์เอ็กเซล บางครั้งเรี ยกว่า การ

การวิจยั ครั้งนี้ นาวิธี TSP (Travelling Salesman Problem) มาใช้

วิเคราะห์แบบ What-If ด้วยมือ กับ โซลเวอร์ ซ่ ึ งสามารถค้นหาที่ดีที่สุด

ในการจัด เส้ นทางการจัด ส่ งสิ นค้าของกรณี ศึก ษา และช่ วยในการลด

(สูงสุดหรื อต่าสุด) ค่าความผิดพลาดสาหรับสู ตร ในเซลล์หนึ่ งซึ่ งเรี ยกว่า

ระยะทางในการขนส่ งให้ได้ระยะทางที่เหมาะสม จากการวิเคราะห์และ

เซลล์วตั ถุประสงค์ซ่ ึ งอยู่ภายใต้ขอ้ จากัด หรื อขี ดจากัดของตามค่าของ

จาลองเส้นทางการจัดส่ งสิ นค้า วิธีการหาคาตอบด้วยไมโครซอฟท์เอ็ก

เซลล์อื่นสู ตรบนเวิร์กชี ตได้ โซลเวอร์ ทางานกับกลุ่มของเซลล์ เรี ยกว่า

เซล โซลเวอร์ กับวิธีแบบใช้เส้นทาง Google Map พบว่า ตารางที่ 1

ตัวแปรการตัดสิ นใจ หรื อเพียงแค่เซลล์ตวั แปรกลาง ที่มีส่วนร่ วมในการ

ผลลัพธ์ที่ได้วิธีแบบใช้เส้นทาง Google Map ให้เส้นทางที่มีระยะทาง

คานวณสู ตรในเซลล์วตั ถุ ป ระสงค์และข้อจากัด โซลเวอร์ ป รั บ ค่ าใน

รวมสั้นกว่าวิธีการหาคาตอบด้วยไมโครซอฟท์เอ็กเซล โซลเวอร์ รวมทั้ง

เซลล์ตวั แปรการตัดสิ นใจตรงกับขีดจากัดในเซลล์ที่มีขอ้ จากัด และสร้าง

อัตราสิ้ นเปลื องน้ ามันเชื้ อเพลิ ง, ระยะเวลาในการขนส่ งสิ นค้า โดยวิธี

ผลลัพธ์สาหรับเซลล์วตั ถุประสงค์

แบบใช้เ ส้นทาง Google Map มี ระยะทางรวม 109 กิ โ ลเมตร เมื่ อ

5. ผลการวิจัย

ปรับปรุ งเส้นทางโดยวิธีหาคาตอบด้วยไมโครซอฟท์เอ็กเซล โซลเวอร์

5.1การเปรี ย บเที ยบผลการทดสอบด้วยวิ ธีก ารหาค าตอบด้ว ย

มีระยะทางรวม 123.2 กิโลเมตร, อัตราสิ้ นเปลื องน้ ามันเชื้ อเพลิ งวิธีแบบ

ไมโครซอฟท์เอ็กเซล โซลเวอร์ กับเส้นทางใน Google Map

ใช้เส้นทาง Google Map มีอตั ราสิ้ นเปลื องรวม 275 บาท เมื่อปรับปรุ ง
อัตราสิ้ นเปลื องน้ ามันเชื้ อเพลิ งโดยวิธีหาคาตอบด้วยไมโครซอฟท์เอ็ก
เซล โซลเวอร์ มี อตั ราสิ้ นเปลื องรวม 311 บาท และระยะเวลาในการ
ขนส่ งสิ นค้าวิธีแบบใช้เส้นทาง Google Map เวลารวม 4 ชัว่ โมง 04 นาที
เมื่ อ ปรั บ ปรุ งระยะเวลาในการขนส่ ง สิ น ค้ า โดยวิ ธี ห าค าตอบด้ ว ย
ไมโครซอฟท์เอ็กเซล โซลเวอร์ เวลารวม 3 ชัว่ โมง 30 นาที โดยมีผลต่าง
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ระยะทาง 14.2 กิโลเมตร, อัตราสิ้ นเปลื องน้ ามันเชื้ อเพลิ ง 56 บาท และ
ระยะเวลาในการขนส่งสิ นค้าต่างกัน 34 นาที

มีค่าลดลง ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดให้ปรับปรุ งเส้นทางใน
การให้ บริ การลู ก ค้าของ พนักงานขนส่ งเพื่ อให้ มีระยะทางที่ ส้ ันที่ สุ ด

ตารางที่ 2 ผลลัพธ์ที่ได้วิธีการหาคาตอบด้วยไมโครซอฟท์เอ็กเซล โซล

ตามเงื่อนไขที่กาหนด

เวอร์ ให้เ ส้นทางที่ มีระยะทางรวมสั้น กว่าวิ ธีแ บบใช้เ ส้ นทาง Google

7. ข้ อเสนอแนะ

Map รวมทั้งอัตราสิ้ นเปลื องน้ ามันเชื้ อเพลิ ง, ระยะเวลาในการขนส่ ง

7.1 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย

สิ นค้า โดยวิธี แ บบใช้เ ส้น ทาง Google Map มี ร ะยะทางรวม 168

ในการจัด เส้ น ทางขนส่ งสิ น ค้า ทางบริ ษ ัท ควรพิ จารณานาเอา

กิโลเมตร เมื่อปรับปรุ งเส้นทางโดยวิธีหาคาตอบด้วยไมโครซอฟท์เอ็ก

ระบบการคานวณเส้นทางมาใช้เนื่ องจากเป็ นระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพใน

เซล โซลเวอร์ มีระยะทางรวม 116.6 กิโลเมตร, อัตราสิ้ นเปลื องน้ ามัน

การค านวณหาระยะทางที่ ส ามารถลดต้นทุ น ดี กว่าเส้น ทางการขนส่ ง

เชื้ อเพลิ งวิธีแบบใช้เส้นทาง Google Map มี อตั ราสิ้ นเปลื องรวม 424

สิ นค้าเดิมของพนักงานขับรถในปัจจุบนั

บาท เมื่อปรับปรุ งอัตราสิ้ นเปลื องน้ ามันเชื้ อเพลิ งโดยวิธีหาคาตอบด้วย

7.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป

ไมโครซอฟท์เอ็กเซล โซลเวอร์ มี อ ัตราสิ้ นเปลื องรวม 295 บาท และ

ในการจัดเส้นทางขนส่ งสิ นค้าทางบริ ษทั ควรมี การบันทึ กข้อมู ล

ระยะเวลาในการขนส่ งสิ นค้าวิธีแบบใช้เส้นทาง Google Map เวลารวม

ของลู กค้า สถานที่ จดั ส่ งให้ ชัด เจน ระยะทางการขนส่ ง เพื่ อที่ จะได้มี

4 ชั่วโมง 51 นาที เมื่อปรั บปรุ งระยะเวลาในการขนส่ งสิ นค้าโดยวิธีหา

ข้อมูลย้อนหลังที่ชดั เจนและนาไปเป็ นข้อมูลสาหรับใช้ในครั้งต่อไป

คาตอบด้วยไมโครซอฟท์เอ็กเซล โซลเวอร์ เวลารวม 3 ชัว่ โมง 22 นาที

เอกสารอ้างอิง

โดยมีผลต่างระยะทาง 51.4 กิ โลเมตร, อัตราสิ้ นเปลื องน้ ามันเชื้ อเพลิ ง
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129 บาท และระยะเวลาในการขนส่ งสิ นค้าต่างกัน 1 ชัว่ โมง 29 นาที
6.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่าพนักงานขับรถขนส่ งสิ นค้าสามารถนา
ผลงานวิจยั นาไปใช้ประโยชน์ ทางด้านในการศึกษานอกจากการที่จะ
สามารถลดระยะทางในการขนส่ งและลดต้น ทุ น ค่ าเชื้ อ เพลิ งในการ
ขนส่ งสิ นค้าได้แล้วยังพบว่า สามารถประหยัดเวลาในการขนส่ งสิ นค้า
ได้ อันเนื่องมาจากการเดิ นทางที่ดีมีระยะทางที่ส้ นั ลง ทาให้ระยะเวลาที่
อยู่บนท้องถนนในการขนส่ งสิ นค้าน้อยลงไปด้วย ทาให้เมื่ อพนักงาน
ขนส่ ง นาส่ ง สิ น ค้า ส่ ง ให้ ลู ก ค้าครบแล้ว กลับ มายัง บริ ษทั ได้แ ล้ว ขึ้ น
พนัก งานสามารถนาส่ งสิ น ค้าไปให้ ก ับ ลู ก ค้าเพิ่ม อี ก ได้อี ก ซึ่ งท าให้
สามารถลดระยะเวลาขนส่งและลดปริ มาณรถลงได้
เนื่ องจากเป็ นปั ญหาที่มีขนาดไม่ใหญ่ และต้องการคาตอบที่
มีความละเอียดมาก ผูว้ ิจยั เลือกวิธีปัญหาการเดิ นทางของพนักงานขนส่ ง
โดยใช้เ ครื่ องมือโซลเวอร์ ใ นไมโครซอฟท์เ อ็ก เซล นอกจากนี้ วิธีก าร
ดัง กล่ า วยัง สามารถประมวลผลได้ อ ย่า งรวดเร็ ว และใช้ ง านอย่ า ง
แพร่ หลาย ผูว้ ิจยั ได้ดดั แปลงสมการทางคณิ ตศาสตร์ ให้ สอดคล้องกับ
ปั ญหาการเดินทางของพนักงานขนส่ ง แล้วพิสูจน์ให้ เห็ นว่าสอดคล้อง
กับพารามิเตอร์ ในเครื่ องมือโซลเวอร์ และสร้ างแผ่นคานวณในเอ็กเซล
เพื่อให้ป้อน ข้อมูลให้เครื่ องมือโซลเวอร์ ประมวลผล เนื่ องจากเป็ นการ
หาค่ า โดยการประมาณ หลัง จากการใช้ วิ ธี ปั ญ หาการเดิ น ทางของ
พนักงานขนส่งโดยใช้เครื่ องมือโซลเวอร์ ในไมโครซอฟท์เอ็กเซล ทาให้
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การศึกษาการเปรี ยบเทียบของระบบเฟื องท้ ายในรถยนต์
Comparative Study of The Differential Gear System in Cars
ภาณุวัฒ น์ หุ่นพงษ์ 1 บรรหยดั ประหา2,*
1

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่ องกล สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี panuwat.h@lawasri.tru.ac.th
2,*

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิ คลพบุรี สถาบันการอาชี วศึกษาภาคกลาง 2

บทคัดย่ อ

ตอบสนองที่แตกต่างกันออกไปตามประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานแต่ในการ
ใช้งานของระบบเฟื องท้ายจะตอบสนองและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการวิ่ง
บนท้องถนนไม่วา่ จะหลุม บ่อ โคลน หรื อทรายทุกการขับเคลื่ อนเฟื องท้าย
จะต้องแสดงประสิ ท ธิ ภาพในการทํางาน [1] การศึ ก ษาการทํางานของ
เฟื องท้ายลิ มิเต็ดสลิ ปเพื่อให้เกิ ดความเข้าใจและพัฒนาการทํางานต่าง ๆ
ของโครงสร้ างระบบเฟื องท้ายให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพของแรงบิ ดที่ ดี ข้ ึน [2]
การศึกษาชุ ดสื่ อการเรี ยนรู ้ ระบบเฟื องท้ายเพื่อพัฒนาและคิดค้นให้ทนั ตาม
ยุคสมัยและเพื่อให้นักศึ กษาได้เข้าใจในการพัฒนาระบบเฟื องท้ายต่อไป
[3] ได้สร้ างชุ ดสาธิ ตระบบเฟื องท้าแบบธรรมดาโดยเพื่อให้นักศึกษาได้มี
ทักษะในการประกอบชุ ด เฟื องท้ายและหลัก การทํางานเพื่ อให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และแก้ไขปรับปรุ งระบบเฟื องท้ายให้มีประสิ ทธิ ภาพในครั้ง
ต่อไป
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาการเปรี ยบเทียบหลักการทํางานของเฟื องท้าย
ทั้ง 3 แบบ ได้แก่ แบบธรรมดา แบบลิ มิเต็ดสลิ ป และแบบดิ๊ปล็อกเพื่อให้
ได้ข ้อ มู ล และทราบถึ งประสิ ท ธิ ภ าพการทํางานที่ เงื่ อ นไขแตกต่ างกัน
ออกไปและนํามาพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน

บทความนี้ ผวู้ ิจยั ได้ศึกษาและทดสอบเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพเฟื อง
ท้ายในรถยนต์ 3 แบบ ได้แ ก่ เฟื องท้ายแบบธรรมดา, เฟื องท้ายแบบลิ มิ
เต็ดสลิป และ เฟื องท้ายแบบดิ๊ฟล็อก โดยผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการทดสอบเฟื อง
ท้ายตามกรณี ได้แก่ ทดสอบทางลาดชันและทดสอบทางเนิ นสลับมีการจับ
เวลาในแต่ละอุปสรรคในการทดสอบเพื่อนําผลการทดสอบมาวิเคราะห์
เป็ นข้อมูลในงานวิจยั ดังกล่าว ซึ่ งการทดสอบพบว่าเฟื องท้ายแบบดิ๊ฟล็อก
ที่ ผ่ า น อุ ป สรรคทั้ งก ารท ดสอบท างลาดชั น และท างเนิ น ส ลั บ มี
ประสิ ทธิ ภาพดีกว่าเฟื องท้ายแบบลิ มิเต็ดสลิปและเฟื องท้ายแบบธรรมดา
โดยจากการทดสอบทางลาดชันและการทดสอบทางเนิ นสลับอย่างละ 3
รอบเฟื องท้ายแบบดี ฟล็อกจะมี ประสิ ทธิ ภาพผ่านการทดสอบทั้ง 3 รอบ
ของการทดสอบทั้งทางลาดชันและทางเนิ นสลับ
คําสําคัญ: เฟื องท้าย, ลิมิเต็ดสลิป และ ดิ๊ฟล็อก

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.

