งานประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11

ECTI-CARD 2019
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิน่ และประเทศไทยอย่างยั่งยืน
วันที่ 4 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมจัดโดย

สาส์นจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิสัยทัศน์หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คือ ความสามารถในการจัด
การศึกษา วิจัย และ บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในเขตอีสานตะวันออก
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และในพันธกิจหนึ่งที่ต้องดําเนินการคือ วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่ง
คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม เป็นหนึ่งในคณะ ฯ ที่มีความสามารถในสร้างงานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม ได้เป็นอย่างดี ในการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2019 ครั้ง
ที่ 11 ในหัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน” เป็น
การตอกย้ําถึงความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามนโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ทางคณะเทคโนโลยี อุต สาหกรรมได้ ดําเนิ นการอย่ างสอดคล้ องกับ
นโยบายของทางมหาวิทยาลัย ฯ ที่ได้วางไว้ ขอให้การจัดงานประชุมวิชาการ ฯ ในครั้งนี้ สําเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้มีความสุขในการ
ประชุม เหมือนกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัย
แห่งความสุข"

รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สาส์นจากนายกสมาคม ECTI
ขอต้อนรับนักวิจัยทุกท่านสู่การประชุมวิชาการระดับชาติ
งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 (ECTI-CARD 2019)
ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมืองแห่งนักปราชญ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติที่
มุ่งเป้าผลงานวิจัยที่เป็นการประยุกต์วิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ทําให้ใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์กับประชาชน งานประชุมวิชาการนี้เริ่มจัดขึ้นโดย
กรรมการของสมาคม ECTI ครั้งแรกจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีค.ศ. 2009 โดยการนําของ
รศ. ดร.อนันต์ ผลเพ่ิม และได้เวียนกันจัดต่อมาในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2010) มหาวิทยาลัยรังสิต (2011) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญญบุรี (2012) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2013) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา (2014) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั (2015) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครและสถาบันมาตรวิทยา (2016) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (2017) และมหาวิทยาลัยนเรศวร (2018)
ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 11 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์
อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานจัดงานร่วมกับสมาคม ECTI
ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน”
ในปีนี้ คณะผู้จัดงานได้เลือกโรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ทเป็นสถานที่จัดงาน โดย
โรงแรมนี้มีที่ตั้งอยู่นอกเมืองอุบลราชธานีฝั่งวารินชําราบและล้อมรอบด้วยสนามกอล์ฟและธรรมชาติทํา
ให้มั่นใจได้ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมจะมีความสุขในการรายงานผลงานวิจัย อภิปรายองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่นํามา
แลกเปลี่ยนกัน และเกิดความคิดใหม่ๆ ในเชิงนวัตกรรมจากสิ่งแวดล้อมที่สวยงามและบรรยากาศที่เป็น
กันเอง นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมควรใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้และศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี
ในนามของสมาคม ECTI กระผมขอแสดงความขอบคุณกรรมการผู้จัดทุกท่าน คณะทํางานจากราชภัฏ
อุบลราชธานี ผู้แต่งบทความวิจัย ผู้ตรวจบทความวิจัย และทุกท่านที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการจัดงานนี้
ขอให้การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2019 ประสบความสําเร็จและทําให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านมีความสุขกับการเรียนรู้วิชาการที่ทันสมัยใหม่ๆ และเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอุบลราชธานี กระผม
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เจอกับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ ECTI-CARD ทุกๆ ปีตลอดไป

ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จํานงไทย
นายกสมาคม ECTI

สาส์นจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
" การพัฒนาท้องถิ่นถือเป็นหัวใจสําคัญของยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เนื่องด้วยหากท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน พื้นที่ต่าง ๆ ก็จะ
เกิดความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และอื่น ๆ "
ในการจั ด การประชุ ม วิ ช าการ ระดั บ ชาติ ECTI-CARD 2019 ในหั ว ข้ อ
“นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่าง
ยั่งยืน” เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โดยได้รับความไว้วางใจจากทาง สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและ
ส า ร ส น เ ท ศ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ห รื อ Electrical Engineering/Electronics, Computer,
Telecommunications and Information Technology Association of Thailand (ECTI Thailand)
มีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัย งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการพัฒนาเชิง
ประยุกต์ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถนําผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่น ระดับสากล
และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้
ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติในการจัดงานในครั้งนี้ และ
ทางคณะ ฯ ขอต้ อ นรั บ คณาจารย์ นั ก วิ จั ย นั ก ศึ ก ษา และผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ า น เข้ า สู่ เ มื อ ง
อุบลราชธานี ซึ่งได้ชื่อว่า "อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ําสองสี มีปลาแซ่บหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทย
นักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ําเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล"
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ที่ให้การสนับสนุนในทุกด้านของการจัดงาน และขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จํานงไทย นายก
สมาคม ECTI ที่ให้โอกาสทางคณะ ฯ ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2019 หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจในการจัดงานครั้งนี้และอยู่ในความทรงจําของทุกท่านตลอดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Conference Committee
Advisory Chairs
รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล
รศ. ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Honorary Chairs
รศ. ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน
ผศ. พ.อ.ต.ภัทระ เกิดอินทร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

General Chairs
ผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
ศ. ดร.โกสินทร์ จํานงไทย
รศ. ดร.สินชัย กมลภิวงศ์
รศ. ดร.ชานนท์ วริสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ECTI, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ECIT, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Technical Program Chairs
ผศ. ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง
ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์
ผศ.เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Technical Program Committees
ผศ. ดร.จงลักษณ์ พาหะชา
รศ. ดร.วินัย ใจกล้า
รศ. ดร.ชานนท์ วริสาร
รศ. ดร.พีระยศ แสนโภชน์
รศ. ดร.ศราวุธ ชัยมูล
รศ. ดร.เอกรัฐ บุญเชียง
ผศ. ดร.อภิรกั ษ์ จันทร์สร้าง
รศ. ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์
ดร.ศริญญา ปะสะกวี

มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

รศ. ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
ผศ. ดร.ประสิทธิ์ นางทิน

มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Special Session Chairs
ชัยพันธ์ ประการะพันธ์
ดร.วีณา จันทร์รัชชกูล
ผศ. ดร.กฤษฏา ยิ่งขยัน
ธัญลักษม์ ดีกา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Registration Chairs
อรอุมา เนียมหอม
รัชฏาพร ศรีสรุ ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Finance Chairs
ผศ. ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล
ดร.กัญจนา พัฒนวรพันธุ์
ดวงตา ยุตวัน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Publication Chairs
ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง
บริบูรณ์ ดีกา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Publicities
ดร.นฤดม นวลขาว

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Secretary
ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา
ปิยภัทร โกษาพันธุ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Steering Committees of ECTI-CARD
ศ. ดร.โกสินทร์ จํานงไทย
ผศ. ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง
รศ. ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม
ผศ.กฤษดา ยิ่งขยัน
ผศ. ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ
ดร.ชัยวัฒน์ เจษฏาจินต์
ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย
ชัยพันธ์ ประการะพันธ์
ผศ. ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา
ผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
ผศ. ดร.กันต์พงษ์ ศรีสถิตย์
รศ. ดร.สนั่น ศรีสุข
ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ สากุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
บริษัท ทางยกระดับดอนเมืองจํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับ ECTI-CARD 2019
“นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน” จัดโดย
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี และสมาคมวิ ช าการไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี มี จุ ด มุ่ ง หมายหลั ก ของการจั ด งานเพื่ อ รวบรวมผลงานวิ จั ย งานนวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์ และการพัฒนาเชิงประยุกต์ รวมถึงเพื่อ เปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถนําผลงานที่ตีพิมพ์ไป
พัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่น ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งบทความที่ส่ง
มานั้นจะได้รับการพิจารณาคุณภาพและความสมบูรณ์ของงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ บทความที่ได้รับการ
คัดเลือก และได้นําเสนอในที่ประชุมระดับชาติ ECTI-CARD 2019 จะได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่อง ECTI-CARD (ECTI-CARD Proceedings) ซึ่ง สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของสมาคม
ECTI

การจัด ECTI-CARD Conference ครั้งที่ผ่านมา











ECTI-CARD 2009, โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพ, 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ECTI-CARD 2010, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา ชลบุรี, 10-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ECTI-CARD 2011, โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพ, 5-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ECTI-CARD 2012, คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 21-22
มิถุนายน พ.ศ. 2555
ECTI-CARD 2013, มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี น ครราชสี ม า, 8-10 พฤษภาคม พ.ศ.
2556
ECTI-CARD 2014, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2557
ECTI-CARD 2015, โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ตรัง, 8-10 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ECTI-CARD 2016, โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า ประจวบคีรีขันธ์, 27-29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559
ECTI-CARD 2017, โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์เมาท์เทน เลย, 25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ECTI-CARD 2018, ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว พิษณุโลก, 26-29
มิถุนายน พ.ศ. 2561

สถานที่จัดงาน ECTI-CARD 2019
การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2019 จัดขึ้นที่ บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัดอุบลราชธานี ให้บรรยากาศของธรรมชาติท่แี สนจะสดชื่น สถานที่เงียบสงบและมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกครบครัน ห่างจากใจกลางเมืองอุบลราชธานี เพียง 15 นาที
ข้อมูลการติดต่อ
W : http://www.baansuankhunta.com
T : 0-4525-1288, 09-3498-8811, 08-7874-9585, 08-4707-0503
F : 0-4525-1290

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
ผศ.กมล บุญล้อม
ดร.กรภัสร์สิษฐ์ พรมอาสา
ผศ. ดร.กริช สมกันธา
ดร.กฤษฎา มามาตร
รศ. ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว
ดร.กัณธิดา พันธุ์เจริญ
ผศ. ดร.กิตติยา คงกระพันธ์
ผศ. ดร.เกศศักดิ์ดา ศรีโคตร
ผศ. ดร.ไกรฤกษ์ เชยชื่น
ผศ. ดร.คณิศร จี้กระโทก
ผศ. ดร.จงลักษณ์ พาหะซา
ผศ. ดร.จรินทร์ศักดิ์ แซ่เตียว
จักรพันธ์ แซ่ลี่
ผศ. ดร. จิรพงษ์ จิตตะโคตร์
ผศ. ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล
ฉัตรชัย โชคชัย
ผศ. ดร.ฉัตรพล ภคศิริ.
เฉลิมเกียรติ สุตาชา
ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง
ผศ. ดร.ชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์
ชัยพันธ์ ประการะพันธ์
ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์
ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ สากุล
ชัยวุฒิ วุทธิสิทธิ์
รศ. ดร.ชานนท์ วริสาร
ผศ. ดร.ชูเกียรติ การะเกตุ
ผศ.ชูศักดิ์ กมลขันติธร
ดร.นฤดม นวลขาว
ผศ .ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ
ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณัฐวัตร คมเฉียบ
ผศ. ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ
ดร.ธนัชชา สถิตย์จันทรากุล
ธนาฒน์ สุกนวล
ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์
ผศ. ดร.ธเนศ พัฒนธาดาพงษ์
รศ. ดร.ธวัชชัย เตชัสอนันต์
ผศ. ดร.ธวัชชัย ทองเหลี่ยม
ธัญลักษม์ ดีกา
ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ
ผศ.นนทรัฐ บํารุงเกียรติ
ผศ. ดร.นภัทร สระเอี่ยม
ผศ. ดร.นรรัตน์ วัฒนมงคล
ผศ. ดร.นาตยา คล้ายเรือง
บริบูรณ์ ดีกา
บุญช่วย ทรัพย์มนชัย
ผศ. ดร.บุรัสกร อยู่สุข
รศ. ดร.เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์
ดร.ปฏิพงษ์ เจริญเวียงเหนือ
ผศ. ดร.ประสิทธิ์ นางทิน
ผศ.ปองพล แสนสอน
ดร.ปัณณวิชญ์ ภัทร์สรณ์สิริ
ดร.ปาลีรัตน์ วงจําปา
ศ. ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
รศ. ดร.พงษ์พสิ ิฐ วุฒิดิษฐโชติ
รศ. ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์
ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์
รศ. ดร.พิพัฒน์ พรหมมี
ดร.ภมร ศิลาพันธ์
ดร.มนตรี โพธิโสโนทัย
ผศ.มานพ พิพัฒหัตถกุล
ไมตรี ธรรมมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดร.ยุทธศักดิ์ ทอดทอง
ผศ. ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน
ผศ. ดร.วรวุฒิ มรรคเจริญ
ผศ.วิชชุพงษ์ วิบูลเจริญ
ผศ. ดร.วิทวัส สิฏฐกุล
ผศ. ดร.วิทวัส ผ่องญาติ
รศ.ดร.วินัย ใจกล้า
ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส
ผศ.วิไลพร กุลตังวัฒนา
ดร.ศรัญ ดวงสุวรรณ
ศราวุฑ คงลําพันธ์
ดร.ศริญญา ปะสะกวี
ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม
ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา
ผศ. ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์
ผศ.ศุภกิต แก้วดวงตา
ดร.ศุวิล ชมชัย
รศ. ดร.สมชัย รัตนธรรมพันธ์
ดร.สมบัติ วนิชประภา
ผศ. ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์
ผศ. ดร.สังวาล บกสุวรรณ
สัญฌา พันธุ์แพง
ดร.สันติ กูลการขาย
ผศ. ดร.สันติ หวังนิพพานโต
ผศ. ดร.สายชล ชุดเจือจีน
ผศ. ดร.สิรภพ ตู้ประกาย
ผศ. ดร.สุกญ
ั ญา แพรสมบูรณ์
ผศ. ดร.สุธาสินี ละมุลตรี
สุรชัย จันทร์ฉาย
ผศ.สุรชัย ชัยทัศนีย์
ผศ. ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยา
เขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(วิทยาเขตภาคพายัพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สุรินทร์ อ่อนน้อม
ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล
ผศ. ดร.อดิเรก จันตะคุณ
รศ. ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม
ดร.อภัยภักดิ์ ประทุมทิพย์
ผศ. ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง
ดร.อ้อยใจ อ่องหร่าย
ดร.อัญชลี มโนสืบ
ดร.อานนท์ สิงห์เสถียร
ดร.อิทธิเศก นิลกําแหง
ศ.อิสระชัย งามหรู
ดร.อังคณา เจริญมี
ดร.เอกพงษ์ คงสมบัติ
ผศ. ดร.เอกรัฐ หล่อพิเชียร
รศ. ดร.เอกรัฐ บุญเชียง
ผศ.เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล
รศ.โอภาส ศิริครรชิตถาวร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สรุปจํานวนบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2019
จํานวนบทความทีส่ ่งเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
ผ่านการพิจารณา
นําเสนอแบบบรรยาย
นําเสนอแบบโปสเตอร์
ไม่ผ่านการพิจารณา

172 บทความ
162 บทความ
149 บทความ
13 บทความ
10 บทความ

สรุปจํานวนบทความที่ผ่านการพิจารณา
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5
กลุ่มที่ 6
กลุ่มที่ 7
กลุ่มที่ 8
กลุ่มที่ 9
กลุ่มที่ 10
กลุ่มที่ 11
กลุ่มที่ 12
กลุ่มที่ 13
กลุ่มที่ 13
1)

การเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรม การเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา
การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน บ้านอัตโนมัติ
การเรียนการสอนทางไกล การศึกษาบันเทิง คอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน
การกู้ภัย ระบบเตือนภัย และ พยากรณ์
การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย
การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม
ธุรกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม
ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ
มาตรวิทยา การวัดและควบคุม
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
STEM เทคโนโลยีการศึกษา
หัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Special Session
ความท้าทายและโอกาสจากการบูรณาการเทคโนโลยี IoT และ
แม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับนวัตกรรมไทย 4.0
2) นวัตกรรมเครื่องมือวัดและสมองกลฝังตัวเพื่อเทคโนโลยีการวัดและการควบคุม
3) นวัตกรรมเพื่อพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
4) วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5) เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของมนุษย์
6) เทคโนโลยีการวัดขั้นสูง และนวัตกรรมไอที 4.0
7) เทคโนโลยีสําหรับเมืองอัจฉริยะ
8) Data Analytics/Visualization
9) การจัดการและการควบคุมระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ในสมาร์ทกริด
10) วิศวกรรมศึกษาและการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี
11) การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อประเทศไทย 4.0

10 บทความ
5 บทความ
7 บทความ
1 บทความ
3 บทความ
4 บทความ
2 บทความ
0 บทความ
1 บทความ
4 บทความ
20 บทความ
4 บทความ
11 บทความ
3 บทความ
8 บทความ
37 บทความ
10 บทความ
10 บทความ
5 บทความ
10 บทความ
1 บทความ
0 บทความ
3 บทความ
3 บทความ

กําหนดการสําหรับการประชุม ECTI-CARD 2019
เวลา
08.00 - 17.00
13.00 - 17.00
18.00 - 21.00
08.00 - 12.00
09.00 - 09.15

09.15 – 09.45
09.45 – 10.15
10.15 - 10.30
10.30 – 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
14.00 - 16.00
15.00 - 15.15

วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562
รายการ
สถานที่
เตรียมสถานที่ & Technical Prepare
บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
วันพุธ ที่ 5 มิถนุ ายน 2562
ลงทะเบียนร่วมงาน
บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
Welcome Party
ริมสระว่ายน้ํา
วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562
ลงทะเบียนร่วมงาน
หน้าห้องเอนกประสงค์
- พิธีเปิดงานประชุม ECTI-CARD 2019
ห้องเอนกประสงค์
- กล่าวรายงานการจัดงานโดย คณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ประธาน กล่าวเปิดงาน
- นายกสมาคม ECTI กล่าวต้อนรับ
- ถ่ายภาพร่วมกัน
Keynote Speaker:
ห้องเอนกประสงค์
รศ. ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ (มอ.)
Keynote Speaker:
ห้องเอนกประสงค์
รศ. ร.อ. ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน (สจล.)
รับประทานอาหารว่าง
หน้าห้องเอนกประสงค์
Keynote Speaker:
ห้องเอนกประสงค์
ศ. ดร.ดุสิต นิยะโต (NTU)
เสวนา
ห้องเอนกประสงค์
รับประทานอาหารกลางวัน
หน้าห้องเอนกประสงค์
Workshop และการแข่งขันการวัดทางไฟฟ้า
ห้องเอนกประสงค์
โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
นําเสนอผลงานภาคบรรยาย (1 เรื่อง 15 นาที) ห้องอิ่มบุญ 1, 4 – 6 และห้องเธียร์เตอร์
ประชุมกรรมการ Steering
ห้องอิ่มบุญ 2,3
รับประทานอาหารว่าง
หน้าห้องประชุม

15.15 - 17.00
18.00 - 23.00

08.30 - 10.40
09.00 - 12.00
10.40 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.15

นําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
ห้องเอนกประสงค์
Banquet
18.00 - 23.00
- กล่าวต้อนรับเข้าร่วมงานเลี้ยง Banquet
โดย นายกสมาคม ECTI
- ประกาศ Best Papers และขอบคุณ
ผู้เข้าร่วมงาน ผูส้ นับสนุน และทีมงานฝ่าย
ต่าง ๆ
- มอบธง ECTI-CARD และประชาสัมพันธ์
การจัดงาน ECTI-CARD 2020
วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562
นําเสนอผลงานภาคบรรยาย (1 เรื่อง 15 นาที) ห้องอิ่มบุญ 1, 4 – 6 และห้องเธียร์เตอร์
ประชุมคณะกรรมการ ECTI
ห้องเอนกประสงค์
รับประทานอาหารว่าง
บริเวณหน้าห้องเธียร์เตอร์
นําเสนอผลงานภาคบรรยาย (1 เรื่อง 15 นาที) ห้องอิ่มบุญ 1, 4 – 6 และห้องเธียร์เตอร์
รับประทานอาหารกลางวัน
บริเวณหน้าห้องเธียร์เตอร์
นําเสนอผลงานภาคบรรยาย (1 เรื่อง 15 นาที) ห้องอิ่มบุญ 1, 4 – 6 และห้องเธียร์เตอร์
รับประทานอาหารว่าง
บริเวณหน้าห้องเธียร์เตอร์

ตารางการนําเสนอบทความ
วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562
เวลา 13.00 - 15.00 น.
Section

ห้องอิ่มบุญ 1
ประธาน
รองประธาน
บทความ

การเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมการเกษตร
รศ. ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม

ห้องอิ่มบุญ 2
ประธาน
รองประธาน
บทความ

นวัตกรรมเพื่อพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ผศ. ดร.นรรัตน์ วัฒนมงคล
อ.อภิชฎา ทองรักษ์
1106 1114 1104 1176 1107 1094 1111 1171

Section

ห้องอิ่มบุญ 4
ประธาน
รองประธาน
บทความ

การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานบ้านอัตโนมัติ
ผศ. เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล
อ.ชัยวุฒิ วุทธิสิทธิ์
1025 1149 1070 1071 1131 1132 1035 1154

Section

ห้องอิ่มบุญ 5
ประธาน
รองประธาน
บทความ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อ.ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง
อ.เอกราช ธรรมษา
1003 1013 1014 1039 1040 1041 1047 1052

Section

ห้องอิ่มบุญ 6
ประธาน
รองประธาน
บทความ

นวัตกรรมเพื่อพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

Section

1010 1024 1043 1049 1055 1060 1121 1150

ผศ. ดร.ดิเรก จันตะคุณ
ผศ. ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์
1103 1083 1110 1088 1177 1089 1082 1173

Section

ห้องเธียร์เตอร์
ประธาน
รองประธาน
บทความ

เทคโนโลยีสําหรับเมืองอัจฉริยะ
อ.บริบูรณ์ ดีกา
อ.ธัญลักษม์ ดีกา
1165 1203 1196 1195 1197 1198 1199 1200
1201 1204

วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30 - 10.30 น.
Section

ห้องอิ่มบุญ 1
ประธาน
รองประธาน
บทความ

การเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมการเกษตร
อ.ธัญลักษม์ ดีกา
อ.บริบูรณ์ ดีกา
1153 1163 1006 1030 1031 1033

Section

ห้องอิ่มบุญ 2
ประธาน
รองประธาน
บทความ

นวัตกรรมเพื่อพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ห้องอิ่มบุญ 3
ประธาน
รองประธาน
บทความ

นวัตกรรมเพื่อพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ห้องอิ่มบุญ 4
ประธาน
รองประธาน
บทความ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล

ห้องอิ่มบุญ 5
ประธาน
รองประธาน
บทความ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อ.ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง
อ.ชัยวุฒิ วุทธิสิทธิ์
1054 1059 1102 1141 1143 1161 1180

Section

Section

Section

ผศ. ดร. มนตรี โพธิโสโนทัย
ผศ. วิชชุพงษ์ วิบูลเจริญ
1084 1113 1090 1213 1091 1127 1095

ผศ. ดร.สายชล ชุดเจือจีน
ผศ.บรรณญัติ บริบูรณ์
1092 1108 1093 1123 1181 1109 1212

1037 1046 1068 1122 1140 1144 1190

Section

ห้องอิ่มบุญ 6
ประธาน
รองประธาน
บทความ

Section

ห้องเธียร์เตอร์
ประธาน
รองประธาน
บทความ

นวัตกรรมเพื่อพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ
ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ สากุล
ผศ.ปองพล แสนสอน
1080 1116 1172 1081 1105 1120 1183
ความท้าทายและโอกาสจากการบูรณาการเทคโนโลยี IoT และ
แม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับนวัตกรรมไทย 4.0
รศ. ดร.ศราวุธ ชัยมูล
1061 1062 1066 1067 1137 1145 1146

วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562
เวลา 10.45 - 12.00 น.
Section

ห้องอิ่มบุญ 1
ประธาน
รองประธาน
บทความ

การกู้ภัย ระบบเตือนภัยและการพยากรณ์
อ.บริบูรณ์ ดีกา
ผศ.เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล
1128 1142 1151 1147 1036 1063

Section

ห้องอิ่มบุญ 4

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและ
คุณภาพชีวิตของมนุษย์
ผศ.นนทรัฐ บํารุงเกียรติ

ประธาน
รองประธาน
บทความ

1023 1032 1042 1053 1125

Section

ห้องอิ่มบุญ 5
ประธาน
รองประธาน
บทความ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อ.ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง
อ.ชัยวุฒิ วุทธิสิทธิ์
1038 1129 1162 1209 1210

Section

ห้องเธียร์เตอร์
ประธาน
รองประธาน
บทความ

เทคโนโลยีการวัดขั้นสูง และนวัตกรรมไอที 4.0
ดร.วีณา จันทร์รัชชกูล
1169 1191 1099 1101 1139

วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562
เวลา 13.00 - 14.45 น.
Section

ห้องอิ่มบุญ 1
ประธาน
รองประธาน
บทความ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อ.บริบูรณ์ ดีกา
ผศ.เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล
1074 1119 1126 1133 1148 1160

Section

ห้องอิ่มบุญ 4

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและ
คุณภาพชีวิตของมนุษย์
ผศ.นนทรัฐ บํารุงเกียรติ

ประธาน
รองประธาน
บทความ

1057 1182 1051 1056 1069 1096 1124

Section

ห้องอิ่มบุญ 5
ประธาน
รองประธาน
บทความ

STEM เทคโนโลยีการศึกษา
อ.เอกราช ธรรมษา
อ.เฉลิมเกียรติ สุตาชา
1050 1065 1206 1207 1208 1211 1015

Section

ห้องเธียร์เตอร์

นวัตกรรมเครื่องมือวัดและสมองกลฝังตัวเพื่อเทคโนโลยีการวัด
และการควบคุม
ผศ. ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว

ประธาน
รองประธาน
บทความ

1159 1179 1157

Keynote Speakers

รศ. ดร.พรชัย พฤกษ์ภทั รานนต์
Ph.D. (Electrical Engineering)
University of Minnesota The United States of America

รศ. ร.อ. ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน
Ph.D. (Electrical Engineering) Imperial College of
Science, Technology and Medicine University of

ศ. ดร.ดุสิต นิยะโต
Doctor of Philosophy Electrical and
Computer Engineering, University of Manitoba,

บทความที่เข้าร่วมการประชุมแบบบรรยาย

สารบัญ
บทความทีเ่ ข้าร่วมการประชุมแบบบรรยาย
PID
1003
1006
1010
1013
1014
1015
1023
1024
1025
1030
1031
1032

1033
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041

บทความ
สายอากาศแพทช์ไมโครสตริปรูปตัวไอที่มีชั้นวางซ้อนดัชนีหักเหเท่ากับศูนย์และโครงสร้าง
EBG รูปแปดเหลี่ยมสําหรับประยุกต์ใช้งานที่ความถี่ 2.4 GHz
โต๊ะเขย่าแบบ 1 มิติ สําหรับการจําลองการเกิดแผ่นดินไหว
ชุดพ่นน้ําแรงดันสูงเคลื่อนที่แนวระนาบสําหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือน
แบบปิด ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพสําหรับเครื่องซักรองเท้ากีฬาชาญฉลาด
ระบบทดสอบความทนทานอัตโนมัติสําหรับกลอนประตูรถยนต์
การจัดการเรียนรู้วิชาเครื่องจักรกลอัตโนมัติเรื่องการจับยึดชิ้นงานระดับปริญญาตรีโดยใช้
สะเต็มศึกษา
โปรแกรมประยุกต์การตรวจจับสีวัตถุในภาพสําหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น
รถพ่นยากึ่งอัตโนมัติ
ชุดควบคุมเครื่องส่องไฟแบบอัตโนมัติสําหรับรักษาภาวะทารกตัวเหลือง
ช่องสัญญาณผกผันชนิดเรกูลาร์ไรซ์อย่างง่ายสาหรับระบบมัลติยูสเซอร์ไมโม
การกําหนดมุมควบคุมเอสอาร์จีที่ความเร็วต่ํากว่าพิกัดโดยใช้โครงข่าย
ประสาทเทียม
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสําหรับการวิเคราะห์ลักษณะนิสัยจากภาพโครงหน้าและ
เทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้าPersonality Analysis Web Application using Face
Shape and Face Recognition
การปรับปรุงความคมชัดภาพอัลตร้าซาวด์โดยการรวมฮาร์มอนิกซับ-อัลตร้า
และ เทคนิคการกรองไม่เป็นเชิงเส้น
ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะสําหรับผู้สูงอายุด้วยคําสั่งเสียง
การประยุกต์ขั้นตอนวิธีการผสมเกสรดอกไม้เพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบ
หลายยานพาหนะ
การพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านสาหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา โดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3
เครื่องจําแนกสีโดยเทคนิคโมเดลสี HSI
การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากําลังเอซีเป็นดีซีที่มีโหลดเป็นวงจรแปลงผัน
แบบบัคก์ที่มีการควบคุม
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากําลังเอซีเป็นดีซีที่มีโหลดกําลังไฟฟ้าคงตัว
สําหรับการบรรเทาการขาดเสถียรภาพโดยใช้ลูปป้อนไปหน้า
โรงเรือนเลี้ยงไก่ต้นแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ

หน้า
11
16
21
25
29
34
38
43
47
51
55
59

63
67
72
76
81
85
90
94

บทความทีเ่ ข้าร่วมการประชุมแบบบรรยาย
PID
1042
1043
1046
1047
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1059
1060
1061
1062
1063
1065
1066
1067
1068

บทความ
เครื่องตัดสายรัดพลาสติกกึ่งอัตโนมัติสําหรับงานสานไม้กวาดทางมะพร้าวของ ชุมชนวัด
สะพานอิฐ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
เครื่องต้นแบบปลูกผักอัตโนมัติ
โปรแกรมทดสอบอุณหภูมิและความชื้นในดินสําหรับโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อใช้ปลูกผัก
ออร์แกนิค
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากําลังเอซีเป็นดีซีที่เชื่อมต่อโหลดกําลังไฟฟ้าคง
ตัวที่มีการบรรเทาการขาดเสถียรภาพด้วยวิธีอาร์วีซี
หุ่นยนต์คัดแยกขนาดไข่
การตรวจวัดและประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนํา 3 เฟส ที่สภาวะการทํางาน
จริง:โครงการวิจยั สหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบการพิสูจน์ตัวตนและบันทึกการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ใบหน้า
การวัดและการถอดแบบค่าเก็บประจุเชื่อมต่อของสายสัญญาณในวงจรรวม
ขนาดใหญ่
โปรแกรมช่วยแปลอักษรเบรลล์สําหรับครูผู้สอนที่มีผู้เรียนเป็นผู้พิการทางสายตา
ระบบตรวจสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร
ไร้สาย
ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมสําหรับการเพาะผักไมโครกรีนแบบอัตโนมัติ
ระบบแจ้งเตือนผู้ป่วย-ผู้สูงอายุหกล้มแบบเวลาจริงด้วยการกระจายตัว
แบบเกาส์เซียนโดยใช้วิธีรู้จํารูปแบบการเคลื่อนที่ด้วยวิธีไดนามิกไทม์วอร์ปปิง
การวิเคราะห์โหวงเฮ้งโดยใช้การตรวจจับลักษณะปาก
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องการมอดูเลตเชิงขนาด
และการประยุกต์ใช้กับการสอนอาชีวศึกษา
การตรวจสอบคุณภาพมะม่วงน้ําดอกไม้ผ่านการประมวลผลภาพ
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อและเครือข่ายไร้สายสําหรับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
IoT บนพื้นฐานระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านอัจฉริยะ
เครื่องวัดคุณภาพสีสําหรับป้ายจราจรด้วยตัวตรวจรู้สีโดยอาศัยอินเตอร์เน็ต
ทุกสรรพสิ่ง
การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การเชื่อมโยงและควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน
คอมพิวเตอร์ สําหรับครูวิศวกรรมไฟฟ้า
การวิเคราะห์เทคนิคการหาตําแหน่งของตําหนิผ้าสําหรับการตรวจสอบคุณภาพในระบบ
การทํางานแบบเวลาจริง
ระบบตรวจวัดมลพิษฝุ่นละอองแบบต้นทุนต่ําโดยใช้เทคโนโลยี LoRaWAN
สําหรับเมืองอัจฉริยะ
เทคโนโลยี IoT สําหรับตู้ปลูกผักออร์แกนิคในครัวเรือน

หน้า
99
103
107
111
115
120
124
128
132
136
140
144
149
154
158
162
166
170
174
178
183
187

บทความทีเ่ ข้าร่วมการประชุมแบบบรรยาย
PID
1069
1070
1071
1074
1080
1081
1082
1083
1084
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1099
1101
1102
1103

บทความ
ตู้เก็บยาอัจฉริยะสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทางสายตา โดยใช้เทคโนโลยี
อาร์เอฟไอดี
การหาคําตอบการไหลของกําลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดแบบแยกกําลังงานไฟฟ้าจริง
และกําลังงานไฟฟ้ารีแอคทีฟ โดยวิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของอนุภาคกลุ่ม
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แอปพลิเคชันมิเตอร์แท็กซี่
การสร้างวงจรกรองความถี่แบบดิจิทัลที่มีผลตอบสนองอิมพัลส์จํานวนจํากัด
โดยใช้เอฟพีจีเอ
การสร้างตัวควบคุม PID โดยใช้ FPGA และนําไปประยุกต์ใช้สําหรับ
การควบคุมความเร็วมอเตอร์
ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบพีไอดีสําหรับเตาบัดกรีแผ่นวงจรพิมพ์
การออกแบบระบบควบคุมสําหรับแขนกลคัดแยกชิ้นงานอัตโนมัติ
การสร้างสัญญาณอลวนแบบม้วนคู่ด้วยโปรแกรม Matlab Simulink
การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีสําหรับระบบลูกตุ้มผกผันแบบจุดหมุนเคลื่อนที่บนตัวรถ
เทคนิคการเพิ่มอัตราขยายของสายอากาศไมโครสตริปด้วยการเพิ่มไดอิเล็กตริก
หน้าสายอากาศ
การปรับปรุงอัตราขยายสําหรับสายอากาศโมโนโพลโดยใช้โครงสร้างตัวกลาง
แบบเส้นลวดแนวตั้ง
การเพิ่มประสิทธิภาพของสายอากาศไดโพลบนแผ่นวงจรพิมพ์โดยใช้ช่องว่างแถบ
แม่เหล็กไฟฟ้า
ระบบควบคุมและตรวจสอบสถานะเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
การศึกษาเพื่อหาขนาดที่เหมาะสมของอีเจ็คเตอร์ด้วยระเบียบวิธีการหาคําตอบสําหรับ
ปัญหาที่มีหลายเป้าหมาย
การประยุกต์ใช้ท่อความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
ทําความเย็นแบบอัดไอ
อิทธิพลของสภาวะการทํางานที่ส่งผลต่อขนาดของอิเจ็คเตอร์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ขยายตัวของ
ระบบทําความเย็นแบบอัดไอ
การประยุกต์เทคนิคการเหนี่ยวนําความร้อนมาใช้ตรวจสอบแร่เงินแท้
ระบบเตือนภัยอัตโนมัติภายในบ้านผ่านทวิตเตอร์
การพัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิสําหรับการประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์
ในเครื่องพาเลทอินไลน์ยูวีเคียว
การศึกษาและพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์สําหรับแขนกลอุตสาหกรรม
แม่แรงไฟฟ้าควบคุมโดยรีโมทไร้สาย

หน้า
191
195
199
203
207
211
215
219
223
227
231
236
240
244
248
252
257
262
266
271
276
281

บทความทีเ่ ข้าร่วมการประชุมแบบบรรยาย
PID
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1113
1114
1116
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1131
1132
1133

บทความ
การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อทํานายปริมาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ที่เกิด
จากหัวพ่นไฟวัสดุพรุนเม็ดกลมอัดแน่น
เครื่องสีข้าวอเนกประสงค์ขนาดเล็ก
เครื่องต้นแบบผลิตปุ๋ยหมักอัตโนมัติจากผักตบชวาด้วยระบบถังปิดเติมอากาศแบบถังหมุน
การประยุกต์ใช้งานราสเบอรีพายสําหรับนักศึกษาประกาศยบัติวิชาชีพชั้นสูงกรณีศกึ ษา
การสร้างโอห์มดิจิตอลมิเตอร์
การออกแบบชุดสาธิตระบบการทํางานของอินเวอร์เตอร์ที่ให้สัญญาณเอาต์พุตแบบ
สี่เหลี่ยม
การออกแบบชุดสาธิตระบบการทํางานของอินเวอร์เตอร์เพียวไซน์ แบบ 1 เฟส
การพัฒนาชุดสาธิตมอเตอร์ไฟฟ้า
เครื่องตัดฟองน้ําแบบอัติโนมัติสําหรับการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์
ระบบจําลองการควบคุมอัตโนมัติแบบไร้สายของโครงข่ายการจ่ายน้ํา
อย่างชาญฉลาดด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพน้ําหนักเฉลี่ยหลายเซ็นเซอร์
ระบบเฝ้าระวังการเกิดเชื้อราในดินสําหรับการปลูกมะเขือเทศภายในโรงเรือน โดยใช้
เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
การพัฒนาเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ
การตรวจจับคุณภาพของการออกกําลังกายบริหารหน้าท้อง
เครื่องกําเนิดแรงดันอิมพัลส์
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมของสุกรด้วยเทคโนโลยี
ตรวจจับการเคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบเวลาจริง
การประยุกต์ใช้ข้อมูลจาก IoT กับ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเรียนรู้พฤติกรรม
การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
ประสิทธิภาพของชุดรับลมจากคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศสําหรับ
การผลิตไฟฟ้า
การเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ําด้วยปั้มพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบควบคุมน้ําดื่มเพื่อสุขภาพ
การพัฒนาเครื่องจุดระเบิดแบบตั้งเวลาหน่วงได้
อุปกรณ์ตรวจวัดประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์โดยใช้โปรแกรมอาดูโน่
หมวกกันน็อคอัจฉริยะสําหรับแจ้งเตือนอุบัติเหตุ
การวัดวงจรกรองความถี่แบบพาสซีพด้วยภาษาไพธอน
ต้นแบบบ้านพลังงานอัจฉริยะ “ปทุมวัน”
การควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดโดยวิธีการอนุรักษ์และแบ่งปันพลังงาน
ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมอุณหภูมิความชื้นด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้
เทคนิคการควบคุมความเร็วพัดลมระบายอากาศภายใน

หน้า
286
290
294
298
302
306
311
315
319
323
327
331
335
339
343
347
351
355
359
363
367
371
375
379
383

บทความทีเ่ ข้าร่วมการประชุมแบบบรรยาย
PID
1135
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1153
1154
1157
1159
1160
1161
1162
1163
1165
1169

บทความ
ระบบควบคุมการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
นาฬิกาข้อมือสําหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ช้อนรักษาความเสถียรสําหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
ระบบควบคุมของอุปกรณ์ตัดตอนภายในสถานีไฟฟ้าย่อยอัตโนมัติ ตามมาตรฐาน IEC
61850 สําหรับรูปแบบการจัดเรียงบัสแบบ Main and Transfer Bus
การพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้
โครงข่ายประสาทเทียม
การดําเนินการฟังก์ชันป้องกันความล้มเหลวของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ในสถานีไฟฟ้าย่อย
แบบ Main and Transfer ตามมาตรฐาน IEC 61850
หุ่นยนต์ไต่ผนัง ขับเคลื่อน 4 ล้อ
การตรวจวัดความชื้นข้าวเปลือกในเตาอบด้วยคลื่นไมโครเวฟเซนเซอร์ระบบอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง
ตู้ปลูกพืชไมโครกรีนภายในที่อยู่อาศัยที่ควบคุมการเปิด-ปิดแสงและน้ําอัตโนมัติโดยใช้
เทคโนโลยี NB-IoT
การเพิ่มความเสถียรของการส่งข้อมูลระยะไกลด้วยโดรน
การพัฒนาระบบสร้างชุดข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ
ระบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวสําหรับนักกีฬาแบดมินตัน
ระบบควบคุมแสงและอุณหภูมิในตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ระบบส่งข้อมูลระยะไกลสําหรับอุปกรณ์โทรมาตรในพื้นที่อับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
อุปกรณ์วัดความชื้นในดินแบบความลึกหลายระดับโดยใช้เทคนิคการกําเนิดความถี่
เรโซแนนท์ แสดงผลผ่านอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง
การควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดโดยวิธีการพยากรณ์โหลดล่วงหน้า
ระบบระบุตําแหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ํา
ระบบจําลองสังคมไร้เงินสด
โต๊ะควบคุมอุณหภูมิของขวดไวน์อัตโนมัติ
วงจรกรองความถี่อันดับห้าโครงสร้างทางเลือก GM-C บันไดปลายคู่สองด้าน
ด้วยการประมาณค่าแบบบัตเตอร์เวริต
ชุดทดลองการสื่อสารเส้นใยแก้วนําแสงผ่านอุปกรณ์เพิ่มลดและแยกสัญญาณ
การวัดค่าความชืน้ ในดินด้วยอุปกรณ์ราสเบอร์รี่พายและไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266
สําหรับการพัฒนานวัตกรรมเกษตรกรรมอัจฉริยะต้นทุนต่ํา
แอปพลิเคชันเพื่อเช็คราคารับซื้อข้าวเปลือกของโรงสีข้าวในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอปพลิเคชันแนะนําภาษามือผ่านคําสั่งเสียงในหมวดหมู่การทักทายเบื้องต้น