2. วิธีดาํ เนินงานวิจยั

งานวิ จยั นี้ ได้ท าํ การศึ ก ษาโดยการเปรี ยบเที ยบประสิ ท ธิ ภ าพของ
ระบบเฟื องท้ายรถยนต์ในการทดสอบเฟื องท้ายแบบธรรมดา แบบลิ มิ
เต็ ด สลิ ป และแบบดิ๊ ฟ ล็ อ ก โดยใช้วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากการ
ทดสอบในสถานการณ์ ข้ ึนทางลาดชันที่ความสู ง 30 องศาและทางแบบมี
เนิ นสลับทางเรี ยบโดยมี การใช้รถที่มีเฟื องท้ายแต่ละแบบในการทดสอบ
และจับ เวลาในระยะทางในการทดสอบ 100 เมตร ซึ่ งนําข้อมู ลที่ ได้ม า
วิเคราะห์ เพื่ อพัฒนาระบบของเฟื องท้ายในอนาคต การขับ เคลื่ อนของ
เฟื องท้ายแต่ละแบบจะเป็ นการศึกษาและนําไปพัฒนาจากระบบเดิ มให้มี
ประสิ ทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยกระบวนการพัฒนาครั้งต่อไปจะใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ปมาเป็ นตัวช่วยในการวิเคราะห์ควบคู่กบั การทดลอง
เพื่ อให้ มีค วามน่ าเชื่ อถื อและเพื่ อเป็ นการตรวจสอบระบบในการนํามา
ปรับปรุ ง พัฒนาต่อไป
การกําหนดการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเฟื องท้ายแต่ละแบบจะเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตามสถานการณ์ ที่ จาํ ลองไว้อนั ได้แก่ (1) ทางลาดชัน 30
องศาด้วยระยะทาง 100 เมตร (2) ทางเรี ยบสลับ เนิ น ด้วยระยะทาง 100

Keywords: differential, limited slip, diff-lock

1. ข้ อมูลทัว่ ไป

ในปั จจุบ ัน ระบบส่ งกําลังยานพาหนะขับ เคลื่ อนด้วยเฟื องท้ายจะ
ประกอบด้วยกัน 3 ลัก ษณะอันได้แ ก่ เฟื องท้ายแบบธรรมดา เฟื องท้าย
แบบลิ มิเต็ดสลิ ป และเฟื องท้ายแบบดิ ฟ ล็อก โดยแต่ ล ะแบบจะให้ ก าร
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เมตร โดยรถที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบเฟื องจะเป็ นแบบธรรมดา, แบบลิ มิ
เต็ดสลิป และแบบดิ๊ฟล็อก

เฉลี่ ยเท่ากับ 1 นาที โดยเฟื องท้ายแบบลิ มิเต็ดสลิ ป ใช้เวลาเฉลี่ ยเท่ากับ 4
นาที และเฟื องท้ายแบบธรรมดาใช้เวลาเฉลี่ย 7 นาที
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของระบบเฟื องท้ายรถยนต์
สถานการณ์
ธรรมดา
ลิมิตเต็ดสลิป
ดีฟล็อก
เวลา ผลทดสอบ เวลา ผลทดสอบ เวลา ผลทดสอบ
ทางลาดชัน 30 องศา ( 3 นาที)
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
ผ่าน
รอบที่ 1
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
ผ่าน
รอบที่ 2
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
ผ่าน
รอบที่ 3
ทางเนินสลับทางเรียบ (1 นาที, 4 นาที และ 7 นาที)
1
ไม่ผา่ น
1
ไม่ผา่ น
1
ผ่าน
รอบที่ 1
4
ไม่ผา่ น
4
ผ่าน
4
ผ่าน
รอบที่ 2
7
ผ่าน
7
ผ่าน
7
ผ่าน
รอบที่ 3

รูปที่ 1 เฟื องท้ายแบบธรรมดา [4]

4. สรุปผลการทดลอง

การศึ กษานี้ เป็ นการเปรี ยบเที ยบประสิ ท ธิ ภาพเฟื องท้ายทั้ง 3 แบบ
ได้แก่ เฟื องท้ายแบบธรรมดา เฟื องท้ายแบบลิ มิเต็ด สลิ ป และเฟื องท้าย
แบบดิ๊ฟล็อก ที่สถานการณ์ ในการทดสอบแบบทางลาดชัน 30 องศาและ
ทางแบบเนิ นสลับทางเรี ยบ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพเฟื องท้ายแบบดิ๊ ฟ ล็ อกในการส่ ง
กําลังจะมีประสิ ทธิ ภาพที่ดีโดยผ่านอุปสรรคทั้งทางลาดชัน 30
องศาและทางเนิ นสลับทางเรี ยบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
2. การทดสอบเฟื องท้ายแบบลิ มิเต็ดสลิ ปจะให้การตอบสนองใน
การส่ งกําลังที่ ป ระสิ ท ธิ ภาพตํ่ากว่าแบบเฟื องดิ๊ ฟล็ อกโดยล้อ
ด้านซ้ายจะเกิ ดการหมุนฟรี และในขณะเดี ยวกันล้อด้านขวาจะ
หยุดนิ่ ง ซึ่ งทําให้การส่ งกําลังไปยังจุดหมายมี ประสิ ทธิ ภาพที่
ช้ากว่าแบบดิ๊ฟล็อก
3. การทดสอบเฟื องท้ายแบบธรรมดาจะมีประสิ ทธิ ภาพในการส่ ง
กําลังที่ไม่ดีเนื่ องจากการส่ งกําลังในเงื่อนไขทั้ง 2 สถานการณ์มี
การส่ ง กํา ลั ง ที่ ช้ า กว่ า เฟื องท้ า ยแบบดิ๊ ฟ ล็ อ กและแบบลิ มิ
เต็ดสลิป
จากการทดสอบและเปรี ยบเที ยบผลจึ งพบว่าเฟื องท้ายแบบดิ๊ ฟ ล็ อกจะ
ให้ผลในการส่ งกําลังที่ ดีท่ี สุดโดยเหมาะกับพื้นที่ ที่เป็ นลาดชันและพื้นที่
เป็ นสลับทางเรี ยบ

รูปที่ 2 เฟื องท้ายแบบลิมิเต็ดสลิป [4]

รู ปที่ 3 เฟื องท้ายแบบดีฟล็อก [4]

3. อภิปรายผลการทดลอง

ผลการศึ กษาการวิเคราะห์ ข ้อมู ลเปรี ยบเที ยบประสิ ท ธิ ภาพในการ
ทํางานของระบบเฟื องท้ายรถยนต์ท้ งั 3 แบบ ได้แก่ เฟื องท้ายแบบธรรมดา
เฟื องท้ายแบบลิ มิ เต็ด สลิ ป และเฟื องท้ายแบบดิ๊ ฟ ล็ อ ก โดยพบว่ าการ
ทดสอบประสิ ทธิภาพการขับเคลื่อนของระบบเฟื องท้ายแบบดิ๊ฟล็อกที่ทาง
ลาดชัน 30 องศาระยะทาง 100 เมตรจะใช้เวลาเฉลี่ ย 3 นาที ซ่ ึ งในกรณี
เดี ยวกันการขับเคลื่ อนด้วยเฟื องท้ายแบบลิ มิเต็ดสลิ ปและเฟื องท้ายแบบ
ธรรมดาจะไม่สามารถทดสอบผ่านกรณี ทางลาดชัน 30 องศาได้และใน
กรณี ที่สองเป็ นทางเนินสลับทางเรี ยบระยะทาง 100 เมตรพบว่าระบบเฟื อง
ท้ายแบบดิ๊ฟล็อกจะมีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานดี ที่สุดโดยใช้ระยะเวลา

5. เอกสารอ้ างอิง

[1] ธนวันต์ ไตรรัตน์ และ กีรติ เคนเหมาะ “ชุดสาธิ ตการทํางานเฟื อง
ท้ายลิมิเต็ด” (งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง) สาขาเทคโนโลยียานยนต์
วิทยาลัยเทคนิ คลพบุรีสถาบันการอาชี วศึกษาภาคกลาง 2. ปี 2561.

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”
308

[2] คมสัน นาคแกม ธนโชค มหิ มา และ ทนงศักดิ์ บํารุ งกิจ “สื่ อการ
เรี ยนรู้ระบบเฟื องท้าย” โครงการสิ่ งประดิษฐ์คนรุ่ นใหม่ กลุ่มวิจยั
และพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสรี สชั นาลัย.
[3] ดนุพล พรมแก้ว และ กูอิมรอน พระพิทกั ษ์ “ชุดสาธิ ตระบบเฟื อง
ท้ายและระบบเบรก” (งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง) สาขาเทคโนโลยียานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2. ปี 2561.
[4] วิรัช คุณวุฒิวานิช “ระบบเฟื องท้ายรถยนต์” ในงานแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ วิทยาลัยเทคนิ คสัตหี บ, ปี 2545.
*

บรรหยั ด ประหา หั ว หน้ า แผนก
แผนกวิช าช่ างยนต์ วิท ยาลัยเทคนิ ค
ลพบุ รี สถาบัน การอาชี ว ศึ ก ษาภาค
กลาง 2 งานวิ จยั ที่ ส นใจ ระบบยาน
ยนต์ทว่ั ไปและเครื่ องจักรกล

ภาณุ วั ฒ น์ หุ่ น พงษ์ อาจารย์ป ระจํา
ค ณ ะ เท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส าห ก ร ร ม
งานวิ จ ัยที่ ส นใจ พลังงานความร้ อ น
และระบบยานยนต์ทว่ั ไป

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”
309

การประเมินประสิ ทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่ องผลิตก๊ าซโอโซนแบบพกพาเชิงพาณิชย์ ที่ใช้ ภายในอาคาร
Disinfection Efficiency Evaluation of Commercial Portable Ozone Generator for Buildings
กนกวรรณ เรื องศิริ สายัณห์ ฉายวาส เพชร นันทิวัฒนา และ ปรีชา กอเจริญ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา kanokwan.rua@cdti.ac.th,

บทคัดย่อ

Abstract

บทความนี้ นาเสนอการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภาพการฆ่ าเชื้ อโรคด้วย
เครื่ อ งผลิ ต ก๊ าซโอโซนแบบพกพาเชิ ง พาณิ ช ย์ที่ เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ นิ ย ม
นามาใช้อาคารและสถานที่เพื่ออบฆ่าเชื้อโรคในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด -19 วัต ถุป ระสงค์ข องงานวิจัย มี ดังนี้ 1) เพื่ อประเมิ น
ประสิ ทธิภาพของการอบฆ่าเชื้อด้วยเครื่ องกาเนิดก๊าซโอโซนแบบพกพาที่
มีขายเชิงพาณิ ชย์ขนาด 32 กรัม/ชัว่ โมง 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของ
เครื่ อ งผลิ ต ก๊ าซโอโซนแบบพกพาที่ มี ข ายเชิ ง พาณิ ช ย์กับ ขนาดห้ อ งที่
ใช้งาน วิธีการวิจยั เริ่ มต้นจากนาเครื่ องเครื่ องผลิตก๊าซโอโซนแบบพกพา
ขนาด 32 กรัม / ชัว่ โมง วางตาแหน่งกลางห้องกาหนดเวลาทางาน 30 นาที
ตามค าแนะน าของผูผ้ ลิต และน าเครื่ องมื อวัด ปริ มาณก๊าซโอโซนแบบ
พกพาที่ พ ัฒ นาขึ้ น โดยใช้ เซนเซอร์ ว ัด ก๊ าซโอโซน ZE14 ของบริ ษัท
Winsen ที่มีการประมวลผลจากไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถแสดงผล
ด้วยจอ LCD และสามารถบันทึกค่าลงใน Micro SD card ในรู ปแบบของ
ไฟล์ .xlsx ของโปรแกรม Excel ถั ด มาก าหนดจุ ด วางเครื่ องมื อ วัด ฯ
5 ตาแหน่ง จากนั้นนาค่าที่บนั ทึกมาวิเคราะห์ความเข้มข้นของปริ มาณก๊าซ
โอโซนแต่ละจุด ผลของการวิจยั พบว่า 1) ประสิทธิภาพของการอบฆ่าเชื้อ
โรคด้วยก๊าซโอโซนแบบพกพาที่มีขายเชิงพาณิ ชย์ขนาด 32 กรัม/ชั่วโมง
ทั้ ง 5 ต าแหน่ ง อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ส ามารถฆ่ า เชื้ อ โรคได้ (  2.5 ppm เป็ น
ระยะเวลา 5 นาที ) 2) ขนาดของห้อง 36 ลูกบาศก์เมตร มีความเหมาะสม
กั บ เครื่ องผลิ ต ก๊ า ซโอโซนแบบพกพาที่ มี ข ายเชิ ง พาณิ ชย์ ข นาด
32 กรั ม /ชั่วโมง โดยหากน าไปใช้กับ ห้ อ งที่ มี ข นาดใหญ่ ข้ ึ น อาจท าให้
ปริ มาณก๊าซไม่ เข้มข้น ถึ งระดับ ที่ จ ะสามารถฆ่ าเชื้ อ โรคได้ ดังเช่ น การ
ทดสอบในห้ องที่ มี ข นาดพื้ น ที่ ม ากขึ้ น ดังนั้น งานวิ จัยนี้ สรุ ป ได้ว่ าการ
เลือกใช้เครื่ องผลิตก๊าซโอโซนแบบพกพาเชิ งพาณิ ชย์ที่ใช้ภายในอาคารที่
เหมาะสมกับ ขนาดห้ องเป็ นปั จจัยสาคัญ เป็ นอย่างยิ่ง เพื่ อให้ ก ารใช้งาน
สาหรับการฆ่าเชื้อโรคเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด อันจะทาให้ผใู ้ ช้งาน
สามารถนาไปใช้ได้อย่างมัน่ ใจ และลดความเสี่ ยงในการติดเชื้อในอนาคต

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.

บทนา
ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิ นของการแพร่ ระบาดโรค COVID -19 ยังคง
มีผูไ้ ด้รับการแพร่ เชื้อเพิ่ ม ขึ้น อย่างต่อเนื่ องจากการสั ม ผัส เชื้ อบนพื้ น ผิ ว
หรื อสิ่ งของตามสถานที่ต่างๆ ผ่านการไอหรื อจามของผูป้ ่ วย [1] โดยเชื้ อ
โรคนั้ น สามารถด ารงชี วิ ต อยู่ ได้ห ลายชั่วโมงจนถึงหลายวัน ขึ้ น อยู่ กับ
สภาพแวดล้อม [2] โดยกลุ่มผูต้ ิดเชื้อส่ วนใหญ่มาจากแหล่งชุมชนที่มีความ
เสี่ ยง เช่ น สถานที่ ทางาน สถานศึก ษา ที่ พกั อาศัย ฯลฯ สาหรับวิธีก ารที่
นามาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคจากสถานที่แออัดต่างๆ ได้แก่ นาปฏิกิริยาทาง
เคมี วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีอยู่จานวนมากมาใช้ในการฆ่าเชื้อโรค

คาส าคัญ : การประเมิ นประสิ ท ธิ ภาพการฆ่ าเชื้ อโรค เครื่ องก าเนิ ด ก๊าซ
โอโซนแบบพกพาเชิงพาณิชย์
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ได้แก่ การใช้รังสี อลั ตราไวโอเลตหรื อรังสี ยูวี ( Ultraviolet radiation, UV) โดย
การใช้ยา่ นความยาวคลื่นกลุ่ม UV-C และก๊าซโอโซนในการฆ่าเชื้อโรค [3]
การใช้ก๊าซโอโซนเป็ นอีกวิธีการหนึ่งที่เป็ นที่นิยมเนื่ องจากสามารถ
ก าจัด เชื้ อโรคยับ ยั้งและท าลายการเจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อ โรคต่ างๆ เช่ น
เชื้อรา ไวรัส แบคทีเรี ยที่แปลกปลอมมากับอากาศ อีกทั้งเป็ นกระบวนการ
ที่ไม่มีสารตกค้าง (non-residual) ดังนั้นหลังการใช้โอโซนจึงไม่มีสารเคมีที่
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุ ขภาพ[4] ซึ่ งในปั จจุบนั ได้มี ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิต
ก๊าซโอโซนเป็ นจานวนมากหลายหลายยี่ห้อและมีปริ มาณความเข้มข้นของ
ก๊าซโอโซนแตกต่างกัน ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกซื้ อได้ตามความต้องการ
จากการแนะนาข้อมูล ของบริ ษัทผูผ้ ลิต ซึ่ งในการใช้งานจริ งไม่สามารถ
ทราบได้ถึงการกระจายของก๊าซโอโซนทาให้ผูใ้ ช้งานขาดความมัน่ ใจใน
การฆ่าเชื้อโรค
จากแนวคิ ด ดั งกล่ าว ทางคณะผู ้วิ จัยได้ มี แ นวคิ ด ในการประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพการฆ่ าเชื้ อโรคด้วยเครื่ องผลิตก๊าซโอโซนแบบพกพาเชิ ง
พาณิ ชย์ที่ใช้ภายในอาคาร องค์กร สถานศึกษา รวมถึงสถานที่ต่างๆ อย่าง
มัน่ ใจ และลดความเสี่ยงในการแพร่ ระบาดของการติดเชื้อ

2.

2.2 การออกแบบและพั ฒ นาเครื่ อ งวั ดปริ ม าณความเข้ ม ข้ น
ของก๊าซโอโซนแบบพกพา
การออกแบบและจัดทาโครงสร้างเครื่ องวัดปริ มาณความเข้มข้นของ
ก๊าซโอโซนแบบพกพาทาจากวัสดุ PVC ที่ไม่ลามไฟ สะดวก ทนต่อการใช้
งานตั ว เครื่ องมี ข นาดกว้า ง 11 ซม. ยาว 18 ซม. และสู ง 3.5 ซม.
แสดงดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 โครงสร้างของเครื่ องวัดความเข้มข้นของก๊าซโอโซน

เครื่ อ งมื อ วัด ฯ ที่ พ ัฒ นาขึ้ น มี ก รอบแนวคิ ด ดังรู ป ที่ 3 มี ห ลัก การ
ทางานเริ่ มต้นจากภาครับใช้เซนเซอร์วดั ก๊าซโอโซนใช้ ZE14-03 ของบริ ษทั
Zhengzhou Winsen Electronics Technology เซนเซอร์ น้ ี ใช้หลักการ electrochemical
(ไฟฟ้าเคมี) โดยพัฒนาให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มข้ น
ของก๊าซโอโซนในอากาศ และเชื่อมต่อไปยังวงจรอิเล็กทรอนิ กส์เพื่อให้
เปลี่ยนแปลงแรงดันตามการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของก๊าซ และยัง
สามารถเลือกการเชื่อมต่อไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผลด้วย
การสื่ อสารอนุ กรม (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter; UART)
สามารถทาการวัดได้ในย่าน 0-100 ppm ความละเอียดของการวัด 0.1 ppm
สาหรับด้านการแสดผล ตัวเครื่ องฯ มีการแสดงค่าปริ มาณของก๊าซโอโซน
วัน และเวลา ที่ ห น้าจอแอลซี ดี (LCD) และมี ก ารเก็ บ ค่ าอุ ณหภู มิ น้ ัน เข้าที่
Micro SD card เป็ นไฟล์ ใ นรู ป แบบของไฟล์ . xlsx ของโปรแกรม Excel ที่
สะดวกต่อการนามาพล็อตกราฟให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ค่า

วิธีการดาเนินงานวิจัย

2.1 การอบฆ่าเชื้อโรคด้วยก๊าซโอโซน
ก๊ า ซโอโซนในการฆ่ า เชื้ อ โรคส าหรั บ ก๊ า ซโอโซนเป็ นสารที่ มี
คุณสมบัติเป็ นตัวออกซิไดส์อย่างแรงใช้หลักการนาอิเล็กตรอนออกจากตัว
ทาปฏิกิริยาอื่น ๆ ในระหว่างการเกิดปฏิกิริยารี ดอกซ์ โดยปกติแล้วก๊าซ
โอโซนจะเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพหากมีการสู ดดมหรื อสัมผัสก๊ าซโอโซน
ที่มีค่าความเข้มข้นสู งโดยตรงแต่ถา้ หากมีการควบคุมปริ มาณที่เหมาะสม
และทาตามขั้นตอนที่ถูกต้องจะสามารถน ามาใช้ในการกาจัดเชื้อโรคใน
อากาศและบนพื้นผิวได้โดยไม่เกิดผลกระทบต่อร่ างกาย เนื่องจากหลังใช้
ก๊าซโอโซนอบฆ่าเชื้อโรคแล้วสิ่ งที่เหลืออยู่จะเป็ นก๊าซออกซิเจนเท่านั้นจะ
ไม่มีสารเคมีตกค้างอีกทั้งใช้ระยะเวลาในการฆ่ าเชื้อสั้นว่าการใช้รังสี ยูวี
หลายเท่า โดยค่าความเข้มข้นของก๊าซโอโซนที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ตอ้ ง
มีค วามเข้ม ข้น อย่างน้อย 0.5 - 2.5 ppm (part per million หรื อ จานวนส่ วนใน
หนึ่งล้านส่ วน) [5] ซึ่งใช้ระยะเวลาการฆ่าเชื้อโรคประมาณ 5 นาที สาหรับ
กรณีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยต้องใช้เวลานานขึ้น สาหรับการวิจยั ครั้งนี้
ได้เลือกตัวอย่างเครื่ องผลิตก๊าซโอโซนที่มีค่าความเข้มข้นของก๊าซโอโซน
32 กรัม / ชัว่ โมง ที่มีขายเชิงพาณิ ชย์ดงั รู ปที่ 1

รู ปที่ 3 กรอบแนวคิดของเครื่ องวัดความเข้มข้นของก๊าซโอโซน

2.3 การกาหนดตาแหน่ งของการวัดความเข้ มข้ นของปริ มาณ
ก๊าซโอโซน
วิธีการประเมินประสิ ทธิ ภาพเพื่อวัดการกระจายของก๊าซโอโซนได้
ทดสอบภายในห้องที่มีขนาด 36 ลูกบาศก์เมตร โดยเลือกใช้เครื่ องกาเนิ ด
โอโซนมีคุ ณ สมบัติป ล่อ ยก๊ า ซโอโซนได้ 32 กรั ม /ชั่ว โมง โดยก าหนด

รู ปที่ 1 เครื่ องผลิตก๊าซโอโซนเชิงพาณิชย์ที่ใช้ในการทดสอบ
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ตาแหน่งจุดวัดก๊าซโอโซนทั้งหมด 5 ตาแหน่ง จากได้น้ นั ทาการทดสอบ
เปิ ดเครื่ อ งก าเนิ ด ก๊ าซโอโซนเป็ นระยะเวลาการท างาน 30 นาที แ สดง
ตาแหน่งการวัดก๊าซโอโซนดังรู ปที่ 4

3.3

ประสิทธิภาพของการฆ่ าเชื้อโรคด้ วยโอโซน (ตาแหน่ ง 3)

ค่าที่ วดั ได้ปริ มาณความเข้มข้นของก๊ าซโอโซนจากเครื่ องมือวัดที่
พัฒ นาขึ้ น ฯ ในต าแหน่ ง ที่ 3 แสดงดังรู ป ที่ 7 พบว่ าค่ าที่ ป ริ ม าณความ
เข้มข้นของก๊าซโอโซนเริ่ ม อยู่ในเกณฑ์ ที่ ส ามารถฆ่ าเชื้ อโรคได้ใ นช่ วง
ประมาณนาทีที่ 12 นาที เป็ นต้นไป

รู ปที่ 4 ตาแหน่งของการวัดความเข้มข้นของปริ มาณก๊าซโอโซน

3.

ผลการวิจัยและการอภิปราย

3.1

ประสิทธิภาพของการฆ่ าเชื้อโรคด้ วยโอโซน (ตาแหน่ ง 1)

รู ปที่ 7 ค่าประสิ ทธิภาพของการฆ่าเชื้อโรคที่ตาแหน่งที่ 3

3.4

ค่าที่ วดั ได้ปริ มาณความเข้มข้นของก๊ าซโอโซนจากเครื่ องมือวัดที่
พัฒ นาขึ้ น ฯ ในต าแหน่ ง ที่ 1 แสดงดังรู ป ที่ 5 พบว่า ค่ าที่ ป ริ ม าณความ
เข้มข้นของก๊ าซโอโซนเริ่ ม อยู่ในเกณฑ์ ที่ ส ามารถฆ่ าเชื้ อโรคได้ใ นช่ วง
ประมาณนาทีที่ 11 นาที เป็ นต้นไป

ค่าที่ วดั ได้ปริ มาณความเข้มข้นของก๊ าซโอโซนจากเครื่ องมือวัดที่
พัฒ นาขึ้ น ฯ ในต าแหน่ ง ที่ 4 แสดงดังรู ป ที่ 8 พบว่ าค่ าที่ ป ริ ม าณความ
เข้มข้นของก๊าซโอโซนเริ่ ม อยู่ในเกณฑ์ ที่ ส ามารถฆ่ าเชื้ อโรคได้ใ นช่ วง
ประมาณนาทีที่ 12 นาที เป็ นต้นไป

รู ปที่ 5 ค่าประสิ ทธิภาพของการฆ่าเชื้อโรคที่ตาแหน่งที่ 1

3.2

ประสิทธิภาพของการฆ่ าเชื้อโรคด้ วยโอโซน (ตาแหน่ ง 4)

รู ปที่ 8 ค่าประสิ ทธิ ภาพของการฆ่าเชื้อโรคที่ตาแหน่งที่ 4

ประสิทธิภาพของการฆ่ าเชื้อโรคด้ วยโอโซน (ตาแหน่ ง 2)

3.5

ค่าที่ วดั ได้ปริ มาณความเข้มข้นของก๊ าซโอโซนจากเครื่ องมือวัดที่
พัฒนาขึ้นฯ ในตาแหน่งที่ 2 แสดงดังรู ปที่ 6 พบว่าค่าที่ปริ มาณความเข้มข้น
ของก๊าซโอโซนเริ่ มอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถฆ่ าเชื้อโรคได้ในช่วงประมาณ
นาทีที่ 10 นาที เป็ นต้นไป

ประสิทธิภาพของการฆ่ าเชื้อโรคด้ วยโอโซน (ตาแหน่ ง 5)

ค่าที่ วดั ได้ปริ มาณความเข้มข้นของก๊าซโอโซนจากเครื่ องมือวัด ที่
พัฒ นาขึ้ นฯ ในต าแหน่ งที่ 5 แสดงดัง รู ป ที่ 9 พบว่ าค่ าที่ ป ริ ม าณความ
เข้ม ข้น ของก๊ าซโอโซนเริ่ ม อยู่ในเกณฑ์ ที่ ส ามารถฆ่ าเชื้ อโรคได้ใ นช่ วง
ประมาณนาทีที่ 10 นาที เป็ นต้นไป

รู ปที่ 6 ค่าประสิ ทธิภาพของการฆ่าเชื้อโรคที่ตาแหน่งที่ 2

รู ปที่ 9 ค่าประสิ ทธิภาพของการฆ่าเชื้อโรคที่ตาแหน่งที่ 5
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3.6

การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของการฆ่ าเชื้ อ โรคด้ ว ย
โอโซนทั้ง 5 จุด

4.