หน้า
387
391
395
400
404
408
412
416
420
424
428
432
436
440
445
450
454
458
463
467
472
476
480
484

บทความทีเ่ ข้าร่วมการประชุมแบบบรรยาย
PID
1171
1172
1173
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
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1195
1196
1197
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1199
1200
1201
1203
1204
1206

บทความ
การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง การปฏิบัติตนในการใช้บริการบ่อน้ําร้อน
ควนแคงอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
การออกแบบอินโฟกราฟิกเรื่อง แนวปฎิบัติในการควบคุมและป้องกันภาวะ
ความอ้วนในนักเรียน ป.6
สื่อเชิงโต้ตอบ 2 มิติ เรื่อง ระบบสุริยะ
ระบบแจ้งเตือนปริมาณน้ําฝนแบบอัจฉริยะ
การประยุกต์หุ่นยนต์แกนหมุน 2 ข้อต่อสําหรับย้อมสเมียร์เลือด

หน้า
489

ระบบตรวจวัดและระบบควบคุมแก๊สไร้สาย
การแก้ไขจุดอับของสัญญาณโทรศัพท์
Prediction of arm motion using electrocorticographic signals in monkeys
การควบคุมและรายงานความผิดพร่องทางไฟฟ้าของมอเตอร์เหนี่ยวนําสามเฟส
ผ่านสมาร์ทโฟน
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการล้มในห้องน้ําผ่านแอปพลิเคชันไลน์
การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีด้วยบอร์ดคิดไบร์ท
การจําแนกเชื้อเพลิงระหว่างการเผาไหม้โดยใช้สารสนเทศความร้อน
ระบบค้นหาหอพักผ่านการอัพเดตจากไลน์
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจซ่อมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ด้วยเทคนิคเครือข่ายเซ็นเซอร์
ระบบแจ้งเตือนการรับบริจาคโลหิตในกรณีฉุกเฉิน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
การพัฒนาเว็บไซต์ KM การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยใช้แนวคิด KM Deployment
Strategy เพื่อจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรแบบยั่งยืน
การทบทวนเทคนิคเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5
การพัฒนา API เพื่อสร้างฐานข้อมูลสภาพการจราจร
การพัฒนาระบบระบุตําแหน่งอุปกรณ์ของทางพิเศษโดยใช้แอปพลิเคชัน
บนโทรศัพท์มือถือ
การปรับปรุงความแม่นยําของระบบแสดงตําแหน่งสําหรับ Mobile Application
บนทางพิเศษ
การพัฒนาแบบจําลองระบบรดน้ําอัตโนมัติด้วยแอปพลิเคชัน
การออกแบบระบบแนะนําการเลือกโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องและค่าพารามิเตอร์ที่
เหมาะสมกับชุดข้อมูล
การพัฒนาชุดทดลองเพื่อศึกษาปรากฎการณ์ สนามแม่เหล็กหมุนและสนามแม่เหล็ก
กระเพื่อม

510
514
518
523

493
497
502
506

527
531
535
539
543
547
551
555
559
563
567
571
575
579

บทความทีเ่ ข้าร่วมการประชุมแบบบรรยาย
PID
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213

บทความ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วงล้อโอห์มเพื่อส่งเสริม ทักษะในเรื่องการอ่านค่าแถบสีตัว
ต้านทาน
การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ การเรียนรู้กับการทํางาน
(Work-Integrated Learning : WIL)
Fictitious Reference Iterative Tuning Method for Velocity Control of
Mecanum-wheeled Mobile Robot
The Intelligence Overhead Crane
A Light-weighted and Accurate Crowd Level Estimation Model by Pseudo
Ground-truth and Transfer Learning
The NTB Load Flow Analysis for Unbalanced Three-Phase Radial
Distribution System
The Prototype of Automatic Control System for the Vertical Hydroponic

หน้า
583
587
592
596
599
603
607

บทความวิจัย

11

การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
11h ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand

สายอากาศแพทช์ไมโครสตริปรูปตัวไอที่มีชั้นวางซ้อนดัชนีหักเหเท่ากับศูนย์และโครงสร้าง EBG รูปแปดเหลี่ยม
สาหรับประยุกต์ใช้งานที่ความถี่ 2.4 GHz
I-Shaped Microstrip Patch Antenna with Zero Refractive Index Superstrate and Octagonal-Shaped EBG
Structure for 2.4 GHz Band Application
ประพัทธ์ อานมณี1 และ พิชชานันท์ วงศ์ศิริธร2
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 086-664-4438
E-mail: Praphat.arn@rmutr.ac.th1, Pitchsnun.won@rmutr.ac.th2

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เสนอสายอากาศไมโครสตริป รูปตัวไอที่มีชั้นวาง
ซ้อนดัชนีหักเหเท่ากับศูนย์ และโครงสร้าง EBG รูปแปดเหลี่ยมสาหรับ
ประยุกต์ใช้งานที่ความถี่ 2.4 GHz ชั้นวางซ้อนถูกออกแบบจากอภิพื้นผิว
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค่ าดั ช นี หั ก เหเท่ า กั บ ศู น ย์ ส าหรั บ เพิ่ ม อั ต ราขยายและ
โครงสร้าง EBG ถูกออกแบบให้มีเฟสการสะท้อนเท่ากับศูนย์สาหรับ ลด
สั ณ ฐานของสายอากาศ โครงสร้ า ง EBG ถู ก วางล้ อ มรอบแพทช์
สายอากาศและชั้ น วางซ้ อ นถู ก วางเหนื อสายอากาศด้ วยระยะห่ าง 27
มิลลิเมตร แพทช์สายอากาศถูกดัดแปลงเป็นรูปตัวไอเพื่อลดขนาดแพทช์
สายอากาศและสามารถใช้งานร่วมกับโครงสร้าง EBG ได้ สายอากาศและ
ชั้นวางซ้อนถูกออกแบบบนวัสดุชนิด FR-4 ขนาด 90x90 ตารางมิลลิเมตร
หนา 0.8 มิ ล ลิ เมตร ค่ าคงที่ ไ ดอิ เ ล็ ก ตริ ก เท่ า กั บ 4.3 ผลการทดสอบ
สายอากาศมีสัมประสิทธิ์การสะท้อนที่ต่ากว่า -10 dB ตั้งแต่ 2.39 ถึง 2.52
GHz มีอัตราขยายเท่ากับ 8.5 dBi ที่ความถี่ 2.45 GHz
คาสาคัญ: สายอากาศไมโครสตริป, ชั้นวางซ้อน, ดัชนีหักเหเท่ากับศูนย์,
โครงสร้าง EBG

designed on FR-4 substrate with the size of 90x90 mm2, thickness of
0.8mm and dielectric constant of 4.3. The measured results of reflection
coefficient with lower than -10 dB from 2.39-2.52 GHz and the antenna
gain of 8.5 dBi at 2.45 GHz.
Keywords: microstrip antenna, superstrate, zero refractive index, EBG
structure

1. บทนา
ในระยะเวลาที่ผ่านมา สายอากาศไมโครสตริปได้รับ ความ
นิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีขนาดกะทัดรัด น้าหนักเบา สัณฐานน้อย
และสามารถนาไปใช้งานได้หลากหลาย แต่เมื่อสายอากาศไมโครสตริปมี
การแพร่กระจายคลื่นจะมีคลื่นบางส่วนที่แพร่กระจายออกด้านข้างของ
สายอากาศส่งผลให้สายอากาศมีประสิทธิภาพและอัตราขยายต่า [1]
Superstrate
Distance between the
antenna and superstrate

Antenna

รูปที่ 1 สายอากาศและชั้นวางซ้อน

Abstract
This paper presents I-shaped microstrip patch antenna with
zero refractive index superstrate and octagonal-shaped EBG structure
for 2.4 GHz band application. The superstrate is designed from
metasurface with zero refractive index property for improving the
antenna gain. The electromagnetic band gap (EBG) structure is based
on zero reflection phase for decreasing the antenna profile. The EBG
structure is mounted around the antenna patch and the superstrate is
suspended on the antenna with distance of 27 mm. The antenna patch is
modified to I-shaped for reducing the antenna patch size and suitable
for using with the EBG structure. The antenna and superstrate is

การออกแบบให้ ส ายอากาศไมโครสตริ ป มี อั ต ราขยายสู ง
จาเป็นต้องทาการบังคับการแพร่กระจายคลื่นไปในทิศทางที่ต้องการ โดย
การน าชั้ น วางซ้ อ นมาใช้ ง านร่ว มกั บ สายอากาศในลั ก ษณะวางเหนื อ
สายอากาศ [2] การออกแบบชั้ น วางซ้ อ นต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ดั ช นี หั ก เห
เท่ ากั บ ศู น ย์ [3] ซึ่ ง พิ จ ารณาจากขนาดและเฟสของสั ม ประสิ ท ธิ์ ก าร
สะท้อนและส่งผ่านของตัวชั้นวางซ้อน ดังแสดงในสมการต่อไปนี้
r 

2 1 − ( S21 + S11 )
jk0 d 1 + ( S21 + S11 )
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r 

2 1 − ( S21 − S11 )
jk0 d 1 + ( S21 − S11 )
n = 

(2)
(3)

เมื่อ n และ d คือค่าดัชนีหักเหและความหนาของชั้นวางซ้อน
ถ้าพิจารณาที่บริเวณระยะห่างของสายอากาศกับชั้นวางซ้อน ดัง แสดงใน
รูปที่ 1 พบว่าค่าสภาพเจาะจงทิศทางของสายอากาศและระยะห่างระหว่าง
สายอากาศกับชั้นวางซ้อนสามารถแสดงสมการได้ดังต่อไปนี้
D=

r + r −

4 h



1+ r
1− r

= 2 N , N = 0,1, 2,...

มิลลิเมตร d2 เท่ากับ 5.75 มิลลิเมตร d3 เท่ากับ 5.5 มิลลิเมตร w1 เท่ากับ 5
มิลลิเมตร และ w2 เท่ากับ 2 มิลลิเมตร พบว่าที่ความถี่ 2.45 GHz ค่าขนาด
และเฟสการสะท้อนของอภิพื้นผิวแบบดัดแปลงเท่ากับ -0.0057 dB และ
157.63o ตามลาดับ

(4)
(5)

จากสมการที่ (4) ชั้นวางซ้อนที่มีขนาดการสะท้อน (r) เท่ากับ
1 หรือ 0 dB ทาให้สายอากาศมีค่าสภาพเจาะจงทิศทาง (D) สูงที่สุดและ
จากสมการที่ (5) ระยะห่างระหว่างสายอากาศกับชั้นวางซ้อนจะขึ้นกับค่า
เฟสการสะท้ อ นของชั้ น วางซ้ อ น (φr) และสายอากาศ (ψ r) โดย
สายอากาศที่มีโครงสร้าง EBG ล้อมรอบซึ่งมีค่าเฟสการสะท้อนเท่ากับ
ศูนย์ (ψ r = 0) ส่ง ผลให้ ระยะห่ าง ระหว่างสายอากาศกับ ชั้น วางซ้อ น
ลดลง

รูปที่ 3 ขนาดและเฟสของสัมประสิทธิก์ ารสะท้อนและส่งผ่าน
รูปที่ 3 แสดงค่ าขนาดและเฟสของสัมประสิทธิ์การสะท้อน
และส่ ง ผ่านของตัวอภิพื้ น ผิวแบบดั ดแปลง ซึ่ งจะถู ก น ามาค านวณใน
สมการที่ (1) ถึง (3) เพื่อหาค่าดัชนีหักเห ดังแสดงในรูปที่ 4 ดังนี้

2. การออกแบบชั้นวางซ้อนและโครงสร้าง EBG
ชั้นวางซ้อนถูกออกแบบจากอภิพื้นผิว (Metasurface) มีข้อดี
คือเป็นโครงสร้างแบบระนาบและสามารถออกแบบให้มี คุณสมบัติดัชนี
หักเหเท่ากับศูนย์ โดยอภิพื้นผิวรูปร่างพื้นฐาน (บ่วงสี่เหลี่ยม) มีข้อจากัด
ในเรื่องของขนาดและการปรับจูนความถี่ตามต้องการ [4]
ในขั้นตอนถัดไป ทาการดัดแปลงรูปร่างอภิพื้นพิวเพื่อแก้ไข
ข้อจากัดดังกล่าว โดยค่าขนาดและเฟสการสะท้อนแสดงดังรูปต่อไปนี้

รูปที่ 2 ขนาดและเฟสการสะท้อนของอภิพื้นผิวแบบดัดแปลง
รูปที่ 2 แสดงผลการจาลองค่าขนาดและเฟสการสะท้อนของ
อภิ พื้ น ผิ ว แบบดั ด แปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในบริ เวณระยะห่ า งระหว่ า ง
สายอากาศกั บ ชั้ น วางซ้ อ น โดยขนาดที่ เหมาะสมคื อ d1 เท่ ากั บ 15.25

รูปที่ 4 ดัชนีหักเหเชิงซ้อน
รูปที่ 4 แสดงดัชนีหักเหเชิงซ้อน พบว่าที่ความถี่ 2.45 GHz อภิ
พื้นผิวแบบดัดแปลงมีค่าดัชนีหักเหเชิงซ้อนเท่ากับศูนย์ เมื่อนาอภิพื้นผิว
แบบดั ด แปลงมาออกแบบเป็ น ชั้ น วางซ้ อ นจะสามารถบั ง คั บ คลื่ น ที่
แพร่กระจายจากสายสายอากาศได้
ในขั้นตอนสุดท้าย ทาการออกแบบและจาลองผลโครงสร้าง
EBG โดยดัดแปลงเป็นรูปแปดเหลี่ยมมีขนาด d4 เท่ากับ 26 มิลลิเมตร w3
เท่ากับ 5 มิลลิเมตร
จากรูปที่ 5 พบว่าโครงสร้าง EBG มีเฟสการสะท้อนเท่ากับ 0o
ที่ความถี่ 2.45 GHz โดยโครงสร้าง EBG รูปแปดเหลี่ยมมีการตอบสนอง
แบนด์ วิ ด ธ์ ข องเฟสการสะท้ อ นที่ ก ว้ า งกว่ า รู ป ร่ า งทั่ ว ไป (สี่ เหลี่ ย ม)
เนื่องจากขนาดขอบของรูปแปดเหลี่ยมมีขนาดที่น้อยกว่าทาให้ค่าความ
เก็บประจุที่เกิดจากขอบในวงจรสมมูลย์ลดลง [5]

11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน”

บทความวิจัย

13

การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
11h ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand
Reflection phase (degree)
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Frequency (GHz)

z

รูปที่ 5 เฟสการสะท้อนของโครงสร้าง EBG
y

x

3. สายอากาศไมโครสตริปที่มีชั้นวางซ้อนและโครงสร้าง EBG
ในหัวข้อนี้ทาการออกแบบสายอากาศไมโครสตริปที่มีชั้นวาง
ซ้ อ นและโครงสร้ าง EBG รู ป แปดเหลี่ ย ม โดยแพทช์ ส ายอากาศถู ก
ดัดแปลงเป็นรูปตัวไอเเพื่อลดขนาดแพทช์สายอากาศและสามารถใช้งาน
ร่วมกับโครงสร้าง EBG ได้ โดยจากสมการที่ (5) และค่าเฟสการสะท้อน
ในรูปที่ 2 และรูปที่ 5 ทาให้ได้ค่าระยะห่างระหว่างสายอากาศและชั้นวาง
ซ้อน (h) เท่ากับ 27 มิลลิเมตร
จากรูปที่ 6 สายอากาศไมโครสตริปแบบแพทช์สี่เหลี่ยม (แบบ
ปกติ) (รูปที่ 6(ก)) มีขนาด Wd เท่ากับ 30 มิลลิเมตร แพทช์รูปตัวไอ (รูปที่
3(ง)) มีขนาด Wa เท่ากับ 26.54 มิลลิเมตร Wb เท่ากับ 15 มิลลิเมตรและ
Wc เท่ากับ 2 มิลลิเมตร โดยขนาดของสายอากาศและชั้นวางซ้อนมีขนาด
L เท่ากับ 90 มิลลิเมตรและหนา 0.8 มิลลิเมตร
L

(ข)
รูปที่ 7 การแพร่กระจายสนามไฟฟ้าบนสายอากาศไมโครสตริป
(ก) แบบปกติ (ข) แบบที่นาเสนอ
รูปที่ 7 แสดงการจาลองผลการแพร่กระจายสนามไฟฟ้าบน
สายอากาศไมโครสตริปแบบปกติแ ละแบบที่นาเสนอ (สายอากาศไมโครสตริ ป ที่ มี ชั้ น วางซ้ อ นและโครงสร้ าง EBG) ที่ ค วามถี่ 2.45 GHz
พบว่าสายอากาศแบบที่นาเสนอมีบริเวณการแพร่กระจายสนามไฟฟ้ า
มากกว่าแบบปกติ เนื่องจากชั้นวางซ้อนมีค่าขนาดการสะท้อนที่สูงมากทา
ให้ ค ลื่ น ที่แ พร่ก ระจายจากสายอากาศเกิ ดการสะท้ อนกลับ ไปกลับ มา
ภายในบริ เวณระหว่า งสายอากาศกั บ ชั้ น วางซ้ อ น ท าให้ เกิ ด การเพิ่ ม
จ านวนของคลื่ น ส่ ง ผ่ าน ในขณะเดี ยวกั น ชั้น วางซ้ อ นมี ค่ าดัช นี หั ก เห
เท่ากับศูนย์ทาให้ ค ลื่นส่งผ่านเดินทางตั้งฉากกับชั้นวางซ้อน ส่งผลให้
สายอากาศแบบที่นาเสนอมีค่าสภาพเจาะจงทิศทางที่สูงขึ้น

Wd

4. ผลการทดสอบ

Wd

L

ในหั วข้อนี้ทาการสร้างสายอากาศและชั้นวางซ้อนด้ วยวัสดุ
FR-4 หนา 0.8 มิลลิเมตร โดยชั้นวางซ้อนวางเหนือสายอากาศด้ วยระยะ
27 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 8

y

(ก)

z

(ข)

x

Wa

Wa

Wb

Wc

Superstrate

Radiation Source

z

y

(ค)

(ง)
h

x

(จ)

รูปที่ 6 โครงสร้างสายอากาศ (ก) แพทช์สี่เหลี่ยม (ข) สายอากาศและ
โครงสร้าง EBG (ค) ชั้นวางซ้อน (ง) แพทช์ตัวไอ (จ) ด้านข้าง

(ก)
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นาเสนอมีค วามกว้างล าคลื่นครึ่งก าลัง ที่ระนาบ xz และ yz เท่ากับ 80°
และ 70° ตามล าดับ สายอากาศแบบที่นาเสนอมีความกว้างลาคลื่นครึ่ง
กาลังแคบกว่าสายอากาศแบบปกติเนื่องจากชั้นวางซ้อนทาหน้าที่บังคับ
คลื่ น ที่ แ พร่ ก ระจายจากสายอากาศไปในทิ ศ ทางด้ า นหน้ า ส่ ง ผลให้
สายอากาศที่นาเสนอมีค่าอัตราขยายสูงขึ้น

(ค)
รูปที่ 8 สายอากาศแบบที่นาเสนอ (ก) สายอากาศที่มีโครงสร้าง EBG
(ข) ชั้นวางซ้อน (ค) ด้านข้าง

5

Gain (dBi)

ในขั้นตอนถัดไป ทาการจาลองและทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
การสะท้อน แบบรูปการแพร่กระจายคลื่น อัตราขยายและประสิทธิภาพ
การแพร่ก ระจายคลื่น ของสายอากาศแบบปกติ และสายอากาศแบบที่
นาเสนอ ดังแสดงในรูปที่ 9, 10, 11 และ 12 ตามลาดับ
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รูปที่ 12 ประสิทธิภาพการแพร่กระจายคลื่น
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รู ป ที่ 12 แสดงประสิ ท ธิ ภ าพการแพร่ ก ระจายคลื่ น โดย
สายอากาศที่นาเสนอมีประสิทธิภาพการแพร่กระจายคลื่นเพิ่มขึ้น 34.48%
เมื่อเทียบกับสายอากาศแบบปกติ

Simulated: Conventional antenna

Simulated: Proposed antenna
Measured: Proposed antenna

รูปที่ 10 แบบรูปการแพร่กระจายคลื่นระนาบ (ก) xz (ข) yz
รูปที่ 10 แสดงแบบรูปการแพร่กระจายคลื่นระนาบ xz และ yz
ที่ความถี่ 2.45GHz สายอากาศแบบปกติมีความกว้างลาคลื่นครึ่งกาลังที่
ระนาบ xz และ yz เท่ากับ 140° และ 160° ตามลาดับ สายอากาศแบบที่

5. สรุป
ชั้นวางซ้อนที่ออกแบบจากอภิพื้นผิวแบบดัดแปลงมีค่าดัชนี
หักเหเท่ากับศูนย์ทาให้คลื่นที่แพร่กระจายจากสายอากาศเดินทางตั้งฉาก
กับชั้นวางซ้อนส่งผลให้สายอากาศมีอัตราขยายสูง โครงสร้าง EBG รูป
แปดเหลี่ยมมี เฟสการสะท้ อนเท่ ากับ ศู น ย์แ ละถูก วางล้อ มรอบแพทช์
สายอากาศทาให้ ระยะห่างระหว่างสายอากาศกับชั้นวางซ้อนลดลงเมื่อ
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เทียบกับสายอากาศที่ไม่มีโครงสร้าง EBG ส่งผลให้สายอากาศมีสัณฐาน
ต่า
สายอากาศไมโครสตริปที่มีชั้นวางซ้อนและโครงสร้าง EBG
หรือสายอากาศแบบที่นาเสนอตอบสนองที่ความถี่ตั้งแต่ 2.39 ถึง 2.52
GHz มีอัตราขยายเท่ากับ 8.5 dBi ที่ความถี่ 2.45 GHz โดยผลการจาลอง
และทดสอบสายอากาศแบบที่ น าเสนอมีคุ ณ สมบั ติที่ ดีก ว่าสายอากาศ
แพทช์สี่เหลี่ยมหรือสายอากาศแบบปกติ
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โต๊ ะเขย่าแบบ 1 มิติ สาหรับการจาลองการเกิดแผ่นดินไหว
The One-Dimension shaking table for earthquake simulation
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บทคัดย่ อ
บทความนี้นาเสนอโต๊ะเขย่าแบบ 1 มิติ สาหรับการจาลองการ
เกิ ดแผ่นดิ นไหว เพื่อใช้เป็ นชุ ดทดลองในการทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพ
ของโครงสร้างในรายวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง สาขาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย โต๊ะเขย่าถูก
ออกแบบโดยใช้เทคนิ คการจาลองแผ่นดิ นไหวด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้าควบคุม
การท างานด้ ว ยไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถสั่ ง การท างานผ่ า น
ไมโครคอมพิวเตอร์ มี 2 รู ปแบบ คือ (1) แบบอัตโนมัติ และ (2) แบบมีผู้
ควบคุม ปรับระดับความรุ นแรงในการจาลองแผ่นดิ นไหวได้ 4 ระดับ คือ
ช้า ปานกลาง เร็ ว และแบบสุ่ ม มี ต ัว ตรวจรู้ ค่ า ความเร่ ง ท าหน้ าที่ ว ัด
สัญญาณที่ได้จากการจาลองการเกิ ดแผ่นดิ นไหว จานวน 4 จุด สามารถ
แสดงผลกราฟและจัดเก็บลงในฐานข้อมูลในรู ปแบบดาต้าล็อกเกอร์ เพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์ผลการจาลองการเกิ ดแผ่นดิ นไหวได้ในภายหลัง ผล
การทดสอบการทางานพบว่าโต๊ะเขย่าแบบ 1 มิติ สามารถรองรับน้ าหนัก
โครงสร้างได้ไม่นอ้ ยกว่า 50 กิโลกรัม โดยมีค่าอัตราเร่ ง 360 GAL ทางาน
ได้อย่างต่อเนื่องสูงสุด 15 นาที มีกาลังงานสู ญเสี ยประมาณ 750 วัตต์
ค าส าคั ญ : การจ าลองการเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว, ตั ว ตรวจรู ้ ค วามเร่ ง,
ไมโครคอนโทรลเลอร์ , ดาต้าล็อกเกอร์

Abstract
This paper presents the design and construction of onedimension shaking table for earthquake simulation. As it is necessary to
implement the teaching of engineering course for testing the efficiency
of the structure of civil engineering; which is a part of structure topic in
the structure of civil engineering subject, Faculty of Engineering,
Rajamangala University of Technology Srivijaya, this model is proper
to be used as an experiment set for testing and finding the efficiency of
the structure of civil engineering. The model was designed to simulate
an earthquake by using an electric motor which the operation to be
controlled by the microcontroller that it will record and display the

testing via microcomputer. There are 2 functions to control the
operating of microcontroller; manual and automatic. The system is able
to adjust 4 levels of speed: slow, medium, fast and random. It
composes of 4 points of acceleration sensors to detect the vibration
signals then the data is sent to analyze and display in a graph form on
the microcomputer and will be stored in database in a data logger
format for later analysis. The result of experiment is found that the onedimension shaking table has capability not over 50 kg. with an
acceleration of 360 GAL and continuously operate maximum at 15
minutes and the power consumption is about 750 W.
Keywords: Earthquake Simulation, Acceleration Sensor, Microcontroller,
Data Logger

1. บทนา
แผ่นดินไหวเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีสาเหตุ
มาจากการปลดปล่ อ ยพลั ง งานจากความเครี ยดที่ เ ก็ บ อยู่ ใ นหิ นใต้
พื้ น ผิ วโลกอย่างทัน ที ท ัน ใด ท าให้ เกิ ด การโค้งงอหรื อรอยแยกของผิ ว
เปลื อกโลกอย่างฉับพลันทาให้แผ่นดิ นแตกแยก ภูเขาไฟระเบิด คลื่นสึ นา
มิ แผ่น ดิ นถล่ มตามมา [1] หลายปี ที่ ผ่านมาได้มีการเกิ ดภัยแผ่นดิ น ไหว
เป็ นจานวนมากในทุกภูมิภาคของโลกรวมถึงประเทศไทย และทวีความ
รุ น แรงเพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ชี วิต และทรั พ ย์สิ น เป็ น
จานวนมาก การพังทลายของอาคารและสิ่ งปลู ก สร้ าง [2] จากข้อ มู ล
สานักงานเฝ้าระวังแผ่นดิ นไหว กรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าประเทศไทยเกิ ด
แผ่นดิ นไหวบ่อยครั้งขึ้นถึ งแม้จะมี ขนาดความรุ น แรงไม่เกิ น 5 ริ กเตอร์
แต่มีแนวโน้มว่าความรุ นแรงจะเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ [3-4] ส่ งผลให้ทวั่ โลก
มีการศึ กษาพฤติ กรรมการเกิ ดแผ่นดิ นไหวและการออกแบบโครงสร้ าง
ภายใต้สภาวะการเกิ ดแผ่นดินไหวเป็ นจานวนมาก [5] ได้มีการศึกษาและ
ทดสอบการจาลองแผ่น ดิ น ไหว 3 มิ ติ เต็มรู ปแบบ [6] โดยสถาบันวิจยั
แห่ งชาติ เพื่อวิทยาศาสตร์ และป้ องกันภัยพิบตั ิโลก ประเทศญี่ ปุ่น มีการ
จาลองแผ่นดิ นไหวเท่าขนาดโครงสร้ างจริ งใช้ระบบไฮดรอลิกส์เป็ นตัว
ขับ การศึกษาและวิจยั เกี่ ยวกับการทดสอบการสั่นไหวของอาคาร 7 ชั้น
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[7] โดยสถาบันเรนส์ซเลียร์ ประเทศญี่ปุ่นได้จาลองการเกิ ดแผ่นดิ นไหว
โดยการทดสอบกับโครงสร้างไม้เพื่อศึกษาในการรองรับกับแผ่นดิ นไหว
มีตวั ตรวจรู้ติดตั้งโดยรอบเพื่อวัดความสั่นไหวของตัวอาคาร ประเทศไทย
ก็ มี ก ารศึ ก ษาด้ ว ย ได้ มี ก ารศึ ก ษาวิ จ ัย เกี่ ย วกั บ การวิ เคราะห์ ค วามถี่
ธรรมชาติและการหาประสิ ทธิ ภาพการทางานของโต๊ะจาลองแผ่นดินไหว
ที่ช่วงความถี่ต่างๆ [8] โดยการออกแบบโมเดลในโปรแกรม SAP2000 ที่
มี ขนาดและมิ ติที่เหมื อนกับ แผ่น ฐานของโต๊ะ เขย่าจาลองแผ่น ดิ น ไหว
อย่างไรก็ตามการวิจยั ดังกล่าวมีราคาค่อนข้างสู ง เนื่ องจากใช้ระบบนิ วเม
ติกส์ อีกทั้งไม่มีตวั ตรวจรู้ วดั สัญญาณที่เกิ ดขึ้นจริ งจากการจาลองการเกิ ด
แผ่นดินไหว
จากปั ญหาดังกล่าวจึงได้คิดออกแบบสร้างโต๊ะเขย่าแบบ 1 มิติ
สาหรับจาลองการเกิดแผ่นดิ นไหวขึ้น เพื่อใช้ในทดสอบโครงสร้างที่ได้
ออกแบบภายใต้การเกิดแผ่นดิ นไหวในราคาที่เหมาะสม โดยออกแบบให้
สามารถปรับระดับความรุ นแรงในการจาลองแผ่นดิ นไหวได้ สั่งการผ่าน
ไมโครคอมพิวเตอร์ และสวิตช์ควบคุม มีตวั ตรวจรู้จานวน 4 จุด ตรวจจับ
ค่าการสัน่ สะเทือนของโครงสร้ างที่ทดสอบในตาแหน่ งต่างๆ และจัดเก็บ
ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์เพื่อใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลได้ในภายหลังต่อไป

2.1 โครงสร้ างโต๊ ะเขย่ าจาลองการเกิดแผ่นดินไหว
โครงสร้ างของโต๊ ะ เขย่าแบบ 1 มิ ติ ที่ น าเสนอ ดังในรู ป ที่ 1
สามารถแบ่ งออกได้เป็ น 6 ส่ วน คื อ (1) โครงสร้ างฐานหลัก (2) ชุ ด ส่ ง
กาลังและรางเลื่ อน (3) ฐานรั บชิ้ นงาน (4) รางเลื่ อนฐานรับโครงสร้าง (5)
ฐานรับโครงสร้าง (6) โครงสร้างที่ทดสอบ ตามลาดับ โครงสร้างฐานหลัก
ถู ก ออกแบบให้ มี ค วามแข็ งแรงรองรั บ น้ าหนั ก และแรงเหวี่ ยงจากการ
จาลองการเกิ ดแผ่นดินไหวได้ มีขนาด 120x75x50 เซนติเมตร แบ่งออกเป็ น
2 ชั้น ชั้นแรกส าหรั บติ ดตั้งชุ ดรางเลื่ อน มอเตอร์ ไฟฟ้ า และชั้นที่ สองสาหรับ
ติ ดตั้งรางเลื่ อนรองรั บโครงสร้ างที่ ต้องการทดสอบ มี การติ ด ตั้งตัวตรวจรู ้
ความเร่ งเพื่อตรวจจับการจาลองแผ่นดิ นไหว เลือกใช้มอเตอร์ ไฟฟ้าขนาด 24
โวลต์ 700 วัตต์ ท าหน้ าที่ เป็ นต้น ก าลัง ในการเกิ ด จ าลองแผ่ น ดิ น ไหว
ควบคุ มการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ถู ก ติ ด ตั้งเข้ากับชุ ด ราง
เลื่อนและฐานรับน้ าหนักที่มีระยะในการเคลื่อนที่ได้สูงสุ ด 90 เซนติเมตร
1

2

3

1

4

ฐานรับโครงสร้าง
โครงสร้างที่ทดสอบ

1
M

2

ฐานรับน้ าหนัก

2500 RPM
500 Watt

2

รางเลื่อนฐานรับ
โครงสร้าง

รู ปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมชุดควบคุมการทางานของโต๊ะเขย่าแบบ 1 มิติ
ชุดส่งกาลังและรางเลื่อน

โครงสร้างฐาน

+5V

+5V

VCC
SDA
SCL
GND
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รูปที่ 1 โครงสร้างโต๊ะเขย่าแบบ 1 มิติ ที่ได้ออกแบบ

START
STOP
MODE 1

2. การออกแบบโต๊ ะเขย่ าแบบ 1 มิติ สาหรับการจาลองการเกิด
แผ่นดินไหว
ในการออกแบบโต๊ะเขย่าแบบ 1 มิติ แบ่งได้เป็ น 3 ส่ วน คื อ
(1) โครงสร้างโต๊ะเขย่าจาลองแผ่นดิ นไหว (2) ระบบควบคุมการทางาน
ของระบบ และ (3) โปรแกรมควบคุมการจาลองแผ่นดินไหว ตามลาดับ
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รู ปที่ 3 วงจรควบคุมการทางานของโต๊ะเขย่าแบบ 1 มิติ ควบคุมการ
ทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
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2.2 ระบบควบคุมการทางานของระบบ
ในการออกแบบระบบควบคุมการทางานโต๊ะเขย่าแบบ 1 มิติ
ดังรู ปที่ 2 จะแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน คือ (1) ภาคอินพุต (2) ภาคควบคุมการ
ท างาน (3) ภาคควบคุ ม การเขย่าจ าลองการเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว และ (4)
ภาคแสดงผลและควบคุมการทางานผ่านไมโครคอมพิวเตอร์ ตามลาดับ มี
หลักการทางานดังนี้
(1) ภาคอินพุต ประกอบด้วย ตัวตรวจรู้ค่าความเร่ งและสวิตช์
ควบคุมการทางาน ตัวตรวจรู้ ความเร่ งถูกออกแบบให้สามารถวัดค่าการ
เคลื่ อนไหวได้ จานวน 4 จุด เพื่อวัดค่าการสั่นสะเทื อนในตาแหน่ งต่างๆ
ของโครงสร้างที่ทดสอบ โดยใช้ชุดโมดู ลวัดความเร่ งชนิ ด 2 แกน เบอร์
ADXL335 ซึ่ งให้ ค่ าค วาม แ ม่ น ย าสู ง แ ล ะ ส่ งข้ อ มู ล ก ลั บ ไป ให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่ อทาการประมวลผลและจัด เก็ บ ข้อมู ล ลงใน
หน่ วยความจาต่อไป สวิตช์ควบคุมการทางาน ทาหน้าที่ ในการควบคุม
และสัง่ งานให้โต๊ะเขย่าทางานตามโปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้
Start
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Mode
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Check Switch
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ตัว ที่ 2 ท าหน้ า ที่ รั บ ค่ าข้อ มู ล จากไมโครคอนโทรลเลอร์ ต ัว ที่ 1 เพื่ อ
ควบคุมการทางานของมอเตอร์ ไฟฟ้าในการจาลองแผ่นดิ นไหวแบบต่างๆ
วงจรการทางานของโต๊ะเขย่าดังในรู ปที่ 3
(3) ภาคควบคุมการเขย่าจาลองการเกิดแผ่นดิ นไหว ทาหน้าที่
ในการควบคุ ม การเคลื่ อนที่ ท้ งั หมดของชุ ดรางเลื่ อนของโต๊ะเขย่า ซึ่ งมี
วงจรควบคุมงานทางานของมอเตอร์ ไฟฟ้ าทาหน้าที่ควบคุม ทิศทางและ
ความเร็ วให้มอเตอร์ไฟฟ้าตามโปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้
(4) ภาคแสดงผลและควบคุ มการท างานผ่านไมโครคอมพิ ว
เตอร์ ทาหน้าที่ในการแสดงผลการทางานของระบบ ซึ่ งจะแสดงผลผ่าน
จอแสดงผลแอลซี ดีและจอคอมพิวเตอร์ มีการต่อสื่ อสารข้อมูลผ่านพอร์ ต
ยูเอสบี ระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ ก ับคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุ มการ
ทางาน และการจัดเก็บข้อมูลที่ ได้จากตัวตรวจรู ้ ความเร่ ง สามารถแสดง
ผลได้ท้ งั แบบกราฟและข้อมูลคู่อนั ดับ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลต่อไป
2.3 การออกแบบโปรแกรมควบคุมการจาลองแผ่ นดินไหว
โปรแกรมการทางานของโต๊ะเขย่าเป็ นการออกแบบควบคุม
การทางานของมอเตอร์ไฟฟ้าขับชุดรางเลื่อนแบบ 1 แกน แสดงผลบนจอ
แอลซี ดี และการทางานของตัวตรวจรู้ ความเร่ ง จากรู ปที่ 4 ระบบเริ่ มต้น
ทางานด้วยฟั งก์ชันหลัก เป็ นการก าหนดค่าเริ่ มต้นให้ กบั อุป กรณ์ ติดต่ อ
ภายนอก จากนั้น เมื่ อมี การกดปุ่ ม “AUTO” เป็ นการเรี ยกใช้ฟังก์ชันเพื่อ
ติดต่ออุปกรณ์ ที่ใช้การสื่ อสารข้อมูลผ่านพอร์ ตยูเอสบี โดยจะเป็ นการรั บ
ค่าข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ มาสั่งการให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทางานไป
ตามที่โปรแกรมวิชวลเบสิ กกาหนด ซึ่ งเป็ นฟั งก์ชนั การทางานแบบต่างๆ
ตามความต้อ งการของผู้ใ ช้ ค่ าฟั ง ก์ ชัน การท างานจะเป็ นการก าหนด
ทิศทางและความเร็ วในการหมุนของมอเตอร์ ไฟฟ้า กรณี ที่ทาการกดปุ่ ม
“MANUAL” ก็จะเป็ นลักษณะเดี ยวกัน โดยจะไม่รับค่าจากคอมพิวเตอร์
แต่จะใช้สวิตช์ในการควบคุมการทางานแทน และเมื่อกดปุ่ ม “STOP” ก็
จะเป็ นการหยุดการทางานทั้งหมดของระบบ

Stop
Yes
End

รูปที่ 4 ผังการออกแบบโปรแกรมควบคุมการทางานโต๊ะเขย่าแบบ 1 มิติ
(2) ภาคควบคุ มการท างาน เลื อกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
อาดู อิ โน่ ท าหน้ าที่ ค วบคุ ม การท างานของระบบ ถู ก ออกแบบให้ ใ ช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จานวน 2 ตัว ในการท างาน ตัวที่ 1 ท าหน้าที่
ควบคุมการทางานของระบบทั้งหมด มีการติ ดตั้งตัวตรวจรู ้ จานวน 4 ตัว
ส วิ ต ช์ ค วบ คุ ม ก ารท างาน จอแส ดงผล แล ะมี การเชื่ อมต่ อ กั บ
ไมโครคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ท าหน้ าที่ สั่ งการและรั บ ส่ งข้อ มู ล การจ าลอง
แผ่นดินไหว สามารถเลื อกการทางานได้ 4 โหมด ได้แก่ (1) โหมดช้า (2)
โหมดปานกลาง (3) โหมดเร็ ว และ (4) โหมดสุ่ ม ไมโครคอนโทรลเลอร์

รู ปที่ 5 โต๊ะเขย่าแบบ 1 มิติ ที่นาเสนอ
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล

280

รูปที่ 6 หน้าต่างควบคุมการทางานและแสดงผลโต๊ะเขย่าจาลองการเกิด
แผ่นดินไหวผ่านไมโครคอมพิวเตอร์

270

Acceleration (m/s2)