สรุป
บทความนี้ น าเสนอการประเมิน ประสิ ท ธิ ภาพการฆ่ าเชื้ อโรคด้วย
เครื่ อ งผลิต ก๊าซโอโซนแบบพกพาเชิ งพาณิ ช ย์ที่ ใ ช้ภายในอาคารที่ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบการอบฆ่าเชื้อด้วยก๊าซโอโซนในปริ มาณความเข้มข้น
สู ง ซึ่ งเป็ นวิธีก ารที่ เป็ นนิ ยมน ามาใช้อาคารและสถานที่ เพื่ อฆ่ าเชื้ อโรค
ในช่ ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19 โดยการประเมิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพมี ก ารใช้เครื่ อ งมื อ วัด ปริ ม าณก๊ าซโอโซนแบบพกพาที่
พัฒนาขึ้น วิธีการประเมินประสิ ทธิภาพเพื่อวัดการกระจายของก๊าซโอโซน
ได้ทดสอบภายในห้องที่มีขนาด 36 ลูกบาศก์เมตร และขนาดห้อง 412.92
ลูก บาศก์เมตร โดยเลือกใช้เครื่ องก าเนิ ดโอโซนมี คุ ณ สมบัติป ล่อยก๊าซ
โอโซนได้ 32 กรั ม /ชั่วโมง ก าหนดระยะเวลาการทางาน 30 นาที และ
ก าหนดต าแหน่ งจุดวัดก๊าซโอโซนทั้งหมด 5 ตาแหน่ ง ผลการทดสอบ
ประสิ ทธิภาพของการวัดปริ มาณความเข้มก๊าซโอโซนทั้ง 5 จุด พบว่าค่าที่
วัดได้มีค วามเข้มข้นของปริ มาณก๊าซสู งกว่า 2.5 ppm นานกว่า 5 นาที
ที่บ่งบอกได้ว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทุกจุด ทาให้สรุ ปได้ว่าเครื่ องผลิตก๊าซ
โอโซนแบบพกพาเชิงพาณิ ชย์ที่ใช้ภายในอาคารสามารถทางานได้ตรงตาม
มาตรฐาน อันจะทาให้ ผูใ้ ช้งานนาไปใช้งานภายในอาคารที่ พกั อาศัยได้
อย่างมัน่ ใจและห่ างใกล้จากเชื้อโรค โดยภาพรวมประสิ ทธิภาพการเครื่ อง
ผลิ ต ก๊ าซโอโซนแบบพกพาเชิ งพาณิ ช ย์ข นาด 32 กรั ม /ชั่ว โมง เหมาะ
สาหรับใช้ภายในอาคารที่มีขนาดประมาณ 36 ลูกบาศก์เมตร หรื อแตกต่าง
ไม่มากเพื่อสามารถนาไปใช้เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากการ
แพร่ ระบาดของโรคอันจะทาให้ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคได้

ค่าที่ วดั ได้ปริ มาณความเข้มข้นของก๊าซโอโซนจากเครื่ องมือวัดที่
พัฒนาขึ้นฯ ในตาแหน่งที่ 1 ถึง ตาแหน่งที่ 5 ตามลาดับ แสดงดังรู ปที่ 10
พบว่าค่าที่วดั ปริ มาณความเข้มข้นของก๊าซโอโซนแต่ละจุดมีค่าอยูเ่ กณฑ์ที่
สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทุกตาแหน่ง ( 2.5 ppm เป็ นระยะเวลา 5 นาที)

รู ปที่ 10 ค่าประสิ ทธิภาพของการฆ่าเชื้อโรคที่ตาแหน่งที่ 1 ถึง ตาแหน่งที่ 5

3.7

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการฆ่ าเชื้อโรคที่ขนาด
ห้ องแตกต่ างกัน

ในงานวิจยั นี้ ได้มีการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของการฆ่าเชื้อโรค
ด้วยเครื่ องผลิตก๊าซโอโซนด้วยความสามารถในการผลิตก๊าซคงที่ และ
นามาใช้กบั ห้องที่มีพ้ืนที่มากทาการทดสอบด้วยเครื่ องผลิตก๊าซตัวเดียวกัน
ที่มีการผลิตก๊าซโอโซน 32 กรัม/ชั่วโมง โดยกาหนดห้ องทดสอบขนาด
36 ลู ก บาศก์ เมตร เที ย บกั บ ห้ อ งขนาดใหญ่ ม ากกว่ า ที่ ข นาด 412.92
ลูกบาศก์เมตร เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการผลิตความเข้มข้นของ
ก๊าซโอโซน เพื่อประเมินการกระจายของปริ มาณก๊าซโอโซนภายในห้อง
ดั ง รู ปที่ 11 จากการทดสอบพบว่ า ค่ า ที่ ป ริ มาณความเข้ ม ข้ น ของ
ก๊าซโอโซนของห้องขนาด 36 ลูกบาศก์เมตร มีค่าปริ มาณของก๊าซโอโซน
ประมาณ 3.08 ppm อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ก าหนด (  2.5 ppm เป็ นระยะเวลา
5 นาที ) ส่ วนค่ าที่ ป ริ ม าณความเข้มข้น ของก๊าซโอโซนของห้ อ งขนาด
412.92 ลูก บาศก์เมตร มี ค่ าปริ ม าณของก๊ าซโอโซนประมาณ 0.25 ppm ต่ า
กว่าเกณฑ์ที่กาหนด ( 2.5 ppm เป็ นระยะเวลา 5 นาที ) สาเหตุอนั เนื่ อง
มากจากขนาดของห้องมีพ้นื ที่มากประกอบกับก๊าซโอโซนที่เกิดขึ้นเป็ นคง
สภาวะอยู่ได้ไม่นานจึงทาให้ส ลายตัวกลายเป็ นอ็ อกซิ เจนแทนส่ งผลให้
ค่าที่วดั ได้มีปริ มาณน้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนด

เอกสารอ้างอิง
[1] CDC - How Coronavirus Spreads. Available online at:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-gettingsick/how-covid-spreads.html (accessed March 31, 2020).
[2] Adhikari SP, Meng S, Wu YJ, Mao YP, Ye RX, Wang QZ, et al.
Epidemiology, causes, clinical manifestation and diagnosis,
prevention and control of coronavirus disease (COVID-19) during
the early outbreak period: a scoping review. Infect Dis Poverty.
(2020) 9:29. doi: 10.1186/s40249-020-00646-x.
[3] Kim, J. G., Yousef, A. E., and Dave, S. 1999b. Application of
ozone for enhancing the microbiological safety and quality of
foods: a review. J. Food Prot. 62, 1071-1087.
[4] Pirani, S. (2010). Application of ozone in food industry. PhD
thesis. Doctoral Program in Animal Nutrition and Food Safety.
Universit_a degli Studi di Milano, Milan, Italy.
[5] Duan SM, Zhao XS, Wen RF, Huang JJ, Pi GH, Zhang SX, Han J,
Bi SL, Ruan L, Dong XP; SARS Research Team. Stability of
SARS coronavirus in human specimens and environment and its
sensitivity to heating and UV irradiation. Biomed Environ Sci.
2003 Sep;16(3):246-55. PMID: 14631830.

รู ปที่ 11 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของการฆ่าเชื้อโรคที่ขนาดห้องแตกต่างกัน

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”
313

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั:งที< 12
12 th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand

การพัฒนาเครื+ องอบแห้ งปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ
Development of Temperature Controlled Crab Drying Machine

อาคิรา สนธิธรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
patthayawat.s@nsru.ac.th

บทคัดย่ อ

1. บทนํา

การวิจยั นี: เป็ นการพัฒนาเครื< องอบแห้งปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ
เป็ นการศึกษา และวิจยั ขึ:นเพื<อช่วยพัฒนาเครื< องมือในการประกอบอาชี พ
ให้กบั กลุ่มเกษตรกรแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากปูนา เพื<อการส่ งเสริ มอาชี พให้
เกษตรกรนั:นมี รายได้เพิ<มขึ: น โดยคณะผูว้ ิจยั ได้ทดสอบการทํางานของ
ระบบ 2 การทดสอบ พบว่ า เครื< อ งอบแห้ ง ปู น าแบบควบคุ ม อุ ณ หภู มิ
สามารถทํางานตามอุณหภูมิที<ต: งั ไว้ได้ตรงตามที<ทดสอบ ซึ< งสามารถแสดง
ผลได้ต ามเงื< อ นไขที< ห น้า จอ LCD และสามารถอบแห้ ง ปู น าสดได้ใ น
ปริ มาณครั:งละ 1 กิโลกรัม ที<อุณหภูมิ100°C ใช้เวลาอบแห้ง 15 นาที ดังนั:น
จากการพัฒนางานวิจยั นี: สามารถนําไปใช้ในการช่ วยแก้ปัญหาด้านการ
แปรรู ปผลิตภัณฑ์ปูผงให้กบั กลุ่มเกษตรกรได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุ ด

ปู น าจัด ว่ า เป็ นแหล่ ง อาหารโปรตี น ราคาถู ก และหาได้ ง่ า ยใน
ธรรมชาติ เป็ นปู ที< มี ค วามสํา คัญ ทางเศรษฐกิ จ สํา หรั บ ชาวประมง และ
เกษตรกรรายย่อ ย เป็ นที< รู้ จ ัก และคุ น้ เคยเป็ นอย่า งดี ถื อ ได้ว่า เป็ นปู ที< มี
ความสําคัญต่อวิถีการดํารงชี วิตของคนเหล่านั:น นอกจากการขายสดแล้ว
ยังสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ปูเค็ม ปูดอง นํ:าปู ฯลฯ
เป็ นต้น ปั จจุบนั การจับปูนาไม่ได้ง่ายเหมือนในอดีต เพราะมีจาํ นวนปูใน
ธรรมชาตินอ้ ยลงทุกปี เนื<องจากการเปลี<ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั:งดิน
นํ:า ต้นไม้ การใช้สารเคมีเพื<อฆ่าแมลงและกําจัดศัตรู พืช และการใช้ปุ๋ยเคมี
[1] จึงทําให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของปูนาในธรรมชาติ
คณะผูว้ ิจยั ได้สาํ รวจข้อมูลการเพาะเลี:ยงปูนา และได้เลือกพื:นที<ศูนย์
การเรี ย นรู ้ เ พาะพัน ธุ์ ปู น าระบบออแกนิ ค ส์ ตํา บลห้ ว ยนํ:า หอม อํา เภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยเกษตรกรในพื:นที<ได้รวมกลุ่มกันเข้าร่ วม
พัฒนาอาชี พเกษตรกรรม และร่ ว มกัน เพาะพัน ธุ์ ปู น าไว้เ พื< อ เสริ ม สร้ า ง
รายได้ และอนุรักษ์พนั ธุ์ปูนาไว้ โดยเลี:ยงด้วยวิธีการทางธรรมชาติ ในการ
ให้ปูนาหากินเอง และขยายพันธุ์ในพื:นที<ธรรมชาติที<ทางศูนย์การเรี ยนรู ้ได้
จัดเตรี ยมไว้ เมื< อปูนาที< เพาะเลี: ยงไว้มีอายุเหมาะสมต่อการจําหน่ าย ทาง
กลุ่มเกษตรกรจะนํามาแปรรู ปเป็ นผลิ ตภัณฑ์อาหารแปรรู ปจากปู นาได้
อย่างหลากหลาย เช่น นํ:าพริ กปูนา คุกกี:ปูนา ปูนาผง ฯลฯ เป็ นต้น ซึ< งจาก
การสํารวจและสอบถามข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มเกษตรกรได้อธิ บายถึง
ปั ญหาด้านการแปรรู ปปูนาแบบผง เนื< องจากกระบวนการทําปูนาผงนั:น
จะต้องนําปูนาย่างกับไฟจนกระทัง< สุ ก แล้วนําไปบดให้ละเอียด แต่การย่าง
ไฟนั:น อุ ณ หภู มิ ม ัก ไม่ ค งที< เนื< อ งด้ว ยเกษตรกรใช้ก ารย่า งบนตะแกรง
บางครั: งอุ ณหภู มิที<ใช้ไม่ เพียงพอต่ อการสุ กของปู นา ทําให้ตวั ปู นาที< อยู่
ระหว่างรอการบดละเอียดนั:นเกิดเป็ นเชื: อรา หรื อเน่ าเสี ยได้ทาํ ให้สูญเสี ย
ต้นทุน และเวลาในการทํางาน อีกทั:งผลิตภัณฑ์ไม่สามารถจัดจําหน่ายได้

คําสํ าคัญ: 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 temperaturecontrolled 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

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”
314

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั:งที< 12
12 th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand
ผลจากการสํารวจ และสัมภาษณ์เกษตรกร คณะผูว้ ิจยั จึงได้นาํ ข้อมูล
มาสรุ ปเพื<อหาทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน จึ งเกิ ดเป็ นแนวคิ ดในการพัฒนา
เครื< องอบแห้งปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ ที<สามารถอบแห้งปูนาสดได้ใน
ระยะเวลาที<ผูใ้ ช้งานกําหนด ปรับตั:งอุณหภูมิได้ และใช้การแผ่รังสี ความ
ร้ อนจากฮี ตเตอร์ ที<สามารถทําให้ปูนาสุ ก และแห้งพร้ อมสู่ กระบวนการ
บดละเอียดต่อไป อีกทั:งยังใช้ระยะเวลาอบแห้งน้อยลงกว่าแบบย่างไฟด้วย
วิธีด: งั เดิ ม ปู นามี ความสะอาดไม่ สัมผัสกับเขม่ าควัน เหมาะสําหรั บการ
นําไปแปรรู ปผลิตภัณฑ์อาหารต่อไป

คุณสมบัติสะท้อนแสงทําให้ไม่สามารถดูดซับรังสี อินฟราเรดได้อย่างเต็มที<
ใช้ติดตั:งในเตาอบหรื อเหนื อคอนเวย์เยอร์ ได้ [4] การให้ความร้อนโดยรังสี
อินฟราเรด เป็ นการให้ความร้ อนซึ< งถ่ายเทพลังงานโดยการแผ่รังสี ไปยัง
วัตถุ ที<ตอ้ งการให้ความร้ อนโดยไม่ ตอ้ งมี ตวั กลางนําพาความร้ อน รั งสี
อิ นฟราเรดเป็ นคลื< นยาวที< สามารถให้ความร้ อน และทะลุผ่านเข้าไปใน
อาหารได้มาก จึงถูกนําไปประยุกต์ใช้สาํ หรับการอบแห้งอาหารต่าง ๆ [5]

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
2.1 เพื<อพัฒนาเครื< องอบแห้งปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ
2.2 เพื< อ ทดสอบการทํา งานของเครื< อ งอบแห้ ง ปู น าแบบควบคุ ม
อุณหภูมิ