โต๊ะเขย่าแบบ 1 มิติ สาหรับการจาลองการเกิ ดแผ่นดิ นไหว ที่
ได้นาเสนอ ถูกนามาทดสอบการทางาน เพื่อหาค่าประสิ ทธิ ภาพในการ
จาลองแผ่นดินไหว ดังแสดงในรู ปที่ 5 โดยการทดสอบที่ ระดับความเร็ ว
ต่างๆ ที่น้ าหนักตั้งแต่ 0 - 50 กิ โลกรัม เพื่อหาความแม่นยาของตัวตรวจรู ้
และอัตราเร่ งการจาลองแผ่นดิ นไหว ทาการทดลองเป็ นจานวน 5 ซ้ า รู ปที่ 6
แสดงหน้าจอแสดงผลการจาลองแผ่นดิ นไหว ข้อมูลจากตัวตรวจรู ้ ท้ งั ใน
รู ปแบบกราฟ ข้ อ มู ลตั ว เลขและสั่ งการท างานของโต๊ ะ เขย่ า ผ่ า น
ไมโครคอมพิวเตอร์ รู ปที่ 7 แสดงผลค่าอัตราเร่ งของการจาลองแผ่นดินไหว
ของโต๊ะเขย่าที่ระดับความเร็ วค่าต่างๆ จะเห็นได้ในโหมดระดับความเร็ ว
สูงสุดที่นาหนัก 50 กิโลกรัม จะมีค่าอัตราเร่ งเท่ากับ 360 GAL (ประมาณ 7
ริ กเตอร์ ) รู ปที่ 8 แสดงผลการจาลองการเกิ ดแผ่นดิ นไหวจากตัวตรวจรู้ ที่
ระดับความเร็ วโหมดปานกลางที่ น้ าหนัก 0-50 กิ โลกรัม จะเห็ นได้ว่าค่าที่
ได้มีค่าใกล้เคียงกัน ค่าผิดพลาดสูงสุด 8 เปอร์เซ็นต์
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รู ปที่ 8 ผลการจาลองการเกิดแผ่นดินไหว ที่ได้จากตัวตรวจรู้ ทั้ง 4 ตัว
ที่น้ าหนักค่าต่างๆ ในโหมดความเร็ วปานกลาง

4. สรุป
โต๊ะเขย่าแบบ 1 มิติ สาหรับการจาลองการเกิ ดแผ่นดิ นไหวที่
นาเสนอสามารถจาลองการเกิ ดแผ่นดิ นไหวได้ที่อตั ราเร่ งสู งสุ ด เท่ากับ
590 GAL เมื่ อ ไม่ มี โหลด สามารถรองรั บ โครงสร้ างในการทดสอบที่
น้ าหนัก 50 กิ โลกรัม โดยมีอตั ราเร่ งสู งสุ ดที่ 360 GAL (ประมาณ 7 ริ กเตอร์ )
สามารถควบคุมการทางานได้ท้ งั แบบอัตโนมัติ และแบบมีผคู้ วบคุม โดย
มีตรวจรู้ จานวน 4 ตัว ท าหน้าที่ วดั ค่ าการจาลองการเกิ ด แผ่น ดิ น ไหวที่
ตาแหน่ งต่างๆ ของโครงสร้าง สามารถแสดงผลได้ตามเวลาจริ งและมีการ
จัด เก็ บ ลงในคอมพิ วเตอร์ ในรู ป แบบฐานข้อมู ล โดยสามารถนาข้อมูล
ดังกล่ าวมาวิเคราะห์ ผลได้ในภายหลัง ใช้ก าลังงานไฟฟ้ าประมาณ 700
วัตต์ จึ งเหมาะสมที่ จะน าไปใช้เพื่ อการทดสอบหาประสิ ท ธิ ภาพของ
โครงสร้างในรายวิชาวิศวกรรมโครงสร้างต่อไป
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รูปที่ 7 ผลการทดสอบการทางานของโต๊ะเขย่า แบบ 1 มิติ ในโหมดช้า
ปานกลาง และเร็ ว ตามลาดับ ที่ค่าน้ าหนักโครงสร้างต่างๆ
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Abstract

บทความนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อออกแบบและสร้ างชุ ดพ่ นน้ า
แรงดันสู งเคลื่ อนที่ แนวระนาบขับ เคลื่อนด้วยสเต็ป ปิ้ งมอเตอร์ ควบคุ ม
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้หัวพ่นเนต้าฟิ ลม์ สาหรับการพ่นหมอก เพื่อ
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ , ความชื้ น ในโรงเรื อ นแบบปิ ด โดยทดสอบการปลู ก
ผักบุ ้งจี นภายในโรงเรื อน โดยสามารถแจ้งเตื อ นผ่าน Application Line
ระบบการทางานใช้การประมวลผลด้วย Microcontroller PIC 18F4620
รับค่ าอนาล็อกจากเซนเซอร์ SHT11 ซึ่ งสามารถวัดได้ท้ งั อุณหภู มิ, ความชื้ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะก าเนิ ดสั ญ ญาณพัลส์ จ านวน 4 สั ญญาณ เพื่ อ
ควบคุ มสเต็ป ปิ้ งมอเตอร์ จ านวน 2 ตัว เคลื่ อ นที่ ไปแนวระนาบแกน X
ระยะ 6 เมตรต่อ 1 รอบการทางาน โดยใช้วิธีการเปลี่ยน Source Code ใน
การปรั บระยะเวลาในการเปลี่ ยนสเต็ป ของพัลส์ ติ ดตั้งปั๊ มน้ าแรงดันสู ง
ขนาด 4.8 bar เพื่อพ่นหมอก สามารถควบคุมการทางานได้จากตู ้ควบคุ ม
ได้ ที่ โ รงเรื อ นและควบคุ ม ผ่ านระบบ Application Blynk โหมดการ
ควบคุมประกอบด้วยโหมดอัตโนมัติและโหมดควบคุ มด้วยมื อ จากการ
ทดสอบชุ ดพ่นน้ าแรงดันสู งสามารถแสดงอุณหภูมิ, ความชื้นในโรงเรื อน
ได้ ท้ ั งระบบควบคุ ม ที่ ตู้ค วบคุ ม และระบบ Application วัด อุ ณ หภู มิ ,
ความชื้ นเปรี ยบเที ยบกับ เครื่ องวัดมาตรฐาน ENVIRONMENT METER
รุ่ น SP-8001 สามารถแสดงค่ าและแจ้งเตือนด้วย Application Line ทุ ก ๆ
30 นาที และถ้าอุ ณ หภู มิ ,ความชื้ น เกิน ค่ าที่ ต้ ังไว้จะแจ้ง เตื อนทัน ที ได้
ทดสอบปลู ก ผัก บุ ้ งจี น ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ภ ายในโรงเรื อ น 36ºC และ
ความชื้น 65 เปอร์เซ็นต์

This project had the objective to design and construct a or
spraying fog to control the temperature and humidity in closed shelter.
The test was made with growing Chinese Morning Glory in
horizontally-moving high pressure water injector driven by stepping
motor and controlled with microcontroller. The Netafilm injector was
used the shelter. The warning could be made via Application Line. The
working system used the process with Microcontroller PIC 18F4620,
receiving the Analog value from Sensor SHT11, which could measure
both temperature and humidity. The Microcontroller generated 4 Pulse
signals to control two Stepping Motors to move horizontally along Axis
X, six meters for one cycle, with the change of Source Codes in the
time duration adjustment of the Pulse step change. 4.8-Bar high
pressure Water pump was installed to spray fog, and its work could be
controlled from both the control cabinet in the shelter and via the
Application Blynk system. The control modes consisted of automatic
and manual modes. From the test of this high pressure water injector,
it could show the temperature, and the humidity in the shelter, at both
controls at the control cabinet and the Application system. It could
measure temperature and humidity and compared them with the standard
instrument Environment Meter Model SP-8001. It could show the values
and warn with Application Line every 30 minutes and at once if the
temperature and the humidity values were over than the set values. The test
was made with Chinese Morning Glory growing in the shelter, with the
control of the temperature 36º C and the humidity 65 Percent.

คาสาคัญ: ชุดพ่นน้ า; โรงเรื อนแบบปิ ด; ไมโครคอนโทรลเลอร์

Keywords: Water Injector, Closed Shelter, Microcontroller
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1. บทนา
นวัตกรรมโรงเรื อนอัจฉริ ยะ เป็ นการนาระบบเทคโนโลยีการ
ควบคุ มเซ็ นเซอร์ต่างๆ เข้ามาใช้กบั ภาคการเกษตร ช่ วยเพิ่มผลผลิ ตทาง
การเกษตร จึงเป็ นที่มาของระบบอัจฉริ ยะ ผ่านการส่ งและรับข้อมูลต่างๆ
จากการเชื่อมต่อเข้าหากัน หรื อ IOT (Internet Of Things)[1,2] บทความนี้
นาเสนอชุดควบคุ มอุณหภูมิโรงเรื อนอัตโนมัติดว้ ยชุ ดพ่นละอองน้ า[3] ที่
มีการเคลื่อนที่ในแนวระนาบ ขับเคลื่อนด้วยสเต็ปปิ้ งมอเตอร์ ควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ขนาดโรงเรื อน 2 x 3 x 2 เมตร ปั๊ มน้ าแรงดันสู ง
ขนาด 4.8 bar แรงดันไฟฟ้า 12 VDC สามารถควบคุมผ่านระบบปฏิบตั ิการ
ได้ แสดงค่ าอุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ที่ โรงเรื อ นควบคุ มแบบ Auto และ
Manual

ไมโครคอนโทรเลอร์ คอยควบคุมการทางานของวงจรทั้งหมด ภาคเซนเซอร์
จะใช้อุปกรณ์วดั ความร้ อนและความชื้ นเบอร์ SHT11 และสวิตช์จะเป็ น
อินพุตเพื่อคอยให้ลอจิกกับไมโครคอนโทรเลอร์ ทางานตามโปรแกรมที่
เขี ย น สวิ ต ช์ ช่ิ ง ตั ว ที่ 2 ขนาด 8 VDC , 23.3 A ท าหน้ า ที่ เลี้ ยงวงจรขั บ
มอเตอร์แบบสเต็บ จานวน 2 ตัว ไปพร้อมกัน เพื่อให้เป็ นแนวระนาบ วงจร
ขับใช้ MOFET เบอร์ IRF3205 สามารถทนแรงดันและกระแส 60 VDC, 155
A วงจรขับปั๊ มน้ าจะใช้ MOFET RF3205 เพื่อรับค่าจากไมโครคอนโทรเลอร์
ทาหน้าที่เป็ นสวิตช์เพื่อขับปั๊ มน้ า และแสดงผลทาง LCD ขนาด 16×2 ระบบ
IOT ใช้บ อร์ ด ESP8266 ท าหน้ าที่ เป็ นระบบที่ ใช้โทรศัพ ท์ ควบคุ มผ่ าน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และแสดงการทางานผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน
เช่น ความชื้ นและอุณหภูมิ การท างานของสวิตช์ต่างๆ และภาคพัดลม เมื่อมี
ความชื้นเกินพัดลมจะทาหน้าเพื่อดูดอากาศออก

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
ออกแบบและสร้ างชุดพ่นน้ าแรงดันสู งเคลื่ อนที่ แนวระนาบ
ควบคุ มด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจรขับและควบคุ มความเร็ วของ
มอเตอร์ เพื่ อ ทดสอบการปลู ก พื ช ทางการเกษตร ที่ ต้อ งการควบคุ ม
อุณหภูมิ และความชื้น

2.2 วิธีดาเนินงานวิจัย
สร้างและออกแบบขนาดของโรงเรื อน 2×3×2 เมตร ใช้หวั พ่น
ละอองน้ าและปั๊ มน้ าแรงดันสู งมอเตอร์ 4.8 bar ขนาด 12 VDC ควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และควบคุ ม ผ่านระบบปฏิบัติก ารแอนดรอยด์
แสดงค่าอุ ณหภู มิและความชื้ นที่โรงเรื อนด้วย LCD ใช้เซนเซอร์ ควบคุ ม
อุ ณ หภู มิ , ความชื้ น จ านวน 2 ตัว ใช้ส เต็ป้ิ งมอเตอร์ จานวน 2 ตัว เพื่ อ
ขับเคลื่อนหัวพ่นละอองน้ า ควบคุมแบบ Auto และ Manual

รู ปที่ 1 ไดอะแกรมการทางานของเครื่ อง
ชุดพ่นน้ าใช้ระบบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 VAC เข้าสวิตช์
ชิ่งตัวที่ 1 ขนาด 12 VDC , 8.3 A เป็ นไฟเลี้ ยงวงจรขับปั๊ มน้ าแรงดันสู งขนาด
12 VDC 4.8 บาร์ และจะใช้ ว งจร Regulator LM7805 เป็ นไฟเลี้ ยงวงจร

รู ปที่ 2 การต่อใช้งานขาต่างๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์
ไมโครคอนโทรเลอร์ PIC18F4620 ใช้ขา RC4 เป็ นอินพุตเพื่อ
รั บค่ าสัญ ญาณจากเซนเซอร์ วดั อุ ณ หภู มิ SHT11 และขา RC3 เป็ นขาที่
ไมโครคอนโทรเลอร์ ป ล่ อ ยสั ญ ญาณ CLOCK ให้ก บั เซนเซอร์ เพื่ อให้
เซนเซอร์ทางาน ส่ วน M1, M2, M3, M4 เป็ นค่ า Stepping Motor Control
เพื่อควบคุมการหมุนของมอเตอร์เป็ นแบบ Half Step ส่ วนขา RA7, RA6,
RC0, RC1, RC2 เป็ นสวิตช์อินพุตคอยรับสัญญาณลอจิ ก ส่ วน RD5 และ
RD6 จะเป็ นอิ นพุ ตและเอาต์พุ ตเมื่ อ RD5 ถู ก กดจะทาให้ RD6 มี ลอจิ ก
เป็ น 1 ท าหน้าที่ เป็ นปั๊ มท างาน ส่ วน RD4 เป็ นส่ วนของพัดลมที่ คอยดู ด
อากาศภายในโรงเรื อนเมื่อมี ความชื้นเกินกว่าที่กาหนด ส่ วน D7, D6, D5,
D4, RS, RW, E เป็ นส่ ว นการท างานของ LCD ที่ พ อร์ ต RB สั ญ ญาณ
Digital เข้าที่ ขา G หรื อขา Gate ทาให้ MOFET ท างานตามสเต็ ป ทาให้
มอเตอร์หมุนโดยใช้ MOFET เบอร์ IRF3205 คอยขับมอเตอร์
Node MCU 1.0 ซึ่ งไมโครคอนโทรลเลอร์ตวั นี้จะใช้แรงดัน 5
VDC วงจรชุ ดนี้ สามารถควบคุ มการท างานได้ด้วย การเขี ยนโปรแกรม
ให้กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วย Arduino IDE และ ESP8266 เป็ นตัว
เชื่ อ มต่ อ Wi-Fi เพื่ อ ที่ ควบคุ ม ผ่ านอิ น เตอร์ เน็ ต โดยใช้ขา DATE1 เป็ น
อิ นพุต เพื่ อรั บค่ าสั ญญาณจากเซนเซอร์ SHT11 และขา CLK1 เป็ นขาที่
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ไมโครคอนโทรเลอร์ ปล่ อยสัญ ญาณ CLOCK ให้กบั เซนเซอร์ SHT11
เพื่ อ ให้ค่ าอุ ณ หภู มิ แ ละค่ าความชื้ น โชว์ค่าบน Application Blynk ส่ ว น
SW_L และ SW_R เป็ นการสั่งให้มอเตอร์หมุ นซ้าย-หมุ นขวา ส่ วน limit
L และ limit R เป็ นการสั่งให้ห ยุดทางซ้าย หยุดทางขวา ส่ วน SW Auto
เป็ นการสัง่ ให้ทางานในโหมดออโต้

2.3 ผลการดาเนินงาน
ทดสอบที่ อุณ หภู มิสูงเกิน 36°C จะท าให้ปั๊ มน้ าและมอเตอร์
ทางาน มอเตอร์จะวิ่งไปทางซ้ายและกลับ ทางขวา 1 รอบ กรณี ที่อุณหภู มิ
ยัง สู ง เกิน ที่ ก าหมดมอเตอร์ แ ละปั๊ ม น้ าก็จ ะท างานไปเรื่ อ ย ๆ จนกว่ า
อุ ณหภู มิ จะลดต่ ากว่าที่ กาหนด เมื่ อกดสวิตช์ R จะท าให้มอเตอร์ ว่ิงไป
ทางขวาหรื อเมื่อสวิตช์ L จะท าให้มอเตอร์ว่ิงไปทางซ้ายก็ได้ตามการกด
ของสวิตช์ จนกว่าสวิตช์จะไม่ถูกกด และเมื่ อกดสวิตช์ป๊ั มน้ าก็จะทางาน
ตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน เมื่ อความชื้ นสู งเกิน 60 เปอร์ เซ็ นต์ จะท า
ให้พดั ลมทางานเพื่อดูดอากาศออกจากโรงเรื อน จนกว่าความชื้นจะลดต่ า
พัดลมจึงจะหยุดทางาน สามารถสัง่ การทางานหรื อควบคุมการทางานโดย
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และแสดงค่ าความชื้นแล้วค่ าอุ ณหภู มิผ่าน
โทรศัพท์ได้

รู ปที่ 3 Application Blynk
เมื่อมีการกดปุ่ มในช่องโหมดคาสั่งจะแสดงหลอด LED แต่ ละสี
เพื่อบอกสถานะการทางานของระบบและขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าตูค้ วบคุ มว่าอยู่
ในโหมดในทางานนั้น
โครงสร้ างของชุ ด หัวพ่ นท าจากอะลู มิ เนี ยมโปรไฟล์ข นาด
30×30 มิลลิ เมตร จานวน 4 ท่ อน, ความยาวขนาด 3 เมตร จานวน 2 ท่อน
และความยาว 1 เมตร จานวน 2 ท่ อน ประกอบเป็ นรู ป สี่ เหลี่ ยมผืน ผ้า
ขนาด 2×3×2 เมตร โดยใช้ล้อเฟื องขนาด 20 ฟั น และมอเตอร์เคลื่ อนที่
โดยสายพาน 20 ฟั น ขนาด BT5 หรื อ ขนาด 5 มิ ล ลิ เมตร เพื่ อ ขั บ ให้
มอเตอร์เป็ นแนวระนาบ

รู ปที่ 5 ลักษณะภายในโรงเรื อน

2.4 ผลการดาเนินงาน
เครื่ องได้ทาการตั้งค่ าอุณหภูมิไว้ที่ 36°C และค่าความชื้นที่ 65
เปอร์ เซ็นต์ เมื่ออุณหภูมิภายในโรงเรื อนเกินที่กาหนดไว้จะทาการสั่งงาน
โดยอัตโนมัติ (Over Temp) ค่าความชื้ นในโรงเรื อนเกินพัดลมจะท าการ
ดูดอากาศในโรงเรื อนออก เพื่อท าการลดค่ าความชื้ นในโรงเรื อนให้ไม่
เกินค่ าที่ กาหนดเป็ นการควบคุ มอุณหภู มิและความชื้นของโรงเรื อน นั้น
เครื่ องจะเริ่ มการท างานไป-กลับ นับเป็ น 1 รอบการทางาน ใช้ระยะเวลา
ประมาน 1 นาที พร้ อมกับการดูดอากาศของพัดลมในโรงเรื อนให้อากาศ
ออกจากในโรงเรื อนเพื่อควบคุมค่าความชื้น

รู ปที่ 4 ปุ่ มกดตูค้ วบคุม
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3. สรุปผลการดาเนินงาน

รู ปที่ 6 กราฟอุณหภูมิภายในและนอกโรงเรื อน

ชุดพ่นน้ าใช้ป้ ั มแรงดัน 4.8 bar เคลื่อนที่แนวระนาบขับเคลื่อน
ด้วยสเต็ปปิ้ งมอเตอร์ทาการทดสอบปลูกผักบุง้ จีน โดยสามารถแจ้งเตือนผ่าน
Application Line ระบบการทางานใช้การประมวลผลด้วย Microcontroller PIC
18F4620 วัดได้ท้ งั อุณหภู มิและความชื้น สเต็ป ปิ้ งมอเตอร์ จานวน 2 ตัว
เคลื่อนที่ไปแนวระนาบแกน X ระยะ 6 เมตรต่อ 1 รอบการทางาน เพื่อพ่น
หมอก ควบคุ มการทางานได้จากตู ้ควบคุ มได้ที่โรงเรื อนและควบคุ มผ่ าน
ระบบ Application Blynk สามารถแสดงอุ ณ หภู มิ , ความชื้ น ในโรงเรื อน
เปรี ยบเที ยบกับเครื่ องวัดมาตรฐาน ENVIRONMENT METER รุ่ น SP-8001
แสดงค่าและแจ้งเตือนด้วย Application Line ทุก ๆ 30 นาที และถ้าอุ ณหภูมิ,
ความชื้นเกินค่าที่ต้ งั ไว้จะแจ้งเตือนทันที ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรื อน
36ºC และความชื้น 65 เปอร์ เซ็ นต์ การทางานขณะสเต็ป ปิ้ งมอเตอร์ , ปั๊ ม
น้ าและพัดลมไม่ ท างาน ค่ าเฉลี่ยกาลังไฟฟ้ าในชั่วโมงแรกเฉลี่ ย 55.4 W
และค่ าเฉลี่ ยกาลังไฟฟ้ าในชั่วโมงถัดไปเฉลี่ ย 52.3 W ส่ วนในขณะที่ เครื่ อง
ทางาน ค่าเฉลี่ยกาลังไฟฟ้าในชัว่ โมงแรกเฉลี่ ย 175 W ค่าเฉลี่ยกาลังไฟฟ้าใน
ชั่วโมงถัดไปเฉลี่ ย 162.3 W งานวิ จัยนี้ สามารถควบคุ มอุ ณ หภู มิ ภายใน
โรงเรื อ นได้และเหมาะในการน าไปใช้งานในด้านการปลู กพื ชเกษตรที่
ต้องการอุณหภูมิและความชื้นที่คงที่

เอกสารอ้ างอิง
รู ปที่ 7 กราฟความชื้นภายในและภายนอกโรงเรื อน

รู ปที่ 8 เปรี ยบเทียบกับเครื่ องวัดมาตรฐาน
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อัจฉริ ยะในโรงเรื อนเพาะเห็ดนางฟ้ า,” วารสารวิชาการ “การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม” คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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บทคัดย่อ
บทความนี้ น าเสนอการประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารประมวลผลภาพ
ส าห รั บ เค รื่ อ ง ซั ก ร อ ง เท้ ากี ฬ าช าญ ฉ ล าด โ ด ย ร ะ บ บ นี้ ใ ช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Raspberry Pi เป็ น ตัว ควบคุ ม หลัก ส าหรับ การ
ประมวลผลภาพ ได้ผลการทดสอบการประมวลผลภาพโดยใช้วิธีค่าความ
คลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยสาหรับการเปรียบเทียบรูปภาพ สุดท้ายใช้
เวลาในการประมวลผลภาพน้อยกว่า 10 วินาที

แนะนารองเท้าโดยใช้ข้อมูล 3 มิติของเท้าและรองเท้าเพื่อลดปัญหาความ
ไม่ตรงกันของขนาดเท้ามนุษย์ได้ [5] ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการพัฒนา
เทคโนโลยีเกี่ยวกับรองเท้าอีกทางเลือกหนึ่งโดยมุ่งเน้น การประยุกต์ใ ช้
การประมวลผลภาพสาหรับเครื่องซักรองเท้ากีฬ าชาญฉลาดเพื่อทาให้
มนุษย์ได้รับรองเท้ากีฬาที่สะอาดและความสะดวกสบายมากขึ้น

คาสาคัญ: เครื่องซักรองเท้ากีฬา การประมวลผลภาพ

เครื่องซัก รองเท้ ากีฬ าที่ น าเสนอนี้มี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อสร้าง
นวัตกรรมเครื่องซักรองเท้ากีฬาให้ชาญฉลาดมีประโยชน์ต่อมนุษย์ด้าน
ความสะอาด และความสะดวกสบาย โดยระบบเครื่องซักรองเท้ากีฬานี้
เหมาะสมกับรองเท้ากีฬ าหรือรองเท้าผ้าใบเนื่องจากระบบมีก ารใช้น้ า
สะอาดร่วมการทางานและไม่แนะนาถ้าใช้ซักรองเท้าชนิดอื่น ซึ่งระบบ
ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Raspberry Pi ขนาด 32 บิต เป็นตัวประมวลผล
หลัก พร้อมกับการประมวลผลภาพด้วย มีภาคอิน พุตและภาคเอาต์พุ ต
ประกอบด้วย กล้องจับภาพเพื่อใช้ตรวจสอบความสะอาดของรองเท้า
กีฬาโดยการเปรียบเทียบรูปภาพรองเท้ากีฬาก่อนการซักล้างกับรูปภาพ
รองเท้ากีฬาหลังการซักล้างแล้ว ซึ่งระบบการประมวลผลภาพนี้ ทางาน
ร่ ว มกั บ เซนเซอร์ ลู ก ลอยวั ด ระดั บ น้ าส าหรั บ ระบบซั ก รองเท้ า กี ฬ า
อัตโนมัติ เครื่องฯ ยังมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสาหรับระบบทา
ให้รองเท้าแห้ง และมีระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานเมื่อระบบเครื่องซักรองเท้า
ทางานเสร็จสมบูรณ์แล้วดังรูปที่ 1

Abstract
This paper proposes an application of image processing for
the smart sport shoes washing machine. This system used by a
Raspberry-Pi microcontroller is main controller for image processing.
The measure results of image processing using by the mean square error
for image comparison. Finally, the process time less than 10 seconds
used for image processing.
Keywords: sport shoes washing machine, image processing.

1. บทนา
ปัจจุบันมนุษย์มีความสนใจในการออกกาลังกายมากขึ้น ซึ่ง
กีฬาส่วนใหญ่นั้นมนุษย์ต้องสวมใส่รองเท้ากีฬา โดยการทาความสะอาด
รองเท้ากีฬามีความสาคัญต่อสุขอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ
โรคและแบคทีเรียที่จะก่ออันตรายต่อมนุษย์ได้ การพัฒ นาเทคโนโลยี
เกี่ยวกับรองเท้าเพื่อตอบสนองมนุษย์นั้น มีหลายๆ ทางเลือก อาทิเช่น มี
การใช้เซนเซอร์วัดแรงกดของเท้าเพื่อใช้วิเคราะห์การเดินสามารถนาไป
ระบุปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของผู้บาดเจ็บได้ [1-2] ยังมีรองเท้าที่
ให้ ข้ อ มู ล การเดิ น ผ่านทาง IoT เพื่ อ สามารถวัด ท่ าเดิ น ที่ ถู ก ต้อ งได้ [3]
หรือกล่องใส่รองเท้าโดยใช้ IoT เพื่อตรวจสอบว่ารองเท้าอยู่ในกล่องและ
สามารถวัด อุณ หภู มิพ ร้อ มส่ ง ข้ อมู ล เข้ าสมาร์ท โฟนได้ [4] ยัง มี ระบบ

2. การทางานของระบบที่นาเสนอ

รูปที่ 1 ระบบเครื่องซักรองเท้ากีฬาชาญฉลาด
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3. การออกแบบ
3.1 การออกแบบโครงสร้าง
การออกแบบโครงสร้ างเครื่ องซั ก รองเท้ ากีฬ าดั งรูป ที่ 2 มี
ขนาดความกว้าง 400 มิล ลิเมตร ความยาว 500 มิล ลิเมตร ความสูง 425
มิลลิเมตร ประกอบด้วยหมายเลข 1 ตัวเครื่องซักรองเท้ากีฬา หมายเลข 2
ระบบ ท าให้ แห้ งด้ ว ยลมร้ อ น ห มายเลข 3 ตู้ ค อน โท รล โดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Raspberry Pi สามารถสั่งการทางานระบบแบบ
ควบคุมด้วยมือหรือควบคุมแบบอัตโนมัติจากสวิตช์สั่งงาน หมายเลข 4
ตาแหน่งวาล์วโซลินอยด์ฝั่งน้าเข้า หมายเลข 5 ตาแหน่ง วาล์วโซลินอยด์
ฝั่งน้าออก หมายเลข 6 มอเตอร์ที่ใช้ในการหมุนรองเท้า โดยภายในเครื่อง
ซักรองเท้ากีฬาดังรูปที่ 3 ประกอบด้วยหมายเลข 7 กล้องจับภาพสาหรับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Raspberry Pi ถูกออกแบบให้ติดตั้งไว้ตรงฝาเปิดปิดสาหรับใส่รองเท้ากีฬาเข้าเครื่องฯ หมายเลข 8 ช่องใส่ผงซักฟอกหรือ
สารช าระล้ างซึ่ ง มี ช่ อ งให้ น้ าไหลเข้ าเพื่ อ ส าหรั บ ผสมกั บ ผงซั ก ฟอก
หมายเลข 9 แปรงขัดรองเท้ากีฬาชนิดขนไนล่อน หมายเลข 10 ที่จับยึด
รองเท้ากีฬาเพื่อให้รองเท้ากีฬาอยู่กับที่และสามารถหมุน 360 องศาตาม
แนวยาวของรองเท้ากีฬา หมายเลข 11 เซนเซอร์ลูกลอยใช้วัดระดับน้าที่
เข้ ามาในตั ว เครื่อ งฯ และสั่ ง งานให้ ว าล์ ว โซลิ น อยด์ ท างานหรื อ หยุ ด
ทางานแบบอัตโนมัติ หมายเลข 12 ช่องสาหรับระบบทาให้แห้ง ด้วยลม
ร้อน ซึ่งลมร้อนสามารถเป่ารองเท้ากีฬาแห้งได้ด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
และความชื้น จากแบบจ าลองเครื่องฯดังกล่าวสามารถสร้างเครื่องซั ก
รองเท้ากีฬาต้นแบบได้ดังรูปที่ 4

รูปที่ 3 แบบจาลองภายในเครื่องซักรองเท้ากีฬา

รูปที่ 4 เครื่องซักรองเท้ากีฬาต้นแบบ

3.2 การออกแบบการประมวลผลภาพ

รูปที่ 2 แบบจาลองเครื่องซักรองเท้ากีฬา

การออกแบบการประมวลผลภาพเริ่มการทางานโดยถ่ายรูป
รองเท้ ากี ฬ าก่ อ นการซั ก รองเท้ า กี ฬ าด้ ว ยเครื่ อ งฯ และท าการแปลง
ข้ อ มู ล ภาพสี เป็ น ข้ อ มู ล ภาพขาวด า จากนั้ น ระบบเครื่ อ งฯ ท าการซั ก
รองเท้ากีฬาด้วยแปรงขัดในน้าสะอาดผสมผงซักฟอกตามเวลาที่กาหนด
จากนั้นเมื่อปล่อยน้าทิ้งแล้วระบบทาการถ่ายรูปรองเท้ากีฬาอีกครั้ง พร้อม
ทาการแปลงข้อมูลภาพสีเป็นข้อมูลภาพขาวดา ระบบเริ่มการประมวลผล
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ภาพด้วยวิธี ค่ าความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (Mean Square Error MSE) [6-7] แสดงดังสมการที่ 1
1
MSE 
N

N

x
i 1

i

2

 yi

(1)

เมื่ อ ตั ว แปร xi คื อ ค่ า พิ ก เซลของภาพจากการถ่ า ยรู ป ที่ 1
ตาแหน่งพิกเซลที่ i ตัวแปร yi คือค่าพิกเซลของภาพจากการถ่ายรูปที่ 2
ตาแหน่งพิกเซลที่ i ตัวแปร N คือจานวนตาแหน่งพิกเซลทั้งหมด โดย
การเปรียบเทียบภาพนั้นเป็นการเลือนตาแหน่งพิกเซลจากซ้ายไปขวาและ
บนลงล่างตามลาดับ แสดงดังรูปที่ 5 เมื่อค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสอง
เฉลี่ยมากกว่าค่า α ซึ่งคือค่าขีดเริ่มเปลี่ยน (Threshold value) แล้วระบบ
เครื่อ งฯ จะเริ่ม ท างานระบบเป่ าลมร้ อ นให้ ร องเท้ ากี ฬ าแห้ ง ด้ วยการ
ควบคุ มอุณหภูมิแ ละความชื้นเป็นเวลาที่ก าหนดเมื่อขบวนการทางาน
เสร็จสมบูรณ์แล้วระบบเครื่องฯจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบด้วยแสดง
ดังรูปที่ 6

4. การทดสอบ และผลการทดสอบ
4.1 การทดสอบประมวลผลภาพด้วยเครื่องซักรองเท้ากีฬา
การทดสอบนี้ ใ ช้ ก ารประมวลผลภาพด้ ว ยวิ ธี ค่ า ความ
คลาดเคลื่ อ นก าลั ง สองเฉลี่ ย หรื อ เรี ย กว่ า MSE เป็ น การหาค่ า ความ
คลาดเคลื่อนจากรูปภาพ 2 รูป ได้ผลการทดสอบการประมวลผลภาพด้วย
เครื่องฯดังแสดงรูปที่ 6-9 โดยมีรูปภาพด้านซ้ายเป็นรูปถ่ายรองเท้ากีฬ า
สกปรกเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงและรูปภาพด้านขวาเป็นรูปถ่ายรองเท้ากีฬา
ซัก ล้างแล้ว ได้ผลการทดสอบการซักรองเท้ากีฬ าด้วยเครื่องฯดังกล่าว
พบว่าระยะเวลาการซักรองเท้ากีฬาตั้งแต่ 1 นาทีถึง 7 นาทีโดยเพิ่มเวลา
การซั ก ครั้ ง ละ 1 นาที ส ามารถประมวลผลภาพได้ ค่ า MSE เท่ า กั บ
4863.43, 5532.45, 5888.07, 6006.42, 6116.23, 6093.96 แ ล ะ 6123.44
ตามลาดับแสดงดังรูปที่ 10 ซึ่งใช้เวลาการประมวลผลภาพโดยทดสอบ
การเป ลี่ ย น ขนาดพิ ก เซลของรู ป ภาพตั้ ง แต่ 400×400 พิ ก เซลถึ ง
1000×1000 พิกเซล ซึ่งวัดค่าเวลาเฉลี่ยจากข้อมูลจานวน 10 ครั้ง ได้เวลา
เฉลี่ยตั้งแต่ 4.66 วินาทีถึง 6.33 วินาทีแสดงดังตารางที่ 1

รูปที่ 6 ผลการทดสอบซักรองเท้ากีฬาระยะเวลา 1 นาที MSE = 4863.43

รูปที่ 5 การเลือนตาแหน่งพิกเซลเพื่อคานวณหาค่า MSE

รูปที่ 7 ผลการทดสอบซักรองเท้ากีฬาระยะเวลา 3 นาที MSE = 5888.07

รูปที่ 6 การประมวลผลภาพสาหรับเครื่องซักรองเท้ากีฬา

รูปที่ 8 ผลการทดสอบซักรองเท้ากีฬาระยะเวลา 5 นาที MSE = 6116.23
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6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนางสาวณัฐธิชา พันธ์ธง ที่สนับสนุนงานวิจัยด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สาหรับงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์นี้

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 9 ผลการทดสอบซักรองเท้ากีฬาระยะเวลา 7 นาที MSE = 6123.44

รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการซักรองเท้ากับค่า MSE
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบวัดเวลาเฉลี่ยของการประมวลผลภาพ
ขนาดพิกเซลของรูปภาพ
เวลาเฉลี่ยของการประมวลผลภาพ
400×400
4.66 วินาที
600×600
4.92 วินาที
800×800
5.96 วินาที
1000×1000
6.33 วินาที

5. สรุป
การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพสาหรับเครื่องซักรองเท้า
กีฬาชาญฉลาดเลือกขนาดพิกเซลของรูปภาพ 600×600 สามารถเลือกใช้
ค่าขีดเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ 5888 ถึง 6116 โดยเลือกใช้ค่าขีดเริ่มเปลี่ยนที่ 6000
เพื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ ค่ า MSE จากการประมวลผลภาพซึ่ ง ใช้ เวลาการ
ประมวลผลภาพต่อครั้งมีค่าเฉลี่ยที่ 4.92 วินาที โดยตั้งเวลาการซักรองเท้า
ของเครื่องซักรองเท้ากีฬ าชาญฉลาดที่ 3 นาทีต่อการซัก ล้าง 1 ครั้ง จาก
การสังเกตุด้วยสายตาผู้ทาการทดสอบเครื่องซักรองเท้ากีฬ าชาญฉลาด
สามารถซักรองเท้ากีฬาให้สะอาดขึ้นได้ และใช้เวลาในการซักนานที่สุด
ประมาณ 10 นาที ซึ่งเวลาดังกล่าวยังไม่นับรวมกับเวลาของระบบทาให้
รองเท้าแห้งด้วยลมร้อน
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ระบบทดสอบความทนทานอัตโนมัติสาหรับกลอนประตูรถยนต์
An Automatic Durability Test System for The Car Door Handle
ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมระบบวัดคุม) สถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 02-9883655 E-mail: chonrat@mutacth.com

บทความนี้กล่าวเกี่ยวกับระบบทดสอบความทนทานอัตโนมัติ
ส าหรับ กลอนประตู ร ถยนต์ เป็ น การแก้ ปั ญ หาจากการทดสอบความ
ทนทานของประตูรถยนต์ข องภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ มี 8 ขั้ น ตอน
สาหรับ ระบบทดสอบอัตโนมัตินี้ ดังต่อไปนี้ ขั้ น ตอนที่ 1 เสียบกุ ญ แจ
ขั้นตอนที่ 2 บิดกุญแจเพื่อปลดล็อก ขั้นตอนที่ 3 ดึงกุญแจออก ขั้นตอนที่
4 เปิดชุดมือเปิดประตู ขั้นตอนที่ 5 เสียบกุญแจ ขั้นตอนที่ 6 บิดกุญแจเพื่อ
ล็อ ก ขั้ น ตอนที่ 7 ดึ ง กุญ แจออก และขั้ น ตอนที่ 8 จดบั น ทึ ก อั ตโนมั ติ
สุดท้ายใช้เวลาในกระบวนการน้อยกว่า 45 วินาทีสาหรับโหมดอัตโนมัติ

อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ [4] มีการทดสอบประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นบน
เว็บ[5] และการทดสอบฉนวนขดลวดไฟฟ้ากระแสสลับ[6] เป็นต้น
งานวิจัยนี้ เสนอการแก้ปัญ หาจริงในภาคอุตสาหกรรม โดย
บริษัท กลอนกิจ อินเตอร์เทรด จากัด ที่ต้องการให้มีเครื่องทดสอบความ
ทนทานของกลอนประตูรถยนต์เพื่อ ลดปัญหาด้านแรงงานมนุษย์ที่เกิด
จากการเหนื่อยล้า หรือบาดเจ็บ จากการทางานด้านการทดสอบเปิดปิด
กลอนประตูรถยนต์ที่มีการทดสอบมากกว่า 10,000 ครั้งต่อกลอนประตู
รถยนต์ และสามารถลดเวลาในการทางานได้เมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์ที่
ทางานดังกล่าวข้างต้น

คาสาคัญ: ระบบทดสอบความทนทานอัตโนมัติ กลอนประตูรถยนต์

2. การทางานของระบบที่นาเสนอ

บทคัดย่อ

Abstract
This article describes an automatic durability test system for
the car door handle. It is to solve the problems from the car’s door
handle durability test of automotive industry. This automatic test system
consists of eight steps: (1) Insert a key, (2) Turn the key to unlock, (3)
Remove the key, (4) Open the door-opening kit, (5) Insert a key, (6)
Turn the key to lock, (7) Remove the key, and (8) The machine
automatically record the result. Finally, the process time less than 45
seconds to use automatic mode.
Keywords: automatic durability test system, car door handle.