รู ปที& 2 ฮีตเตอร์อินฟาเรด (Infrared Heater)

3. วรรณกรรมทีเ= กีย= วข้ อง

3.3 ปูนา
ปูนาเป็ นสัตว์น: าํ ชนิ ดหนึ< ง ที<กระดองแข็งหุ ม้ ลําตัว กระดองมีลกั ษณะ
เป็ นรู ปไข่ มีสีน: าํ ตาลดํา หรื อนํ:าตาลม่วง แหล่งที<อยูอ่ าศัยของปูนา จะขุดรู
ในทุ่งนา ตามคันนา คันคู หรื อคันคลอง โดยจะอยูใ่ กล้บริ เวณแหล่งนํ:า และ
แหล่งอาหาร และรู น: นั จะอยูใ่ นบริ เวณที<น: าํ ท่วมไม่ถึง [6] การเพาะเลี:ยงปู
นาเป็ นวิถีทางหนึ< งที<จะรักษาปูนา ที<อยูค่ ู่คนไทยมานานให้คงไว้ นอกจาก
อนุ รักษาพันธุ์แล้ว ชาวบ้านรวมทั:งเกษตรกรยังมีรายได้เสริ มนํามาใช้จ่าย
เลี:ยงครอบครัวได้อีกด้วย นอกจากนี:ยงั สามารถนําไปทําอาหารได้อีกหลาย
อย่างด้วยกัน [7]

3.1 เครืG องควบคุมอุณหภูมิ
เครื< องควบคุมอุณหู มิ ทําหน้าที<ในการประมวลผลสัญญาณอินพุตจาก
เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิ และสั<งงานเอาท์พุต เพื<อไปควบคุมอุปกรณ์ที<ในการ
เพิ<มหรื อลดอุณภูมิอีกที โดยกระบวนการควบคุมนั:นมีดว้ ยกันหลากหลาย
รู ปแบบ เช่น ON-OFF Control, PID Control, Fuzzy Logic Control โดยการ
ทํางาน คือ จะมีหวั วัดอุณหภูมิ หรื อ Temperature Sensor โดย Temperature
Controller นั:น จะทํางานโดยอาศัยองค์ประกอบด้วยกันอยู่ 3 ส่ วน คือ ส่ วน
อิ น พุ ต (Input) , ส่ ว นประมวลผล (Processing) และ ส่ ว นสุ ด ท้ า ยคื อ
เอาท์ พุ ต (Output) [2] เครื< องควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ บบดิ จิ ต อล (Digital
Temperature Controller) การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ บบที< นิ ย มที< สุ ด มี ห ลาย
ขนาดให้เ ลื อ กติ ด ตั:ง แบบยึด หน้า ตู ้ พร้ อ มเอาท์พุต ควบคุ ม การทํา งานที<
หลากหลาย ในบางรุ่ นสามารถโปรแกรมได้ดว้ ย มีการแสดงผลการทํางาน
เป็ นตัวเลข LED 7-Segment มองเห็นได้ง่ายและคมชัด ควบคุมการทํางาน
แบบ ON-OFF หรื อ PID Control ซึ< งสามารถใช้วิธีการ Auto-Tuning หรื อ
Manual ปรับตั:งค่า ช่วยให้ประหยัดเวลาในการทํางานได้ดี [3]

รู ปที& 3 ปูนา

4. วิธีการดําเนินงานวิจยั
พัฒนาเครื< องอบแห้งปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ คณะผูว้ ิจยั ได้มีกรอบ
แนวคิด ดังรู ปที< 4 และมีรายละเอียดขั:นตอนในการดําเนินการวิจยั ดังนี:
ออกแบบและสร้าง
เครื/ องอบแห้งปูนา
แบบควบคุม
อุณหภูมิ

รู ปที& 1 เครื& องควบคุมอุณหูมิแบบดิจิตอล

3.2 ฮีตเตอร์ อนิ ฟราเรด
ฮี ตเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ทาํ ความร้อนอุตสาหกรรม มีหลักการทํางานคือ
เมื<อมีกระแสไหลผ่านลวดตัวนําที<มีค่าความต้านทานสู ง จะทําให้ลวดตัวนํา
จะร้ อ นและถ่ า ยเทความร้ อ นให้กับ โหลด ดัง นั:น ลวดตัว นํา ความร้ อ น
จะต้องมี คุณสมบัติที<ทนความร้ อนสู ง ในงานวิจยั นี: คณะผูว้ ิจยั ได้เลื อก
ฮีตเตอร์อินฟราเรด (Infrared Heater) ใช้ให้ความร้อนกับวัตถุโดยไม่สมั ผัส
โดยตรง ไม่ เ หมาะกับ วัต ถุ ที< มี ล กั ษณะมัน วาว เนื< อ งจากวัต ถุ ม นั วาวจะ

ทดสอบการทํางาน
ของเครื/ องอบแห้ง
ปูนาแบบควบคุม
อุณหภูมิ

สรุ ปผลของ
เครื/ องอบแห้ง
ปูนาแบบควบคุม
อุณหภูมิ

รู ปที& 4 กรอบแนวคิดการพัฒนาเครื& องอบแห้งปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ

4.1 ออกแบบและสร้ างเครืG องอบแห้ งปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ
ในงานวิจยั นี: ได้แบ่ งส่ วนการออกแบบของเครื< องอบแห้งปู นาแบบ
ควบคุมอุณหภูมิออกเป็ น 2 ส่ วน คือ 1) ส่ วนโครงสร้าง และ 2) ส่ วนระบบ
ควบคุม โดยมีรายละเอียด ดังนี:

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”
315

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั:งที< 12
12 th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand
4.1.1 ส่ วนโครงสร้าง ได้ออกแบบถังบรรจุปูนาสดเป็ นรู ปทรงสี< เหลี<ยม
คางหมูประกอบเข้าด้วยกัน 4 ด้าน เป็ นภาชนะทรงลึกที<สามารถบรรจุปูนา
สดที<มีน: าํ หนัก 1 กิโลกรัม ทําด้วยสแตนเลสสําหรับอาหาร 304 ที<สามารถ
ทนต่อความร้อนสู งได้ และเหมาะสมกับการใช้เป็ นภาชนะใส่ อาหาร ติดตั:ง
ฮี ตเตอร์ ไว้ดา้ นบนฝาปิ ดถังบรรจุ และมี เซ็ นเซอร์ สําหรั บวัดอุณหภูมิซ< ึ ง
ติดตั:งไว้ภายใน เพื<อให้ทราบถึงอุณหภูมิขณะอบแห้งแบบเรี ยลไทม์ มีแท่น
รองถังบรรจุปูนา ที<ประกอบด้วยชุดบดละเอียดปูนาที<กลุ่มเกษตรกรมีอยู่
ดั:งเดิ มแล้วมาเป็ นส่ วนฐานรอง เมื< อผูใ้ ช้งานทําการอบแห้งตามอุณหภูมิ
และเวลาที<กาํ หนดไว้แล้วนั:น จะสามารถเปิ ดลิ:นกลไกส่ วนฐานถังบรรจุปู
นา ซึ< งอยู่ติดกับส่ วนบนของแท่ นรองถัง ทําให้เกิ ดความสะดวกในการ
บดละเอียด และผูใ้ ช้งานไม่ตอ้ งสัมผัสกับอาหารอีกด้วย

4.2 การทดสอบเครืG องอบแห้ งปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ
หลัง จากการออกแบบและพัฒ นาเครื< อ งอบแห้ ง ปู น าแบบควบคุ ม
อุ ณหภู มิเรี ยบร้ อยแล้ว คณะผูว้ ิจยั จะดําเนิ นการทดสอบการทํางานของ
เครื< องอบแห้งปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ ซึ< งแบ่งการทดสอบออกเป็ น การ
ทดสอบ ดังนี:
4.2.1 การทดสอบการทํา งานของระบบควบคุ ม อุ ณ หภู มิ โดยให้
เซ็นเซอร์ ตรวจจับความร้ อนภายในถังบรรจุปูนาสําหรับอบแห้ง จากนั:น
ปรับให้เครื< องควบคุมอุณหภูมิทาํ งานเริ< มต้นที< 50 - 110°C ซึ< งการทดสอบ
จะปรั บ อุ ณ หภู มิ เ พิ< ม ที ล ะ 10°C แล้ว ส่ ง ค่ า กลับ มาแสดงบนจอ LCD ที<
กล่องควบคุมวงจรทํางานของเครื< องอบแห้งปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ ผล
การทดสอบแสดงดังตารางที< 1

รู ปที& 5 โครงสร้างเครื& องอบแห้งปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ

ตารางที& 1 การทดสอบการทํางานของระบบควบคุมอุณหภูมิ ระหว่างที& 50 - 110°C
อุณหภูมิที&วดั ด้วย
อุณหภูมิที&
อุณหภูมิที&วดั ได้
เครื& องวัดอุณหภูมิ
ผลการทดสอบ
กําหนด
แสดงผลที&จอ LCD
เลเซอร์แบบดิจิตอล
ทําตามเงื&อนไข
50°C
49.7°C
50°C
ทําตามเงื&อนไข
60°C
59.8°C
60°C
ทําตามเงื&อนไข
70°C
68.9°C
70°C
ทําตามเงื&อนไข
80°C
78.2°C
80°C
ทําตามเงื&อนไข
90°C
89.6°C
90°C
ทําตามเงื&อนไข
100°C
99.8°C
100°C
ทําตามเงื&อนไข
110°C
109.7°C
110°C

จากการทดสอบการทํา งานของระบบควบคุ ม อุ ณ หภู มิ พบว่า เมื< อ
ผูใ้ ช้งานกําหนดค่าที< เครื< องควบคุ มอุณหภูมิเพื<อให้ฮีตเตอร์ แผ่รังสี ความ
ร้อนตามอุณหภูมิที<กาํ หนดนั:น เมื<อเซ็นเซอร์ ภายในถังบรรจุปูนาตรวจวัด
อุณหภูมิแล้ว จึงแสดงผลทางจอ LCD ได้อย่างตรงตามเงื<อนไขที<กาํ หนดไว้
เมื<อเทียบกับการใช้เครื< องวัดอุณหภูมิเลเซอร์ แบบดิ จิตอลมาทดสอบร่ วม
ด้วย จะพบว่ามีความคาดเคลื<อนทางอุณหภูมิเกิดขึ:น

4.1.2 ส่ วนระบบควบคุ ม รู ปแบบการทํางานของเครื< องอบแห้งปูนา
แบบควบคุมอุณหภูมิ เริ< มจากกดให้สวิตช์สั<งการทํางานไปยังตัวควบคุม
อุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิความร้อนไม่ถึงที<กาํ หนดไว้ เครื< องควบคุมอุณหภูมิจะ
สั<งให้ฮีตเตอร์ ทาํ งานเพื<อเพิ<มความร้ อนให้ถึงที<กาํ หนด เมื<อถึงอุณหภูมิที<
กํา หนดไว้แ ล้ว ฮี ต เตอร์ จ ะตัด การทํา งาน และจะเริ< ม การทํา งานต่ อ เมื< อ
อุณหภูมิลดลง เป็ นการเลี:ยงอุณหภูมิความร้อนให้คงที< ดังรู ปที< 6 ขั:นตอน
ของระบบควบคุมการทํางานเครื< องอบแห้งปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ

เริ< ม
เครื< องควบคุมอุณหภูมิ

รู ปที& 7 การทดสอบการอบแห้งปูนาที&อุณหภูมิ 100°C

4.2.2 การทดสอบอบแห้งปูนา โดยใช้น: าํ หนักปูนาสด 1 กิโลกรัม ตั:ง
ค่าอุณหภูมิ 100°C และ 110°C ใช้เวลาอบแห้ง 15 นาที ซึ< งผลการทดสอบ
แสดงดังตารางที< 2

ฮีตเตอร์อินฟราเรด
เซ็นเซอร์ตรวจ
สอบอุณหภูมิ

ตารางที& 2 การทดสอบอบแห้งปูนา ที&อุณหภูมิ 100°C และ 110°C ใช้เวลา 15 นาที
นํFาหนักปูนา
อุณหภูมิ
เวลาอบ (นาที)
ผลการอบ
คงเหลือ (กิโลกรัม)
15
0.22
แห้ง และสุ ก
100°C
15
0.2
แห้ง และสุ ก สี เข้ม
110°C

อุณหภูมลิ ดลง

อุณหภูมคิ งที/ตามกําหนด

ถังบรรจุปูนา

จากตารางที< 2 ผลการทดสอบอบแห้งปูนา โดยใช้น: าํ หนักปูนาสด 1
กิโลกรัม ตั:งค่าอุณหภูมิ 100°C และ 110°C ใช้เวลาอบแห้ง 15 นาที พบว่า
หากตั:งค่าอุณหภูมิอบแห้งที< 100°C ใช้เวลา 15 นาที ตัวปูนาอบแห้งที<ได้จะ

จบ
รู ปที& 6 ขัFนตอนของระบบควบคุมการทํางานเครื& องอบแห้งปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ
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บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั:งที< 12
12 th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand
แห้ง และสุ กทั:งชิ: น แต่ถา้ หากตั:งค่าอุณหภูมิอบแห้งที< 110°C ใช้เวลา 15
นาที ตัวปูนาอบแห้งที<ได้จะแห้ง และสุ กทั:งชิ:น แต่บางชิ:นที<มีขนาดเล็กจะ
มีสีเข้มขึ:น หรื อเกรี ยมเกินไป ไม่สามารถนําไปแปรรู ปต่อได้