1. บทนา

ก า ร ท า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ที่ น า เส น อ นี้ ใ ช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32F4-Discovery เป็นหน่วยประมวลผลหลัก
ติดต่อกับผู้ใช้ผ่านโปรแกรมควบคุ ม บนคอมพิวเตอร์ เพื่อรับคาสั่งหรือ
ข้อมูลเพื่อป้อนให้กับชุดขับมอเตอร์เซอร์โวทั้งหมดในระบบ และควบคุม
ลาดับการทางานของระบบมีการออกแบบระบบทั้งหมด 3 ส่วนได้แ ก่
ส่ ว น A คื อ การออก แบบ ระบบ ติ ด ต่ อ ระห ว่ า งผู้ ใ ช้ กั บ ไมโค ร
คอนโทรลเลอร์ซึ่งเป็นหน่วยประมวลผล ส่วน B คือ การออกแบบชุดขับ
มอเตอร์เซอร์โว และส่วน C คื อ การออกแบบระบบการเคลื่อนที่ข อง
ระบบทดสอบความทนทานสาหรับกลอนประตูรถยนต์ แสดงดังรูปที่ 1
โดยมีลาดับการทางานของระบบเริ่มต้นการทางานจากเสียบกุญแจ-บิด
กุญแจเพื่อปลดล็อก-ดึงมือเปิดประตู-ปล่อยมือเปิดประตู -บิดกุญแจเพื่อ
ล็อก และดึงกุญแจออกจากนั้นระบบจะกลับ ไปทางานที่เสียบกุญแจใหม่
อีกครั้งจะทางานวนรอบแบบนี้ไปจนกระทั่งรอบของการทางานครบรอบ
ตามที่โปรแกรมได้กาหนดแสดงดังรูปที่ 2

ปัจจุบันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการพัฒนาเพื่อต้องการลด
ต้น ทุนการผลิตแต่เพิ่มประสิทธิภาพของสิน ค้าให้ สูงขึ้ น ดัง นั้นระบบ
ทดสอบสินค้าที่สามารถทางานแบบอัตโนมัติจึงมีความสาคัญตามไปด้วย
อาทิเช่น การทดสอบวงจรไฟฟ้าเพื่อหาข้อบกพร่องในแผ่นวงจร[1-2]
หรือ การทดสอบแหล่งจ่ายไฟ UPS ด้วยโหลดแบบไม่เป็นเชิงเส้นตาม
มาตรฐาน IEC62040 ของประเทศจี น [3] มี ก ารทดสอบหุ่ น ยนต์ ด้ ว ย
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รูปที่ 1 ระบบทดสอบความทนทานอัตโนมัติสาหรับกลอนประตูรถยนต์
เริ่ มการทางาน

รูปที่ 3 ชุดจับดอกกุญแจสาหรับการล็อก-ปลดล็อกกลอนประตูรถยนต์
ตรวจสอบทางาน
ครบรอบที่กาหนด

ไม่จริ ง

จริ ง

จบการทางาน
เพิม่ รอบการ
ทางาน (+1)

เสี ยบกุญแจ

บิดกุญแจเพื่อ
ปลดล็อก

เปิ ดมือที่จบั กลอน
ประตูรถยนต์

ดึงกุญแจออก

เสี ยบกุญแจ

บิดกุญแจเพื่อล็อก

บันทึ กข้อมูล

ดึงกุญแจออก

ส่วนที่สอง คือ โครงสร้างชุดเปิดกลอนประตูรถยนต์แสดงดัง
รูปที่ 4 ได้แก่หมายเลข 1 มอเตอร์เซอร์โวตัวที่ 3 และหมายเลข 2 เพลท
เลื่อนในระนาบเพื่อใช้สาหรับเปิดมือจับกลอนประตูประเภทดึงเข้าหาตัว
ผู้เปิดประตูรถยนต์ หมายเลข 3 มอเตอร์เซอร์โวตัวที่ 4 และหมายเลข 4
แกนหมุน เพื่อใช้สาหรับเปิดมือ จับกลอนประตูประเภทกดลงเพื่อเปิ ด
ประตูรถยนต์

รูปที่ 2 ลาดับการทางานของระบบ

3. การออกแบบ
3.1 การออกแบบโครงสร้าง
การออกแบบโครงสร้างระบบทดสอบความทนทานอัตโนมัติ
สาหรับกลอนประตูรถยนต์ สามารถแบ่งอธิบายออกเป็น 2 ส่วนได้แ ก่
ส่วนแรกคื อโครงสร้างชุดจับดอกกุญแจเพื่อ ทาการล็อกและปลดล็อก
กลอนประตูรถยนต์ดัง แสดงรูปที่ 3ได้แ ก่ หมายเลข 1 ฐานโครงสร้าง
ภายนอกใช้อลูมิเนียมโปรไฟล์เป็นหลักในการออกแบบมีความกว้าง 242
มิลลิเมตร ความยาว 340 มิลลิเมตร ความสูง 180 มิลลิเมตร หมายเลข 2
ชุดดอกกุญแจประกอบไปด้วยมอเตอร์ เซอร์โวสองตัวโดยตัวแรกเป็น
มอเตอร์เซอร์โวสาหรับเสียบกุญแจพร้อมมือจับดอกกุญแจสามารถหมุน
ได้ 360 องศา และมอเตอร์เซอร์โวตัวที่สองสาหรับจับและบิดดอกกุญแจ
เพื่อทาการล็อกและปลดล็อกกลอนมือจับประตู รถยนต์สามารถหยุดได้
±180 องศา หมายเลข 3 ชุ ด ปรับ ระดั บ ความสู ง และเคลื่ อ นที่ ใ นแนว
ระนาบสามารถปรับระดับความสูงได้ 20 มิลลิเมตรจากฐาน และสามารถ
ปรับระดับในแนวระนาบได้ 50 มิลลิเมตรจากด้านหน้าถึงด้านหลัง

รูปที่ 4 โครงสร้างชุดเปิด-ปิดกลอนประตูรถยนต์

3.2 การออกแบบโปรแกรมควบคุม
การออกแบบโปรแกรมควบคุมระบบทดสอบความทนทาน
อัตโนมัติสาหรับกลอนประตูรถยนต์บนคอมพิวเตอร์แสดงดังรูปที่ 5 โดย
ก าหนดให้ ปุ่ ม Refresh เป็ น การค้ น หาพอร์ ต ที่ ใ ช้ ใ นการติ ด ต่ อ กั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32F4-Discovery ซึ่งกาหนดให้ปุ่ม Connect
เพื่อทาการเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ดังกล่าว โดยกาหนดให้ปุ่ม
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Initialize เป็นการเริ่มตั้งค่าเริ่มต้นให้กับระบบทดสอบความทนทานของ
กลอนประตูรถยนต์เมื่อทาการตั้งค่าเริ่มต้นแล้วสามารถตั้งค่าข้อมูลหรือ
กาหนดค่าพื้นฐานให้กับระบบด้วยการใส่ข้อมูลลงไปยังช่อง Config และ
กาหนดให้ปุ่ม Update เป็นการอัพเดทข้อมูลที่ป้อนเอาไว้ลงไปยังระบบ
และทาการตั้งค่าตาแหน่งให้กับมอเตอร์เซอร์โวตัวที่ 1 และตัวที่ 4 จาก
การเลือกตาแหน่ง M1 หรือ M4 โดยมีปุ่มลูกศรเดินหน้าหรือถอยหลังเพื่อ
เป็นการควบคุมแบบด้วยมือ เมื่อทาการปล่อยปุ่มลูกศรจะทาให้มอเตอร์
เซอร์โวหยุดเคลื่อนที่ เพื่อทาการบันทึกตาแหน่งโดยใช้ปุ่ม Save Key Pos
เมื่อทาการบันทึกข้อมูล โดยสามารถเริ่มระบบอัตโนมัติได้โดยการใช้ปุ่ม
Start และสามารถหยุดระบบอัตโนมัติโดยการใช้ปุ่ม Stop ผู้ใช้สามารถ
ติดตามข้ อ มูล ได้โดยจะมีข้ อมู ล บั น ทึ ก ไว้ที่ Data Logging ให้ ผู้ใ ช้ง าน
สามารถติดตามผลการทางานได้ทันที และเมื่อระบบทางานจนครบแล้ว
จะทาการเปิดหน้าต่างพิมพ์รายงานสาหรับพิมพ์รายงานการทางานของ
ระบบออกเป็นไฟล์ PDF เพื่อทาการเก็บผลในรูปเอกสารแสดงดังรูปที่ 6

4. การทดสอบ และผลการทดสอบ
4.1 การทดสอบการติดขัดของการเปิดปิดกลอนประตูรถยนต์
การทดสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญของระบบทดสอบความ
ทนทานอัตโนมัติสาหรับกลอนประตูรถยนต์เพื่อให้รับทราบถึงการติดขัด
ของจั ง หวะการเปิ ด ปิ ด กลอนประตู ร ถยนต์ โ ดยใช้ วิ ธี ก ารวั ด แรงบิ ด
ทางอ้อม เนื่องจากวงจรขับมอเตอร์เป็นชุดขับมอเตอร์เซอร์โวแบบดิจิทัล
ซึ่งมีหน่วยประมวลผลหลัก ใช้ PIC30F4011 ซึ่งถูกออกแบบมาให้มีการ
ป้อนกระแสจากการขั บมอเตอร์กลับมาตลอดเวลาเพื่อป้องกันการจ่าย
กระแสเกินให้กับมอเตอร์ หรือเพื่อกาหนดปริมาณกระแสให้กับมอเตอร์
จึงต้องมีการใช้วงจรวัดกระแสจากการขับมอเตอร์ด้วย ซึ่งการวัดกระแส
จากการขั บ มอเตอร์ นั้ น ท าการวั ด จากแรงดั น ตกคร่ อ มที่ Rsense ตั ว
ต้านทานขนาด 0.01 โอห์ ม ป้อนแรงดันไฟฟ้าเข้าวงจรขยาย 20 เท่ าด้วย
วงจรขยายอิ น สตรู เ มนเตชั่ น [7] (Instrument Amplifier) เป็ น แรงดั น
ระหว่าง 0-5 โวลต์ ให้ กับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32F4-Discovery
แสดงดังรูปที่ 7 โดยมีอุปกรณ์เพื่อถ่วงน้าหนักให้สลักกลอนประตูรถยนต์
ติดขัดด้วยน้าหนักที่แตกต่างกัน 3 ขนาด คือ 1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัมและ 4
กิโลกรัมแสดงดังรูปที่ 8 มีผลการทดสอบจานวน 60 ครั้งสาหรับกรณีไม่
มี ก ารถ่ ว งน้ าหนั ก (No load) วัด แรงดั น ไฟฟ้ าอยู่ร ะหว่ าง 0.101-0.185
โวลต์ กรณี น้ าหนัก ถ่วงสลัก กลอนประตูรถยนต์ ข นาด 1 กิโลกรัม (1
Kilogram) วัดแรงดันไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 0.288-0.790 โวลต์ กรณีน้าหนัก
ขนาด 2 กิโลกรัม (2 Kilograms) วัดแรงดันไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 1.002-2.390
โวลต์ และกรณี สุ ด ท้ า ยน้ าหนั ก ขนาด 4 กิ โ ลกรั ม (4 Kilograms) วั ด
แรงดันไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 2.957-4.996 โวลต์ดังรูปที่ 9 และตารางที่ 1
จุดวัด

วงจรขับมอเตอร์

รูปที่ 5 หน้าต่างโปรแกรมควบคุมระบบ

Rsense
0.01 Ohm

วงจรขยาย
20 เท่า

ไมโครคอนโทรเลอร์

รูปที่ 7 การวัดแรงบิดทางอ้อมเพื่อทดสอบกลอนประตูรถยนต์

รูปที่ 6 รูปแบบข้อมูลบันทึก
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5. สรุป
ระบบทดสอบความทนทานอั ตโนมั ติส าหรับ กลอนประตู
รถยนต์สามารถบันทึกและแจ้งเตือนผู้ใช้งานกรณีการเปิดปิดกลอนประตู
ติดขัดได้โดยผลการทดสอบสามารถตั้งค่าเปรียบเทียบแรงดัน ไฟฟ้าที่
ม าก ก ว่ า 0.300 ถึ ง 5.000 โวล ต์ ได้ ต าม ผู้ ใ ช้ งาน ต้ องก าร ซึ่ งค่ า
แรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยจากผลการทดสอบดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับแรงบิด
เพื่อเปิดปิดประตูรถยนต์แบบแปรผันตรง (Direct variation) โดยระบบนี้
ใช้เวลาน้อยกว่า 45 วินาทีต่อ 1 กระบวนทดสอบความทนทานของกลอน
ประตูรถยนต์ ซึ่งมีประโยชน์สาหรับการลดเวลาการทางานของมนุษย์
แบบดังเดิมที่ใช้มือในการทดสอบการเปิดปิดกลอนประตูรถยนต์ 1 ครั้ง
พร้อมจดบันทึกด้วยมือและที่สาคัญสามารถลดอาการบาดเจ็บของมนุษย์
เนื่องจากการทดสอบดังกล่าวต้องทางานต่อเนื่องมากกว่า 10,000 ครั้งขึ้น
ไปได้ และได้นาไปใช้งานจริงที่บริษัท กลอนกิจ อินเตอร์เทรด จากัด

6. กิตติกรรมประกาศ
รูปที่ 8 การถ่วงน้าหนักที่สลักกลอนประตูรถยนต์เพื่อให้ระบบติดขัด

ขอขอบคุณนายณัฐพล เฟื่องพูนทรัพย์ นายณัฐวัตร เฟื่องพูน
ทรัพย์ นายสุนทร พรหมมูล และบริษัท กลอนกิจ อินเตอร์เทรด จากัด ที่
สนั บ สนุ น งานวิจัยด้านฮาร์ดแวร์ -ซอฟต์ แ วร์แ ละงบประมาณส าหรับ
งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์นี้

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 9 ผลการทดสอบวัดแรงดันไฟฟ้าเพื่อวัดแรงบิดทางอ้อม
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบวัดแรงดันไฟฟ้าเพื่อวัดแรงบิดทางอ้อม
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) จากถ่วงน้าหนักที่สลักกลอนประตู
รถยนต์เพื่อให้ระบบติดขัด
ข้อมูล
ไม่มีน้าหนัก 1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม 4 กิโลกรัม
ค่าสูงสุด
ค่าเฉลี่ย
ค่าต่าสุด

(No load)

(1 Kilogram)

(2 Kilograms)

(4Kilograms)

0.185
0.115
0.101

0.790
0.477
0.288

2.390
1.712
1.002

4.996
3.816
2.957
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ ระดับปริญญาตรี โดยใช้สะเต็มศึกษามีจุดประสงค์เพื่อจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเครื่องจักรกลอัตโนมัติในหัวข้อการจับยึดชิ้ นงานโดยการ
ประยุก ต์ใช้สะเต็มศึ ก ษา สาหรับนัก ศึก ษาสาขาวิศวกรรมอุ ตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์แนวทาง
ของสะเต็มศึกษาประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การระบุปัญหา การค้นหา
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง การวางแผนและพัฒนา การทดสอบและประเมินผล
และการนาเสนอผลลัพธ์ ผลการวิจัยโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ
สะเต็ ม ศึ ก ษาพบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( =4.55, SD=0.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึ ง พอใจในการท างานเป็ น ที ม มากที่ สุ ด ( =4.94, SD=0.25)
รองลงมา คือ การเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยหลักการเหตุและ
ผล ( =4.81, SD=0.40) และข้ อที่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีค วามพึ งพอใจ
น้อยที่สุด คือคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์เครื่องมือ ( =4.06,
SD=0.57)
คาสาคัญ: เครื่องจักรกลอัตโนมัติ, สะเต็มศึกษา, การจัดการเรียนรู้

Abstract
This research is the development of automatic machine
teaching and learning. Undergraduate Using full study with the aim of
learning management of automatic machine courses in the topic of
fixture design by applying the full study for industrial engineering
students Faculty of Engineering. Teaching and learning by applying
STEM educational guidelines consists of 5 steps: identifying problems.
Searching for related concepts planning and development Testing and
evaluation and presentation of results. The results of the research by

teaching a full-scale study showed that Students were satisfied at the
highest level ( = 4.55, SD = 0.28) when considering each item. The
respondents had the highest team satisfaction ( = 4.94, SD = 0.25),
followed by the selection of guidelines for solving problems with the
principles of cause and effect ( = 4.81, SD = 0.40) and the ones that
Respondents had the least satisfaction is the quality and modernity of
the equipment ( = 4.06, SD = 0.57)
Keywords: Automatic machines, STEM, Learning management

1. บทนา
ในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา ได้รับความสนใจในการจัดการศึกษาทุก ภาคส่วนรวมถึงครู
และบุคลากรทางการศึกษากับการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียน
ได้เตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง เน้นการศึกษาตลอดชีวิ ต ด้วย
วิธีการที่มีความยืดหยุ่นมีการกระตุ้นจูงใจให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดเชิงวิพากษ์
แก้ ปั ญ ห าและแสวงห าความรู้ ด้ ว ยตนเองโดยอาศั ย ทั ก ษะด้ า น
วิศ วกรรมศาสตร์ การจัด การเรีย นรู้ ตามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษาจึง เป็ น
แนวทางที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เรียนได้
คาตอบในเบื้องต้นเกี่ยวกับการบูรณาการวิศวกรรมศาสตร์ลง
สู่วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องใหม่สาหรับนักการศึกษาและครูวิทยาศาสตร์อีก
ต่อไปเพราะองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตร
วิทยาศาสตร์อยู่เดิมแล้ว อย่างไรก็ตามการบูรณาการ วิศวกรรมศาสตร์ลง
สู่วิทยาศาสตร์อาจมิใช่เฉพาะด้านองค์ความรู้ แต่อาจมีการบูรณการด้าน
กระบวนการเชิ ง วิ ศ วกรรมศาสตร์ ล งสู่ วิ ท ยาศาสตร์ ด้ ว ยเช่ น กั น
วิศวกรรมศาสตร์ ในสะเต็มศึกษาเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการ
วิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้ า ด้ ว ยกั น คงเป็ น เรื่ อ งที่
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คุ้นเคยสาหรับนักการศึกษาเพราะการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสาม
สาขาวิช า ซึ่งได้ถูก กล่าวไว้ ในประเด็นของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ แต่ การนาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เข้ ามา
บู ร ณาการกั บ วิ ท ยาศาสตร์ อ าจท าให้ เกิ ด ค าถามแก่ นั ก การศึ ก ษาและ
ผู้สนใจว่าจะทาได้อย่างไร
จุ ด เด่ น ของการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสะเต็ ม คื อ การผนวก
แนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) เข้ากับ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของผู้เรียน ในขณะ
ที่ทากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้เรียนต้องมี โอกาสนาความรู้มาออกแบบ
ชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับ ชีวิตประจาวัน เพื่อให้ได้เทคโนโลยีซึ่งเป็ นผลผลิตจากกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาจึงนา “กระบวนการออกแบบ
เชิ ง วิ ศ วกรรม” มาใช้ เป็ น ฐานด าเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นชั้ น เรี ย น
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน [3] ดังนี้
1. การระบุปัญหา (identify a challenge) ขั้นตอนนี้เริ่มจากการ
ที่ผู้แก้ปัญหาตระหนักถึงสิ่งที่เป็น ปัญหาในชีวิตประจาวันและจาเป็นต้อง
หาวิธีการหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ (innovation) เพื่อแก้ไขปัญ หาดังกล่าว
ในการแก้ ปั ญ หาในชี วิ ต จริ ง บางครั้ ง ค าถามหรื อ ปั ญ หาที่ ร ะบุ อ าจ
ประกอบด้วยปัญหาย่อย ในขั้นตอนของ การระบุปัญหา ผู้แก้ปัญหาต้อง
พิจารณาปัญหาหรือกิจกรรมย่อยที่ต้องเกิดขึ้นเพื่อประกอบเป็นวิธีการใน
การแก้ปัญหาใหญ่ด้วย
2. การค้ น หาแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วข้ อ ง (explore ideas) หลั ง จากผู้
แก้ปั ญ หาท าความเข้ าใจปั ญ หาและสามารถ ระบุ ปั ญ หาย่อย ขั้ น ตอน
ต่อ ไปคื อ การรวบรวมข้ อ มูล และแนวคิ ดที่ เกี่ยวข้ อ งกับ การแก้ ปั ญ หา
ดังกล่าว ในการค้นหา แนวคิดที่เกี่ยวข้องผู้แก้ปัญหาอาจมีการดาเนินการ
ดั ง นี้ (1) การรวบรวมข้ อ มู ล โดยการสื บ ค้ น ว่ ามี ใ ครหาวิ ธี แ ก้ ปั ญ หา
ดังกล่าวนี้แล้วหรือไม่ และหากมีเขาแก้ปัญหาอย่ างไรและมีข้อเสนอแนะ
ใดบ้าง (2) การค้ นหาแนวคิ ดหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หรือเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องและสามารถประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้ ใน
ขั้นตอนนี้ ผู้แก้ปัญหาต้องพิจารณาแนวคิดหรือความรู้ทั้งหมดที่สามารถ
ใช้ แ ก้ ปั ญ หาแล้ ว จดบั น ทึ ก แนวคิ ด ไว้เป็ น ทางเลื อ กและหลั ง จากการ
รวบรวมแนวคิดเหล่านั้นแล้วจึงประเมินแนวคิดเหล่ านั้นโดยพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ ความคุ้ มทุน ข้อดีและจุดอ่อน และความเหมาะสมกับ
เงื่ อ นไขและขอบเขตของปั ญ หา แล้ ว จึ ง เลื อ กแนวคิ ด หรื อ วิ ธี ก ารที่
เหมาะสมที่สุด
3. การวางแผนและพัฒนา (plan and develop) หลังจากเลือก
แนวคิดที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาขั้นตอนต่อไป คือการวางแผนการ
ดาเนินงาน โดยผู้แก้ปัญหาต้องกาหนดขั้นตอนย่อยในการทางานรวมทั้ง

กาหนด เป้าหมายและระยะเวลาในการดาเนินการแต่ละขั้นตอนย่อยให้
ชัดเจน ในขั้นตอนของการพัฒนาผู้แ ก้ปัญหาต้องออกแบบและพัฒ นา
ต้นแบบ (prototype) ของผลผลิตเพื่อใช้ในการทดสอบแนวคิดที่ใช้ในการ
แก้ปัญหา
4. การทดสอบและประเมินผล (test and evaluate) การใช้งาน
ต้ น แบบเพื่ อ แก้ ปั ญ หา ผลที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบและประเมิ น อาจถู ก
นามาใช้ใ นการปรับปรุงและพัฒนาผลลัพธ์ให้ มี ประสิทธิภาพในการ
แก้ปัญหามากขึ้น การทดสอบและประเมินผลสามารถเกิดขึ้นได้ห ลาย
ครั้งในกระบวนการ แก้ปัญหา
5. การน าเสนอผลลั พ ธ์ (present the solution) หลั ง จากการ
พัฒนา ปรับปรุง ทดสอบและประเมินวิธีการแก้ปัญหาหรือผลลัพธ์จนมี
ประสิทธิภาพตามที่ต้องการแล้วต้องนาเสนอผลลัพธ์นั้นต่อสาธารณชน
โดยต้องออกแบบวิธีการนาเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้
สะเต็มศึก ษาสาหรับการเรียนการสอนรายวิช าเครื่องจัก รกลอัตโนมั ติ
หัวข้อการจับยึดชิ้นงาน ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต
การวิจัย วิธีการดาเนินการวิจัย ผลการดาเนินการวิจัย และสุดท้ายเป็นการ
สรุปการวิจัย

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อจัดการเรียนรู้รายวิช าเครื่องจัก รกลอัตโนมัติโดยการ
ประยุกต์ใช้แนวทางของสะเต็มศึกษา
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนที่ดีขึ้นแก่นักศึกษา
ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

3. ขอบเขตการวิจัย
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา
2. การสอนในหั ว ข้ อ การจั บ ยึ ด ชิ้ น งาน ส าหรั บ รายวิ ช า
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
3. นักศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมสาสตร์ สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

4. วิธีการดาเนินการวิจัย
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาจึงนา “กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม” โดยมีขั้นตอนการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. การระบุปัญหา (identify a challenge)
2. การค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง (explore ideas)
3. การวางแผนและพัฒนา (plan and develop)
4. การทดสอบและประเมินผล (test and evaluate)
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5. การนาเสนอผลลัพธ์ (present the solution)

5. ผลการดาเนินการวิจัย
5.1 การจัดการเรียนรู้
1. การก าหนดผู้ เรี ยนที ม ละ 4 คน โดยผู้ ส อนระบุ ปั ญ หาที่
เกิดขึ้นในการผลิตชิ้นงานท่อส่งในขั้นตอนของการออกแบบการจับยึด
ชิ้นงานท่อนาส่งดังรูปที่ 1 ซึ่งทาการผลิตด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี

รูปที่ 2 แนวคิดที่ 1 การจับยึดชิ้นงานด้วยปากกาจับยึดชิ้นงาน

รูปที่ 1 ลักษณะชิ้นงาน
2. การค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้องโดยผู้สอนกาหนดแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาในการจับยึดชิ้นงานให้ 3 แนวทาง ดังรูปที่ 2, 3 และ 4
และให้ผู้เรียนค้นหาแนวทางในการพิจ ารณาเลือกแนวทางการจับยึดที่
กาหนดให้ตามตัวอย่างในตารางที่ 1 และพิจารณารูปแบบของสมการทาง
คณิตศาสตร์ที่ใช้ในการคานวณรูปแบบการจับยึดที่เหมาะสม
ตารางที่ 1 ตัวอย่างรายการเลือกรูปแบบการจับยึดชิ้นงาน
ลา
หัวข้อ
น้าหนัก
คะแนน (1-5)
ดับ
#1 #2 #3
1 เวลาจับและถอดชิ้นงาน
2
2 ความแข็งแรงในการทางาน
5
3 ค่าพิกัดความเผื่อการผลิต
5
4 ต้นทุนการผลิต
3
5 ความปลอดภัย
2
รวม
3. การวางแผนและพัฒนาโดยการเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์
ที่มีอยู่ในโรงฝึกปฏิบัติงานแล้วนามาทาการติดตั้ง
4. การทดสอบการกั ด ชิ้ น งานบนเครื่ อ งกั ด ซี เ อ็ น ซี แ ละ
ประเมินผลโดยการตรวจวัดขนาดชิ้นงาน
5. การนาเสนอผลลัพธ์ของการเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา

รูปที่ 3 แนวคิดที่ 2 การจับยึดชิ้นงานด้วยคานกด

รูปที่ 4 แนวคิดที่ 3 การจับยึดชิ้นงานด้วยหัวแบ่ง
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5.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในด้านการ
เรี ย นวิ ช าเครื่ อ งจั ก รกลอั ต โนมั ติ ด้ ว ยสะเต็ ม ศึ ก ษา พบว่ า มี ผู้ ต อบ
แบบสอบถามจานวน 16 คน เป็นเพศชายทั้งหมด ร้อยละ 100.00 โดยมี
อายุ 22 ปี ร้อยละ 25.00 อายุ 23 ปี ร้อยละ 68.75 และอายุ 24 ปี ร้อยละ
6.25 มีประสบการณ์ในการเรียน CNC ร้อยละ 43.75 อีกร้อยละ 56.25 ไม่
มีประสบการณ์ในการเรียนวิชาเครื่องจักรกลอัตโนมัติ พื้นฐานการศึกษา
ช่างกลโรงงานร้อยละ 37.50 ช่างยนต์และช่างเชื่อม ร้อยละ 25.00 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 12.50
ค่าความพึงพอใจในการเรียนวิชาเครื่องจักรกลอัตโนมัติด้วย
สะเต็มศึก ษาดัง แสดงในตารางที่ 2 ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึ งพอใจอยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด ( =4.55, SD=0.28) เมื่ อพิจ ารณา
เป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการทางานเป็น
ทีมมากที่สุด ( =4.94, SD=0.25) รองลงมาคือ การเลือกแนวทางในการ
แก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ยหลั ก การเหตุ แ ละผล ( =4.81, SD=0.40) และข้ อ ที่
ผู้ต อบแบบสอบถามมีค วามพึ ง พอใจน้ อยที่ สุ ด คื อ คุ ณ ภาพและความ
ทันสมัยของอุปกรณ์เครื่องมือ ( =4.06, SD=0.57)

6. สรุปผลการวิจัย
งานวิ จัย นี้ เป็ น การประยุ ก ต์ แ นวทางสะเต็ ม ศึ ก ษามาใช้ ใ น
รายวิชาเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ระดับปริญญาตรี โดยแยกเป็นประเด็นใน
ด้ านต่ า งๆ ดั ง นี้ (1) ทางด้ านวิท ยาศาสตร์มี ก ารเรี ย นการสอนโดยใช้
ประเด็นปัญ หาเป็นฐานการเรียนรู้ และการเลือกแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาด้วยหลักการเหตุและผล การนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้
ในการแก้ปัญหา การกระตุ้นให้ ค้นหาคาตอบ การตัดสินใจประเมินผล
โดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย (2) ทางด้านเทคโนโลยีเป็นการเรียนรู้วิธีการ
ผลิตชิ้นงานโดยการใช้งานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (3) ทางด้าน
วิศวกรรมเป็นการพิจารณาในการทางานด้านความแข็งแรงในการทางาน
ต้นทุนการผลิต และความปลอดภัย (4) ทางด้านคณิตศาสตร์เป็นการนา
คณิตศาสตร์มาช่วยในการแก้ไขปัญหาการคานวณค่าพิกัดความเผื่อการ
ผลิต ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการจัดการเรียนรู้นี้เป็นการบูรณาการศาสตร์ที่
สอดคล้องกับสะเต็มศึกษาซึ่งสอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช [5] ที่กล่าวไว้
ว่าการเอาใจใส่การเรียนเป็นหน้าที่ ของครู การเรียนรู้ต้องเน้นวิธีการดึง
เอาความใส่ใจของผู้เรียนโดยการออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ร่วมมือ
กันค้นคว้าหาความรู้

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ทีใ่ ห้ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมนาเสนองานวิจัย

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจในการเรียนด้วยสะเต็มศึกษา
ความพึงพอใจในการเรียน
SD
ด้วยสะเต็มศึกษา
1. การเรียนการสอนโดยใช้ประเด็น
ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้
2. การเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ด้วยหลักการเหตุและผล
3. การนาคณิตศาสตร์มาช่วยในการ
แก้ไขปัญหา
4. การนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มาใช้ในการแก้ปัญหา
5. การทางานเป็นทีม
6. การกระตุ้นให้ค้นหาคาตอบ
7. การตัดสินใจประเมินผลโดยใช้
ข้อมูลที่หลากหลาย
8. การบูรณาการการเรียนรู้ในด้านต่างๆ
9. การเชื่อมโยงกับปัญหาในชีวิตจริง
10. การออกแบบและลงมือทาการค้น
คว้าวิจัย ทดลอง
11. เรียนรู้วิธีการใช้งานเทคโนโลยีใหม่
12. การเชื่อมโยงเนื้อหาข้ามรายวิชา
13. การนาเสนอผลงาน
14. ความสะอาดของสถานที่โดยรวม
15. คุณภาพและความทันสมัยของ
อุปกรณ์/เครื่องมือ
รวม

4.69

0.48

4.81

0.40

4.38

0.50

4.38

0.62

4.94
4.81

0.25
0.40

4.56

0.81

4.44
4.69

0.89
0.48

4.50

0.52

4.31
4.56
4.50
4.63

0.60
0.51
0.52
0.50

4.06

0.57

4.55

0.28

การแปล
ผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
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เทคโนโลยี (สสวท).
[5] วิจารณ์ พานิช. 2559. วัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ [ออนไลน์] เข้าถึง
ได้จาก http:\www.gotoknow.org. (31 ธันวาคม 2559)
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โปรแกรมประยุกต์การตรวจจับสีวัตถุในภาพสาหรับผูม้ ีความบกพร่องทางการมองเห็น
ImageSpeaker+: Object Color Detection Mobile Application for Visually Impaired People
วิศรุต คงศักดินาสาร, ชนิดาภา สว่างไสว, สัณหณัฐ จันทร์วิบูล และพรรณราย ศิริเจริญ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 02-470-8000

บทคัดย่อ

1. บทนา

ImageSpeaker+ คือโปรแกรมประยุกต์ช่วยตรวจจับสีของวัตถุ
สาหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น โดยโปรแกรมนี้ ถูกพัฒนาขึ้น
บนระบบที่ให้ สามารถตรวจจับและตีกรอบวัตถุ บนกรอบเครื่องมือเทน
เซอร์โ ฟลว์ (TensorFlow) ให้ ส ามารถตรวจจั บสี วัตถุ ที่ผ่ านเข้ า มาทาง
กล้ อ งได้ ด้ ว ย ซึ่ ง สี ที่ ไ ด้ จ ากการตรวจจั บ จะถู ก อ่ า นออกเสี ย งได้ ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่สามารถตั้งค่าทางภาษาได้บนสมาร์ตโฟน
โดย ImageSpeake+ สามารถตรวจจับสีได้ทั้งหมด 10 สี ได้แก่ สีแดง สี
ส้ม สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า สีน้าเงิน สีม่วง สีชมพู สีขาว และสีดา ด้วยความ
ถูก ต้อ งแม่ น ยาของการตรวจจั บ สีข องวั ต ถุสู ง ถึ ง 88.00% นอกจากนี้
โปรแกรมยังได้รับการปรับปรุง ประสิทธิภาพด้านการออกเสียงและด้าน
การใช้งานของระบบต้นแบบ เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็นสามารถ
รับรู้สีของวัตถุได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทาให้ผู้บกพร่องทางการ
มองเห็นสามารถนาไปใช้งานได้จริงทันทีที่ต้องการ

การรับรู้สีของวัตถุของผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น เช่น
คนตาบอด คนตาบอดสี หรือคนที่มองเห็นเลือนราง สามารถทาได้โดย
การฟัง เสียงและการสอบถามจากคนรอบข้าง ซึ่งในบางครั้งก่อให้เกิด
ความไม่ ส ะดวกและไม่ เ พี ย งพอต่ อ สิ่ ง ที่ ผู้ บ กพร่ อ งต้ อ งการ จึ ง เป็ น
จุดเริ่มต้นของการนาโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบที่สามารถตรวจจับและตี
กรอบวัตถุด้วยเทนเซอร์โฟลว์ มาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ให้สามารถระบุสีของวัตถุและอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย จึง
เกิดเป็นโปรแกรมประยุกต์การตรวจจับสีวัตถุในภาพสาหรับผู้มีความ
บกพร่องทางการมองเห็ น เพื่อเป็น การเพิ่มทางเลือกการใช้ง านแก่ผู้มี
ความบกพร่ อ งทางการมองเห็ น โดยไม่ จ ากั ด แค่ ค นตาบอดและไม่ มี
ข้อจากัดทางภาษา ทาให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็นสามารถรับรู้สีของ
วั ต ถุ ไ ด้ ด้ ว ยตนเองและสะดวกสบายมากยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากผู้ บ กพร่ อ ง
ทางการมองเห็นสามารถใช้งานโปรแกรมเมื่อใดก็ได้ตามที่ ต้องการและ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการบริการ

ค าส าคั ญ : การตรวจจั บ สี วั ต ถุ , การตรวจจั บ วั ต ถุ ด้ ว ย TensorFlow, ผู้
บกพร่องทางการมองเห็น

Abstract
ImageSpeaker+ is an object color detection mobile
application for visually impaired people. The application is developed on
TensorFlow framework to identify color of the detected object on the
screen. The detected object color will be spoken out in either Thai or
English speech, which can be set on the smartphone. ImageSpeaker+ can
identify 10 different colors including red, orange, yellow, green, light
blue, blue, purple, pink, white and black. ImageSpeaker+ has color
detection accuracy at 88.00%. The efficiency of the original application
is also enhanced for visually impaired people, such as speed, so the
application can be practically used real-time.
Keywords: Object color detection, TensorFlow object detection, Visually
impaired people

2. งานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เทนเซอร์โฟลว์ (TensorFlow) เป็นไลบรารีที่ถูกพัฒนาสาหรับ
ใช้ในการประมวลผลข้อมูลระดับสูง ช่วยให้ประมวลผลได้รวดเร็วและ
เข้าใจง่าย [1] นอกจากนี้ยังถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นส่งผลให้ง่ายต่อ
การพั ฒ นาเนื่ อ งจากรองรั บ การท างานข้ า มแพลตฟอร์ ม ได้ สามารถ
น ามาใช้ ง านได้ ทั้ ง บนคอมพิ ว เตอร์ แ ละโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ รวมถึ ง
สนับสนุน การเรียนรู้ข องเครื่องและการเรียนรู้เ ชิง ลึก ทาให้ เ ทนเซอร์
โฟลว์เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการนามาใช้ตรวจจับวัตถุในโปรแกรม
ประยุกต์ โปรแกรมประยุกต์ตัวต้นแบบ ImageSpeaker [2] เป็นโปรแกรม
ประยุกต์สาหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นโดยเฉพาะ โดยใช้
เทนเซอร์โฟลว์เป็นโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกและการเรียนรู้ของเครื่องที่ถูก
นามาใช้ในการตรวจจับประเภทของวัตถุที่ผ่านเข้ามาทางกล้องพร้อมระบุ
ตาแหน่งของวัตถุที่อยู่บนหน้าจอ และอ่านออกเสียงเป็นภาษาไทย ใน
ส่วนของการติดต่อการใช้งานถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่าย
ที่สุดสาหรับกลุ่มผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น
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รูปที่ 1 กระบวนการทางานของโปรแกรมประยุกต์สาหรับตรวจจับสีวัตถุ (ImageSpeaker+)
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสาหรับการเรียนรู้ของ
เครื่อง (Machine Learning) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนรู้เ ชิงลึก (Deep
Learning) ถู ก พั ฒ นาให้ ส ามารถเรี ย นรู้ วั ต ถุ ไ ด้ ม ากมายหลากหลาย
ประกอบกับการทางานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สามารถทาให้การทางาน
ของโปรแกรมที่ซับซ้อนสามารถทาได้อย่างรวดเร็วบนโทรศัพท์มือถือ
เคลื่ อ นที่ ไ ด้ โปรแกรมประยุ ก ต์ บ นโทรศั ท พ์ เ คลื่ อ นที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น
มากมายให้ใช้งานสะดวกสาหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางสายตา ไม่ว่า
จ ะ เ ป็ น โ ป ร แ ก ร ม Be My Eyes, BlindTool ห รื อ AiPoly Vision
Application โดยช่วยในส่วนของการใช้คาสั่งเสียงในการใช้งานภายใน
เครื่อง เช่น การโทรศัพท์ การส่งข้อความ เป็นต้น ยังสามารถบอกประเภท
วัตถุและสีของวัตถุที่อยู่ตรงหน้าได้อีกด้วย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสาหรับการ
ทางานพื้นฐาน อย่างไรก็ดีโปรแกรมเหล่านี้ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับผู้ใช้
หลายภาษา แต่ยังขาดส่วนของภาษาไทย และอาจต้องใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่
มีขั้ น ตอน โปรแกรมประยุ ก ต์ส าหรั บการตรวจจั บสีแ ละตี ก รอบวัต ถุ
โดยเฉพาะจึงถูกนาเสนอขึ้นในบทความนี้

เสี ย งเป็ นภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง โปรแกรมประยุ ก ต์ถู ก ออกแบบให้ ร องรั บ
สมาร์ตโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Lollipop 5.0 เป็นต้นไป

3.1 Color Histogram
สีแดง สีเขียว และสีน้าเงิน (Channel Red Green Blue: R G B)
ถูกดึงจากภาพมาทาฮิสโตแกรมของแต่ละชั้นสี ดังรูปที่ 2 โดยในแกน x
จะบอกถึงค่าความถี่ของสีของภาพ ส่วนแกน y เป็นค่าระดับความเข้ ม
ของสี (Intensity Level) เมื่อได้ฮิสโตแกรมของแต่ละชั้นสีแล้ว จะเลือกค่า
สี ที่ ม ากที่ สุ ด ของทุ ก ชั้ น มาเก็ บ ในรู ป ของชุ ด ข้ อ มู ล ค่ า สี ( R,G,B)
ยกตัวอย่างเช่น ดังรูปที่ 2 จานวนพิกเซลที่มีสีเขียวค่อนไปทางซ้ายเป็น
จานวนมาก เนื่องจากเป็นภาพที่มีสีเขียวมากและภาพค่อนข้างมืด ชั้นสี
ของภาพจะมีค่าแค่ชั้นสีเขียว ชั้นสีแดงและน้าเงินมีค่าเป็นศูนย์ และดังรูป
ที่ 6 จานวนพิกเซลที่มีสีน้าเงินค่อนไปทางซ้ายเป็นจานวนมาก เนื่องจาก
เป็นภาพที่มีสีน้าเงินมากและภาพค่อนข้างมืด ชั้นสีของภาพจะมีค่าแค่ชั้น
สีน้าเงิน ชั้นสีแดงและเขียวมีค่าเป็นศูนย์

3. การทางานของโปรแกรมประยุกต์ ImageSpeaker+
กระบวนการทางานของโปรแกรมประยุกต์ ImageSpeaker+ แสดง
ดังในรูปที่ 1 โดยภาพที่ผ่านเข้ามาทางกล้องจะถูกส่งไปวิเคราะห์ในส่วน
ที่อาศัยการเรียนรู้แบบเชิงลึก (Deep Learning) หรือเทนเซอร์โฟลว์ เพื่อ
ตรวจจับและตีกรอบวัตถุ จากนั้นจะนาภาพไปแปลงเป็นฮิสโตแกรมแบบ
สี (Color Histogram) เพื่ อ รั บ ข้ อ มู ล ค่ า สี ข องภาพแล้ ว ใช้ อั ล กอริ ทึ ม
Weighted k-Nearest Neighbors ในการท านายสี ข องภาพและอ่ า นออก

รูปที่ 2 ฮิสโตแกรมของภาพที่มีสีเขียว [3]
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จากนั้นทานายสีวัตถุด้วยอัลกอริทึม Weighted k-Nearest Neighbors โดย
ได้กาหนดสีไว้ 10 สี ได้แก่ สีขาว สีดา สีแดง สีส้มสีเหลือง สีเขียว สีฟ้า สี
น้าเงิน สีม่วง และสีชมพู เป็นชุดข้อมูลตัวอย่าง

3.2 Weighted k-Nearest Neighbors
k-Nearest Neighbors เป็ นการเรีย นรู้ข องเครื่อ งแบบจ าแนก
ประเภทของข้อมูลโดยใช้การวัดการระยะห่างระหว่างข้อมูลเป็นหนึ่งใน
วิธี ก ารเรี ย นรู้ แ บบมี ผู้ ส อน (Supervised Learning) ที่ ต้ อ งเตรี ย มข้ อ มู ล
ตัวอย่างให้กับระบบ แต่ในส่วนของ Weighted k-Nearest Neighbors นั้น
มีลักษณะคล้ายคลึง กัน แต่จะมีการถ่วงน้าหนักข้อมูลตัวอย่างด้วย เพื่อ
เพิ่มความแม่นยาในการทานายผล ยิ่งข้อมูลตัวอย่างนั้นอยู่ใกล้ข้อมูล ที่
ต้องการทานายมากเท่าไหร่ น้าหนักของข้อมูลตัวอย่างนั้นยิ่งมาก [4-6]
เมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมประยุกต์ที่นาเสนอ ข้อมูลที่ต้องการทานาย
มี โ อกาสเป็ น สี เ ดี ย วกั บ ข้ อ มู ล ตั ว อย่ า งนั้ น มากขึ้ น โดยการท างาน
ประกอบด้วยการกาหนดค่าตัวแปร k ในการเลือกค่า k จะใช้กฎนิ้วมือ
(Rule of thumb) ซึ่งหมายถึง กฎที่ถูกสร้างขึ้นจากการประสบการณ์ใ น
อดีตที่นักวิจัยเคยนาไปใช้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการกาหนดค่า k ปกติ [7]
ค่า k ที่เหมาะสม (𝑘𝑏𝑒𝑠𝑡 ) ที่จะนามาใช้สามารถคานวณได้จากสมการที่
(1)
𝑘𝑏𝑒𝑠𝑡 = √𝑛
(1)
โดยที่ n คือ จานวนชุดข้อมูลตัวอย่างทั้งหมด
โดยได้ทาการทดสอบเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบระหว่างการ
ก าหนดค่ า k แบบปกติ กั บการก าหนดค่ า k แบบใช้ก ฎนิ้ วมื อ ในการ
กาหนดค่า k แบบปกติ โดยให้ทดสอบค่า k ตั้งแต่ 1 ถึง 10 พบว่าค่า k ที่
เหมาะสมที่ให้ความแม่นยามากที่สุดจากการทดลองอยู่ที่ค่า k ประมาณ 5
และเมื่อนามาเปรียบเทียบกับการกาหนดค่า k แบบใช้กฎนิ้วมือ พบว่าผล
การทดสอบแตกต่างกันไม่มากนัก แต่ การกาหนดค่า k แบบใช้กฎนิ้วมือ
ได้ผลดีกว่าเล็กน้อยในส่วนการตรวจจับค่าสีเหลืองและสีน้าเงิน ดังนั้น
จึงได้นาการกาหนดค่า k แบบใช้กฎนิ้วมือ มาใช้กับโปรแกรมประยุกต์
จากนั้นจึง คานวณระยะห่างระหว่างข้อมูล d โดยใช้ Euclidean Distance
จากนั้นจะทาการเรียงลาดับค่า d ของข้อมูลตัวอย่างจากน้อยไปมาก แล้ว
เลือ กข้ อ มูล ตั วอย่างมา k ชุด แรกที่มีค่ า d น้ อยที่สุด ยกตัว อย่า งเช่ น k
เท่ากับ 3 เลือกข้อมูลตัวอย่างมา 3 ชุดแรกที่มีค่า d น้อยที่สุด ก่อนนาข้อมูล
ตัวอย่างที่ได้เลือกในข้อ 3 มาคานวณหาน้าหนักถ่วง ดังสมการที่ (2)
𝑤𝑖 =

𝑑(𝑚𝑎𝑥,𝑖) −𝑑𝑖
𝑑(𝑚𝑎𝑥,𝑖) −𝑑(𝑚𝑖𝑛,𝑖)

(2)

รวมน้าหนักของข้อมูลตัวอย่างที่เป็นประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน เลือกสีที่
มีค่าน้าหนักถ่วงข้อมูลมากที่สุดให้กับวัตถุที่ตีกรอบ

3.3 เครื่องมือการทางานอื่นๆ
OpenCV คือ เป็นไลบรารีการเรียนรู้ของเครื่องที่ช่วยในการจัดทา
โครงสร้า งพื้ นฐานโปรแกรมประยุก ต์ค อมพิว เตอร์ วิทั ศน์ (Computer
Vision Application) ในส่วนของ OpenCV4Android ซึ่งครอบคลุมเกือบ
ทุก การท างานของภาษาจาวาเป็น ตัว ช่ว ยให้ ส ามารถใช้ง าน OpenCV
ไลบรารีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้ [8] จึงได้นา OpenCV มาใช้
สาหรับการแปลงภาพเป็นฮิสโตแกรมและการตรวจจับสีข องวัตถุกับ
โปรแกรมประยุกต์ นอกจากนี้ยังใช้เครื่องมือ Text-to-Speech API เป็นตัว
ช่วยในการสังเคราะห์ข้อความหรือคาพูดให้กลายเป็นข้อมูลในรูปแบบ
เสียงของมนุษย์ [9] เป็น Google Cloud ที่สามารถสังเคราะห์ข้อความหรือ
ค าพู ด ให้ อ ยู่ ใ นรูป แบบเสี ย งได้ถึ ง 30 รู ป แบบ รองรับ ได้ ห ลายภาษา
สาเนียง และแพลตฟอร์ม ทาให้สะดวกต่อกลายเรียกใช้ โดยนาเครือข่าย
ประสาทเทียมของ Google มาประยุก ต์ใ ช้ เพื่อให้ ได้ค วามถูก ต้องของ
เสียงและสะดวกต่อการใช้งานมากที่สุด

4. การทดสอบโปรแกรมและผลการทดสอบ
ผลการทดสอบในบริ เ วณที่มี แ สงเพี ยงพอความถู ก ต้ องของการ
ตรวจจับสีวัตถุทั้งหมด 10 สี และแต่ละสีจะถูกทดสอบสีละ 10 ครั้ง พบว่า
ภาพรวมของการทานายสีของวัตถุมีความแม่นยาสูงถึง 88.00% นั่นคือ
การตรวจจับสีของโปรแกรมประยุกต์มีความถูกต้องถึงร้อยละ 88.00 จาก
การทดสอบทั้งหมด ดังรูปที่ 3 โดยแถวแสดงถึงข้อมูลจริง ส่วนคอลัมน์
แสดงถึงข้อมูลที่เกิดจากการทานาย และตัวเลขในตาราง เมทริกซ์แสดง
ถึงเปอร์เซ็นต์ความเที่ยงตรง (Accuracy) หรือสัดส่วนของการทานายผล
ถูกต้องของสีแต่ละสี ในแนวเส้นทแยงมุมเป็นตัวเลขที่มีเปอร์เซ็นต์ค่ า
ความเที่ยงตรงของการทานายถูกต้อง หากมีค่ามากแสดงว่าสีนั้นมีความ
ถูกต้องและความแม่นยาของการทานายสูง ยกตัวอย่างเช่น สีส้มมีตัวเลข
ในตารางเมทริกซ์ คือ 80 มีเปอร์เซ็นต์ค่าความแม่นยา 80.00% หมายถึง
โปรแกรมประยุ ก ต์ส ามารถทานายสีไ ด้ อย่ างถู ก ต้ องแม่น ยา 80.00%
ทานายสีผิดเป็นสีแดง 10.00 % และทานายสีผิดเป็นสีดาอีก 10.00% จาก
การตรวจจับสีส้ม ทั้ง หมด ผลการท านายวัตถุจ ะออกเสียงออกมาเป็ น
ภาษาไทยหรืออังกฤษขึ้นอยู่กับการตั้งค่า และจะแสดงผลค่าสีที่มุมล่าง
ซ้ายของกรอบของวัตถุที่ตรวจจับดังแสดงในรูปที่ 4

โดยที่ dmin คือ ระยะห่างสั้นที่สุด, dmax คือ ระยะห่างยาวที่สุด, di คือ ระยะ
ระหว่างข้อมูลที่ i กับข้อมูลที่ต้องการตรวจจับสี และ wi คือ น้าหนักถ่วง
ข้อมูลตัวอย่างชุดที่ i เมื่อคานวณน้าหนักถ่วงข้อมูลตัวอย่างครบแล้ว จะ
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3. สรุป

รูปที่ 3 ตารางเมทริกซ์การทดสอบความถูกต้องของการตรวจจับสี

Green

Light blue

Orange

รูปที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอการตรวจจับสีแสดงเป็นตัวอักษรในมุมล่างซ้าย
นอกจากนี้ยังได้นาโปรแกรมประยุกต์ไปทดสอบการใช้งาน
กับผู้ใช้งานจริงที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมหานครดังแสดงใน
รูปที่ 5 พบว่าโปรแกรมประยุก ต์เป็นที่พึงพอใจในกลุ่มผู้ใช้ค นตาบอด
สามารถตรวจจั บ สี ข องวั ต ถุ แ ละอ่ า นออกเสี ย งได้ ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ทาให้สามารถนาโปรแกรมไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ แต่
เนื่ อ งจากยัง มี ข้ อ จ ากั ดในเรื่ อ งของสี ข องวั ต ถุที่ ยั ง มี น้ อ ย ท าให้ ยั ง ไม่
สามารถตรวจจั บ สี ไ ด้ ค รบทุ ก เฉดสี ใ นชี วิ ต ประจ าวั น รวมถึ ง การที่
ผู้ใช้งานมองไม่เห็นวัตถุทาให้ไม่ทราบว่าควรส่องกล้องไปทางใดหรือ
อย่างไร นอกจากนี้ยังได้ข้อมูลความต้องการจากผู้ใช้งานว่าหากสามารถ
ตรวจจั บ สี ได้ ห ลากหลายเฉดมากยิ่ ง ขึ้ น จะมี ค วามพึ ง พอใจอย่ างมาก
นอกจากนี้ยังได้ ทาการทดสอบพบว่าแสงถือเป็นปัจ จัยพื้นฐานในการ
ตรวจจับสีที่ถูกต้อง ความแม่นยาของการตรวจจับสีจึงขึ้นอยู่กับแสงที่
เพียงพอ ไม่มาหรือน้อยเกินไปเป็นสาคัญ

รูปที่ 5 การทดลองใช้งานโปรแกรมประยุกต์

จากข้ อ มู ล ความต้ อ งการจากผู้ มี ค วามบกพร่ อ งทางการ
มองเห็ น ที่ ต้อ งการรั บ รู้สี ข องวั ต ถุ ด้ว ยตนเอง โปรแกรมประยุ ก ต์ ตั ว
ต้นแบบถูกนามาพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มเติมให้สามารถตรวจจับประเภท
ของวัตถุได้มาพัฒนาจนเกิดเป็นโปรแกรมประยุกต์ก ารตรวจจับสีและ
ประเภทวัตถุในภาพสาหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น เพื่อให้ผู้มี
ความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถรับรู้ถึงสีของวัตถุได้ เพื่อเป็นการ
เอื้ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน โดยโปรแกรมประยุกต์ จะตรวจจับสี
ของวัตถุที่ผ่านเข้ามาทางสมาร์ตโฟนและอ่านออกเสียงได้ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับการตั้งค่าทางภาษาของสมาร์ตโฟน ประยุกต์มี
ความแม่นยาถูกต้องของการตรวจจับสีของวัตถุสูงถึง 88.00% หลังจาก
พัฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ แ ละบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
โครงงาน จึงได้นาโปรแกรมประยุกต์ไปทดสอบการใช้งานจริงกับผู้มี
ความบกพร่องทางการมองเห็น พบว่าผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น
มีค วามชื่น ชอบและให้ ค วามสนใจต่อ โปรแกรมประยุก ต์อ ยู่มากและ
สามารถนาโปรแกรมประยุ ก ต์ ม าใช้ ง านได้ จ ริ ง ในการตรวจจั บ สี ใ น
ชีวิตประจาวัน
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บทคัดย่อ

1. บทนา

บทความนี้ น าเสนอการออกแบบและสร้ า งรถพ่ น ยา
กึ่งอัตโนมัติโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ รถพ่นยาควบคุมการเคลื่อนที่
ด้วยรีโมทใช้ในสวนมังคุดขนาดเล็ก ที่มีลักษณะพื้นที่เป็ นพื้นที่ราบ เพื่อ
ลดการใช้แรงงาน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมี รถพ่นยากึ่งอัตโนมัติ
สามารถเลือกความเร็วในการเคลื่อนที่ได้ 3 ระดับ การพ่นแบบละอองน้า
สั่งควบคุมเปิด – ปิดระบบพ่น และควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยรีโมทโดยใช้
สัญญาณวิทยุ บังคับทิศทางเลี้ยวขวา เลี้ยวซ้าย เดินหน้า และถอยหลัง การ
ทดลองพ่นสามารถพ่นละอองน้าได้สูงสุด 6 เมตร การพ่น 1 ถัง (ความจุ
20 ลิตร) ใช้ความเร็วระดับที่ 3 คือ 30.67 เมตรต่อนาที เวลาที่ใช้พ่นเฉลี่ย
ต่อถั ง 10.74 นาที จ านวนต้น มั ง คุ ด เฉลี่ ย 4.5 ต้ น การใช้ พ ลัง งานรวม
ทั้งหมดของรถพ่น ยากึ่งอัตโนมั ติ เป็ น 223.92 วัตต์ ระยะการควบคุ ม
สูงสุด 85 เมตร

มังคุด เป็นไม้ผลที่เป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อเป็นการสร้าง
รายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกให้มากขึ้น ควรให้ความสาคัญในขั้นตอนการ
ผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เข้ามาช่วยในการเพิ่มผลการผลิต หรือลดการใช้แรงงาน/เครื่องทุ่นแรง
ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ เกษตร
4.0 ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ในกระบวนการผลิ ต ผลมั ง คุ ด มี ขั้ น ตอน
ตามลาดับของการพัฒนาการของมังคุด ตั้งแต่การเจริญเติบโตทางด้านกิ่ง
ก้าน การออกดอก การติดผล พัฒนาการของผล และคุณภาพของผลิต ทุก
ขั้นตอนต้องอยู่ในช่วงเวลา และสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม นอกจาก
ผลผลิตมังคุ ดที่มีคุณภาพต้องมีขั้นตอนอื่น ๆ เช่น การใส่ปุ๋ย การให้น้า
การฉี ดพ่ น ยาฆ่ าแมลง เป็ น ต้ น การพ่ น ยาฆ่ าแมลงเป็ น สิ่ ง ที่ เ กษตรกร
พยายามหลี ก เลี่ ยงแต่ ไม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ยงได้ เพราะ หนอน แมลง มี
ผลกระทบต่อผลมังคุด เช่น เพลี้ยไฟทาลายผิวมังคุดทาให้ผลมังคุดลาย มี
ตาหนิที่ผิวทาให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ [1] เป็นต้น รวมถึงในขั้นตอนการ
ปลูกและดูแลต้นมังคุดต้องมีการฉีดพ่นฮอร์โมนเพื่อเร่งดอก เร่งผล การ
ฉีดพ่นปุ๋ยน้าทางใบ จึงได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ ทุ่นแรง และเครื่องจักรกล
การเกษตรช่วยเกษตรกรในการพ่ น ทั้ง เป็ น การลดการใช้ แ รงงาน ลด
ระยะเวลา หรือลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารเคมี ไม่ว่าจะเป็นการนาเข้า
และพัฒ นารถพ่นแบบแอร์บัส แต่ก ารขั บรถพ่ นดังกล่าวผู้ขั บยัง ได้รับ
ละอองยาที่เกิดจากการทางานพ่นของรถพ่นยา
มีแนวความคิดในการออกแบบและสร้างรถพ่นยากึ่งอัตโนมัติ
ส าหรั บ พ่ น ยาต้ น มั ง คุ ด ในสวนที่ ลั ก ษณะพื้ น ที่ ราบ สวนขนาดเล็ ก ที่
เกษตรกรสามารถทาการฉีดพ่นด้วยตนเอง หรือใช้แรงงานเพียง 1 คน ใน
การฉี ดพ่นยา ออกแบบระบบพ่ นแบบละอองน้ามีพัดลมช่วยกระจาย
ละอองน้า ควบคุ มการเคลื่อนที่ เดิน หน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา
เปิด-ปิดหัวพ่น และเปิด-ปิดพัดลมด้วยการควบคุมระยะไกลเพื่อหลีกเลี่ยง
การสัมผัสสารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกร รวมทั้งลดการเมื่อยล้า
ในการฉีดพ่นแบบเดิมที่มีการแบกถังสะพาย หรือการลากสายยาง

คาสาคัญ: รถพ่นยา, กึ่งอัตโนมัติ, การควบคุมระยะไกล

Abstract
This paper presents the design and construction of a semiautomated car sprayer supplied by battery. The car sprayer is controlled
by microcontroller. Such a controller can reduce man power and farmer
can avoid touching chemical substances. The car sprayer can drive, and
spray in 3 levels of speeds. It also can be switched on and off and
controlled by remote controller using radio signal. The results show that
the system can spray up to 6 meters. In water tank of 20 letters, at the 3rd
level of speed, the system can move at 30.67 m/second. Time spent is
10.74 mins for about 4.5 mangosteen trees. Total power consumption
for whole is 223.92 watt. The distance of controlling is up to 85 m.
Keywords: Sprayer car, Semi-automatic, Remote control
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2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ต้นมังคุด
ต้นมังคุ ดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ล าต้นทรง
กลม แตกกิ่งตั้งแต่ระดับล่างของลาต้น มีทรงพุ่มแบบกรวยคว่าหรือแบบ
พีระมิด เปลือกลาต้นมีสีดา มีทรงพุ่มหนาทึบ ระยะปลูกที่แนะนา คือ 8
ถึง 9 x 8 ถึง 9 เมตร สาหรับสวนที่จะใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงานควรจะ
เว้นระยะระหว่างแถวให้ ห่ างพอที่เครื่องจัก รกลจะเข้าไปทางานแต่ให้
ระยะระหว่างต้นชิดขึ้น โดยมีจานวนต้นต่อไร่ประมาณ 20-25 ต้นต่อไร่
[2]

รูปที่ 2 การพ่นยาโดยใช้ถังสะพายหลัง
[ที่มา : www.cyberspaceandtime.com]

รูปที่ 1 ขนาดของต้นมังคุดที่ทาการทดลอง

2.2 การฉีดพ่นยาต้นมังคุด
แมลงศัตรูที่สาคัญของมังคุด ได้แก่ เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ เพลี้ย
แป้ง ไรขาวพริก หนอนกินใบอ่อน แมลงวันผลไม้ มด ซึ่งเป็นแมลงศัตรู
ที่ ป ระเทศคู่ ค้ า ก าหนดให้ มั ง คุ ด จากประเทศไทยต้ อ งปลอดจากศั ต รู
เหล่านี้ [3] ทาให้การปลูกและดูแลต้นมังคุดต้องมีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
ฮอร์โมน ปุ๋ยน้าทางใบ และการฉีดพ่นน้าเพื่อเพิ่มความชื้น การฉีดพ่นมี
หลากหลายรูปแบบ แบบดั้งเดิมเป็นถังสะพายบ่า หรือแบบสะพายหลัง มี
ขนาดถังบรรจุข นาดต่าง ๆ เหมาะสาหรับสวนขนาดเล็ก หากสวนที่ มี
ขนาดใหญ่ขึ้นมาจะใช้การฉีดพ่นโดยการใช้ เครื่องฉีดพ่นสารเคมีแบบใช้
ปั้ม 3 สูบ เมื่อฉีดพ่นต้นไม้ผลที่มีความสูงมาก ๆ จะมีประสิทธิภาพเพียง
ร้อยละ 10 สาหรับร้อยละ 90 จะหยดตกสู่พื้นดิน วิธีการนี้จะใช้แรงงาน
และเวลามาก แต่มีประสิทธิภาพในการฉีดพ่น ต่า มีการนาเอาเครื่องฉี ด
พ่น สารเคมี แ บบฉี ดฝอย หรือ พ่ น ลม ชนิ ดต่าง ๆ มาใช้ ใ นการฉี ด พ่ น
สารเคมีซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนประหยัดต้นทุนการ
ผลิต และใช้แรงงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้ น เนื่องจากเครื่องฉี ดพ่ น
สารเคมีแบบฉีดพ่นฝอยและพ่นลม สามารถทางานโดยใช้แรงงานน้อย มี
ประสิท ธิภาพสู งกว่าเครื่องฉี ดพ่น สารเคมีที่ ใช้อยู่เดิม แต่จ ะมีราคาสู ง
ขั้นตอนการใช้งานที่ยุ่งยาก [4] และเหมาะสาหรับเกษตรกรชาวสวนที่มี
พื้นที่แปลงขนาดใหญ่

รูปที่ 3 การพ่นยาโดยใช้การลากสาย [ที่มา : www.i1os.com]

2.3 โครงสร้างรถพ่นยากึ่งอัตโนมัติ
แนวทางในการออกแบบและการสร้างรถพ่นยากึ่งอัตโนมัติ
โดยออกแบบให้ ตัวโครงสร้างมีลัก ษณะคล้ายกั บรถพ่ นยาแอร์บั ส ที่ มี
ระบบพ่ น อยู่ บ ริ เวณด้ า นหลั ง ล้ อ ยางแบบตั น เพื่ อ ให้ เหมาะส าหรั บ
เคลื่อนที่ได้ในพื้นที่สวนที่มีลักษณะพื้นทีร่ าบ

รูปที่ 4 โครงสร้างฐานรถพ่นยากึ่งอัตโนมัติ
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รายละเอียดตามหมายเลขดังนี้
หมายเลข 1 คือ สวิตช์ ปิด/เปิด
หมายเลข 2 คือ อาดุยโน่นาโน
หมายเลข 3 คือ บอร์ดอะแดปเตอร์ NRF24L01
หมายเลข 4 คือ เสาสัญญาณ NRF24L01
หมายเลข 5 คือ ปุ่มบังคับทิศทาง เดินหน้า 3 ระดับ ถอยหลัง เลี้ยว
ซ้าย เลี้ยวขวา ปั้มน้า พัดลม
หมายเลข 6 คือ รางถ่าน 1.5 โวลต์ 6 ก้อน

รูปที่ 5 โครงสร้างระบบพ่น

ปุ่มกดควบคุมการเคลื่อนที่ ดังนี้ ปุ่มกดเดินหน้ามี 3 ปุ่ม เพื่อ
เลือกความเร็วในการเคลื่อนที่ได้ 3 ระดับ ปุ่มกดถอยหลัง ปุ่มกดเลี้ยวซ้าย
ปุ่มกดเลี้ยวขวา ปุ่มกดเปิด - ปิดพัดลมใช้ควบคุมการทางานของพัดลม
และปุ่มกดเปิด – ปิดระบบพ่นใช้ควบคุมการทางานของปั้มน้า

2.5 การทดลองและผลการทดลอง

รูปที่ 6 รถพ่นยากึ่งอัตโนมัติ

2.4 การควบคุมการเคลื่อนที่
รถพ่นยากึ่งอัตโนมัติต้องการให้มีการควบคุมการเคลื่อนที่ใน
ระยะไกลโดยใช้สัญญาณวิทยุ เพื่อให้เกษตรกรไม่ต้องสัมผัส หรือได้รับ
ละอองยาในการฉีดพ่นยา จึงมีการประยุกต์ใช้วงจรควบคุมการเคลื่อนที่
ระยะไกล บอร์ ด อาดุ ย โน่ เ ป็ น ส่ ว นประมวลผล และมี เ สาสั ญ ญาณ
NRF24L01 ที่จ ะส่ งสั ญ ญาณไปยัง เสาสั ญ ญาณอีก ตัวหนึ่ง ที่ อยู่ที่ ก ล่อ ง
ควบคุม ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 9 โวลต์

รูปที่ 7 ไดอะแกรมการต่ออุปกรณ์

ผลการทดลองรถพ่นยากึ่งอัตโนมัติ โดยการทดสอบมีปัจจัยที่
สาคัญ คือ วัดค่าแรงดันไฟฟ้า ความสูงของละอองน้า และทดสอบการ
ทางานของรถพ่นยากึ่งอัตโนมัติ สามารถสรุปผลการทดสอบได้ ดังนี้
1) ทดสอบรีโมทบังคับการเคลื่อนที่และเปิด/ปิดวงจรบังคับ
ทดสอบระยะการควบคุมของรีโมท นามาทดสอบในพื้นที่สวน โดยทา
การวัดระยะในแนวตรง เริ่มตั้งแต่ระยะ 0 เมตร ควบคุ มได้จนถึงระยะ
สูงสุด 85 เมตร
2) การควบคุ ม รถพ่ น ยากึ่ง อั ต โนมัติ สามารถปรับ ระดั บ
ความเร็วได้ 3 ระดับ ทดสอบการเคลื่ อนที่ ใ นระยะทาง 100 เมตร ใน
ระดับที่ 1 ใช้เวลา 5.13 นาที หรือ 19.49 เมตรต่อนาที ระดับที่ 2 ใช้เวลา
4.23 นาที หรือ 23.64 เมตรต่อนาที และระดับที่ 3 ใช้เวลา 3.26 นาที หรือ
30.67 เมตรต่อนาที
3) ทดสอบการพ่น ที่ระยะความสูงตั้ง แต่ 1 เมตร จนถึง 7
เมตร โดยติดแผ่นป้ายบอกระดับไว้บนเสาเพื่อดูละอองน้ายา โดยรถพ่น
ยากึ่งอัตโนมัติสามารถพ่นละอองน้าได้สูงสุด 6 เมตร
4) ทดสอบการใช้ พ ลั ง งานแบตเตอรี่ ข องรถพ่ น ยา
กึ่งอัตโนมัติ ค่ากาลังไฟฟ้าขณะที่เครื่องพ่นยาทางาน วงจรควบคุม 6.37
วัต ต์ ระบบพ่ น 173.55 วัต ต์ และระบบขั บ เคลื่ อ น 44 วั ต ต์ ผลรวมค่ า
ก าลั งไฟฟ้ าอยู่ที่ 223.92 วั ตต์ ทาการทดสอบในการพ่ น 1 ถั ง เลือ กใช้
ความเร็วระดับที่ 3 เวลาที่ใช้พ่นเฉลี่ยต่อรอบ 10.74 นาที จานวนต้นเฉลี่ย
4.5 ต้น
5) ทดสอบการพ่ น ยาต้ น มั ง คุ ด 1 ต้ น ท าการพ่ น โดยใช้
แรงงานคน ใช้ปริมาณน้ายา 5.30 ลิตร เวลาในการพ่น 1.46 นาที และพ่น
โดยใช้รถพ่นยากึ่งอัตโนมัติ ใช้ ปริมาณน้ายา 4.40 ลิตร เวลาในการพ่น
2.15 นาที
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3. สรุป

เอกสารอ้างอิง

รถพ่นยากึ่งอัตโนมัติ สามารถขับ เคลื่อนที่ ในพื้ นที่สวนที่ มี
ลัก ษณะพื้ น ที่ ร าบ กล่ อ งควบคุ ม สามารถกดปุ่ ม เลื อ กความเร็ว ในการ
เคลื่อนที่ได้ 3 ระดับ ควบคุมการเคลื่อนที่ทิศทางซ้าย ขวา หน้า หลัง เปิดปิดพัดลมของระบบพ่น และเปิด-ปิดหัวพ่นด้วยสัญญาณคลื่นวิทยุ ระยะ
ควบคุมได้ไกลสุด 85 เมตร ระบบพ่นยาแบบละอองน้าโดยที่ละอองน้าจะ
ถูกฉีดพ่นจากหัวฉีด พัดลมจะเป่าลมช่วยในการฟุ้งกระจายของละอองยา
ระยะพ่นละอองยาสูงสุดได้ 6 เมตร ถังบรรจุน้ายาขนาด 20 ลิตร พ่นต้น
มั ง คุ ด ได้ เ ฉลี่ ย 4.5 ต้ น การใช้ พ ลั ง งานรวมทั้ ง หมดของรถพ่ น ยา
กึ่งอัตโนมัติเท่ากับ 223.92 วัตต์ การทดสอบพลังงานจากแบตเตอรี่รถพ่น
ยากึ่งอัตโนมัติสามารถทาการพ่นยาต้นมังคุดได้ประมาณ 25-30 ต้น
จากการทดลองพ่ น ยาในพื้ น ที่ ส วนมั ง คุ ด 1 ไร่ จ านวนต้ น
มังคุด จานวน 25 ต้น

[1]

มาตรฐานสิ น ค้ าเกษตร มกษ.2-2556 มั ง คุ ด .2557. ส านั ก งาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ สืบค้นจาก http://www.acfs.go.th
[2] ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร.มังคุด. สืบค้นจาก
http://www .doa.go.th.
[3] อังคณา สุวรรณกูฏ. 2550. ผลไม้สดฉายรังสี...กว่าจะถึงอเมริกา.
ใน น.ส.พ. กสิกร ปีที่ 80 ฉบับที่ 4 กรกฏาคม-สิงหาคม 2550. หน้า
43-49.
[4] เทคโนโลยี ก ารผลิ ต มั ง คุ ด ให้ มี คุ ณ ภาพ. 2557. เอกสารวิ ช าการ
หน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 1 ปริมาณน้ายาและระยะเวลาในการพ่นพื้นที่ 1 ไร่
รูปแบบการพ่น
พ่นโดยใช้แรงงานคน
พ่นโดยใช้รถพ่นยากึ่งอัตโนมัติ

ปริมาณน้ายา
ต่อไร่(ลิตร)
132.50
110.00

ระยะเวลา/ไร่
(นาที)
36.50
53.75

การพ่ น โดยใช้รถพ่น ยากึ่ง อัตโนมั ติ ช่วยลดปริม าณการใช้
น้ายาในการพ่น คิดเป็นร้อยละ 16.98 แต่ใช้เวลาในการพ่นเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 47.26 รถพ่นยากึ่งอัตโนมัติ ใช้ระยะเวลาในการพ่นยานานกว่า
การพ่นโดยใช้แรงงานคน เกิดจากความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถพ่นยา
กึ่งอัตโนมัติที่เคลื่อนที่ได้ช้า และความชานาญในการควบคุมรถซึ่งต้องมี
การพัฒนาและปรับปรุงต่อไป หากแต่รถพ่นยากึ่งอัตโนมัติสามารถช่วย
ลดความเหนื่อยล้าการพ่น และช่วยลดความเลี่ยงในการสัมผัสกับละออง
ยาของเกษตรกร รถพ่นยากึ่งอัตโนมัติเหมาะสาหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่
สวนขนาดเล็ก อุปกรณ์ /เครื่องทุ่นแรงที่ทดแทนการฉีดพ่นยาโดยการใช้
ถังสะพายบ่า หรือ การลากสายยางในการฉี ดพ่ น ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมน
รวมทั้งปุ๋ยน้าทางใบให้แก่ต้นมังคุด

4. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี
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บทคัดย่ อ
เครื่ องส่ องไฟที่นามาใช้รักษาภาวะทารกตัวเหลือง (Neonatal
Hyperbilirubinemia) ในปั จจุบนั จะใช้หลอดแอลอีดีที่มีช่วงความยาวคลื่ น
450-460 นาโนเมตร และจะต้อ งมี ระดับ ความเข้มแสงเชิ ง สเปกตรั ม
มากกว่า 30 uW/cm2/nm ขึ้ น ไป ที่ ระยะห่ างระหว่ า งเครื่ อ งส่ อ งไฟกับ
ทารก 30 ถึง 50 เซนติเมตร แต่เนื่ องจากเครื่ องส่ องไฟแอลอีดีในปั จจุบนั
ไม่สามารถปรับระดับความเข้มแสงให้สอดคล้องกับความรุ นแรงของโรค
ตามการวินิจฉัยของแพทย์ จึ งเกิ ด ความไม่ ส ะดวกหากต้องมี ก ารปรั บ
ระดับความสูงของเครื่ องส่ องไฟทุกครั้งเพื่อเพิ่มหรื อลดความเข้มแสง อีก
ทั้งที่ตวั เครื่ องส่องไฟยังไม่มีหน้าจอแสดงค่าความเข้มแสงเชิงสเปกตรัม
บทความวิจยั ฉบับ นี้ นาเสนอชุ ด ควบคุ ม เครื่ องส่ องไฟแบบ
อัตโนมัติสาหรับรักษาภาวะทารกตัวเหลืองโดยใช้เทคนิคการมอดูเลตเชิ ง
ความกว้างพัลส์ และการสร้ างสมการคณิ ตศาสตร์ แ สดงความสัม พันธ์
ระหว่างระยะห่ างจากเครื่ องส่ องไฟจนถึ งตัวทารกและค่าความเข้มแสง
เชิ งสเปกตรัม นอกจากนั้นแล้ว ยังมี การติ ดตั้งจอแสดงผลแบบแอลซี ดี
เพิ่มเติม ค่าความเข้มแสงเชิ งสเปกตรัมของเครื่ องส่ องไฟนี้ ได้จากมิเตอร์
วัดความเข้มแสงยี่ห้อ BiliBlanket Light Meter II (S/N 40002204) ที่ผ่าน
การสอบเทียบและรับรองจากสถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ (มว.) จากผล
การทดสอบพบว่ า ระบบควบคุ ม แบบอัต โนมัติ ที่ พ ัฒ นาขึ้ น มี ค วาม
ผิดพลาดโดยเฉลี่ยประมาณ 1% เท่านั้น
คาสาคัญ: ภาวะตัวเหลื อง, เครื่ องส่ องไฟ, ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ,
การมอดูเลตเชิงความกว้างพัลส์

Abstract
Currently, the phototherapy device uses LED tubes as a light
source with a wavelength range of 450-460 nm which is used to treat the
Neonatal Hyperbilirubinemia. The spectral irradiance of lamp is required
more than 30 uW/cm2/nm at the distance between 30 to 50 centimeters.