นายชยนันท์ วิเศษวงษา
สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
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5. สรุปผลการวิจยั
ผลสรุ ป ของการวิจ ยั เรื< อ ง เครื< อ งอบแห้ง ปู น าแบบควบคุ ม อุ ณ หภู มิ
คณะผูว้ ิจยั ได้ทดสอบการทํางานของเครื< องตามเงื< อนไขทั:งสองด้าน คื อ
ด้านการทดสอบการทํางานของระบบควบคุมอุณหภูมิ โดยให้เซ็ นเซอร์
ตรวจจับความร้อนภายในถังบรรจุปูนาสําหรับอบแห้งแล้วแสดงผลทางจอ
LCD และด้านการทดสอบอบแห้งปูนา โดยใช้ปูนาสดจํานวน 1 กิโลกรัม
ตั:งค่าอุณหภูมิ 100°C และ 110°C ใช้เวลาอบแห้ง 15 นาที พบว่า เครื< อง
อบแห้งปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ สามารถทํางานได้ตรงตามที<ทดสอบ แต่
ถ้าหากตั:งค่าอุณหภูมิอบแห้งที< 110°C ใช้เวลา 15 นาที ตัวปูนาอบแห้งที<ได้
จะแห้ง และสุ กทั:งชิ: น แต่บางชิ: นที< มีขนาดเล็กจะมี สีเข้มขึ: น หรื อเกรี ยม
เกิ น ไป ไม่ ส ามารถนํา ไปแปรรู ป ต่ อ ได้ ดัง นั:น จึ ง สรุ ป ได้ว่า งานวิจ ัย นี:
สามารถนําไปใช้ช่วยแก้ปัญหาด้านการแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์ปูผงของกลุ่ม
เกษตรกร ศูนย์การเรี ยนรู ้เพาะพันธุ์ปูนาออแกนิ คส์ได้อย่างเกิดประโยชน์
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การประยุกต์ ขดลวดเหนียวนาด้ วยสนามไฟฟ้ า
An Application Induction Coil with Electromagnetic
นิคม ลนขุนทด 1 , วชิรพล แสนโซ้ ง2
1
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2

สาขาเทคโนโลยีเครื่ องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Wachirapol@gmail.com
wire and the plate to describe the break-down voltage When connected
บทคัดย่ อ
to 11kV, 18kV and 29kV loads. Parameters in research. electron distance
การเหนี ย วน าทางแม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า ในรู ป แบบอนุ ภ าคที่ เกิ ด การ
data can be numerically Analyze the break-down voltage at the input to
เปลี่ ยนแปลงสนามแม่เหล็กในบริ เวณขดลวดจะเกิ ดแรงเคลื่ อนเหนี ยวนา
the 11 kV load, increasing the number of 3 electrons on the inductor coil
ในขดลวดต่อเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าตามกฏของฟาราเดย์เมื่อมีการเคลื่ อนที่
2.24 percent more break-downs can cause load damage and distances
สัมพัทธ์ระหว่างขดลวดกับแม่เหล็กจะทาให้ฟลักซ์แม่เหล็กที่ผา่ นขดลวดมี
greater than 0.5 cm. It has a negative effect as well. For 18 kV loads, the
ปริ มาณเปลี่ ยนแปลงจึ งเกิ ดแรงเคลื่ อนไฟฟ้ าเหนี่ ยวน าทั้งนี้ แ ล้วผลของ
applicable break-down voltage is in the range of 0.5 cm. electron
งานวิจยั ใช้การประยุกต์ของกฏฟาราเดย์ที่ทาให้เกิดศักย์ไฟฟ้าภายในระบบ
distance Inside the inductor coil can hold 3 electrons and in a load of 24
วงจรไฟฟ้าเข้ากับกฏของเกาส์กรณี ที่ศกั ย์ไฟฟ้ าเกิดขึ้นบนระนาบพิกดั ฉาก
kV The best electron distance is 1.5 cm. number of electrons contained
ทรงกลมลักษณะรู ปแบบสนามไฟฟ้ าที่ใช้ในการพิจารณาคือสนามไฟฟ้ า
in one has only 0.83 percent more break-down voltage which according
ระหว่างเส้นลวดกับแผ่นราบเพื่ออธิ บายถึงแรงดันไฟฟ้ าเบรกดาวน์เมื่อต่อ
to the standard can be accepted.
เข้า โหลด 11kV, 18kV และ 29kV พารามิ เตอร์ ใ นงานวิ จ ัย ระยะห่ า ง
อิเล็กตรอน ข้อมูลได้เป็ นเชิ งตัวเลข วิเคราะห์แรงดันเบรกดาวน์ที่อินพุต
Keywords: Breakdown Voltage, Electrons, Induction Coil
เข้ากับโหลด 11 kV การเพิ่มจานวนอิเล็กตรอน 3 ตัว บนขดลวดเหนี่ ยวนา
1. บทนา
ทาให้เกิ ดเบรกดาวน์มากเดิ ม 2.24 เปอร์ เซ็ น ต์อาจทาให้โหลดเกิ ดความ
เสี ยหายได้และระยะห่ างที่มากกว่า 0.5 เซนติเมตรส่ งผลเสี ยอีกเช่นกัน ใน
ประเทศไทยในยุคสมองฝังตัวและเซนเซอร์ เป็ นช่ วงการแบ่งของมูล
ส่ วนของโหลด 18 kV แรงดัน เบรกดาวน์ ที่ใช้ได้อยู่ในช่ วงที่ มีระยะห่ าง
หนึ่ งทางด้าน ไอโอที (Internet of Things) หรื อเรี ยกได้ว่า เป็ นอุปกรณ์ ใช้
ของอิ เล็ก ตรอน 0.5 เซนติ เมตรภายในขดลวดเหนี่ ยวน าสามารถบรรจุ
ในการเชื่ อมต่อระหว่างโลกทางกายภาพและโลกดิ จิตอล โดยเซนเซอร์
อิเล็กตรอนได้ 3 ตัว และในโหลดที่ 24 kV ระยะห่ างของอิ เล็กตรอนที่ ดี
สามารถตรวจจับสิ่ งที่น่าสนใจ รวมถึ งประมวลผลจัดเก็บข้อมูล อุณหภูมิ
ที่ สุดคื อ ระยะห่ างที่ 1.5 เซนติ เมตร จานวนอิ เล็ก ตรอนที่ บรรจุ 1 ตั ว มี
อากาศ ความชื้น การเคลื่ อนไหวและความเร็ ว เซนเซอร์ สามารถวัดสมบัติ
แรงดันไฟฟ้ าเบรกดาวน์ มากขึ้น เพี ยง 0.83 เปอร์ เซ็ น ต์ซ่ ึ งตามมาตรฐาน
ทางกายภาพและเปลี่ ยนค่าที่ วดั ได้ให้เป็ นสัญญาณในอุปกรณ์ น้ นั ๆ เมื่ อ
แล้วสามารถยอมรับได้
มองถึ งระบบสัญญาณที่เชื่ อมต่อกับ เครื่ องจักรขนาดใหญ่ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ภายในครั วเรื อน ล้วนแล้ว จะประกอบไปด้วย วงจรไฟฟ้ า ที่ มี ข ดลวด
คาสาคัญ: แรงดันเบรกดาวน์, อิเล็กตรอน, ขดลวดเหนี่ยวนา
เหนี ยวนาหรื อเส้นทองแดงที่หุ้มด้วยฉนวน ถูกนาไปใช้ในวงจรไฟฟ้าและ
Abstract
วงจรอิ เล็กทรอนิ กส์ การศึก ษาตัวเหนี่ ยวนาขึงมี ความสาคัญสาหรับด้าน
Magnetic conduction cohesive to form particles in which the
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ าสื่ อสาร คุ ณ ลั ก ษณ ะของตั ว เห นี่ ยวน าเพื่ อ สร้ า ง
magnetic field changes in the area of the coil a ductile conductive force
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าจากการนาเส้รลวดมาพันรอบตัวเป็ นวงอาศัยหลัการ
is applied in the coil to an electric machine according to Faraday's law
สนามแม่เหล็กตามขั้วโลกวิ่งตัดผ่านขดลวดทาให้เกิ ดกระแสไฟฟ้ าไหล
When there is a relative motion between the coil and the magnet, it
ผ่าน
causes the magnetic flux Through the coil there is a change in quantity,
สิ่ งที่กล่าวมานั้นคืออนุ ภาคที่เกิ ดขึ้นจากพลังงานภายในโลกอยูท่ ี่การ
thus creating an induced However, the result of this research is the
เลือกใช้ประโยชน์ในแต่ละด้านเพื่อวิเคราะห์ ประยุกต์ ตามหลักทฤษฎีที่มี
application of Faraday's law that creates an internal electric potential
มา ศึกษาหาผลการทบที่เปลี่ยนไปตามตัวแปรที่ได้อา้ งไว้
Within a system of electric circuits it follows Gauss's law in which
ในงานวิจยั นี้ ศึ ก ษาผลของรัศมี อนุ ภาคอิ เล็ก ตรอนต่ อสนามไฟฟ้ า
electric potential occurs on a spherical coordinate plane electric field
วิเคราะห์โดยกฎของเกาส์บนแผ่นราบอินเล็กโทรดเพื่อวิเคราะห์ศกั ย์ไฟฟ้า
characteristic used in the consideration is the electric field between the
เกิดเบรกดาวน์ในขดลวดเหนี ยวนาส่ งผลให้เกิดไทรโบอิเล็กทริ กซ์
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2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

นอกจากนั้นแล้วในมาตรฐานนี้ ยงั กล่าวถึ งการทดสอบเปรี ยบเที ยบ
การคายแรงดัน ไฟฟ้ ากระตรงที่ ร ะดับ แรงดัน ค่ าต่ า ง ๆ กับ แท่ ง ตัว น า
(Conductor Point) และตัวนาแบบพื้นราบ (Conductor Plane) ดังตารางที่ 2
ซึ่ งผลการทดสอบนี้ จะช่ วยให้ เข้าใจถึ งการป้ องกัน หรื อการแก้ปั ญ หา
ประจุ ไฟฟ้ าสถิ ตจะคายประจุ ไฟฟ้ าลงลดแท่ งตัวน าได้ง่ายกว่าการคาย
ประจุล งตัวน าแบบพื้ น ราบ ดังนั้น เมื่ อต้องการถ่ ายเทประจุ ไฟฟ้ าสถิ ตที่
เกิ ดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ จะต้องออกแบบจุดถ่ ายเทไฟฟ้ าสถิ ตนั้น ๆ ด้วย
การสร้างแบบแท่งตัวนา เช่นการสร้างแปรงหวีโลหะหรื อการทาพื้นตัวนา
แบบผิ ว ขรุ ข ระ จะเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการถ่ ายเทประจุ ไ ฟฟ้ าสถิ ต และ
ปลอดภัยยิง่ ขึ้น

ปรากฎการณ์ ส นามไฟฟ้ าสถิ ต (electrostatic filed effects) มี ส่ ว น
สาคัญ อย่างมากในการออกแบบและการประเมิ น สภาพการทางานของ
อุ ป กรณ์ ห รื อเครื่ องมื อ ทางไฟฟ้ า สามารถบ่ ง บอกลั ก ษณะของเส้ น
ศัก ย์ไฟฟ้ า (electrical potential line) และเส้ น สนามไฟฟ้ า (electric field
line) รวมทั้งความเข้มสนามไฟฟ้ าที่ เกิ ดขึ้น ภายในอุป กรณ์ เหล่านั้น เพื่ อ
เป็ นการยืนยันความถูกต้องระหว่างทฤษฎี และการทดลอง รวมถึงผลลัพธ์
ที่ ได้ยงั มี ส่ วนช่ วยให้ ผู ้ออกแบบสามารถออกแบบรู ป ร่ างลัก ษณะของ
ชิ้ น งานหรื ออุ ป กรณ์ ที่ ดี ที่ สุ ด ขึ้ น มาก่ อ นที่ จ ะน าไปสร้ างต้น แบบเพื่ อ
ทดสอบจริ ง ซึ่ งจะช่วยทุ่นเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็ นอย่างมาก แต่
เนื่องจากรู ปแบบของชิ้นงานหรื ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในทางวิศวกรรมโดยปกติ
จะมีรูปร่ างลักษณะที่ซับซ้อน ทาให้ยากเกินกว่าจะใช้วิธีการคานวณแบบ
ปกติ ไ ด้ ดังนั้ นการวิ เคราะห์ ส นามไฟฟ้ าด้ ว ยพลศาสตร์ ข องไหลเชิ ง
คานวณ (Computational Fluid Dynamics) เข้ามาเพื่อเพิ่มศักยภาพในหาร
แก้ไขปัญหาสนามไฟฟ้า [1]
การเกิดประจุไฟฟ้าสถิตบนวัตถุมีสาเหตุมาจากหลายประการ ซึ่งอาจ
เกิดจากการเสี ยดสี กนั ระหว่างวัตถุ เช่ น การเดิ นบนพื้นเรี ยบ เกิดจาการทา
ให้ ว ตั ถุ เคลื่ อ นที่ ไ ปตามผิ ว ราบหรื อ เกิ ด จากการแยกวัต ถุ อ อกจากกัน
ตลอดจนเกิ ดการเหนี่ ยวนา กรณี การเกิ ดประจุไฟฟ้ าสถิ ตในของเหลวเมื่ อ
ของเหลวเกิดการเคลื่อนที่แล้วสัมผัสกับวัสดุอื่น ๆเช่นสัมผัสกับตัวถังหรื อ
สัมผัสกับท่อ การถ่ายเทของเหลวตลอดจนการเขย่าของเหลวสามารถเกิ ด
ประจุไฟฟ้าสถิตได้ ส่ วนจะมีปริ มาณของประจุไฟฟ้าสถิตมากน้อยเพียงใด
นั้นจะขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของเหลวและความเร็ วในการเคลื่อนที่ของของเหว
[2]
ข้อกาหนดหรื อมาตรฐานประเทศไทยเรา ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ าสถิ ต
สามารถอธิ บ ายตามมาตรฐาน IEEE 142-2007, IEEE Recommended
Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems
(Green Book) ที่ได้กล่าวถึ งโอกาสและปริ มาณค่าแรงดันไฟฟ้ าจากประจุ
ไฟฟ้ าสถิ ต ที่ เกิ ด จากเครื่ อ งจัก รหรื อ กระบวนการผลิ ต ต่ าง ๆ แสดงใน
ตารางที่ 1 การขับเคลื่ อนสายพานลาเลียง (Belted Drivers) จะมีโอกาสทา
ให้เกิ ดแรงดันไฟฟ้ าสถิ ตสู งถึ ง 60-100 กิ โลวัตต์ เช่ น เดี ยวกับเครื่ องจัก ร
ผลิ ต กระดาษ ส่ ว นการขนถ่ ายเส้ น ใยในอุ ต สาหกรรมสิ่ งทอสายพาน
ลาเลียงและรถบรรทุกน้ ามันเชื้ อเพลิง จะมีปริ มาณแรงดันไฟฟ้ าสถิ ตลดลง
ตามลาดับ
ตารางที่ 1 เครื่ องจักรหรื อกระบวนการที่ก่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้ าสถิต
ประเภทเครื่ องจักรหรื อกระบวนการ ปริมาณแรงดันไฟฟ้ าที่
ทางาน
เกิดขึน้
การขับเคลื่อนของสายพานลาเลียง
60-100 kV
การขนถ่ายอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
15-50 kV
เครื่ องจักรผลิตกระดาษ
5-100 kV
สายพานลาเลียงในโรงสี ขา้ ว
< 45 kV
รถบรรทุกถังน้ ามันเชื้อเพลิง
< 25 kV

ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบค่าแรงดันเบรกดาวน์ไฟฟ้ ากระแสตรงกับแท่งตัวนา
และพื้นราบ
แรงดันเบรกดาวน์
แรงดันเบรกดาวน์
ไฟฟ้ากระแส
ระยะช่ องว่างอากาศ (มม.) ไฟฟ้ากระตรงที่เกิด
ตรงที่เกิดกับพืน้
กับแท่ งตัวนา (kV)
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
ไทรโบอิเล็กทริ กซ์ เป็ นไฟฟ้าสถิตที่มีสาเหตุจากการขัดถู หรื อสัมผัส
แล้วแยกจากกันระหว่าง 2 วัสดุ เหตูการณ์น้ ี จะเกิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอน
ระหว่างวัส ดุ ท้ งั สองเมื่ อมี องค์ป ระกอบของโปรตรอนและอิ เล็ ก ตรอน
เท่ ากัน ฉะนั้น วัตถุ ท้ งั สองจึ งถื อเป็ นกลางทางไฟฟ้ า เมื่ อวัส ดุ ท้ งั สองถู ก
นามาผสมกัน แล้วแยกออกจากกัน ประจุลบหรื ออิ เล็กตรอนก็จะถู กย้าย
จากผิวของวัสดุหนึ่งไปสู่ อีกวัสดุหนึ่ง
กฎขอฟาราเดย์เกี่ ยวกับการเหนี่ ยวนาแม่เหล็กไฟฟ้ า (Faraday’s law
of induction) บ่ ง บอกปรากฏการณ์ ส นามแม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า ที่ ท าให้ เ กิ ด
กระแสไฟฟ้าจากขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนาเป็ นปฏิภาคโดยตรง
กับอัตราการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กที่เคลื่อนที่ผา่ นวงจร
d
(1)

dt
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 เป็ นฟลักซ์แม่เหล็กที่ผา่ นวงจรถ้ามีขดลวดล้อมรอบเป็ นพื้นที่ A

ลัก ษณะสนามไฟฟ้ าผลของการจ่ ายแรงดัน สู ง (High Voltage) ให้
ระหว่างขั้วอิเล็กโทรด (Electrode) โดยทัว่ ไปลักษณะรู ปแบบสนามไฟฟ้ า
(Electric Field) แบ่งได้เป็ น 3 ประเภท แบบที่ 1คือ สนามไฟฟ้าสม่าเสมอ
แบบที่ 2 คื อ สนามไฟฟ้ า ไม่ ส ม่ า เสมอเล็ ก น้ อ ย และแบบที่ 3 คื อ
สนามไฟฟ้ าไม่สม่าเสมอสู ง ลักษณะอิเล็กโทรดของสนามไฟฟ้ าในแต่ละ
แบบแสดงดังรู ปที่ 1 ถ้าจ่ายแรงดันไฟฟ้ าให้กบั ขั้วอิ เล็กโทรดลักษณะต่าง
ๆ ที่วางอยูใ่ นอากาศจะพบแรงดันเบรกดาวน์ (Breakdown Voltage) จะไม่
เท่ากันถึงจะจัดวางระยะห่างขั้วอิเล็กโทรดให้เท่ากันก็ตาม
สนามไฟฟ้ าสม่าเสมอคื อสนามไฟฟ้ าเท่ากันทุกจุด เช่น ในชองว่าง
อิ เล็ ก โทรดแผ่น ขนาน (Parallel Plate) จะสามารถค านวณค่ าความเข้ม
สนามไฟฟ้าสู งสุ ด (Maximum Electric Filed) ดังสมการที่ 1 เมื่อความเข้ม
สนามไฟฟ้ าสู งสุ ด แปรผกผัน ระหว่างอิ เล็ ก โทรดต่ อระยะห่ างระหว่าง
อิเล็กโทรด
สนามไฟฟ้ าแบบไม่สม่าเสมอคือความเข้มของสนามไฟฟ้ าแต่ละจุด
มีค่าแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ตาแหน่ งของจุดนั้น ความแตกต่างกัน ณ จุดต่าง
ๆ จะมากหรื อน้ อ ยขึ้ น อยู่ก ับ ลัก ษณะทางเรขาคณิ ต (Geometry) ของ
อิเล็กโทรดที่ มีสนามไฟฟ้ าไม่สม่าเสมอมากหรื อน้อยเช่ น ลักษณะการจัด
วางขั้วอิเล็กโทรดดังรู ปที่ 1 โดยค่าความเข้มข้นสนามไฟฟ้าสู งสุ ดที่เกิดขึ้น
ที่ผิวของอิเล็กโทรดทรงกลมสามารถบอกได้ดงั สมการ
V
(7)
E
d
เมื่ อ  คื อ ตั ว ประกอบการใช้ ป ระโยชน์ ส นามไฟฟ้ า (Filed
Utilization Factor) หาได้จาก
E
(8)
  ava
Emax
เมื่ อค่าเฉลี่ ยของความเข้ม สนามไฟฟ้ ามี ค่ าเท่ ากับ อัตราส่ วนประจุ
อิ เล็ ก โทรดกับ ระยะห่ างระหว่างประจุ ส าหรั บ ในกรณี ส นามไฟฟ้ าไม่
สม่ าเสมอสู ง ความเข้ม สู งสุ งจะอยู่บ ริ เวณใกล้ผิวอิ เล็ก โทรดที่ มีผิวน้อย
ที่สุดเช่ น ขั้วอิเล็กโทรดปลายแหลม เมื่อความยาวระยะห่ างออกไปจากผิว
อิเล็กโทรดตามแนวระนาบจะพบว่าค่าความเข้มสนามไฟฟ้าจะลดลงอย่าง
รวดเร็ วดังความสัมพันธ์เปรี ยบเทียบกระจายความเข้มสนามไฟฟ้าดังรู ปที่
2 อิ เ ล็ ก โทรดของสนามไฟฟ้ าไม่ ส ม่ า เสมอสู งถึ ง แม้ ว่ า ความเข้ ม
สนามไฟฟ้าสู งสุ ดจะมีค่าถึงค่าวิกฤตแล้วก็ตามการเบรกดาวน์จะยังไม่เกิ ด
แต่จะเกิ ดคอโรนาดิ สชาร์ จ (Corana Discharge) บริ เวณผิวอิเล็กโทรดเป็ น
บริ เวณที่มีความเข้มไฟฟ้าสู งสุ ด ส่ วนบริ เวณอื่น ๆ ที่ห่างออกไปจะมีความ
เข้มสนามไฟฟ้ าลดลงและไม่เกิ ดดิ สชาร์ จที่ไม่สมบูรณ์ ที่ เรี ยกว่าดิ จชาร์ จ
บางส่ วน (Partial Discharge) ปรากฏการณ์ อาจเกิ ด ขึ้น อย่างต่อเนื่ องหรื อ
เป็ นช่ วง ๆ จึงทาให้มีกระแสไหลในวงจรที่ป้อนแรงดันให้กบั อิเล็กโทรด
กระแสไฟฟ้ านี้ วดั ได้ก่อนเกิดเบรกดาวน์เรี ยกว่ากระแส คอโรนา (Corona
Current) หรื อกระแสพรี ดีสชาร์จ (Pre-Discharge Current)

วางอยูใ่ นสนามแม่เหล็ก B ฟลักซ์แม่เหล็กที่ผา่ นขดลวด

   Bd A

(2)

เมื่อ d A ค่าของเวกเตอร์ ต้ งั ฉากกับขนาดพื้น dA พิจารณากรณี ถ้า
สนามแม่เหล็กสม่าเสมอกับพื้นที่หน้าตัด

   BdA cos 0  B  dA  BA

(3)

ใช้ ส มการ (3) กับ ขดลวดที่ N รอบจะเกิ ด แรงเคลื่ อ นไฟฟ้ า
เหนี่ ยวนาในขดลวดทุกๆรอบถ้าขดลวดถูกพันไว้อย่างหนาแน่ นในแต่ละ
รอบมีเส้นผ่านศูนย์กลางหรื อพื้นที่หน้าตัดเท่ากันดังนั้นฟลักซ์แม่เหล็กที่
ผ่านขดลวดแต่ละรอบจะเท่ากัน ฟลักซ์ที่ผ่านขดลวดแต่ละรอบของโซลิ
นอยด์อุดมคติมีค่าเท่ากัน ในกรณี เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ ยวนาจะได้วา่
d
(4)
 N
dt
เมื่ อ ฟลัก ซ์ แ ม่ เหล็ ก เหล็ ก ที่ ผ่ านวงจรหนึ่ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงจะ
เสมือนมีแรงเคลื่อนที่ไฟฟ้าตามที่เรี ยกว่า แรงเคลื่อนที่ไฟฟ้าเหนี่ ยวนา
ประจุไฟฟ้ าสถิ ตมีหน่ วยเป็ นคูลอมป์ (Coulomb) แทนค่าด้วย q ค่า
ประจุ ไ ฟฟ้ าสถิ ต มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ค่ าความจุ (Capacitance) ของวัส ดุ
แทนด้วย C และค่าแรงดัน ไฟฟ้ าที่ อาจเกิ ด ขึ้ น บนวัส ดุ คื อ V เขี ยนใน
รู ปแบบสมการได้วา่
q  CV
(5)
ในทางอุตสาหกรรมจะวัดประจุไฟฟ้ าสถิ ตในรู ปของค่าศักย์ไฟฟ้ า
สถิตที่มีค่า C คงที่มีหน่วยเป็ นโวลต์ (Voltage) ขั้นตอนในการที่วสั ดุเกิ ด
การสัมผัสแยกจากกันหรื อขัดถู จนเกิ ดการถ่ายเทอิเล็กตรอนเป็ นกลไกที่
ซับซ้อนจานวนของประจุ ไฟฟ้ าที่ เกิ ด จากไทโบชาร์ จมี ผลมาจากหลาย
ปัจจัย
กฎของเกาส์ หาสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าเนื่ องจากจุดประจุไฟฟ้ า เมื่ อมี
ระยะห่ างเกิดขึ้นของประจุไฟฟ้ าที่มากกว่าหนึ่ งจุด ประจุไฟฟ้ าจะสร้ างผิว
ปิ ดสมมัติแล้วคานวณฟลักซ์ที่ผ่านผิวปิ ด จะเห็ นว่าสิ่ งที่มีอยูจ่ ริ งในระบบ
คือค่าประจุไฟฟ้ าเพียงตัวเดี ยว อิ ท ธิ พลที่ เกิ ด จากประจุไฟฟ้ าระยะใด ๆ
เมื่ อ พิ จ ารณาระบบจะเห็ น ว่ าจุ ด ที่ ห่ างจากประจุ ไ ฟฟ้ าเป็ นระยะทางที่
เท่ากันจะไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างได้เนื่ องจากระบบมีสมมาตร
ในแนวรัศมีดงั นั้นในระบบควรจินตนาการให้ผิวปิ ดเป็ นรู ปทรงกลมโดย
ให้ มี รั ศ มี ข องผิ ว สั ม ผัส เกิ ด ขึ้ นแล้ ว ค านวณฟลั ก ซ์ ไ ฟฟ้ า เพื่ อ หาค่ า
สนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์
qq
(6)
E  ke 1 2 2
r
จะได้ ข นาดของสนามไฟฟ้ า และมี ทิ ศ ทางพุ่ ง ออกทุ ก ทิ ศ ทาง
สอดคล้องกับผลที่ได้จากกฏของคูลอมป์ [3]
เมื่อเกิ ดการสะสมประจุไฟฟ้ าสถิตขึ้นที่จุดใด ๆ หากมีการคายประจุ
ไฟฟ้ าสถิ ต ผ่ า นอุ ป กรณ์ ย่ อ มเกิ ด ความเสี ยหายสร้ า งความช ารุ ดต่ อ
เครื่ องจักรกลไฟฟ้า
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b

รู ปที่ 1 อิเล็กโทรดที่มีลกั ษณะสนามไฟฟ้าแบบต่าง ๆ

รู ปที่ 2 เปรี ยบเทียบกระจายสนามไฟฟ้าของอิเล็กโทรดลักษณะต่าง ๆ

เมื่ออิ เล็กโทรดมีลกั ษณะเป็ นทรงกระบอกซ้อนแกนร่ วม (Coaxial
Electric) เส้นฟลักซ์ไฟฟ้า (Electric Flux) จะอยูแ่ นวรัศมีของทรงกระบอก
และพื้ น ผิ ว ศัก ย์ไ ฟฟ้ า เท่ า (Potential) ก็ คื อ พื้ น ผิ ว (Surface Area) ของ
ทรงกระบอก ดั ง นั้ นอาศั ย การหาปริ พั น ธ์ ส มการของแมกซ์ เ วลล์
(Maxwell’s Equation)
Q   Dd A

b

Q
dr
(12)