LED lamp currently cannot adjust the levels of light intensity according
to the severity on the diagnosis of doctor. As a result, it does not
convenience to slide the highness of the lamp in every time for adjusting
the spectral irradiance. Moreover, the phototherapy device does not has
the display to show the spectral irradiance while treatment.
In this paper, we propose the automatic control set of
phototherapy for Neonatal Hyperbilirubinemia using the pulse-width
modulation (PWM). Mathematical formulation shows the relationship
between the distance from phototherapy device to the infants and spectral
irradiance. The spectral irradiance has measured by the BiliBlanket Light
Meter II light meter (S/N 40002204) which have calibrated and certified
by the National Institute of Metrology (Thailand). From the experiment
results, we found that the automatic control set for phototherapy provides
the average percentage error only about 1%.
Keywords: neonatal hyperbilirubinemia, phototherapy, autonomous
control system, pulse width modulation

1. บทนา
ปัญหาภาวะทารกตัวเหลือง (Hyperbilirubinemia) เกิดจากการ
ที่ตบั และม้ามซึ่งทาหน้าที่กาจัดสารสี เหลืองหรื อบิริลูบิน (Bilirubin) ออก
จากร่ างกายของทารกยังทางานได้ไม่เต็มที่ โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นภาวะตัว
เหลืองชนิ ดที่ไม่ละลายน้ า แต่สามารถละลายได้ในไขมัน (Unconjugated
hyperbilirubinemia) ทารกแรกที่คลอดครบกาหนดพบว่ามีภาวะตัวเหลือง
ประมาณร้ อยละ 60 และหากเป็ นทารกที่คลอดก่ อนกาหนดจะมีจานวน
มากถึงร้อยละ 80 แต่ส่วนใหญ่เป็ นภาวะตัวเหลืองที่เกิดตามปกติ [1-2] ซึ่ง
เกิ ดจากสาเหตุและปั จจัย ที่แตกต่างกันหลายประการ เด็กทารกที่มีภาวะ
ตัวเหลืองสามารถสังเกตได้จากใบหน้าเด็กก่อนแล้วไปที่ตวั ขา และเท้า
แต่จะบอกไม่ได้ว่าภาวะตัวเหลืองมี ระดับความรุ นแรงมากน้อยเพียงใด
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แพทย์จึงต้องใช้วิธีการเจาะเลื อดไปตรวจดูระดับความเหลื อง ภาวะตัว
เหลืองที่มีค่าบิลิรูบินในเลื อดสู งมากอาจส่ งผลทาให้เกิ ดภาวะแทรกซ้อน
ทางสมองของทารก (Kernicterus) โดยจะมีการเกร็ งมากขึ้น ชักหลังแอ่น
มีไข้ ตาเหลือกขึ้นข้างบน เด็กหลายรายจะเสี ยชี วิตในระยะนี้
แนวทางการรั ก ษาภาวะตัวเหลื อง คื อจะต้องควบคุ ม ไม่ ใ ห้
ระดับของสารบิลิรูบินสู งมากจนเกิ ดอันตรายต่อเนื้ อสมอง โดยแพทย์มกั
นิ ย มรั ก ษาด้ว ยวิ ธี ส่ อ งไฟ (Phototherapy) เพื่ อ ลดระดับ สารสี เ หลื อ ง
เนื่ องจากเป็ นวิธีที่มีความปลอดภัยสู งและให้ผลการรักษาที่ดี แต่หากไม่
ได้ผลจะต้องเปลี่ ยนถ่ ายเลื อดเพื่อกาจัดสารสี เหลื องออกไปให้มากที่สุด
ในเวลาอันสั้น ในอดีตเครื่ องส่ องไฟที่นามาใช้งานมีตน้ กาเนิ ดแสงมาจาก
หลอดฟลูออเรสเซนต์ [3] ซึ่ งจะมีขอ้ ด้อยอยูห่ ลายประการ เช่น ความร้อน
ที่เพิ่มมากขึ้นตามความสว่างซึ่ งอาจทาให้ทารกมีไข้และเกิ ดภาวะขาดน้ า
หลอดมีอายุการใช้งานสั้นและไม่สามารถควบคุมการปลดปล่อยแสงที่มี
ความยาวคลื่นจาเพาะได้ จึงเกิดแสงช่วงคลื่นแสงอื่นๆ ที่ไม่จาเป็ นต่อการ
รักษา เช่ น รังสี เหนื อม่วง (Ultraviolet) จะส่ งผลให้ผิวหนังของทารกที่
บอบบางอาจเกิ ดรอยไหม้ไ ด้ง่ าย จากการสื บค้น วารสารทางวิช าการ
จานวนมากได้คน้ พบว่า แสงไฟจากหลอดแอลอี ดี ในกลุ่มสี ฟ้าที่ มี ช่ วง
ความยาวคลื่ นอยู่ระหว่าง 450-460 นาโนเมตร จะไปกระตุน้ ให้เกิ ดการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพของ unconjugated bilirubin ไปเป็ น conjugated
bilirubin ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แสงที่ มีค วามยาวคลื่ นใกล้ 460 นาโน
เมตร บิ ลิ รู บิ น จะดู ด ซับ แสงเพื่ อ ให้ เ กิ ด การแปลงสภาพได้ดี ที่ สุ ด แต่
จะต้องมีความเข้มแสงเชิ งสเปกตรัมมากกว่า 30 uW/cm2/nm ที่ระยะห่ าง
ระหว่างเครื่ องส่ องไฟกับ ทารกประมาณ 30 ถึ ง 50 เซนติ เ มตร แต่ เ มื่ อ
ความเข้มแสงเชิ งสเปกตรัมมากกว่า 50 uW/cm2/nm จะมีผลน้อยมากต่อ
อัตราการลดลงของสารเหลือง [4] แต่เนื่ องจากในปั จจุบนั เครื่ องส่ องไฟ
แอลอีดีที่นาเข้ามาจากต่างประเทศสามารถปรับระดับความเข้มแสงได้
เพี ย ง 2 ระดับ เท่ า นั้น จึ ง ส่ ง ผลให้ แ พทย์ไ ม่ ส ามารถท าการรั ก ษาให้
สอดคล้องกับระดับ ความรุ นแรงของภาวะตัวเหลื อ งที่ แ ตกต่ า งกัน ได้
ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการรักษาไม่ดีเท่าที่ควร แต่หากจะใช้การปรับ
ระดับความสู งของขาตั้งเครื่ องส่ องไฟทุกครั้งเพื่อเพิ่มหรื อลดระดับความ
เข้มแสงแทนก็ทาได้ไม่สะดวก นอกจากนั้นแล้วที่ตวั เครื่ องส่ องไฟยังไม่มี
หน้าจอแสดงค่าความเข้มแสงเชิ งสเปกตรัมในขณะที่กาลังใช้ทาการรักษา
จากที่ ก ล่ า วมาในข้า งต้น งานวิ จ ัย นี้ ได้น าเสนอชุ ดควบคุ ม
เครื่ องส่ อ งไฟแบบอัต โนมัติ ส าหรั บ รั ก ษาภาวะทารกตัว เหลื อ งโดย
สามารถปรับระดับความเข้มแสงได้อย่างละเอี ยดและเป็ นไปตามเกณฑ์
การรักษาทางคลิ นิกของการแพทย์สากล (AAP guideline) [5] อี กทั้งได้
เพิ่มสมรรถนะการทางานของเครื่ องส่ องไฟด้วยเทคนิ คการควบคุมแบบ
Pulse Width Modulation (PWM) ผ่ า น MOSFET N-channel ซึ่ งจะต้ อ ง
อาศัยการสร้ างสมการคณิ ศาสตร์ ที่แทนความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่ าง
จากเครื่ องส่ องไฟจนถึ งตัวทารกและค่าความเข้มแสงเชิ งสเปกตรั ม ที่ วดั

ได้จากเครื่ องส่ องไฟ เพื่ อน าสมการดังกล่ าวไปโปรแกรมลงในระบบ
สมองกลฝังตัวของชุดควบคุมเครื่ องส่ องไฟแบบอัตโนมัติ

2. ระบบทีน่ าเสนอ
2.1 วัสดุอปกรณ์
อุปกรณ์ที่ใช้สร้ างเครื่ องส่ องไฟแอลอีดีกาลังสู งสาหรับรักษา
ภาวะตัวเหลื องในทารกแรกเกิด ประกอบด้วยหลอดแอลอีดีขนาด 3 วัตต์
สี น้ าเงิน มีช่วงความยาวคลื่ นอยูร่ ะหว่าง 450-460 นาโนเมตร จานวน 18
หลอด และหลอดแสงสี ขาว 4 หลอด สาหรับเปลื อกตัวเครื่ องส่ องไฟจะ
ใช้วสั ดุพลากติก PLA ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์แล้วนามาขึ้นรู ปด้วย
การฉี ดเข้าไปในแม่พิมพ์ที่ได้สร้ างขึ้นไว้แล้ว ภายในประกอบด้วยระบบ
สมองกลฝังตัวโดยเลื อกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno/NANO
เซนเซอร์ วดั อุณหภูมิรุ่ น DS18B20 พัดลมระบายความร้ อน 2 ตัว พร้อม
ด้ว ยฮี ท ซิ ง ค์ จอแสดงผลแบบแอลซี ดี 4 บรรทัด และเซนเซอร์ แ สง
อินฟราเรดยีห่ ้อ Sharp รุ่ น GP2Y0A21YK ใช้แหล่งจ่ายผ่านอุปกรณ์แปลง
แรงดันไฟฟ้ า (Adaptor) ขนาด 12 โวลต์ กระแส 8.5 แอมป์ แปร์ ยี่ห้ อ
Meanwell 120W AC-DC ที่มีหัวต่อแบบมาตรฐานเฉพาะแบบ 4 DIN pin
with lock ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC-60601-1
2.2 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
สิ่ งที่ ตอ้ งคานึ งถึ งในการออกแบบอุปกรณ์ ทางการแพทย์คื อ
การเลื อกใช้วสั ดุ ที่มีความแข็งแรงทนทาน ไม่มีเหลี่ ยมหรื อคมต่ างๆ มี
ความปลอดภัย ต่ อ ผู ้ใ ช้ ง านและคนไข้ ในขั้น ตอนนี้ จะเริ่ มจากการ
ออกแบบเปลือกเครื่ องส่ องไฟและแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) โดยใช้โปแกรม
ออกแบบรู ป ชิ้ น งานสามมิ ติ แ ละโปรแกรมออกแบบวงจรไฟฟ้ า เพื่ อ
กาหนดตาแหน่ งการวางของวัสดุ อุปกรณ์ แ ต่ละชิ้ น หลังจากนั้นจึ งเริ่ ม
ประกอบอุปกรณ์ ต่างๆ ลงบนแผงวงจรและประกอบส่ วนอื่ นๆ เข้ากับ
เปลือกเครื่ องส่ องไฟตามที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งพิจารณาได้จากรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 การออกแบบระบบภายในและภายนอกตัวเครื่ องส่ องไฟแอลอีดี
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จากรู ปที่ 2 จะแสดงอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม การท างานต่ า งๆ ของ
เครื่ องส่ อ งไฟ โดยสามารถเลื อกโหมดการใช้ง านได้จ ากปุ่ มกดแบบ
Toggle switch เลือกระหว่างการใช้แสงสี ฟ้าเมื่อต้องการใช้รักษาทารกตัว
เหลืองและแสงสี ขาวเมื่อต้องการใช้ขณะที่แพทย์/พยาบาลเข้าทาหัตการ
เพื่อลดผลกระทบที่อาจมี ต่อสายตา รวมถึงปุ่ มหมุนปรับระดับความเข้ม
แสงเชิ งสเปกตรัม (Dimmer) ซึ่ งสามารถปรับค่าความเข้มแสงของหลอด
แอลอีดีได้ในช่วง 0-70 uW/cm2/nm โดยการส่ งค่า PWM ไปยัง MOSFET
ตามค่า VR ตั้งแต่ 0 ถึง 100% นอกจากนั้นแล้วยังมีปุ่ม Toggle switch เพื่อ
เลื อก Set/Reset การแสดงเวลาสะสมการใช้งานหลอดไฟแอลอีดี ซึ่ งจะ
ถูกแสดงค่าผ่านทางจอแสดงผลแบบแอลซี ดีแบบ 4 บรรทัด สาหรับการ
ควบคุมอุณหภูมิจะเซตไว้ให้ทางานอัตโนมัติโดยกาหนดเงื่อนไขว่า หาก
ตรวจจับอุณภูมิภายในเกิ นกว่า 50 องศาเซลเซี ยส จะสัง่ ให้พดั ลมทั้งสอง
ตัวทางานเพื่อเป็ นการยืดอายุการทางานให้กบั ระบบสมองกลฝังตัว

รูปที่ 2 การออกแบบฟังก์ชนั การทางานแบบอัตโนมัติของเครื่ องส่ องไฟ

3. การทดสอบและผลการทดสอบ
แนวคิดในการพัฒนาชุ ดควบคุมเครื่ องส่ องไฟแบบอัตโนมัติ
สาหรั บรั ก ษาภาวะทารกตัวเหลื อง โดยการสร้ างแบบจาลองพื้ น ที่ ต ก
กระทบของแสงซึ่งมีขนาดเท่ากันกับพื้นที่ของเตียงวางทารก (Crib) ที่ถูก
ใช้งานจริ ง ซึ่งจะแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 15 ช่อง โดยแต่ละช่องมีขนาด 10×10
ตารางเซนติเมตร ดังแสดงในรู ปที่ 3 จากนั้นจะทาการสุ่ มวัดความเข้มแสง
เชิ งสเปกตรัมในแต่ละช่ องโดยให้อยู่ในตาแหน่ งกลางของช่ องพื้นที่ตก
กระทบโดยวางในแนวตั้งฉากกับแหล่งกาเนิ ดแสงในระยะที่ ตอ้ งการวัด
แล้วจึงทาการบันทึกค่าความเข้มแสงเชิ งสเปกตรัมในหน่ วย ไมโครวัตต์
ต่อตารางเซนติเมตรต่อนาโนเมตร (uW/cm2/nm) ซึ่ งเป็ นหน่ วยวัดที่ ทาง
กุมารเวชศาสตร์ นิยมใช้ อุปกรณ์ที่ใช้วดั ค่าความเข้มแสงเชิงสเปกตรัมได้
ผ่านการสอบเทียบและได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ
คื อ ยี่ ห้ อ BiliBlanket Light Meter II (S/N 40002204) โดยมี Calibration
factor เท่ากับ (136.9 ± 6.0) × 10-2

รู ปที่ 3 การควบคุมความเข้มแสงเชิ งสเปกตรัมผ่านชุดควบคุมอัตโนมัติ
จากตารางที่ 1 ทาการบันทึกค่าความเข้มแสงเชิ งสเปกตรัม ที่
ได้จ ากการสุ่ ม วัด ผลการสอบเที ย บ ค่ า สู ง สุ ด และค่ า ต่ า สุ ด ที่ ท าการ
ทดสอบวัด ได้ที่ ร ะยะ 30 เซนติ เ มตร มี ห น่ ว ยเป็ น uW/cm2/nm จาก
แบบจาลองพื้นที่ตกกระทบของแสงจะสังเกตเห็นว่าช่ องที่ 7, 8 และ 9 จะ
เป็ นพื้นที่ ที่มีผลต่อการรั กษามากที่ สุดเนื่ องจากตัวทารกจะอยู่บริ เ วณนี้
จากผลการสุ่ มวัดค่าความเข้มแสงเชิ งสเปกตรัมที่ระยะ 30 เซนติเมตร เมื่อ
พิ จ ารณาความเข้ม แสงเชิ ง สเปกตรั ม บริ เวณช่ อ งที่ 8 วัด ค่ า ได้ 47.9
uW/cm2/nm สามารถคานวณค่าจริ งได้เท่ากับ 47.9 × (136.9 ± 6.0) × 10-2
= 65.5751 uW/cm2/nm โดยมี ค่ า ความไม่ แ น่ น อน (Uncertainty) ของ
มิเตอร์ เท่ากับ (6.0 × 10-2 ) / (136.9 × 10-2 ) = 0.0438 หรื อ 4.38% ดังนั้นจะ
คานวณหาค่าผลการสอบเทียบได้เท่ากับ 65.5751 × 0.0438 = ± 2.8722
uW/cm2/nm สาหรับในพื้นที่ช่องอื่นๆ การคานวณหาค่าความเข้มแสงเชิ ง
สเปกตรัมก็สามารถทาได้ในทานองเดียวกัน
ตารางที่ 1 ความเข้มแสงเชิงสเปกตรัมจากการสุ่ มวัดที่ระยะ 30 เซนติเมตร
มีหน่วยวัดเป็ น uW/cm2/nm
ช่องที่ ค่าที่วดั ได้ ผลการสอบเทียบ ค่าสู งสุ ด ค่าต่าสุ ด
1
27.3
37.3737 ± 1.6370 39.0107 35.7367
2
37.3
51.0637 ± 2.2366 53.3003 48.8271
3
41.5
56.8135 ± 2.4884 59.3019 54.3251
4
36.1
49.4209 ± 2.1646 51.5855 47.2563
5
24.4
33.4036 ± 1.4631 34.8667 31.9405
6
30.9
42.3021 ± 1.8528 44.1549 40.4493
7
42.5
58.1825 ± 2.5484 60.7309 55.6341
8
47.9
65.5751 ± 2.8722 68.4473 62.7029
9
41.9
57.3611 ± 2.5124 59.8735 54.8487
10
28.9
39.5641 ± 1.7329 41.2970 37.8312
11
27.5
37.6475 ± 1.6490 39.2965 35.9985
12
37.0
50.6530 ± 2.2186 52.8716 48.4344
13
40.9
55.9921 ± 2.4525 58.4446 53.5396
14
36.4
49.8316 ± 2.1826 52.0142 47.6490
15
26.1
35.7309 ± 1.5650 37.2959 34.1659
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จากข้อมูลในตารางที่ 2 ค่าความเข้มแสงเชิ งสเปกตรัมจากสุ่ ม
วัดในระยะ 10 ถึง 50 เซนติเมตร จะนาข้อมูลจากช่องที่ 8 ซึ่ งเป็ นตาแหน่ ง
ตรงกลางของเครื่ องส่ องไฟมาสร้ างสมการความสัมพันธ์ระหว่างระยะ
ห่ างจากเครื่ องส่ องไฟจนถึ งทารกและค่าความเข้มแสงเชิ งสเปกตรัมดัง
แสดงในสมการ (1) โดยผลลัพธ์ที่ได้น้ นั เป็ นค่าที่ผ่านการสอบเทียบแล้ว
แต่จะต้องนาไปคูณกับค่า Uncertainty ของเครื่ องมือคือ 4.38% ซึ่ งจะใช้
การสร้ างสมการโพลิ โนเมียลด้วย Curve Fitting Toolbox บนโปรแกรม
MATLAB จากการทดลองพบว่าควรเลือกสมการโพลิโนเมียลอันดับที่ 3
เนื่ องไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถประมวลผลได้ ในขณะที่ยงั ให้ความ
คลาดเคลื่อนต่า จากนั้นจะนาสมการที่ได้ไปแปลงเป็ นชุดคาสั่งโปรแกรม
ภาษาซี บน Arduino IDE โดยเครื่ องส่ องไฟจะสามารถปรับความเข้มแสง
ได้ อ ัต โนมัติ ผลความเข้ม แสงเชิ ง สเปกตรั ม จากสุ่ ม วัด ในระยะ 30
เซนติเมตร เมื่อทางานด้วยเซนเซอร์ วดั ระยะทางพิจารณาได้จากตารางที่ 3
Spectral Irradiance
 (0.008156) x3  0.9932 x 2  (41.42) x  631.8

(1)

เมื่อ x คือระยะห่างจากเครื่ องส่ องไฟจนถึงทารก มีหน่วยเป็ นเซนติเมตร
ตารางที่ 2 ความเข้มแสงเชิงสเปกตรัม (uW/cm2/nm) ที่ได้จากการสุ่ มวัด
ในช่องที่ 7, 8 และ 9 ที่ระยะห่ างจากเครื่ องส่ องไฟ 10 ถึง 50 เซนติเมตร
ระยะห่าง
ช่องที่ 7
ช่องที่ 8
ช่องที่ 9
10
238.2449
298.9842
241.3866
15
159.9644
189.8105
136.6635
20
96.9997
131.2965
114.5408
25
74.8770
87.1819
74.3533
30
55.6341
62.7029
54.8487
35
30.8933
32.3332
40.5802
40
35.3440
38.3548
34.8204
45
29.3224
31.2860
28.6679
50
24.2172
25.7880
24.2172
จากตารางที่ 3 ผลความเข้มแสงเชิ งสเปกตรัมจากสุ่ มวัดที่ระยะ
30 เซนติ เ มตร ที่ เ กิ ดจากการทางานของชุ ดควบคุ ม เครื่ องส่ องไฟแบบ
อัตโนมัติที่รับสัญญาณมาจากเซนเซอร์ วดั โดยได้กาหนดให้ความเข้ม
แสงเชิ งสเปกตรั มมี ค่ าคงที่ เ ท่ ากับ 30 uW/cm2/nm จากบริ เ วณช่ องที่ 8
สามารถวัด ค่ า ได้ 30.5 uW/cm2/nm สามารถค านวณหาค่ า จริ งของ
เครื่ องมื อ ได้เ ท่ า กับ 30.5 × (136.9 ± 6.0) × 10-2 = 41.7545 uW/cm2/nm
โดยค่า Uncertainty ของเครื่ องมือเท่ากับ 41.7545 × 0.0438 = ± 1.8288
uW/cm2/nm ดังนั้นค่าความคลาดเคลื่ อนระยะทาง มีค่าเท่ากับ ((1.8288 1.369) × 100)) / 41.7545 = 1.10 %

ตารางที่ 3 ค่าความเข้มแสงเชิงสเปกตรัม (uW/cm2/nm) ที่ได้จากการสุ่ มวัด
ที่ระยะ 30 เซนติเมตร เมื่อทางานด้วยระบบอัตโนมัติ
ความคลาด
ช่องที่ ผลการสุ่ มวัด
ผลการสอบเทียบ
เคลื่อน (%)
7
26.4
36.1416 ± 1.5830
0.97
8
30.5
41.7545 ± 1.8288
1.10
9
28.7
39.2903 ± 1.7209
0.90

4. สรุป
งานวิ จ ัย ฉบั บ นี้ น าเสนอชุ ด ควบคุ ม เครื่ องส่ อ งไฟแบบ
อัตโนมัติสาหรับรักษาภาวะทารกตัวเหลือง ที่สามารถกาหนดระดับความ
เข้มแสงเชิ งสเปกตรั ม ให้ คงที่ โดยอัตโนมัติ ใ นขณะที่ มีการปรั บระดับ
ความสู งของเครื่ องส่ องไฟ โดยใช้เทคนิคการมอดูเลตความกว้างของพัลส์
ร่ วมกับ สมการความสัมพันธ์ของระยะระหว่างเครื่ องส่ องไฟจนถึ งตัว
ทารกกับ ค่ า ความเข้ม แสงเชิ ง สเปกตรั ม ซึ่ งอาศัย การส่ ง สั ญ ญาณจาก
เซนเซอร์ วดั ระยะทาง อี กทั้งได้มีการติดตั้งจอแสดงผลค่าความเข้มแสง
เชิ งเปกตรัม มิเตอร์ ที่นามาใช้วดั ค่าความเข้มแสงเชิ งสเปกตรัมคื อยี่ห้ อ
BiliBlanket Light Meter II ที่ ผ่านการสอบเที ยบและรั บรองจากสถาบัน
มาตรวิทยาแห่ งชาติ (มว.) จากผลการทดสอบพบว่าระบบควบคุมแบบ
อัตโนมัติที่พฒั นาขึ้นมีความผิดพลาดโดยเฉลี่ยประมาณ 1% เท่านั้น
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บทคัดย่อ

1. บทนา

บทความนี้นาเสนอช่องสัญญาณผกผันชนิดเรกูลาร์ไรซ์อย่าง
ง่ายด้วยวิธีค่าเฉลี่ยกาลังสองน้อยที่สุดสาหรับระบบมัลติยูสเซอร์ไมโม
โดยมีจุ ดประสงค์ ที่จ ะใช้ ช่ องสัญญาณผกผันเพื่อ ช่วยลดผลที่เ กิดจาก
สั ญ ญาณรบกวนที่ เ พิ่ ม เข้ า มาในช่ อ งสั ญ ญาณและช่ ว ยให้ อั ต ราบิ ต
ผิดพลาดลดน้อยลง โดยขณะทาการส่งผ่านข้อมูลระหว่างทางอาจมีการ
รบกวนสั ญ ญาณ ท าให้ ข้ อ มู ล ผิ ด พลาดไปจากข้ อ มู ล จริ ง ที่ ไ ด้ ส่ ง ไป
เพื่อให้ฝั่งรับได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพื่อที่จะป้องกันการถูกรบกวนจาก
สัญ ญาณรบกวน ผลการจ าลองการท างาน พบว่ า ค่ า ที่ ได้ จ ากการใช้
ช่องสัญญาณผกผันชนิดเรกูลาร์ไรซ์อย่างง่ายด้วยวิธีค่าเฉลี่ย กาลังสอง
น้ อ ยที่ สุ ด จะให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ก ว่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การใช้
ช่องสัญญาณผกผัน

การสื่อสารแบบไร้สายได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก เช่น
การเข้าถึงข้อมูลการให้บริการต่างๆ การสตรีมมิ่งวีดีโอแบบเรียลไทม์
หรือการเชื่อมต่อโซเชียลมีเดียผ่านการสื่อสารแบบไร้สาย ทาให้ ความ
ต้องการใช้ง านในปัจ จุบันมีเ พิ่ม มากขึ้ นเรื่อยๆ ระบบไมโม (Multiple
Input Multiple Output: MIMO) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สาคั ญตัวหนึ่ง
ในการรับ-ส่งข้อมูลที่มีมีประสิทธิภาพ โดยเทคนิคที่ได้มีนามาใช้กับการ
สื่อสารไร้สายที่ต้องการอัตราส่งข้อมูลสูง ภายใต้ช่องความถี่ที่มีจากัด [1]
ระบบ MIMO เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจเป็ น อย่ า งมาก
นอกจากจะให้ความจุของช่องสัญญาณที่สูงแล้วยังสามารถเชื่อมโยงขาลง
(downlink)ได้ห ลายทิศ ทางพร้อมกัน อีก ด้วย ซึ่ง จะเรียกระบบ MIMO
แบบนี้ว่า ระบบมัลติยูสเซอร์ไมโม (Multiuser MIMO: MU-MIMO) [2]
ความจุของเครือข่าย MU-MIMO จะเท่ากับผลรวมของอัตราการส่งข้อมูล
ของผู้ใช้งานทุกคนภายใต้ข้อจากัดในด้านพลังงาน พลังงานที่น้อยที่สุดที่
ระบบต้องการจะเท่ากับผลรวมของพลังงานด้านส่ง (transmitted )เพื่อ
รัก ษาคุ ณภาพในการบริ ก าร (Quality of Service: QoS)ในแต่ล ะระดั บ
สาหรับผู้ใช้งานเครือข่ ายในแต่ละราย การแก้ปัญหาการรบกวนกันใน
ระบบหลายผู้ใช้( multi-user interference: MUI)ในขณะที่มีการเชื่อมโยง
ขาลง ระบบ MU-MIMO สามารถลดทอนได้โดยใช้ เ ทคนิค พรีโค๊ ดเชิง
เส้ น (Linear precoding techniques) มาประยุ ก ต์ เพื่ อ เช็ ค สถานะของ
ช่องสัญญาณที่ ด้านส่ง[3] โดยองค์ประกอบของ MIMO ลักษณะนี้จะมี
เสาอากาศทางด้านส่ง (transmit antennas) 8 ต้น และ เสาอากาศทางฝั่งรับ
(receive antennas) 8 ต้น ตามมาตรฐานของ IEEE 802.11ac [4] ดัง นั้น
จุดประสงค์ ข องบทความนี้คื อการเสนอวิธีก ารทาช่องสัญญาณผกผัน
ชนิ ด เรกู ล าร์ ไ รซ์ อ ย่ า งง่ า ย (Simplified Regularized Channel Inversion)
ส าหรั บ ระบบมั ล ติ ยู ส เซอร์ ไ มโมเพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด การแทรกสอด
(interference) ในระหว่างการส่งผ่านข้อมูล (transmission)

คาสาคัญ: ช่องสัญญาณผกผัน, ระบบมัลติยูสเซอร์ไมโม

Abstract
This paper presents the simplified regularized channel
inversion based on minimum mean square error approach for multi-user
MIMO systems. The objective is to mitigate the noise enhancement in
the channel and to get the less bit error rate. While transmission, the
transmitted signal should be contaminate from noise signal. Simulation
results show that proposed simplified regularized channel inversion
based on minimum mean square error method can get the good
performance compared with the conventional channel inversion when
testing at the different value of signal to noise ration.
Keywords: Channel Inversion, Multi-User MIMO systems

11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

บทความวิจัย
52

การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
11th ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand

2.2 แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของมัลติยูสเซอร์ไมโม

User
selection &
stream
allocation
User 3
stream

User 1
stream

User 2
stream

Selected
user 1 MS

Selected
user 3 MS
Selected
user 2 MS

รูปที่ 1 ระบบสื่อสารแบบมัลติยูสเซอร์ไมโมที่มี 𝐾 = 3

2. แบบจาลองระบบ
2.1 ระบบมัลติยูสเซอร์ไมโม
ก า ร สื่ อ ส า ร ส า ห รั บ ผู้ ใ ช้ ง า น ห ล า ย ค น ( Multi-User
Communication) และมีหลายสถานีฐานในระบบเซลลูลาร์ [5] จากรูปที่ 1
สมมติ ว่า สถานี ฐ านและแต่ล ะสถานีมื อถื อ มีเ สาอากาศ 𝑁𝐵 และ 𝑁𝑀
ตามลาดับ เมื่อ K เป็นผู้ใช้งานอิสระ จะทาให้เสาอากาศมีรูปแบบสเมือน
𝐾 ∙ 𝑁𝑀 สื่ อ สารกั บ สถานี ฐ านแล ะเ สาอากาศ 𝑁𝐵 สุ ด ท้ า ยจาก
องค์ ป ระกอบที่ ว่า มาจะพิ จ ารณาแล้ ว ได้ (𝐾 ∙ 𝑁𝑀 ) × 𝑁𝐵 ในระบบ
MIMO สาหรับการเชื่อมโยงขาลง(downlink) หรือ 𝑁𝐵 × (𝐾 ∙ 𝑁𝑀 )
ในระบบไมโมสาหรับการเชื่อมโยงขาขึ้น(uplink)
ระบบการสื่อสารสาหรับผู้ใช้งานหลายคนเสาอากาศจานวน
มากได้ใ ห้ อิสระกับผู้ ใ ช้ง านอั พโหลดข้ อ มูล ในช่ว งเวลาเดี ยวกั นหรื อ
สถานี ฐ านส่ ง ข้ อมู ล ให้ กับ ผู้ใ ช้ง านในระบบมั ล ติ ยูส เซอร์ ไมโม(MUMIMO) โดยช่องสัญญาณของการเชื่อมโยงขาลงและเชื่อมโยงขาขึ้นได้
ออกอากาศ (Broadcast channel) และมีก ารเชื่อมต่อหลายช่องสัญญาณ
พร้อมกันตั้งแต่ทุกข้อมูลของผู้ใช้งานอิสระ K ได้ใช้สาหรับเครื่องรับของ
สถานีฐานในการเชื่อมต่อหลายช่องสัญญาณ ระบบมัลติยูสเซอร์ไมโมจะ
เทียบเป็นผู้ใช้หนึ่งราย (𝐾 ∙ 𝑁𝑀 ) × 𝑁𝐵 ในระบบ MIMO สาหรับการ
เชื่อมโยงขาขึ้ น คล้ายกับระบบMIMOสาหรับผู้ใ ช้ง านรายเดียว ดัง นั้ น
สามารถแสดงความจุในการเชื่อมโยงขาขึ้นของระบบมัลติยูสเซอร์ไมโม
เป็นสัดส่วนกับระบบMIMOแบบผู้ใช้งานเดี่ยว

เมื่อพิจารณา K ที่เป็นผู้ใช้อิสระในระบบมัลติยูสเซอร์ไมโม
จะได้ ว่าสถานีฐานและสถานีโทรศัพท์มีเ สาอากาศเป็น 𝑁𝐵 และ 𝑁𝑀
ตามล าดั บ จากรู ป ที่ 2 แสดงถึ ง การเชื่ อ มโยงขาขึ้ น ในการเชื่ อ มต่ อ
ช่องสัญญาณหลายทาง (multiple access channel: MAC) สาหรับผู้ใช้งาน
อิ ส ระ ให้ 𝒙𝑢 ∈ 𝕔𝑁𝑀 ×1 เมื่ อ 𝑢 แสดงเป็ น สั ญ ญาณที่ ไ ด้ รั บ จาก
ผู้ ใ ช้ ง าน โ ดยที่ 𝑢 = 1,2, … , 𝐾 แ ล ะ 𝒚𝑀𝐴𝐶 ∈ 𝕔𝑁𝐵×𝑁𝑀 เ มื่ อ
𝒚𝑀𝐴𝐶 เป็นสัญญาณที่ได้รับจากสถานีฐานตามลาดับ
สาหรับสัญญาณที่ได้รับระหว่างสถานีโทรศัพท์แ ละสถานี
𝑁𝐵 ×𝑁𝑀
ฐานจะเขียนใหม่ได้เป็น 𝑯𝑈𝐿
, 𝑢 = 1,2, … , 𝐾 สามารถ
𝑢 ∈ 𝕔
เขียนสัญญาณที่ได้รับ ดังนี้
𝑈𝐿
𝒚𝑀𝐴𝐶 = 𝑯1𝑈𝐿 𝑥1 + 𝑯𝑈𝐿
2 𝑥2 + ∙∙∙ +𝑯𝐾 𝑥𝐾 + 𝒛
𝑥1
𝑈𝐿
⋮ ]+ 𝒛
= [𝑯1𝑈𝐿 𝑯𝑈𝐿
2 ∙∙∙ 𝑯𝐾 ] [
𝑥𝐾
𝑥1
= 𝑯𝑈𝐿 [ ⋮ ] + 𝒛
𝑥𝐾

(1)

เมื่อ z ∈ 𝕔𝑁𝐵×1 เป็นสัญญาณรบกวนในเครื่องรับชนิด Zero-mean
circular symmetric complex Gaussian แบบสุ่ม
ในรูปที่ 2 แสดงช่องสัญญาณของเชื่อมโยงขาขึ้น โดย 𝐱 ∈
𝑁𝐵 ×1
𝕔
เป็ น สั ญ ญาณที่ ถู ก ส่ ง มาจากสถานี ฐ าน 𝒚𝑢 ∈ 𝕔𝑁𝑀×1 เป็ น
สั ญ ญาณที่ ไ ด้ รั บ มาจากผู้ ใ ช้ โดย u = 1,2,∙ ∙ ∙, 𝐾 และ 𝑯𝐷𝐿
𝑢 ∈
𝑁𝐵 ×𝑁𝑀
𝕔
ช่ อ งสั ญ ญาณที่ ไ ด้ รั บ จากสถานี ฐ านและผู้ ใ ช้ ง าน ดั ง นั้ น
สัญญาณที่ได้รับจากผู้ใช้จะเขียนได้เป็น
(2)

𝒚𝑢 = 𝑯𝐷𝐿
𝑢 𝑥 + 𝒛𝑢

เมื่อ 𝒛𝒖 ∈ 𝕔𝑁𝑀×1 เป็นสัญญาณรบกวนแบบสุ่มที่ฝั่งผู้ใช้งาน จะเขียน
สัญญาณจากผู้ใช้งานในหนึ่งเวกเตอร์ได้ดังนี้
𝑦1
𝑯1𝐷𝐿
𝐷𝐿
𝑦2
[ ⋮ ] = 𝑯2 𝑥 +
⋮
𝑦𝐾
[𝑯𝐷𝐿
𝐾 ]

𝑧1
𝑧2
[⋮]
𝑧𝐾

(3)

Z

รูปที่ 2 แบบจาลองการเชื่อมโยงขาขึ้นสาหรับระบบมัลติยูสเซอร์ไมโมใน
การเชื่อมต่อหลายทาง [4]

รูปที่ 3 แบบจาลองการเชื่อมโยงขาลงสาหรับระบบมัลติยูสเซอร์ไมโมใน
การเชื่อมต่อกระจายเป็นวงกว้าง [5]
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2.3 ช่องสัญญาณผกผัน
ช่องสัญญาณผกผัน (Channel Inversion: CI) ทาการสมมติว่า
𝑁𝑀 = 1 สาหรับผู้ใช้งานทุกรายและ 𝐾 = 𝑁𝐵 กาหนด 𝑥̃𝑢 โดยที่ 𝑢
เป็นสัญญาณจากผู้ใช้งาน ขณะที่ 𝐇𝐮𝐃𝐋 ∈ 𝕔1×𝐊 เป็นช่องสัญญาณของ
เมทริกซ์ระหว่างสถานีฐานและผู้ใช้งาน โดย 𝑢 มีค่า u = 1,2,∙ ∙ ∙, 𝐾 จะ
เขียนสัญญาณที่ได้รับจากผู้ใช้งานได้ดังนี้
𝑥̃1
𝑥
̃
𝒚𝑢 = 𝐇uDL [ 2 ] + 𝒛𝑢 , u = 1,2,∙ ∙ ∙, 𝐾
⋮
𝑥̃𝐾

(4)

สั ญ ญาณที่ ไ ด้ รั บ จากผู้ ใ ช้ ง านทุ ก ราย ขณะออกอากาศ
(Broadcast channel: BC) 𝒚𝐵𝐶 จะเขียนใหม่ได้ดังนี้
(5)

𝒚𝐵𝐶 = 𝐇 DL 𝐱 + 𝐳
𝒚1
𝒛1
𝐇1DL
𝑥̃1
DL
𝒚2
𝒛
𝑥
̃
2
[ ⋮ ] = 𝐇2 + [ 2 ] + [ ⋮ ]
⋮
⋮
𝒚𝐾
𝒛𝐾
𝑥̃𝐾
[𝐇 DL ]

(6)

K

𝐖=𝛽∙𝐇

DL −1

เมื่อ 𝐱̃ เป็นเวคเตอร์สัญลักษณ์ต้นฉบับสาหรับส่งผ่านข้อมูล

β=

𝑁𝑇

(9)

√Tr[𝐇𝐃𝐋−1 ∙(𝐇𝐃𝐋−1 )𝐻]

แทนสมการที่ (7) ลงในสมการที่ (5) จะได้ 𝒚𝐵𝐶 ดังนี้
𝒚𝐵𝐶 = 𝐇 DL 𝐖𝐱̃ + 𝐳

(7)
(8)

(10)

ก าหนดการปรับแต่ ง ข้ างหน้าชนิด เมทริก ซ์น้าหนัก ด้วยวิ ธี
ค่ า เฉลี่ ย ก าลั ง สองน้ อ ยที่ สุ ด (MMSE pre-equalization: 𝐖𝑀𝑀𝑆𝐸 ) ด้ ว ย
ฟังก์ชันต้นทุน 𝑱𝐖𝑀𝑀𝑆𝐸 ดังนี้
𝑱𝐖𝑀𝑀𝑆𝐸 = 𝛽 ∙ min{‖(𝐇 DL 𝐖𝑀𝑀𝑆𝐸 𝐱̃ + 𝒛) − 𝐱̃‖2 }
𝐖

(11)

ท าการหาอนุ พั น ธ์ ส มการที่ (8) แล้ ว ให้ มี ค่ า เป็ น ศู น ย์ จะ
สามารถคานวณเพื่อหา 𝐖𝑀𝑀𝑆𝐸 ได้เป็น
𝐻 −1

เมื่อ 𝐳 เป็นเวคเตอร์สัญญาณรบกวน (Noise vector)
สัญญาณที่ได้รับในแต่ละเทอร์มินัล(terminal)ในสมการที่ (4)
จะเป็นปริมาณสเกลาร์ในขณะที่สัญญาณที่ได้รับในสมการที่ (6) จะเป็น
ปริมาณเวกเตอร์ ในแต่ละผู้ใช้งานจะประกอบไปด้วยหนึ่งเสาอากาศที่จะ
ไปรบกวนสัญ ญาณอื่ น ไม่ส ามารถยกเลิ ก ได้ จึง ได้น าเทคนิ ค พรี โ ค๊ ด
(precoding techniques) [6] มาใช้ใ นการกลั บช่ อ งสั ญญาณร่ วมกั บการ
ปรับแต่งสัญญาณข้างหน้า (pre-equalization) ในระบบ MU-MIMO นั้น
การทาช่องสัญญาณผกผันจะมีการประมวลผลเหมือนกับ การปรับแต่ง
สั ญ ญาณข้ า งหน้ า แบบตั ด ศู น ย์ (Zero-Forcing pre-equalization) [7] ใน
กรณี ข องระบบ MIMO แบบผู้ ใ ช้ ง านรายเดี่ ย วการป้ อ งกั น สั ญ ญาณ
รบกวนจะใช้ วิ ธี ก ารหาค่ า เฉลี่ ย ก าลั ง สองน้ อ ยที่ สุ ด (minimum mean
square error: MMSE)
การปรั บ แต่ ง สั ญ ญาณข้ า งหน้ า แสดงในรู ป ของเมทริ ก ซ์
น้าหนัก 𝐖 ∈ ℂ𝑁𝑇 ×𝑁𝑇 และสามารถหาเวคเตอร์สัญลักษณ์แบบพรี
โค๊ด (precoded symbol vector) 𝐱 ∈ ℂ𝑁𝑇 ×1 ได้เป็น
𝐱 = 𝐖 𝐱̃

กาหนดให้ β เป็นค่าคงที่ตามเงื่อนไขกาลังส่งทั้งหมดหลังจาก
ท าการปรั บ แต่ ง ข้ า งหน้ า (Total transmitted power constraint after preequalization) จะได้เป็น

(12)

𝐖𝑀𝑀𝑆𝐸 = 𝛽 ∙ 𝐇 DL (𝐇 DL 𝐇 DL )

จากสมการที่ (12) เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากการหาเมทริกซ์
̂ 𝑀𝑀𝑆𝐸 เขียน
ผกผัน โดยนาเสนอวิธีการทาเรกูลาร์ไรซ์ อย่างง่าย จะได้ 𝐖
ใหม่ได้ดังนี้
̂ 𝑀𝑀𝑆𝐸 = 𝛽 ∙ 𝐇 DL (𝐇 DL 𝐇 DL 𝐻 + 𝜑𝐈)
𝐖

−1

(13)

เมื่อ φ เป็นสัดส่วนแปรผกผันกับค่าสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน(signal
to noise ratio : SNR) ดังนี้
φ=

𝜎𝑧2

(14)

𝜎𝑥2

ทาการคานวณหาสัญญาณที่ได้รับจากผู้ใช้งานทุกราย โดยใช้
เมทริกซ์น้าหนักด้วยวิธีค่าเฉลี่ยกาลังสองน้อยที่สุดเพื่อทาช่องสัญญาณ
ผกผั น ชนิ ด เรกู ล าร์ ไ รซ์ อ ย่ า งง่ า ย (Simplified Regularized Channel
Inversion: SRCI) ด้วยสมการที่ (13) แล้วแทนในสมการที่ (10) จะได้
̂ 𝑀𝑀𝑆𝐸 𝐱̃ + 𝐳
∴ 𝒚 = 𝐇 DL 𝐖
𝐻

= 𝐇 DL 𝛽 ∙ 𝐇 DL (𝐇 DL 𝐇 DL + 𝜑𝐈)

−1

𝐱̃ + 𝐳

เมื่อ 𝛽 และ 𝜑 ได้กาหนดไว้ในสมการที่ (9) และ (13) ตามลาดับ
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รูปที่ 4 อัตราบิตผิดพลาด (BER) ของระบบไมโมหลายผู้ใช้งานด้วยวิธี
ช่องสัญญาณผกผัน (CI) และวิธีช่องสัญญาณผกผันแบบเรกูลาร์ไรซ์อย่าง
ง่าย (SRCI) ที่ค่า SNR ต่างๆกัน เมื่อ K = 40, NB = 8

รูปที่ 5 อัตราบิตผิดพลาด (BER) ของระบบไมโมหลายผู้ใช้งานด้วยวิธี
ช่องสัญญาณผกผัน (CI) และวิธีช่องสัญญาณผกผันแบบเรกูลาร์ไรซ์อย่าง
ง่าย (SRCI) ที่ค่า SNR ต่างๆกัน เมื่อ K = 80, NB = 16

3 ผลการจาลองการทางาน

เอกสารอ้างอิง

ท าการจ าลองการท างานระบบไมโมหลายผู้ ใ ช้ ง าน โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี้ K = 40, 80 และ NT = NB= 8, 16 และค่า SNR ตั้งแต่
0 ถึง 24dB จ านวนเฟรมต่อ แพ็ ก เก็ ต เท่า กั บ 10 และจ านวนแพ็ ก เก็ ต
เท่ า กั บ 200 โดยเปรี ย บเที ย บด้ ว ยวิ ธี ช่ อ งสั ญ ญาณผกผั น (CI) และวิ ธี
ช่องสัญญาณผกผันแบบเรกูลาร์ไรซ์อย่างง่าย (SRCI) ที่ค่า SNR ต่างๆกัน
จากรู ป ที่ 4 แสดงอั ต ราบิ ต ผิ ด พลาด (Bit Error Rate: BER)
ของระบบไมโมหลายผู้ใช้งานด้วยวิธีช่องสัญญาณผกผัน (CI) และวิธี
ช่องสัญญาณผกผันแบบเรกูลาร์ไรซ์อย่างง่าย (SRCI) ที่ค่า SNR ต่างๆกัน
เมื่อจ านวนผู้ใช้ง านทั้ง หมด (K) เป็น 40 และจานวนเสาอากาศของผู้ที่
กาลังใช้งานอยู่ (NB) เป็น 8 พบว่า วิธีช่องสัญญาณผกผันแบบเรกูลาร์ไรซ์
อย่างง่ าย (SRCI) มีประสิทธิภ าพที่ดี ก ว่าเมื่ อเทีย บกับวิ ธีช่องสัญญาณ
ผกผัน (CI)
จากรูป ที่ 5 แสดงอัต ราบิ ตผิ ดพลาดของระบบไมโมหลาย
ผู้ใช้งานด้วยวิธีช่องสัญญาณผกผัน (CI) และวิธีช่องสัญญาณผกผันแบบ
เรกูล าร์ไรซ์อย่างง่าย (SRCI) ที่ค่ า SNR ต่างๆกัน เมื่อจ านวนผู้ใ ช้ง าน
ทั้งหมด (K) เป็น 80 และจานวนเสาอากาศของผู้ที่กาลังใช้งานอยู่ (NB)
เป็น 16 พบว่า วิธีช่องสัญญาณผกผันแบบเรกูลาร์ไรซ์อย่างง่าย (SRCI) มี
ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับวิธีช่องสัญญาณผกผัน (CI)

4. สรุป
การทาช่องสัญญาณผกผันแบบเรกู ลาร์ไรซ์อย่างง่ายด้วยวิธี
ค่าเฉลี่ยกาลังสองเฉลี่ยน้อยที่สุด ในระบบไมโมหลายผู้ใช้งานนั้น จะมี
ประสิทธิภาพที่ดีกว่าวิธีช่องสัญญาณผกผัน ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาผล
จากสั ญ ญาณรบกวนที่ เ พิ่ ม เข้ า มาในช่ อ งสั ญ ญาณได้ ท าให้ อั ต ราบิ ต
ผิดพลาดมีค่าน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีช่องสัญญาณผกผัน
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การก่าหนดมุมควบคุมเอสอาร์จีที่ความเร็วต่่ากว่าพิกัดโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
Determination of Control Angle for SRG under Rated Speed using Artificial Neural Network
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอวิธีการกาหนดมุมควบคุมเอสอาร์จีโดยใช้
โครงข่ ายประสาทเที ยม เมื่อเอสอาร์จีทางานที่ความเร็วต่ากว่าพิ กัด ชุด
ทดลองเครื่องกาเนิดไฟฟ้าชนิดเอสอาร์จี 4 เฟส 8 ขั้วสเตเตอร์ 6 ขั้วโร
เตอร์ ควบคุมด้วยตัวประมวลสัญญาณดิจิทัล TMS320F28335 ทางานใน
โหมดควบคุมกระแสแบบชอปปิ้งถูกสร้างขึ้น ชุดทดลองถูกใช้เพื่อเก็บ
ข้อมูลกาลังไฟฟ้าด้านออกและมุมควบคุมที่ความเร็วต่าโดยควบคุมให้
แรงดั น ดี ซี บั ส คงที่ ชุ ด ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการทดลองถู ก น าไปสร้ า ง
แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมซึ่งมีโครงสร้างแบบฟีดฟอร์เวิร์ดและ
การเรียนรู้แบบแพร่ย้อนกลับโดยใช้จานวนนิวรอลในชั้นซ่อน 5 ตัว และ
ชั้นผลิต 2 ตัว สาหรับกาหนดมุมควบคุมเอสอาร์จี
คาสาคัญ: เอสอาร์จี, โครงข่ายประสาทเทียม, ความเร็วต่ากว่าพิกัด

Abstract
This paper presents a method of determining control angle
for a SRG using artificial neural network when the SRG operates under
rated speed. The experimental setup of 4-phase SRG with 8 stator poles
and 6 rotor poles controlled by TMS320F28335-DSP in chopping
current mode has been created. It was used to store the output power
and control angle at low speeds by controlling the dc bus voltage. The
data sets employed are created the neural network model, which has a
feed forward structure and backward learning using 5 and 2 neurons in
hidden and output layers, respectively; for determining control angle of
SRG.

พันขดลวดและไม่มีแม่เหล็กถาวร ความเฉื่อยต่า สามารถนาไปประยุกต์
กับงานที่ต้องการความเร็วหลากหลาย ได้แก่ เครื่องกาเนิดไฟฟ้าในระบบ
อากาศยาน ระบบยานยนต์ [1] และระบบพลัง งานลม [2] สาหรับ การ
ประยุกต์ใช้กับ ระบบพลังงานลมต้องตระหนักถึงย่านความเร็วที่ ใช้ซึ่ง มี
ความเร็ ว ต่ า และความเร็ ว ปานกลาง วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก คื อ ต้ อ งการ
กาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้สูงสุด พารามิเตอร์ควบคุมที่มีผลต่อการกาเนิดไฟฟ้า
ของเอสอาร์ จี ประกอบด้ ว ย มุ ม ควบคุ ม การท างาน (  on /  off )
ความเร็วรอบ (  ) และแรงดันดีซีบั ส ( v ) เมื่อควบคุ ม มุม นา กระแส
(  on ) ทาการปรับมุมหยุดนากระแส (  off ) โดยใช้เทคนิคตรรกศาสตร์
แบบคลุมเครือ [3] ผลที่ได้ประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นเมื่อปรับความเร็วรอบ
ให้ สู ง ขึ้ น การควบคุ ม แรงดั น ดี ซี บั ส ที่ จ่ า ยไปยั ง โหลดเพื่ อ ควบคุ ม
กาลังไฟฟ้าเมื่อควบคุมแรงดันดีซีบัส ความเร็วรอบ และมุมนากระแสให้
คงที่ หลัง จากนั้น ปรับมุม หยุดนากระแส โดยใช้เทคนิค PWM [4] ใน
บทความนี้ บ รรยายวิ ธี ก ารควบคุ ม เอสอาร์ จี ใ นโหมดควบคุ ม กระแส
แบบชอปปิ้ง แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบฟีดฟอร์เวิร์ดและ
การเรียนรู้แบบแพร่ย้อนกลับ มีจานวนนิวรอลในชั้นซ่อน 5 ตัว และชั้น
ผลิต 2 ตัว เพื่อกาหนุดมุมควบคุมที่ความเร็วต่า โดยคงค่าแรงดันดีซีบัส

2. หลักการควบคุมกระแสแบบชอปปิ้ง
แบบจ าลองพลวัตทางคณิ ตศาสตร์ 1 เฟสของเอสอาร์จี ดั ง
แสดงในสมการ (1)
v = Ri +

เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า ชนิ ด เอสอาร์ จี (Switched Reluctance
Generator : SRG) ทนทานเมื่อทางานในอุณหภูมิที่สูง โรเตอร์ไม่มีก าร

(1)

จากสมการที่ (1) เมื่อความเร็วรอบคงที่สมการแรงดัน 1 เฟส
หาได้จาก

Keywords: SRG, artificial neural network, under rated speed

1. บทน่า

 (i , )
dt

v = Ri + L ( )

เมื่อ

di
d

+ i

dL( )
d

(2)

คื อแรงดัน ดีซี บั ส i คื อกระแสเฟส R คื อ ความต้านทานเฟส
e = idL( ) / d คื อ แรงเคลื่ อ นไฟฟ้ า กลั บ  คื อ ความเร็ ว รอบโร
เตอร์ L ( ) คือความเหนี่ยวนาเฟส และ  คือตาแหน่งของโรเตอร์
v
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จากสมการ (2) เมื่อไม่นาค่าความต้านทานเฟสมาคิด เนื่องจาก
มีค่าน้อยมาก สามารถจัดสมการให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ดังนี้
i=

v

{ L ( ) +  dL( )}

(3)

 d

ผลที่ ได้ ท าให้ ก ระแสเฟสมี ลั ก ษณะแบบชอปปิ้ ง การควบคุ ม กระแส
แบบชอปปิ้ ง มี 2 แบบ คื อ Hard Chopping และ Soft Chopping โดยมี
หลักการควบคุมสวิตช์ดังรูปที่ 2

เมื่ อ พิ จ ารณาสมการ (3) จะพบว่ า กระแสเฟสขึ้ น อยู่ กั บ
ความเร็วโรเตอร์ โดยถ้าความเร็วโรเตอร์รอบต่าจะทาให้กระแสเฟสมีค่ า
สูง ดังนั้นจาเป็นต้องควบคุมการจ่า ยแรงดันดีซีบัสเข้าที่ขดลวดเฟสของ
เอสอาร์จี

A−

i

B−

Ph (D )

v

D+

C+

Ph ( B )

Ph ( A )

B+

Ph (C )

A+

IL
RL

D−

C−

รูปที่ 3 แบบจาลองการควบคุมสวิตช์แบบชอปปิ้ง

รูปที่ 1 วงจรคอนเวอร์เตอร์แบบ Half Bridge

รูปที่ 4 ผลจาลองควบคุมสวิตช์แบบ Soft Chopping (บน A+ ล่าง A-)
Isense

Iref

Ierror
Soft Chopping
N
Ierror < 0
A+ =On
A- =On

Y
A+ =On
A- =Off

Hard Chopping
N

A+ =On
A- =On

Ierror < 0
Y
A+ =Off
A- =Off

รูปที่ 5 ผลจาลองควบคุมสวิตช์แบบ Hard Chopping (บน A+ ล่าง A-)
รูปที่ 2 ผังการทางานสาหรับควบคุมสวิตช์แบบชอปปิ้ง
รู ป ที่ 1 คื อ วงจรคอนเวอร์ เ ตอร์ แ บบ Half Bridge (HB)
ประกอบด้วยสวิตช์ 2 ตัวต่อขดลวด 1 เฟส การควบคุมแรงดันดีซีบัสเข้าที่
ขดลวดเฟสของเอสอาร์จี ทาได้โดยควบคุมการทางานของสวิตช์ทั้ง 2 ตัว

แบบจาลองการควบคุม สวิตช์แบบชอปปิ้งถูกสร้างขึ้นมาจาก
MATLAB/SIMULINK ดั ง รู ป ที่ 3 ตั ว อย่างผลจ าลองสั ญ ญาณส าหรั บ
ควบคุมสวิตช์แบบ Soft Chopping และ Hard Chopping ดังแสดงในรูปที่
4 และรูปที่ 5 ตามลาดับ
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3. ชุดทดลองเครื่องก่าเนิดไฟฟ้าชนิดเอสอาร์จี
ชุดทดลองเครื่องกาเนิดไฟฟ้าชนิดเอสอาร์จี 4 เฟส 8 ขั้วสเต
เตอร์ 6 ขั้ ว โรเตอร์ ดัง แสดงในรูป ที่ 6 ประกอบด้ว ย เอสอาร์จีพิ กัด 2
กิโลวัตต์ พิกัดของความเร็วและแรงดันกระแสตรง 6,000 รอบต่อนาที 48
โวลต์ ตามลาดับ ใช้มอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนาเป็นตัวต้นกาลังสามารถปรับ
ความเร็วได้โดยปรับความถี่ของอินเวอร์เตอร์ ตรวจจับตาแหน่งโรเตอร์
โดยใช้รีโซลเวอร์(2X) สวิตช์ของวงจรคอนเวอร์เตอร์ HB ถูกควบคุมด้วย
ตั ว ประมวลสั ญ ญาณดิ จิ ทั ล TMS320F28335 แบตเตอรี่ 12 โวลต์ เป็ น
แหล่งจ่ายดีซีบัส และความต้านทาน 4 โอห์ม เป็นโหลดของระบบ
Variable Speed
Inverter

รูปที่ 9 แรงดันและกระแสเฟส A ที่โหมดการทางาน soft chopping
รูป ที่ 9 แสดงรูป คลื่น แรงดั นและกระแสเฟสของเอสอาร์จี
ทางานในโหมด soft chopping เมื่อควบคุมมุมนากระแส 0 องศา และมุม
หยุดนากระแส 15 องศา แรงดันดีซีบัส 24 โวลต์ ความเร็ว 3,000 รอบ

LOAD
DSP Controller &
HB Converter 4-ph 8/6 SRG

IM
DC-Link

รูปที่ 6 ชุดทดลองเครื่องกาเนิดไฟฟ้าชนิดเอสอาร์จี

รูปที่ 10 แรงดันและกระแสเฟส A ที่โหมดการทางาน hard chopping
รูปที่ 10 แสดงรูปคลื่นแรงดันและกระแสเฟสของเอสอาร์ จี
ทางานในโหมด hard chopping เมื่อควบคุมมุมนากระแส 1 องศา และมุม
หยุดนากระแส 14 องศา แรงดันดีซีบัส 24 โวลต์ ความเร็ว 3,500 รอบ

4. แบบจ่าลองโครงข่ายประสาทเทียม
รูปที่ 7 สัญญาณควบคุมสวิตช์แบบ soft/hard chopping ตามลาดับ
รู ป ที่ 7 แสดงสั ญ ญาณควบคุ ม สวิ ต ช์ A+ และ A- แบบ
soft/hard chopping (ซ้ายไปขวา) ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากตัวประมวลสัญญาณ
ดิจิทัล TMS320F28335 ผ่านชุดขับสัญญาณ

ทดลองผลิตก าลัง ไฟฟ้ า ของเอสอาร์จี ทางานในโหมด hard
chopping เมื่อควบคุมแรงดันดีซีบัสให้คงที่ 24 โวลต์ ปรับความเร็วรอบ
โรเตอร์ และปรับมุมควบคุมการทางานของสวิตช์ เพื่อให้เอสอาร์จีผลิต
กาลังไฟฟ้าได้สูงสูด เก็บข้อมูล พารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุมเพื่อนาไปสร้าง
แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียม ผลสรุปที่ได้ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์สาหรับควบคุมเอสอาร์จี

รูปที่ 8 ความเหนี่ยวนาเฟสเอสอาร์จี4 เฟส 8 ขั้วสเตเตอร์ 6 ขั้วโรเตอร์
ที่มุม 0 องศา ในรูปที่ 8 คือตาแหน่งที่ขั้วโรเตอร์อยู่ตาแหน่ง
ตรงกั บ ขั้ ว โรเตอร์ ดั ง นั้ น มุ ม ควบคุ ม การท างานของเอสอาร์ จี จ ะอยู่
ระหว่างมุม 0 องศา ถึง 30 องศา

ความเร็วรอบ
(rpm)

มุมนากระแส
(O)

4500
4250
4000
3750
3500
3250
3000

3
25
2
1.5
1
0.5
0

มุมหยุดนากระแส
(O)

12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
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652
610
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ข้อมูลตารางที่ 1 ถูกนามาสร้างแบบจาลองโครงข่า ยประสาท
เทียม (ANN) ซึ่งมีโครงสร้างทางานแบบฟีดฟอร์เวิร์ด ใช้การเรียนรู้แบบ
แพร่ย้อนกลับ มีจานวนนิวรอลในชั้นซ่อน 5 ตัว ประกอบด้วยค่าน้าหนัก
ค่ าไบอั ส และฟั ง ก์ ชั น ไฮเปอร์ โ บลิ ก แทนเจน และชั้ น ผลิ ต มี จ านวน
นิวรอล 2 ตัว กาหนดการเรียนรู้แบบ Levenberg-Marquardt ดังรูปที่ 11

รูปที่ 12 แสดงวิธีการกาหนดมุมควบคุมของเอสอาร์จีโดยใช้
แบบจาลอง ANN เมื่อต้องการให้เอสอาร์จีทางานที่ความเร็ว 4,000rpm
กาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ 722W สาหรับตารางที่ 2 แสดงผลเปรียบเทียบมุม
ควบคุมเอสอาร์จีที่ได้จากการทดลอง และแบบจาลอง ANN

5. สรุป
การนาเอสอาร์จีไปประยุกต์ใช้งานกับกังหันลม ย่านความเร็ว
ของลมจะมีความเร็วต่าถึงปานกลาง การควบคุ มเอสอาร์จีใ ห้ ทางานที่
ความเร็ ว ต ากว่ าพิ กั ด เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในบทความนี้ ค วามเร็ ว รอบและ
กาลังไฟฟ้าของเอสอาร์จีถูกกาหนดให้เป็นอินพุต เมื่อผ่านการวิเคราะห์
ด้วยแบบจาลอง ANN ผลที่ได้คือสามารถกาหนดมุมควบคุมของเอสอาร์
จีได้ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 0.47% เมื่อเทียบกับการทดลอง

เอกสารอ้างอิง
[1]
[2]

รูปที่ 11 โครงสร้างแบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียม

[3]

[4]

รูปที่ 12 มุมควบคุมที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย ANN
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบมุมควบคุมจากการทดลอง และแบบจาลอง ANN
มุมนากระแส (O)

มุมหยุดนากระแส (O)

ความเร็วรอบ:กาลังไฟฟ้า
(rpm:W)

ทดลอง

ANN

ทดลอง

ANN

4500:755
4250:748
4000:722
3750:705
3500:680
3250:652
3000:610

3
25
2
1.5
1
0.5
0

3
2.5
2.03
1.495
0.9922
0.493
0.01485

12
12.5
13
13.5
14
14.5
15

12.01
12.5
12.97
13.5
14
14.6
14.98
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โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสาหรับการวิเคราะห์ลักษณะนิสัยจากภาพโครงหน้าและเทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้า
Personality analysis web application using face shape and face recognition
สิริกร ลิ้มวงศ์พัชรกุล อาริษา สุขสมใจภักดิ์ นนท์ฤทธิ์ ศรีนวกุล และพรรณราย ศิริเจริญ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 024-708000

บทคัดย่อ
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
สาหรับการวิเคราะห์ลักษณะนิสัยจากภาพโครงหน้าและเทคโนโลยีการ
ตรวจจั บ ใบหน้ า ส าหรับ บุ ค คลหรื อ องค์ ก รที่ มี ค วามต้ อ งการสรรหา
บุ ค ลากรในการท างาน มี ตั ว ช่ ว ยในการน าข้ อ มู ล ที่ วิ เคราะห์ ไ ด้ จ าก
โปรแกรมอัตโนมัติไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการรับบุคคลากร โดย
ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ก ารตรวจจั บ ใบหน้ า (Face Detection) ได้ รั บ การ
พัฒนาให้มีความแม่นยาสูง เพื่อใช้ในการแบ่งแยกลักษณะ และระบุตัว
บุคคลในภาพ เช่น การตรวจหาตาแหน่งของใบหน้า การเปรียบเทียบรูป
กับรูปใบหน้าที่มีในฐานข้อมูล เป็นต้น โดยโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนานี้
ใช้ ไ ลบรารี่ Skybiometry ที่ ส ามารถตรวจจั บ ใบหน้ าได้ อ ย่ างแม่ น ย า
จากนั้ น เทคนิ ค การหาประเภทของโครงหน้ าจะถู ก พิ จ ารณาจากการ
เปรี ย บเที ย บมุ ม ของความชั น ระหว่ า งจุ ด ส าคั ญ บนโครงหน้ า และ
อั ต ราส่ ว นของใบหน้ า (ความยาวต่ อ ความกว้ า งของใบหน้ า ) โดย
โปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นบน ruby-rails system ที่มีโมเดลการออกแบบที่มี
ประสิท ธิภาพ และรวมเข้ ากั บการที่ สามารถแสดงผลแบบ responsive
และออนไลน์บน heroku cloud มีการทดสอบกับรูปภาพหน้าตรงจานวน
150 รูป พบว่าความแม่นยาของโปรแกรมสูงถึง 68% ทาให้โครงงานนี้
หากได้ รับ การพั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม จะสามารถน าไปสร้างระบบที่ ส ามารถ
ทางานได้จริงในเวลาอันรวดเร็วได้
ค าสาคั ญ : โปรแกรมประยุก ต์บ นเว็บ , โหวงเฮ้ง , เทคโนโลยีตรวจจับ
ใบหน้า, ภาษา Ruby บน Rails , API Skybiometry

Abstract
This project aims to create a web application for personality
analysis using face shape and face detection for anyone interested or an
organization to use as an option to use the data analyzed from this
application as part of recruitment process. Face detection algorithm has
been developed to achieve highest accuracy for different applications,
such as face position detection, face comparison. Our project leveraged
Skybiometry library which accurately detect human faces in an image.

We propose face shape detection using relative measurement of slope
computed from detected face marks from face detection. This program
is developed on an effective ruby-rails system along with online and
responsive web application on Heroku cloud. The accuracy of this
application is approximately at 68% tested with 150 straight pose
images. With some further improvement, this program can be
practically used in real time.
Keywords: Physiognomy, Face Detection, Web Application, Ruby on
Rails, API Skybiometry

1. บทนา
ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ฉะนั้น
การที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะประสบความสาเร็จได้สิ่งหนึ่งที่สาคัญคือ
คนหรื อ พนั ก งาน ดั ง นั้ น การเริ่ ม รั บ คนเข้ า มาภายในองค์ ก รจะต้ อ ง
พิจารณาในหลายๆ ด้าน ทั้งยังสามารถนาไปประยุกต์เพื่อการประกอบ
วิชาทางด้านอื่ นได้ด้วย เช่น จิตวิทยา กฎหมาย เป็ นต้น ด้วยเหตุนี้การดู
โหงวเฮ้ง จึงเป็น ศาสตร์ที่ ได้รับ ความสนใจ และฝ่ายบริห ารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ (HR) ในหลายองค์ ก รยัง ได้น ามาเป็ นเครื่องมือ ในการคั ดเลือ ก
บุคคลากร ด้วยเหตุนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการนาเทคโนโลยีการตรวจจับ
ใบหน้ามาใช้ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสาหรับการวิเคราะห์
ลักษณะนิสัยจากภาพโครงหน้าและเทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้าขึ้น
เพื่อใช้สาหรับพิจารณารูปภาพของผู้สมัคร
โครงงานนี้ น าเสนอโปรแกรมประยุก ต์บ นเว็บส าหรับ การ
วิเคราะห์ ลัก ษณะนิ สัยจากภาพโครงหน้าและเทคโนโลยีก ารตรวจจับ
ใบหน้าโดยโปรแกรมจะเริ่มทางานเมื่อมีการใส่ลิงค์หรืออัพโหลดรูปภาพ
ของผู้สมัครที่ต้องการพิจารณา และทาการประมวลผลภาพ จากนั้นจะทา
การวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของผู้สมัครจากโครงหน้า เพื่อให้ บุคคลหรือ
องค์ ก รที่ มีค วามต้องการสรรหาบุค ลากรในการทางาน สามารถจะน า
ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากโปรแกรมไปใช้ประกอบการตัดสินใจว่าผู้สมัคร
นั้นเหมาะสม หรือจะรับผู้สมัครเข้าทางานในตาแหน่งงานหรือไม่อย่างไร
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2. งานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ระบบรู้จาใบหน้า
1.
2.
3.

ระบบรู้จาใบหน้ามีหลักการทางานอยู่ 3 ส่วน ด้วยกันคือ
Face Detection ทาหน้าที่ในการค้นหาตาแหน่งของใบหน้าทั้ งหมด
ในภาพ
Face Extraction ท าหน้ าที่ ใ นการแยกคุ ณ ลั ก ษณะต่ างๆ บนภาพ
ใบหน้า แล้วเก็บลงในฐานข้อมูล
Face Recognition ท าหน้ าที่ น าข้ อ มูล คุ ณ ลัก ษณะส่ วนต่างๆ ของ
ภาพใบหน้ า ที่ ไ ด้ จ ากข้ อ 2 มาท าการเปรี ย บเที ย บกั บ ข้ อ มู ล
คุณลักษณะส่วนต่างๆ ของภาพใบหน้าในฐานข้อมูล แล้วแสดงผล
ภาพใบหน้าที่ใกล้เคียงมากที่สุด

3.

4.

5.

มีจินตนาการและมีอุดมคติสูง ชอบค้นคว้า บุคคลแบบนี้เหมาะที่จะ
เป็นนักตรวจสอบ หรือหัวหน้างาน
คนธาตุดิน คือบุคคลที่มีรูปหน้าทรงรีหรือรูปไข่ อุปนิสัยโดยทั่วไป
จะเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมา มั่นคงหนักแน่น ชอบทามากกว่าพูด
ขยัน ซื่อสัตย์ มีระเบียบ ไม่ชอบเสี่ยงทาอะไรที่ไม่มีความแน่นอน
เหมาะที่จะเป็นพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
คนธาตุ ท อง คื อบุ ค คลที่ มี ลั ก ษณะรู ป หน้ าเหลี่ ยมจัตุ รัส อุป นิ สั ย
โดยทั่วไปจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นา มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล
ฉลาด สุขุม มีเหตุผล กล้าคิดกล้าทา กล้าตัดสินใจ เหมาะที่จะเป็น
นักบริหาร วางนโยบาย วางแผน
คนธาตุน้า คือบุคคลที่มีลักษณะรูปหน้าทรงกลม อุปนิสัยโดยทั่วไป
จะเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหว ฉลาดทันคน ชอบเข้าสังคม เป็นคน
ประนีประนอม ขาดความเด็ดขาด สามารถปรับตัวเข้าหาผู้อื่นได้ดี
รักงานด้านบริการหรือติดต่อประสานงาน เหมาะเป็นนักประสาน
ประโยชน์ หรือผู้ช่วยระดับบริหาร

รูปที่ 1: หลักการทางานของเทคโนโลยีรู้จาใบหน้า

2.2 ศาสตร์โหงวเฮ้งกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
โหงวเฮ้ ง เป็ น วิ ช าที่ ว่ าด้ ว ยการดู ลั ก ษณะของบุ ค คลทั่ ว ไป
ไม่ ใ ช่ ก ารพยากรณ์ แ บบโหราศาสตร์ ซึ่ ง ภาษาไทยเรี ย กวิ ช านี้ ว่ า
“นรลักษณ์ศาสตร์” หมายถึง การพิจารณาดูจากลักษณะทั้งห้าประการ
ได้แก่ คิ้ว หู ตา จมูก ปาก
การดูลักษณะของบุคคลจากโหงวเฮ้งมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่ง
เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตาแหน่งงาน บริษัท
ใหญ่ ๆ หลายแห่ ง ในหลายประเทศ นิ ย มใช้ วิ ธี ก ารดู โ หงวเฮ้ ง เพื่ อ
ประกอบการคั ด เลื อ กบุ ค ลากร เช่ น ญี่ ปุ่ น จี น ฮ่ อ งกง ไต้ ห วั น และ
ประเทศในแถบยุโรปบางประเทศ รวมถึงประเทศไทย เนื่องจากสามารถ
ช่วยคาดคะเนได้ว่า บุคคลที่พบเห็นนั้นเป็นคนอย่างไร หากต้องคัดเลือก
บุ ค คลเข้ า มาเป็ น สมาชิ ก ในองค์ ก รก็ ส ามารถคั ด เลื อ กคนที่ มี ค วาม
เหมาะสมกับงานแต่ละหน้าที่ได้ และยังถือเป็นเกณฑ์เสริม นอกจากการ
ทดสอบหรือสัมภาษณ์

2.3 การวิเคราะห์อุปนิสัยหลักจากธาตุต่างๆ บนใบหน้า
1.

2.

คนธาตุไม้ คือบุคคลที่มีรูปหน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า อุปนิสัยโดยทั่วไปจะ
เป็ น คนที่ โ กรธง่ ายหายเร็ ว ใจดี มี เมตตา วิ สั ย ทั ศ น์ ก ว้ า งไกล มี
วาทศิล ป์ในการพูด รอบรู้ ห ลายเรื่อง ฉลาดทั นคน ถนั ดด้านการ
เรียนการสอน หรือเป็นที่ปรึกษาวางแผน บุคคลแบบนี้เหมาะที่จะ
เป็นนักคิด นักวิชาการ นักวิเคราะห์
คนธาตุไฟ คือบุคคลที่มีรูปหน้าแบบสามเหลี่ยม อุปนิสัยโดยทั่วไป
จะมีค วามคล่องแคล่วว่องไว ทะเยอทะยาน ชอบผจญภัย มุท ะลุ

2.4 Ruby on Rails
Ruby on Rails เป็ น โครงสร้างที่ ใ ช้ ส าหรั บ พั ฒ นาการ Web
Application ประกอบด้วยชุดเครื่องมือต่างๆ สาหรับอานวยความสะดวก
ถูก พั ฒ นาขึ้ น จากภาษา Ruby มี ลัก ษณะเป็ น แบบ MVC (Model-ViewController) คือการแยกการทางานออกเป็นส่วนๆ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ได้แ ก่ Model เป็ น แหล่ ง เก็ บ ข้ อมู ล และสถานะท างานView เป็ น ส่ ว น
แสดงผล และController เป็นส่วนที่ควบคุ มและจัดการการทางาน โดย
Ruby on Rails มีแนวคิดพื้นฐาน 2 อย่างด้วยกัน คือ
1. Don’t Repeat Yourself (DRY) คื อ สิ่ ง ที่ ถู ก อยู่ แ ล้ ว ไม่ มี ค วาม
จาเป็นที่จะต้องทาสิ่งนั้นซ้า
2. Convention over Configuration คื อ สิ่ ง ที่ Rails สร้ า งขึ้ น เป็ น แบบ
แผน เพี ย งท าตามรู ป แบบที่ มี เหล่ านั้ น ผลลั พ ธ์ จ ะออกมาตามที่
ต้องการ โดยไม่จาเป็นต้อง configuration อะไรเพิ่มเติม

2.5 API Skybiometry
API Skybiometry เป็ น API ที่ ให้ ข้ อมูล เกี่ยวกับใบหน้าซึ่ง มี
ฟั งก์ ชั่ น ให้ เลื อก ใช้ บ ริ ก ารม าก ม าย ได้ แ ก่ Face Detection, Face
Recognition และ Face grouping เป็ น ต้ น รวมไปถึง การใช้ ง านร่วมกั บ
ภาษาต่างๆ เช่น C#, Python, Java, JavaScript และ Ruby
ข้อจากัดในการเรียกใช้งาน ดังนี้
1. การเรียกใช้ง านแบบไม่ มี ค่ าใช้ จ่ายอยู่ที่ 100 face/1 ชั่วโมง และ
5000 face/1 เดือน
2. การเรียกใช้งานแบบมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 50€ ได้ 40,000/1 เดือน และ
100€ ได้100,000/1 เดือน
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2.6 การคานวณหาลักษณะโครงหน้า
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บการวิเคราะห์ลักษณะนิสัยจากภาพโครง
หน้ า และการตรวจจั บ ใบหน้ า ใช้ API Skybiometry ในการตรวจจั บ

ใบหน้าเพื่อหาตาแหน่งของโครงหน้าพร้อมกับกาหนดจุดบนหน้าผาก
ของใบหน้ า ดังรูปที่ 2 และใช้ทฤษฎีการคานวณเพื่อทานายโครงหน้ า
ดั ง กล่ า วว่ า เป็ น โครงห น้ า แบบใดและตรงกั บ ธาตุ ใ ด ดั ง รู ป ที่ 2

รูปที่ 2 Flow chart ของหลักการแบ่งแยกลักษณะใบหน้า
(จากการทดลองเลือกใช้ CONST1 =8, CONST2 =0.73)

2.7 การทดสอบโปรแกรมบน Cloud Server: Heroku
Heroku เป็ น Cloud Application Platform ใช้ ส าหรั บ จ าลอง
โปรแกรมประยุกต์ว่าสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ โดยสามารถรับรอง
ได้หลากหลายภาษา เช่น Ruby, PHP, Node.js, Python, Java เป็นต้น มีทั้ง
แบบมีค่าใช้จ่าย และไม่มี ค่าใช้จ่ายที่สาคัญยังรองรับการใช้งานโปรเจค
ผ่านทาง Github ทาให้ การพัฒนา โปรแกรมประยุกต์ มีค วามปลอดภัย
และสะดวก เมื่อต้องพัฒนางานหลายๆ ส่วน กับนักพัฒนาคนอื่นๆด้วย
สาหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บการวิเคราะห์ลักษณะนิสัย
จากภาพโครงหน้าและการตรวจจับใบหน้า ถูกนาขึ้ นผ่ าน Github แล้ว
ส่งไปไว้บน Heroku ซึ่งเป็นการจาลองที่อยู่ของโปรแกรมประยุกต์ โดย
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวผ่านทาง public URL ที่
Heroku เตรียมไว้ให้ โดยมี GUI ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 GUI ของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บการวิเคราะห์ลักษณะนิสัยจาก
ภาพโครงหน้าและการตรวจจับใบหน้า
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3. สรุป
การดาเนินโครงงานในครั้งนี้ ผู้จัดทาสามารถนาเทคโนโลยี
ตรวจจับใบหน้ามาสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพื่อวิเคราะห์ลักษณะ
นิสัยจากภาพโครงหน้าสาหรับบุคคลหรือองค์กรที่มีความต้องการสรรหา
บุคลากรในการทางาน โดยจากผลการทดลองเบื้องต้นพบว่าโปรแกรม
ประยุกต์มีความแม่นยาถูกต้องในการแบ่งแยกลักษณะโครงหน้าที่ 68%
ซึ่ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของการวิ เ คราะห์ ส่ ว นนี้ ส าคั ญ คื อ
โปรแกรมวิเคราะห์ ภาพใบหน้ านั้ น ยังไม่ สามารถวิเคราะห์ รูปภาพได้
ทั้งหมด ตัวอย่างปัญหาที่พบได้แก่ การแยกโครงหน้าระหว่างวงกลมและ
วงรี การแยกโครงหน้าระหว่างสามเหลี่ยมและวงรีเนื่องจากการพิจารณา
การแยกมีความคล้ายกับวงกลม, สามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดังรูปที่ 1
รวมไปถึงมีแสงและเงาที่ทาให้ไม่สามารถตรวจจับใบหน้าในส่วนของ
โครงหน้าที่แท้จริงได้ เป็นต้น
การใช้ API Skybiometry ในการตรวจจั บ ใบหน้ า เพื่ อ หา
ตาแหน่งของโครงหน้านั้ นเกิดปัญหาในเรื่องของแสงและเงาที่มีผลต่อ
การก าหนดจุด บนโครงหน้า ซึ่ งถื อเป็ น ปัจ จัยพื้ น ฐานในการตรวจจับ
ตาแหน่งที่ถูกต้อง ดังนั้นความแม่นยาของการตรวจจับใบหน้าจึงขึ้นอยู่
กับความชัดเจนของโครงหน้าเป็นสาคัญ เนื่องจากหากมีเงาบริเวณโครง
หน้าอาจทาให้ API เข้าใจว่าบริเวณนั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของใบหน้า และ
ทาการก าหนดตาแหน่ง คลาดเคลื่อนจากตาแหน่ง ที่แ ท้จริง ในอนาคต
สามารถนาไปพัฒ นาต่อยอดได้ โดยอาจเปลี่ยนไปใช้ API ตัวอื่น หรือ
เปลี่ยนจากการคานวณไปเป็นการนาภาพมาเทรนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่ตรงกว่าเดิม

4. กิตติกรรมประกาศ
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสาหรับการวิเคราะห์ลักษณะนิสัย
จากภาพโครงหน้ าและเทคโนโลยีก ารตรวจจับ ใบหน้ าของนั ก ศึ ก ษา
สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจาก ดร.พรรณราย ศิริเจริญ ผู้เป็นที่
ปรึกษาโครงงานที่แสดงความอนุเคราะห์และชี้แนะแนวคิดในด้านต่า งๆ
ตั้ ง แต่ ก ารเลื อ กหั ว ข้ อ โครงงานการออกแบบและพั ฒ นาโปรแกรม
ตลอดจนการตรวจสอบเอกสาร จนกระทั่งโครงงานสาเร็จลุล่วงไปได
ด้วยดี จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง
นอกจากนี้ ขอขอบพระคุ ณ ความอนุเคราะห์ แ ละการชี้แนะ
แนวทางจาก รศ.ชูเกียรติ วรสุชีพ , ดร.วิธวินท์ สุสุทธิ และอ.วิริยะ ไตร
ปัญญาศาสตร์ ซึ่งคอยให้คาปรึกษาและชี้แนวทางในด้านต่างๆ ตลอดจน
การแนะนาลักษณะของโปรแกรมประยุกต์เพิ่มเติม จนกระทั่งโครงงาน
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูง
สุดท้ายนี้ผู้จัดทาหวังว่า โครงงานจะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึง
ขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ให้แก่เหล่าคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา
จนท าให้ โครงงานเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง และขอมอบความ

กตั ญ ญู ก ตเวทิ ต าคุ ณ แด่ บิ ด า มารดา และผู้มี พ ระคุ ณ ทุ ก ท่ าน ส าหรั บ
ข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้จัดทาขอน้อมรับ และยินดีที่จะรับ
ฟั ง ค าแนะน าจากทุ ก ท่ านที่ ได้ เข้ ามาศึก ษา เพื่ อเป็ น ประโยชน์ ใ นการ
พัฒนาต่อไป
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การปรับปรุงความคมชัดภาพอัลตร้าซาวด์โดยการรวมฮาร์มอนิกซับ-อัลตร้าและ
เทคนิคการกรองไม่เป็นเชิงเส้น
Improving Ultrasound Imaging Contrast by Combining Sub- and Ultraharmonic and
Nonlinear Filtering Techniques
จินดา สามัคคี
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-317100 E-mail: chindasamakee@hotmail.com

บทคัดย่อ
สิ่งหนึ่งที่สาคัญในการปรับปรุงคุณภาพของภาพอัลตร้าซาวด์
แบบใช้สารเพิ่มความคมชัด คือการใช้องค์ประกอบความถี่และเทคนิคตัว
กรองสาหรับแยกความถี่ออกจากสัญญาณสะท้อนของเนื้อเยื่อเพื่อสร้าง
เป็นภาพ ความถี่ ฮาร์ม อนิก ซับและอัล ตร้าเป็นภาพอีก หนึ่งทางเลือกที่
สามารถช่วยเพิ่มความคมชัดภาพระดับ สูงและกาจัดปัญหาการใช้ภาพ
ฮาร์ม อนิ ก ที่ ส องได้ การแยกสั ญ ญาณอัล ตร้าซาวด์ ฮ าร์ม อนิ ก ซั บ และ
อั ล ตร้ า ด้ ว ยแบบจ าลองไม่ เป็ น เชิ ง เส้ น โวลเทอราหนึ่ ง อิ น พุ ท -หนึ่ ง
เอาท์พุทนั้นมีข้อจากัดที่ไม่สามารถทาได้ บทความนี้นาเสนอวิธีการเพิ่ม
ความคมชัด ภาพอัล ตร้าซาวด์ โดยการใช้ ฮาร์มอนิก ซับและอัล ตร้ าและ
วิธีการใช้ตัวกรองโวลเทอราเพื่อให้สามารถแยกฮาร์มอนิกซับและอัลตร้า
ได้ ผลการทดสอบจาลองแบบตัวกรองที่ ได้ออกแบบสามารถที่จะแยก
ฮาร์มอนิกซับและอัลตร้าได้ ซึ่งวิธีนี้จะแสดงให้ เห็นถึงศักยภาพในการ
เพิ่มความคมชัดในภาพฮาร์มอนิกซับและอัลตร้าสาหรับการวินิจฉัยโรค
ด้วยภาพ อัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์
คาสาคัญ: ความคมชัดเชิงเปรียบต่าง, ภาพอัลตร้าซาวด์, ตัวกรองไม่เป็น
เชิงเส้น

Abstract
An important past of quality improvement of ultrasound
images by ultrasound contrast agents (UCAs) is the use of frequency
components and filter techniques in separating UCAs signal from tissue
echo to create images. Sub- and ultraharmonic is an alternative image
for improving high contrast level and overcoming the problems second
harmonic imaging. Separation of the sub- and ultraharmonic signal by
single-input single-output (SISO) Volterra nonlinear model has the
limitations to use that it cannot be used with these components. This

paper presents improvement of ultrasound contrast imaging using the
sub- and ultraharmonic, and the Volterra method to be able to separate
this harmonics. Simulation results of test in designing the filter are that
it can be completely separated the sub- and ultraharmonic. Shows this
method is potential of contrast improvement in sub- and ultrasound
imaging for medical diagnostic.
Keywords: contrast resolution, ultrasound images, nonlinear filters