2L a r
a
การหาปริ พนั ธ์ในสมการที่ 11 จาก a คือรัศมีของทรงกระบอกด้าน
ในไปยัง b คือรัศมีของทรงกระบอกด้านนอกจะได้
Q
(13)
V
ln b / a 
2L
ได้ความเข้มสนามไฟฟ้ าระหว่าง a  r  b คือ
V
(14)
E
r ln b / a 
ดั ง นั้ น ความเข้ ม สนามไฟฟ้ า สู ง สุ ด E max ที่ เ กิ ด ขึ้ นที่ ผิ ว ของ
ทรงกระบอกซ้อนหาได้จาก
V
(15)
Emax  Ea 
a ln b / a 
เมื่อ a และ b คือรัศมีของทรงกระบอกภายในและด้านนอกสมการ
ที่ 15 ไม่ได้คิดปรากฏการณ์ ประจุคา้ ง (Space Charge Effect) ของไอออน
และอนุ ภาคที่ มีประจุลอยอยู่ในช่ องระหว่างท่อทรงกระบอกด้านในและ
ด้านนอก สนามไฟฟ้ าจะขึ้ น อยู่ก ับ แรงดัน ไฟฟ้ าและลัก ษณะรู ป ทรง
(Geometry) ค่ า ความเข้ ม สนามไฟฟ้ า (Electric Field Strength) จะเป็ น
สัดส่ วนระหว่างแรงดันไฟฟ้ าที่จ่ายให้กบั ทรงกระบอกภายในกับระยะห่ าง
ระหว่างภายในและด้านนอก
ข้อมูลเพิ่มเติมระดับความชื้ นของอากาศอีกปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลให้เกิ ด
ป ระ จุ ไ ฟ ฟ้ าส ถิ ต แ ล ะ ส่ งผ ล ก ระ ท บ ต่ อ ก ระ บ วน ก ารผ ลิ ต ใน
ภาคอุ ต สาหกรรม เมื่ อ ความชื้ นของอากาศในระบบการผลิ ต ของ
อุตสาหกรรมมีค่าน้อยกว่า 30 เปอร์ เซ็นต์ จะมีคุณลักษณะเป็ นอากาศแห้ง
(Dry Bulb) จะเกิ ด การคายประจุไฟฟ้ าสถิ ตได้ง่ายดังนั้น จึ งจาเป็ นต้องมี
ระบบควบคุ ม ความชื้ น ให้ เหมาะสมที่ ร ะดับ ความชื้ น ในช่ วง 60 – 70
เปอร์เซ็นต์ [4]
V   Edr 

3. ขั้นตอนการทดลองและอุปกรณ์
ในงานวิ จยั นี้ มี จุ ด ประสงค์ เปรี ยบเที ยบค่ าความเข้ม สนามไฟฟ้ า
ระยะห่ างทรงกระบอกภายในและด้านนอกเพื่อหาแรงด้านไฟฟ้ าก่อให้เกิ ด
ไทรโบอิ เ ล็ ก ทริ กซ์ วิ เ คราะห์ จ ากวงจรกระแสตรงภายใต้ข อบเขต
อิเล็กโทรดแผ่นขนานและพิจารณาจุดแรงดันไฟฟ้ าเบรกดาวน์ที่ส่งผลทา
ให้ก่อให้เกิดการเสี ยหายของอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ผลจากงานวิขยั ที่ได้รับจาก
การคานวณทฤษฎี การเกิ ดเบรกดาวน์ลกั ษณะแกปทรงกลมที่ใช้วิเคราะห์
จากมาตรฐาน IEC 60052 เบรกดาวน์ จะเกิ ด ขึ้น เมื่ อมี จานวนอิ เล็ก ตรอน
ในอะวาเลนซ์ประมาณ 108 [5]
ขอบเขตของสนามไฟฟ้ าระหว่างเส้ นลวดกับแผ่นรอบที่ เปลี่ ยนไป
ต่อเข้าโหลดที่ มากพารามิ เตอร์ ข องตัวเลข 10 +X (Electric Field Strength)
และ ตัวเลข 10 -X(Radial Distance) ค่าความเข้ม ของสนามไฟฟ้ าบนแผ่น
ราบอินเล็กโทรดหาได้จากอิ นทิ เกรตค่าสัมประสิ ทธิ์ ไอออไนเซชันของ
ทาวน์เซนต์ซ่ ึ งผลของแกปอิ เล็กตรอนที่ เปลี่ ยนไปนั้นจะมี ค่าเริ่ ม ต้น ของ
ความสนามไฟฟ้าต่างกันที่ 5 เปอร์ เซ็นต์

(9)

เมื่อ Q คือประจุไฟฟ้า D คือความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าและ A
คือพื้นที่ผิวทรงกระบอกความเข้มของสนามไฟฟ้าหาได้จาก
D
(10)
E



เมื่อ  คือค่าสภาพยอม (Permittivity) และสามารถหาค่าความเข้ม
สนามไฟฟ้าตามแนวรัศมีได้จาก
Q
(11)
E
2rL
เมื่ อ L คื อความยาวของทรงกระบอกและจะได้แ รงดัน ที่ จ่ายให้
ระหว่างกระบอกซ้อนทั้งสองคือ
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วงจรค่าแรงดันไฟฟ้ าเบรกดาวน์ อา้ งอิ งตามมาตรฐาน IEEE Std. 41995 และ IEC 60060-1, 2 ประกอบด้วย ต้นกาลังแรงดันไฟฟ้ า AC เชื่ อม
เข้าต่อเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์กินกาลังไฟฟ้ าไม่เกิ น 50 kV ต่อเข้ากับแกป
อิเล็กตรอน ขึ้นดังรู ปที่ 4, 5 และ 6 เพิ่มเข้าด้วยโวล์ตดิจิตอลมิเตอร์

แรงดันไฟฟ้ าเบรกดาวน์แปรผันโดยตรงกับการปรับระยะห่ างอิเล็กตรอน
บนขดลวดเหนียวนา
ตารางที่ 3 ค่าแรงดันเบรกดาวน์อิเล็กตรอนทรงกลม
แรงดันเบรกดาวน์ ณ จุดสูงสุด
ระยะห่าง (cm.)
(kV)
จานวนอิเล็กตรอน
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
การวิ เคราะห์ ผลการเกิ ด โดโรนาดิ ส ชาร์ จอิ เล็ ก ตรอนแบบวงกลม
ภายในระบบวงจรของโหลดคานวณค่าประจุได้ในตารางที่ 4 เพื่อบอกว่า
วงจรโหลดมี ค่าประจุ สู งสุ ดที่ รองรั บ ได้ก่ อนระบบวงจรจะเกิ ด การช ารุ
เสี ยหาย
ตารางที่ 4 ค่าประจุที่ทาให้เกิดโคโรนาดิจชาร์ จบนความเข้มของ
สนามไฟฟ้า
โหลดอินพุต
ค่าประจุ (C)
ความเข้ม
สนามไฟฟ้า
11 kV
15,227
105 – 107.5
18 kV
19,423
105.5 – 107.5
29 kV
24,896
105.75 – 107.5

รู ปที่ 3 การวิเคราะห์ความเข้มสนามไฟฟ้า

รู ปที่ 4 สนามไฟฟ้าต่อเข้าโหลด 11 kV

รู ปที่ 5 สนามไฟฟ้าต่อเข้าโหลด 18 kV

รู ปที่ 7 เปรี ยบเทียบแรงดันเบรกดาวน์

5. สรุปผล

รู ปที่ 6 สนามไฟฟ้าต่อเข้าโหลด 29 kV

ในงานวิ จ ัย นี้ ในส่ ว นผลของแรงดัน ไฟฟ้ าเบรกดาวน์ ไ ด้ มี
นักวิจยั หลายหน่ วยงานได้วิเคราะห์เป็ นจานวนมากสาหรับการปรับ
ระยะห่ างของอิ เล็ ก ตรอนโดยขอบเขตระยะห่ างไม่ ค วรเกิ น 2.5
เซนติเมตร [6], [7] ผูว้ ิจยั มีแนวคิดเพิ่มเติมของการทดสอบในการหา
ค่าแรงดันไฟฟ้ าเบรกดาวน์สาหรับฉนวนอากาศของอิเล็กโตรดแบบ
ปลายแหลมทรงกลมและแบบครึ่ งวงกลม ทดสอบในระยะห่ างที่
0.50 เซนติเมตร 1 เซนติเมตร เพิ่มขึ้นระยะละ 0.5 เซนติเมตร ตลอด
จน ถึ ง 3.5 เซ น ติ เมต ร ที่ ค วาม ชื้ น สู งสุ ด 70 %RH ผล ที่ ได้

4. ผลการศึกษาและอภิปลายผล
จากการค านวณปั จจัยแรกเพื่ อวัด ค่ าแรงดัน ไฟฟ้ าเบรกดาวน์ ข อง
อิ เล็ ก ตรอนทรงกลมบนสนามไฟฟ้ า แผ่ น ราบอิ น เล็ ก โทรดเมื่ อ ปรั บ
ระยะห่าง 0.50 เซนติเมตร 1.5 เซนติเมตร และ 3.5 เซนติเมตร ต่อเข้าโหลด
11 kV, 18kV และ 29 kV เมื่ อปรั บ ระยะห่ างของอิ เล็ ก ตรอนเพิ่ ม ขึ้ น ค่ า
แรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์จะมค่าเพิ่มมากขึ้นในตารางที่ 3 แสดงให้เห็ นค่า
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[4] Intra, P., Yawootti A., Vinitketkumnuen, U and Tippayawong, N.,
“Investigation of electric discharge of a unipolar corona-wire aero
charger”, Journal of Electrical Engineering and Technology, Vol.
6, No. 4 pp. 556 – 562, 2011.
[5] Liu, B. Y. H., Whitby, K. T. and Yu, H. H. S., “Diffusion charging
of aerosol particles at low pressure”, Journal of Applied Physics,
Vol. 38, No. 4, pp. 1592 – 1597, 1967.
[6] Plueksawan W., Apiratikul P. and Fuangsoongnern U., (2008), “
Partial Discharge Analysis for Power DistributionTransformer
Model”. 31st Electrical Engineering Conference. Pp. 299-302.
[7] Vernon K.D. (2000), “Scanning electron microscopy”. Journal of
Lii-vs Review, Vol. 13, No. 4, pp. 40-44.

แรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์เพิม่ ขึ้นตามระยะห่ างของอิเล็กตรอนผลจาก
งานวิจ ัย นี้ น าไปพัฒ นาเป็ นวิ ธี ก ารก าหนดมาตรฐานระดับ ความ
รุ นแรงเพื่อประเมินค่าความเสี่ ยงที่จะทาให้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสู งเพื่อ
ทานายความแม่นยาสาเหตุที่ทาให้อุปกรณ์ทางไฟฟ้ าชารุ ด เสี ยหาย
สรุ ปจากงานวิจยั นี้ เมื่อพิจารณาในส่ วนของแรงดันไฟฟ้ าเบรก
ดาวน์มีความคาดเคลื่อนสู งที่ 11.72 เปอร์ เซ็นต์ โดยขนาดของความ
คาดเคลื่ อนจะขึ้นอยู่กบั ลักษณะการเลื อกระยะห่ างของอิ เล็กตรอน
ต่อมาวิเคาระห์แรงดันเบรกดาวน์ ที่อินพุตเข้ากับ โหลด 11 kV การ
เพิ่มจานวนอิเล็กตรอน 3 ตัว บนขดลวดเหนี่ ยวน าทาให้ เกิ ด เบรก
ดาวน์มากเดิ ม 2.24 เปอร์ เซ็นต์อาจทาให้โหลดเกิ ดความเสี ยหายได้
และระยะห่ างที่ ม ากกว่า 0.5 เซนติ เมตรก็ ส่งผลเสี ยอี ก เช่ น กัน ใน
ส่ ว นของโหลด 18 kV แรงดัน เบรกดาวน์ ที่ ใ ช้ ไ ด้ อ ยู่ใ นช่ ว งที่ มี
ระยะห่ างของอิ เล็ก ตรอน 0.5 เซนติ เมตรภายในขดลวดเหนี่ ยวน า
สามารถบรรจุอิเล็กตรอนได้ 3 ตัว และในโหลดที่ 24 kV ระยะห่ าง
ของอิ เล็ ก ตรอนที่ ดี ที่ สุ ด คื อ ระยะห่ างที่ 1.5 เซนติ เมตร จ านวน
อิเล็กตรอนที่บรรจุ 1 ตัว มีแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์มากขึ้นเพียง 0.83
เปอร์เซ็นต์ซ่ ึงตามมาตรฐานแล้วสามารถยอมรับได้
การตรวจวัดโคโรนาดิสชาร์จพบว่าดิสชาร์ จบางส่ วนจะเกิดขึ้น
บนขดลวดเหนี่ ยวนาที่มีลกั ษณะของสนามไฟฟ้ าไม่สม่าเสมอ ซึ่ งทา
ให้ความเครี ยดสนามไฟฟ้ าบางจุดบนขดลวดเหนี่ ยวน ามี ค่าสู งกว่า
ความเครี ยดสนามไฟฟ้ าวิก ฤติ แ ต่ไม่อาจทาให้ เกิ ด เบรกดาวน์ โดย
สมบู รณ์ ได้ หากแต่ เกิ ด เพี ย งบางส่ วนในงานวิ จยั จึ งสรุ ป ค่ าโคโร
นาดิ จชาร์ จสู งสุ ดในตารางที่ 4 จึ งสรุ ป ได้ว่าค่ าขนาดของดิ สชาร์ จ
ตามผิวจะเพิ่มสู งขึ้นตามขนาดแรงดันไฟฟ้ าที่อินพุตหรื อตามการใช้
งานและอิเล็กตรอนอยูบ่ นสนามไฟฟ้ าไม่สม่ าเสมอสู งจะส่ งผลให้
เกิดโคโรนาดิชชาร์ จที่ผิวสู ง จากงานวิจยั ได้ศึกษาผลที่ ได้น้ ี อาจนาสู่
การพัฒนาต่อยอดเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ ทางศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้ าด้าน
การสื่ อสาร โดยมีวงจรที่ ประยุกต์ใช้ได้ง่ายเพื่อศึกษาความปลอดภัย
ต่อระบบวงจรไฟฟ้า
6.
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