1. บทนา
การตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ด้วยภาพอัลตร้าซาวด์ใน
เนื้อเยื่ออวัยวะบางส่วนของร่างกายจาเป็นต้องใช้สารเพิ่มความคมชัดเพื่อ
ช่ว ยเพิ่ ม สั ญ ญาณสะท้ อนกลั บ อัล ตร้าซาวด์ สารเพิ่ ม ความคมชั ด เป็ น
ฟองอากาศใช้โดยการฉีดเข้าไปในระบบไหลเวียนโลหิต [1] คุณสมบัติ
ของสารนี้คือให้ความแตกต่างทางเสียงระหว่างเนื้อเยื่อและตัวสาร นั้นคือ
สารให้กาเนิดคุณลักษณะไม่เป็นเชิงเส้นทางเสียงประกอบด้วยฮาร์มอนิก
ที่ลาดับ ต่างๆ [2] ในอดีตที่ผ่านมาฮาร์มอนิกที่สองถูกนามาใช้ปรับปรุง
ความคมชัด ของภาพอัล ตร้าซาวด์เป็น หลัก และให้ ค วามคมชัดที่ ดีเมื่ อ
เทียบกับภาพมาตรฐานที่ใช้กันอยู่ วิธีการใช้ภาพฮาร์มอนิกที่สองคือการ
ส่งคลื่นอัลตร้าซาวด์ที่ความถี่มูลฐาน f0 และรับสัญญาณสะท้อนกลับที่
ความถี่ 2f0 อย่างไรก็ตาม ภาพนี้ถูกลดความคมชัดลงเนื่องจากการกาเนิด
ความถี่ 2f0 ในเนื้อเยื่อด้วยเช่นกัน [3]
จากข้ อจ ากัดภาพฮาร์มอนิก ที่สองมีการนาเสนอใช้ภาพจาก
ฮาร์ ม อนิ ก ซั บ ความถี่ ที่ f0/2 ด้ ว ยการยกประเด็ น ข้ อ ดี ใ นเรื่อ งไม่ มี ก าร
กาเนิดความถี่นี้จากสะท้อนกลับเนื้อเยื่อ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการกาเนิด
ความถี่นี้ขึ้นอยู่กับการกระตุ้นคลื่นอัลตร้าซาวด์และคุณสมบัติของสารจึง
จะให้การกาเนิดที่ดี ได้ [4] งานวิจัยการพัฒนาคุณสมบัติ ทางโครงสร้าง
ของสารได้ รายงานการก าเนิ ด ความถี่ ฮ าร์ม อนิ ก อั ล ตร้าที่ 3f0/2 ซึ่ ง ไม่
กาเนิดในเนื้อเยื่อเช่นเดียวกับฮาร์มอนิกซับ รายงานนี้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ
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และนาเสนอเป็นภาพอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับปรับปรุงความคมชัดใน
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ [5]
ในการแยกองค์ประกอบฮาร์มอนิกไม่เป็นเชิงเส้นโดยตัวกรอง
โวลเทอรามีความสามารถใช้ได้ดีในการแยกภาพฮาร์มอนิกที่สอง [6] แต่
ตัวกรองนี้มีข้อจากัดที่ไม่สามารถใช้สร้างแบบจาลองกับฮาร์มอนิกซับได้
การแก้ปัญหานี้ได้มีก ารนาเสนอวิธีการใช้ แ บบจาลองโวลเทอราหลาย
อินพุท-หนึ่งเอาท์พุท และได้มีการนามาศึกษาเพื่อใช้กับสัญญาณสะท้อน
อัลตร้าซาวด์ อย่างไรก็ตามวิธีนี้ค่อนข้างมีความซับซ้อนและใช้ได้เฉพาะ
การสร้างแบบจาลอง [7, 8] การปรับปรุงความคมยังได้มีการนาเสนอวิธี
รวมฮาร์มอนิกซับและอัลตร้าโดยใช้แบบจาลองแฮมเมอร์สไตน์ วิธีนี้ต้อง
แบบจาลองสองตัวสาหรับการได้มาของฮาร์มอนิกซับและอัลตร้า [9]
เพื่ อ ลดการใช้ ตั ว แบบจ าลองตามวิ ธี ใ นบทความที่ [9]
บทความนี้ น าเสนอวิธีก ารแยกฮาร์ม อนิ ก ซั บ และอั ล ตร้าด้วยตัวกรอง
โวลเทอราที่ใช้แบบจ าลองหนึ่ งตัว รายละเอียดบทความประกอบด้วย
พื้นฐานแบบจาลองไม่เป็นเชิงเส้น การออกแบบตัวกรองฮาร์มอนิกซับ
และอั ล ตร้ า วิธี ก ารทดลอง ผลการทดสอบโดยการจ าลองแบบ และ
สุดท้ายเป็นการสรุปผลและแนวทางการพัฒนา

แบบจาลองไม่เป็นเชิงเส้นโดยอนุกรมโวลเทอราหนึ่งอินพุทหนึ่ ง เอาท์ พุ ท ในรูป แบบสั ญ ญาณเวลาไม่ ต่ อ เนื่ อ งของความสั ม พั น ธ์
สัญ ญาณอิน พุท x(n) และสัญ ญาณเอาท์ พุท y(n) อัน ดับระบบที่ P และ
ความจาสมาชิก M [10] เพื่อให้สามารถใช้กับฮาร์มอนิกซับและอัลตร้าได้
โดยเลือก P = 3 แบบจาลองโวลเทอราหนึ่งอินพุท-หนึ่งเอาท์พุท สามารถ
เขียนแสดงได้ดังสมการคือ
P M 1

M 1

p 1 i1  0

i p 0

 hp (i1 ,

(4)

x2 (n), x(n) x(n  1),..., x2 (n  M  1),
x (n), x (n) x(n  1),..., x (n  M  1)]
3

2

3

T

เวกเตอร์ของค่าเคอเนลคือ
h =[h1 (0), h1 (1),..., h1 ( M  1),
h2 (0,0), h2 (0,1),..., h2 ( M  1, M  1),

(5)

h3 (0,0,0), h3 (0,0,1),..., h3 ( M  1, M  1, M  1)]T

และเวกเตอร์ h สามารถคานวณได้จากสมการคือ
h = ( XT X)-1 XT y

(6)

เมื่อ (XTX) เป็นค่าผกผันเมทริกซ์เอกลักษณ์ การคานวณสมการที่ (6) ใช้
วิธีเรกูลาไรซ์เซชัน

3. ตัวกรองฮาร์มอนิกซับและอัลตร้า

2. แบบจาลองไม่เป็นเชิงเส้น

yˆ( n )  h0   

x n =[1, x ( n ), x ( n  1),..., x ( n  M  1),

P

, i p ) x ( n  i j )

(1)

j 1

สมการที่ (1) สามารถเขียนรูปสมการเชิงเส้นได้คือ
y =X  h

(2)

y=[ y(0), y(1),..., y( N  1)]T

(3)

เมื่อเอาท์พุทของระบบ คือ

เมื่อ N แทนช่วงความกว้างของสัญญาณ y(n) และเวกเตอร์ของสัญญาณ
อินพุทคือ

แบบจาลองไม่เป็นเชิงเส้นดังรายละเอียดในส่วนที่ 2 สามารถ
ใช้ได้กับกรณีของฮาร์มอนิก ที่สองเท่านั้น และปัญหานี้ได้มีแ ก้ไขโดย
นาเสนอวิธีการวิธีการใช้แบบจาลองโวลเทอราหลายอินพุท-หนึ่งเอาท์พุท
ดังรายงานวิจัยในบทความอ้างอิงที่ [7] แม้ว่าวิธีการที่นาเสนอในเอกสาร
[7] จะสามารถใช้สาหรับจาลองแบบฮาร์มอนิกนิกซับและอัลตร้าได้แต่
ในแง่ของการกรองความถี่นี้ไม่สามารถทาได้ซึ่งยังเป็นข้อจากัดสาหรับ
วิธีนี้
ด้ ว ยข้ อ จ ากั ด ของแบบจ าลองในการใช้ ส าหรั บ การกรอง
ความถี่ตามวิธีก ารที่นาเสนอในเอกสาร [7] มีการนาเสนอแบบจาลอง
โวลเทอราหนึ่ ง อิ น พุ ท -หนึ่ ง เอาท์ พุ ท ที่ มี ค วามสามารถใช้ ไ ด้ กั บ การ
แก้ปัญหานี้ รายละเอียดวิธีการดังกล่าวคือ การใช้ ค าบเวลาอินพุทของ
ความถี่ f0 นั้ นคือความถี่มูลฐานของสัญ ญาณสะท้อนกลับจากสารเพิ่ ม
ความคมชัด โดยลดความถี่ลงครึ่งหนึ่ง เป็นความถี่ f0/2 สาหรับสัญญาณ
x(n) ของแบบจ าลอง ซึ่ ง ความถี่ ที่ ล ดลงนี้ จ ะตรงกั บ องค์ ป ระกอบ
ฮาร์ ม อนิ ก ซั บ ( f0/2) และเพื่ อ ให้ ส ามารถจ าลองแบบองค์ ป ระกอบ
ฮาร์มอนิกอัลตร้า (3 f0/2) จะต้องเพิ่ม อันดับของแบบจาลองเป็นอันดับ
สามนั้ น คื อ P = 3 ซึ่ ง จะท าให้ แ บบจ าลองมี ค วามสามารถใช้ ไ ด้ กั บ
ฮาร์มอนิกซับ ( f0/2) ความถี่มูลฐาน ( f0) และฮาร์มอนิก อัลตร้า (3 f0/2)
วิธีการนี้สามารถใช้ได้ผลสาเร็จกับสัญญาณสะท้อนคลื่นอัลตร้าซาวด์จาก
สารเพิ่มความคมชัดมาแล้ว ดังรายงานในบทความ [11]
บล็ อ กไดอะแกรมที่ แ สดงรายละเอี ย ดของแบบจ าลอง
โวลเทอราหนึ่งอินพุท-หนึ่งเอาท์พุท ดังแสดงในรูปที่ 1
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เมื่ อ Yˆ13 คือสัญญาณผลรวมของแบบจาลองส่วนของอันดับหนึ่งและ
สาม, H1 และ H3 คือค่าเคอเนลของส่วนอันดับหนึ่งและสาม ตามลาดับ
และ X1 และ X3 คื อ ค่ า อิ น พุ ท ระบบของส่ ว นอั น ดั บ หนึ่ ง และสาม
ตามลาดับ การกรองโดยใช้อันดับสามสามารถเขียนได้ดังสมการคือ

สัญญาณรบกวน
ความถี่
f0

ระบบอัลตร้าซาวด์
ไม่เป็นเชิงเส้น

ความถี่
f0/2

แบบจาลอง
โวลเทอรา

+

y(n)

x(n)

Yˆ3  H3 X 3

yˆ( n )

เมื่อ Yˆ3 คื อสัญ ญาณผลรวมของแบบจาลองส่วนของอันดับ สาม การ
พิจารณาผลตอบสนองความถี่ใช้การแปลงฟูเรียร์ แบบเร็วของสัญญาณ
Yˆ และ Yˆ

รูปที่ 1 แบบจาลองโวลเทอราหนึ่งอินพุท-หนึ่งเอาท์พุท

4. วิธีการทดลอง

13

(7)

3

5. ผลทดสอบการจาลองแบบ
รูปที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลตอบสนองความถี่ระหว่าง
สัญ ญาณสะท้ อนกลั บจากสาร (เส้ น หนา) และแบบจ าลองโวลเทอรา
(เส้นประ) สัญญาณของสารได้จากสมการ Church ดังรายละเอียดในส่วน
ที่ 4 แบบจาลองโวลเทอราใช้อันดับ P = 3 และความจาสมาชิก M = 22
ในรูปแสดงให้เป็นถึงผลตอบสนองความถี่ทั้งในจากสารและแบบจาลอง
ประกอบด้วย องค์ ประกอบฮาร์ม อนิ ก ซับ (f0/2) ฮาร์มอนิ ก ที่สอง (2f0)
และฮาร์มอนิกอัลตร้า (3f0/2) ผลที่ได้นี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การสร้างแบบจาลองและการแยกฮาร์มอนิกซับและอัลตร้า
รู ป ที่ 3 แสดงประสิ ท ธิ ภ าพผลการเปรี ย บเที ย บการแยก
องค์ ป ระกอบซั บ และอัล ตร้าของแบบจ าลองโวลเทอราด้วยส่ วนของ
อันดับหนึ่งรวมกับสาม ( Yˆ ) และส่วนอันดับสาม ( Yˆ ) จากรูปจะเห็น
13

3

ว่ าทั้ ง สองส่ ว นสามารถแยกองค์ ป ระกอบได้ แ ละมี ข นาดสั ญ ญาณที่
เหมือนกัน ดังนั้นการเลือกใช้ส่วนอันดับสามมีข้อดีคือ ลดข้อมูลที่ใช้
คานวณลงได้ อย่างไรก็ตามในบทความนี้ไม่ได้เสนอผลการวัดปริมาณ
ของสารต่อเนื้อเยื่อ (CTR) เปรียบเทียบจากทั้งสองส่วน เพื่อความชัดเจน
ผลการกรองที่ได้จาก Yˆ และ Yˆ ว่าเป็นไปทิศทางเดียวกัน จะพิจารณา
13

3

สัญญาณทั้งสองด้วยสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (PCC) [15]
2f0

20

Amplitude (dB)

สั ญ ญาณอั ล ตร้ าซาวด์ มี คุ ณ ลั ก ษณ์ ไม่ เป็ น เชิ ง เส้ น จากการ
สะท้อนจากสารเพิ่ มความคมชั ด จากนั้น นามาผ่านวิธี ก ารประมวลผล
สัญญาณเพื่อกรองความถี่ฮาร์มอนิกที่ต้องการออกมาสร้างภาพ ในส่วนนี้
จะอธิบายรายละเอียดวิธีการทดสอบผลประกอบด้วย การกาเนิดสัญญาณ
อัล ตร้าซาวด์ และการกรองฮาร์ม อนิ ก ซั บ และอั ล ตร้าโดยแบบจ าลอง
โวลเทอรา
สั ญ ญาณอั ล ตร้ า ซาวด์ ไ ม่ เป็ น เชิ ง เส้ น เพื่ อ ใช้ เป็ น ต้ น ฉบั บ
ส าหรั บ การประเมิ น ผลในการออกแบบตั ว กรอง สร้ า งโดยการใช้
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่นาเสนอโดย Church [13] แบบจาลองนี้เป็น
อธิ บ ายคุ ณ ลั ก ษณะพฤติ ก รรมทางเสี ย งเมื่ อ ถู ก กระตุ้ น ด้ ว ยคลื่ น
อัลตร้าซาวด์ การจาลองแบบใช้การกระตุ้นคลื่นไซนูซอยด์ที่ย่า นความถี่
อั ล ตร้ าซาวด์ f0 = 5 MHz ความดั น เสี ย ง 0.6 MPa ความถี่ สุ่ ม ตั ว อย่ า ง
fs = 100 MHz ส าหรั บ ค่ า พารามิ เตอร์ ต่ างๆ ของสารเพิ่ ม ความคมชั ด
เป็นไปตามบทความอ้างอิง [14]
การกรององค์ประกอบฮาร์มอนิกซับและอัลตร้า แบบจาลอง
โวลเทอราหนึ่ งอิน พุท -หนึ่ งเอาท์พุ ท สามารถใช้ส ร้างแบบจ าลองของ
ฮาร์มอนิกซับและอัลตร้าได้ โดยใช้แบบจาลองอันดับสาม และกระตุ้น
อิน พุ ท ที่ ค วามถี่ f0/2 ดั ง ในรายงาน [11] การตรวจสอบผลตอบสนอง
ความถี่ของค่าเคอเนลในรายงาน [12] พบว่าค่าเคอเนลของอันดับหนึ่งให้
ผลตอบสนองเฉพาะฮาร์ม อนิ ก ซั บ ขณะที่ เคอเนลของอัน ดั บ สามให้
ผลตอบสนองทั้ ง ฮาร์ ม อนิ ก ซั บ และอั ล ตร้า แต่ ป ริม าณฮาร์ม อนิ ก ซั บ
เล็กน้อยไม่ชัดเจนมากนัก
บทความจะตรวจสอบการกรองสัญญาณรวมทั้งฮาร์มอนิกซับ
และอัล ตร้า โดยพิจารณาผลตอบสนองความถี่ข องแบบจาลองในส่วน
ของอั น ดั บ หนึ่ ง รวมกั บ สาม และส่ ว นอั น ดั บ สาม การกรองโดยใช้
แบบจาลองอันดับหนึ่งรวมกับอันดับสามสามารถเขียนได้ดังสมการ
Yˆ13  H1 X 1  H 3 X 3

(8)
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3f0/2

f0/2
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Frequency (MHz)
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รูปที่ 2 เปรียบเทียบระหว่างสัญญาณสะท้อนจากสารกับแบบจาลอง
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เมื่อ n คือจานวนจุดสัญญาณ และ i ตัวชี้จุดสัญญาณ ผลการคานวณ PCC
= 1 มีค่าสูงสุดซึ่งชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน

(b)
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6. สรุปผล
บทความนี้นาเสนอการเพิ่มความคมชัดของภาพอัลตร้าซาวด์
ไม่เป็นเชิงเส้นด้วยการรวมฮาร์มอนิกซับและอัลตร้าจากสัญญาณสะท้อน
สารเพิ่มความคมชัด การกรองความถี่ใช้แบบจาลองโวลเทอราอันดับสาม
ด้ ว ยการเลื่ อ นความถี่ อิ น พุ ท ที่ f0/2 ผลการทดสอบพบว่ าแบบจ าลอง
สามารถใช้ กรองฮาร์มอนิก ซับ และอัล ตร้าได้ทั้งสองส่วนคื อ ส่วนของ
อันดับหนึ่งรวมกับสาม และส่วนอันดับสาม ทางการเลือกใช้ส่วนอันดับ
ในการกรองความถี่ ด้ ว ยการพิ จ ารณาสหสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น ของ
สัญญาณจากส่วนอันดับทั้งสอง พบว่ามีสหพันธ์เหมือนกันสูงสุด ดังนั้น
การใช้ส่วนอันดับสามจะลดข้อมูลการประมวลผลสัญญาณ

รูปที่ 3 (a) เปรียบเทียบ Yˆ13 และ Yˆ3 ในโดเมนเวลา (b) เปรียบเทียบ
Yˆ
Yˆ และ Yˆ ในโดเมนความถี่
ˆ
13

13

[8]

[9]
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งานวิจัย นี้ น าเสนอต้น แบบระบบควบคุ มบ้ านอั จฉริยะเพื่ อ
ผู้สูงอายุโดยสั่งการผ่านภาษาธรรมชาติ ซึ่ งออกแบบให้อ ยู่ในรูปของ
เอเจนต์ที่เป็นตัวแทนผู้สูงอายุในบทบาทต่าง ๆ 4 ชนิดได้แก่เอเจนต์ผู้รับ
การดู แ ล เอเจนต์ ผู้ ให้ ก ารดู แ ล เอเจนต์ ผู้ บ ริ ห ารระบบ และเอเจนต์
ผู้ ต รวจสอบสภาพแวดล้ อ ม เอเจนต์ แ ต่ ล ะชนิ ด ถู ก พั ฒ นาในรู ป ของ
Mobile application บนระบบปฏิ บั ติก ารแอนดรอยด์ เพื่ อ อ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ การพัฒนาเอเจนต์ผู้รับการดูแลทาหน้าที่เสมือน
เป็นตัวแทนของผู้สูงอายุ ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้สูงอายุ เอเจนต์ผู้ให้การดูแล ทาหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการแจ้งเตือนกิจกรรมหลัก ๆ ที่ผู้สูงอายุต้อง
ทาในแต่ละวัน เช่นการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลากินอาหาร กินยา หรือไปพบ
แพทย์ เป็ น ต้ น เอเจนต์ ผู้ บ ริห ารระบบ รับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การจั ด การ
ข้อมูลของระบบ ได้แก่ ข้อมูลการนัดหมาย ข้อมูลยา และข้อมูลเพื่อการ
โทรฉุกเฉิน และทาหน้าที่ควบคุ มสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยให้อยู่
ในสภาวะที่สะดวกสบาย เอเจนต์ทั้ง 4 ชนิดสามารถทางานร่วมกันเพื่อทา
ให้ระบบสามารถให้ผู้สูงอายุใช้งานและเพิ่มความสะดวกในการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวันได้
คาสาคัญ: บ้านอัจฉริยะ, การประมวลผลภาษาธรรมชาติ,ผู้สูงอายุ

Abstract
This research presents a prototype of intelligent home
control systems for the elderly by ordering through natural language.
The system is designed as agents that represent users in various roles.
For this research, 4 types of agent have been designed to control the
operation of the smart home, which consists of Care-receiver Agent,
Care-giver Agent, Manager Agent and Environment control Agent.
Each type of agent has been developed in the form of a mobile
application on the Android operating system to facilitate the elderly.
The development of the Care-receiver Agent acts as the elderly to

responsible for managing the general information. Care-giver Agent is
an agent acting as the elderly caregiver who is responsible for
monitoring the daily activities of the elderly such as notification when it
is time to eat, when to take medicine, or when to see a doctor, etc.
Manager Agent is responsible for managing system information,
including appointment, medical information and information for
emergency calls. Environment control Agent serves to control the living
environment in a comfortable environment. The result of the
development shows that all four types of agents can work together to
enable the system to support the elderly and to increase the convenience
of carrying out various activities each day.
Keywords: smart home, NLP, elderly

1. บทนา
ปัจจุบั น ลั กษณะของครอบครัว ไทยมี ผู้สูงอายุ ส่ วนใหญ่ ถู ก
ปล่อ ยให้อ ยู่ตามลาพั ง เนื่ องจากลูกหลานจาเป็น จะต้อ งออกไปทางาน
นอกบ้ า น อย่ า งไรก็ ต ามปั จ จุ บั น เทคโนโลยี เ ข้ า มามี บ ทบาทใน
ชีวิตประจาวันมากขึ้น ดังนั้นแนวคิดในการทาวิจัยนี้จึงถูกจัดทาขึ้นเพื่อ
สร้างต้นแบบระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะที่สามารถสนับสนุนการอาศัย
ตามล าพั ง ของผู้ สู ง อายุ ใ ห้ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ตนเอง และเพิ่ ม ความ
สะดวกสบาย ในการด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวั น งานวิ จั ย นี้ ท าการพั ฒ นา
เอเจนต์ 4 ชนิด โดยที่เอเจนต์ผู้รับการดูแลทาหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทน
ของผู้สูงอายุ ที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ เอเจนต์
ผู้ให้ การดูแล ทาหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีหน้าที่
ดูแลเกี่ยวกับการแจ้งเตือนกิจกรรมหลักๆที่ผู้สูงอายุต้องทาในแต่ละวัน
เอเจนต์ผู้บริหารระบบ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของระบบ
และทาหน้าที่ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยให้อยู่ในสภาวะที่
สะดวกสบาย อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้ได้สร้างระบบการควบคุมเพื่อ
เป็นต้นแบบของระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ จึงได้ทาการออกแบบระบบ
ควบคุ ม การท างานของหลอดไฟเท่ านั้ น รวมถึ งการสร้างต้ น แบบชุ ด
หลอดไฟ เพื่ อ ใช้ แ ทนหลอดไฟจริงในบ้ านที่ อ ยู่ อ าศั ย โดยการน าเอา
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ศาสตร์ทางด้าน Speech recognition และ IoT (Internet of Things) [1,2] ที่
นิยมในปัจจุบัน สาหรับพัฒนาเอเจนต์แต่ละชนิดให้อยู่ในรูปแบบของ
mobile application บนระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ควบคุมการทางานผ่านสมาร์ทโฟน

2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

(Tokenization) เพื่อให้ได้รายการโทเค็น แล้วจึงทาการค้นหาโทเค็นหลัก
(Keyword) ที่ใช้ในการสั่งการ โดยหากโทเค็นหลัก คือ “calling” (แสดง
ด้วยส่วน A ในรูปที่ 2) จะเป็นการทางานของฟังก์ ชันโทรออกฉุกเฉิน
โดยฟังก์ชันนี้มีผังงานขั้นตอนคาสั่งดังรูปที่ 2 อย่างไรก็ตามหากโทเค็น
หลัก คือ “medicine” และ “appointment” จะเป็นการทางานของฟังก์ชัน
สอบถามการกินยา และฟังก์ชันสอบถามตารางนัดหมาย

การออกแบบระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะสาหรับผู้สูงอายุโดย
สั่งการผ่านภาษาธรรมชาติประกอบด้วยเอเจนต์ 4 ชนิดดังรูปที่ 1
i-Home control system for the elderly using natural language interface
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conditions

remind

(Keyword List)

- medical activities
- daily activities

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์การทางานระหว่างเอเจนต์
เอเจนต์ผู้รับการดูแล (Care-receiver Agent) เป็นตัวแทนของ
ผู้สูงอายุ ที่ใช้ติดต่อกันระหว่างระบบควบคุมกับผู้สูงอายุ เอเจนต์ ชนิดนี้
ประกอบด้วยส่วนของจัดการข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ เช่น ข้อมูลส่วน
บุคคล (Elderly profile) ค่าความพึงพอใจของสภาพแวดล้อม (Comfort
preferences) เช่ น ค่ าอุ ณ หภู มิ ค่ า ความสว่ างของแสง ค่ าความชื้ น ใน
อากาศ เป็นต้น รวมทั้งจัดการส่วนของ Human-computer interaction เพื่อ
ทาให้การติดต่อระหว่างผู้สูงอายุกับระบบมีความง่ายและสะดวกผ่านการ
พูด (Speech interface) หรือผ่านการใช้ข้อความ โดยเอเจนต์ถูกออกแบบ
ให้มีฟังก์ชันที่สาคัญคือจัดการข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนของการ
จัดการเกี่ยวกับการเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุเพื่อ
ใช้ในระบบควบคุม
เอเจนต์ ผู้ ใ ห้ ก ารดู แ ล (Care-giver Agent) เป็ น ตั ว แทนของ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ทาหน้าที่แจ้งเตือนกิจกรรมในแต่ละวัน เช่นการแจ้งเตือน
การกินอาหาร กินยา หรือเวลาที่ต้องไปพบแพทย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยัง
ท าหน้ าที่ ในการติ ด ต่ อ กั บ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งในกรณี ที่ เกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น
สาหรับงานวิจัยนี้ได้ออกแบบและสร้างฟังก์ชันหลักที่สาคัญของเอเจนต์
ผู้ให้ การดูแล 3 ฟั งก์ชัน คือ โทรออกฉุ กเฉิ น สอบถามการกิน ยา และ
สอบถามตารางนัดหมายโดยทั้งสามฟังก์ชันจะทางานด้วยคาสั่งเสียงจาก
ผู้สูงอายุ ผ่าน Mobile Application จากนั้นเสียงจะถูกนามาแปลงให้เป็น
ข้ อ ค วาม (Text) โดยอาศั ย ค วาม ส าม ารถของ Google API Voice
Recognition แล้ ว ระบบจะน าข้ อ ความที่ ไ ด้ เข้ า สู่ ก ระบวนการตั ด ค า

i

i

ส่วน A

“calling”

รูปที่ 2 ผังงานฟังก์ชันโทรฉุกเฉิน
เอเจนต์ผู้บริหารระบบ (Manager Agent) มีหน้าที่ตรวจสอบ
สถานที่อยู่ปัจจุบันของผู้สูงอายุ และการจัดการข้อมูลในระบบเช่นข้อมูล
ทั่วไปของผู้สูงอายุซึ่งเกี่ยวกับข้อมูล การโทรฉุกเฉิน ข้อมูลยา และข้อมูล
นั ด หมาย ซึ่ ง จะเห็ น ว่ า การท าหน้ า ที่ ใ นอย่ า งแรกนั้ น งานวิ จั ย นี้ ไ ด้
ประยุกต์ใช้ความสามารถของ Mobile phone ในส่วนของ GPS เพื่อระบุ
ตาแหน่งปัจจุบันของผู้สูงอายุได้ทันที ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถทางานได้
คล่ อ งตั ว และรวมเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น เอเจนต์ ผู้ บ ริ ห ารระบบ ประกอบด้ ว ย 3
ฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชันจัดการข้อมูลการโทรฉุกเฉิน ฟังก์ชันจัดการข้อมูลยา
และ ฟังก์ชันจัดการข้อมูลนัดหมาย
เอเจนต์ ผู้ ต รวจสอบสภาพแวดล้ อ ม (Environment control
Agent) ควบคุมการทางานของอุปกรณ์ ต่าง ๆ ภายในบ้านอัจฉริยะ เช่น
การเปิด-ปิดหลอดไฟ การปรับเปลี่ยนความสว่างของหลอดไฟ การเปิด ปิด และการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ การเปิด-ปิดประตู
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บ้ าน เป็ น ต้ น ส าหรั บ ในงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ อ อกแบบและสร้ างเฉพาะส่ ว น
ควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟ การปรับเปลี่ยนความสว่างของหลอดไฟ
เท่านั้น เพื่อใช้เป็นโปรโตไทป์นาร่องสาหรับการออกแบบและการสร้าง
การควบคุ ม อุ ป กรณ์ ภ ายในบ้ านอั จฉริ ย ะอื่ น ๆ ต่ อ ไปในอนาคต โดย
เอเจนต์ชนิดนี้ประกอบด้วย 9 ฟังก์ชันหลักโดยบางส่วนได้แสดงดังรูปที่
3 และส าหรับฟั งก์ชันอื่ น ๆ ที่เหลือ จะมีลักษณะการทางานในท านอง
เดียวกัน

แบ่งออกเป็น 3 คาสั่งหลักคือ คาสั่งโทรฉุก เฉิน คาสั่งแสดงข้อมูล และ
คาสั่งข้อมูลยา นัดหมาย โดยจะสั่งการผ่านคาหลัก “call”, “appointment”
และ“medicine” ตามลาดับ ผลลัพธ์ของการสั่งการผ่านคาหลักทั้งสามคา
แสดงดังรูปที่ 5b รูปที่ 6a และรูปที่ 6b ตามลาดับ

a

b

รูปที่ 5 a.หน้าจอสาหรับผู้สูงอายุสั่งการผ่านเสียงพูด
b.ผลลัพธ์ของการสั่งการผ่านคาสั่ง “call to tim”

รูปที่ 3 ผังงานระบบ

3. ผลการพัฒนาและการทางานของเอเจนต์
3.1 ผลการพัฒนาและการทางานเอเจนต์ผู้รับการดูแล
รู ป ที่ 4 แสดงผลของการพั ฒ นาแอปพลิ เคชั น ในส่ ว นการ
ทางานของเอเจนต์ผู้รับการดูแล โดยปรากฏหน้าจอของการเพิ่มข้อมูล
การแก้ไข หรือ ลบข้อมูล และการแสดงข้อมูล

a

b

รูปที่ 6 a.ผลลัพธ์ของการสั่งการผ่านคาสั่ง “appointment today”
b.ผลลัพธ์ของการสั่งการผ่านคาสั่ง “medicine afternoon”

3.3 ผลการพัฒนาและการทางานเอเจนต์ผู้บริหารระบบ
มี ห น้ าที่ จั ด การข้ อ มู ล ได้ แ ก่ การเพิ่ ม ข้ อ มู ล ข้ อ มู ล การนั ด
หมายได้แก่ ชื่อผู้นัด เวลาเตือนล่วงหน้า เวลา วันที่นัดหมาย สถานที่นัด
หมาย และประเภทของนัด ข้อมูลยาได้แก่ ชื่อยา เวลากินยาและเตือนการ
กินยา จานวนเม็ดที่ต้องกิน ระบุประเภทยาที่กินก่อนหรือหลังอาหาร ระบุ
ระยะเวลาที่ต้องกินยา และระบุลักษณะของยา และข้อมูลเพื่อการโทร
ฉุกเฉิน ได้แก่ เบอร์โทร และชื่อของเจ้าของเบอร์โทร รวมทั้งสามารถลบ
แก้ไขดังรูปที่ 7 และสามารถแสดงข้อมูลเหล่านี้ได้ ดังรูปที่ 8

รูปที่ 4 หน้าจอการเริ่มต้นเพิ่มข้อมูล แก้ไข ลบข้อมูล และแสดงข้อมูล

3.2 ผลการพัฒนาและการทางานเอเจนต์ผู้ให้การดูแล
การสั่งการเอเจนต์ผู้ให้การดูแลโดยผู้สูงอายุพูดผ่านสัญลักษณ์
รูปไมโครโฟนของรูปที่ 5a เพื่อนาคาสั่งเข้าประมวลผล โดยคาสั่งเสียงจะ

รูปที่ 7 หน้าจอการจัดการข้อมูล
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รูปที่ 8 หน้าจอการแสดงข้อมูล

3.4 ผลการพั ฒ นาและการท างานเอเจนต์ ผู้ ต รวจสอบ
สภาพแวดล้อม
รูปที่ 11 ผลลัพธ์การตั้งเวลาเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ

การใช้ งานเอเจนต์ ผู้ ต รวจสอบสภาพแวดล้ อ ม เริ่ม ต้ น การ
ทางานดังรูปที่ 9a เพื่อสั่งการเอเจนต์โดยผู้สูงอายุจะกดปุ่มเพื่อพูด คาสั่ง
นาเข้าเพื่อการประมวลผล แสดงดังรูปที่ 9b โดยเมื่อผู้สูงอายุพูดคาสั่ง จะ
มีข้อความโต้กลับจากเอเจนต์ ดังตัวอย่างดังรูปที่ 10 และ รูปที่ 11

3.5 ผลการพัฒนาและการใช้งานชุดหลอดไฟ
ในการพัฒนาส่วนของการควบคุมการทางานของหลอดไฟ
นั้น ได้ทาการสร้างต้นแบบชุดหลอดไฟ ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อใช้แทนการ
ควบคุมการทางานของหลอดไฟจริงในบ้านอัจ ฉริยะ โดยองค์ประกอบ
ต่างๆ ของชุดหลอดไฟ แสดงดังรูปที่ 12

รูปที่ 12 องค์ประกอบชุดหลอดไฟ
และพบว่าเมื่อมีการสั่งด้วยเสียงจากผู้สูงอายุ คาสั่งได้ถูกส่ง
มายังตัวอุปกรณ์และสามารถควบคุมอุปกรณ์ ผลลัพธ์เมื่อผู้ใช้สั่งเปิดปิด
ไฟแสดงดังรูปที่ 13a และ 13b

a

b

รูปที่ 9 a หน้าจอเริ่มการทางาน b หน้าจอผลลัพธ์เมื่อผู้สูงอายุกดปุ่มพูด
a

b

รูปที่ 13 ผลลัพธ์อุปกรณ์เมื่อผู้ใช้สั่งเปิดไฟและปิดไฟ

4. บทสรุป

รูปที่ 10 ผลลัพธ์เมื่อผู้ใช้พูดเปิดไฟหรือปิดไฟ

งานวิจัยนี้นาเสนอต้นแบบระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะสาหรับ
ผู้สูงอายุโดยสั่งการผ่านภาษาธรรมชาติ โดยได้ออกแบบให้อยู่ในรูปของ
เอเจนต์ซึ่งเป็นตัวแทนที่ใช้แทนมนุษย์ในบทบาทที่ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม
งานวิจัยนี้สร้างระบบการควบคุมเพื่อเป็นต้นแบบของระบบควบคุมบ้าน
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อัจฉริยะ จึงได้ทาการออกแบบระบบควบคุมการทางานของหลอดไฟ
เท่านั้น รวมถึงการสร้างต้นแบบชุดหลอดไฟ เพื่อใช้แทนหลอดไฟจริงใน
บ้านที่อยู่อาศัย
ผลการพัฒนาพบว่าส่วนการสั่งการภาษาธรรมชาติ จะสั่งการ
ผ่านเสียงพูดที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ผู้สูงอายุยัง นอกจากนี้จะมี
เพียงเอเจนต์ผู้ให้การดูแล และเอเจนต์ผู้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมเท่านั้น
ที่ผู้สูงอายุสามารถสั่งการผ่านเสียงพูดได้ ส่วนเอเจนต์ที่เหลือสามารถสั่ง
การผ่านข้อความหรือผ่านปุ่มคาสั่งต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบไว้ อย่างไรก็ตาม
เอเจนต์ ทั้ ง 4 ชนิ ด สามารถท างานร่ว มกั น เพื่ อ ท าให้ ระบบสามารถใช้
ผู้สูงอายุใช้งานและเพิ่มความสะดวกในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่
ละวันได้

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น วิ จั ย จากกองทุ น วิ จั ย คณะ
วิทยาศาสตร์ ประเภทพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่
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บทคัดย่อ

1. บทนา

ปั ญ หาการจั ดเส้ น ทางการขนส่ ง (vehicles routing problem:
VRP) ที่เป็นปัญหาจริงส่วนใหญ่จะเป็น ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง
แบบหลายยานพาหนะ (multiple vehicle routing problem: MVRP) ซึ่งมี
ความซับซ้อนกว่าปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบยานพาหนะเดียว
ปัญหา MVRP สามารถพิจารณาเป็นปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดแบบมี
เงื่อนไข บทความนี้นาเสนอการประยุกต์ขั้นตอนวิธีการผสมเกสรดอกไม้
(flower pollination algorithm: FPA) เพื่ อ แก้ ปั ญ หา MVRP มาตรฐาน
จานวน 5 ปัญ หา ผลการทดสอบได้ รับการเปรียบเที ยบกับ ขั้ น ตอนวิธี
เชิงพั นธุก รรม (genetic algorithm: GA) และการหาค่ าเหมาะที่สุดแบบ
ฝูงอนุภาค (particle swarm optimization: PSO) จากผลการทดสอบพบว่า
FPA สามารถค้นหาคาตอบสาหรับปัญหา MVRP ทุกปัญหาได้ดีกว่า GA
และ PSO อย่างมีนัยสาคัญ

ปั ญ หาการจั ดเส้ น ทางการขนส่ ง (vehicles routing problem:
VRP) เป็ น ปั ญ หาที่ ส าคั ญ ปั ญ หาหนึ่ ง ของงานวิ ศ วกรรมขนถ่ ายวั ส ดุ
และโลจิสติก ส์ โดยทั่วไปปัญ หา VRP ที่เป็น ปัญ หาจริงในทางปฏิบั ติ
จะเป็นปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบหลายยานพาหนะ (multiple
vehicle routing problem: MVRP) ซึ่ งมี ค วาม ค วาม ซั บ ซ้ อน ใน ก าร
วิเคราะห์และแก้ปัญหามากกว่าปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งที่ใช้เพียง
ยานพาหนะเดี ย ว [1] จึ ง ท าให้ ก ารแก้ ปั ญ หา MVRP ด้ ว ยแนวทาง
การหาค่ าเหมาะที่ สุ ด แบบดั้ ง เดิ ม ประสบปั ญ หาในการหาค าตอบที่
เหมาะสม ในปัจจุบัน การแก้ปัญหา MVRP ซึ่งจัดเป็น ปัญหาการหาค่ า
เหมาะที่ สุ ด แบบมี เ งื่ อ นไข เช่ น เดี ย วกั บ ปั ญ หาการเดิ น ทางของ
พ นั ก ง า น ข า ย (traveling salesman problems: TSP) [1-2] ส า ม า ร ถ
แก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยอาศั ย อภิ ศึ ก ษาส านึ ก (metaheuristics) เช่ น การค้ น หาแบบตาบู (tabu search: TS) [3] ขั้ น ตอนวิ ธี
เชิ ง พั น ธุ ก รรม (genetic algorithm: GA) [4] และการหาค่ าเหมาะที่ สุ ด
แบบฝูงอนุภาค (particle swarm optimization: PSO) [5] เป็นต้น
ในปี ค.ศ.2012 ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารผสมเกสรดอกไม้ (flower
pollination algorithm: FPA) ได้รับการนาเสนอเป็นครั้งแรกโดย Xin-She
Yang ในฐานะเป็นอภิศึก ษาสานึก แบบอิงประชากร (population-based
metaheuristics) ที่ เลี ย นแบบพฤติ ก รรมการผสมเกสรของไม้ ด อกใน
ธรรมชาติ [6] FPA เป็นอภิศึกษาสานึกที่ มีขั้นตอนวิธีไม่ซับซ้อน และมี
ประสิทธิภาพในการค้นหาคาตอบที่เหนือกว่า GA และ PSO [6-7] จาก
การสารวจงานวิจัยพบว่า FPA ได้รับการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมต่าง ๆ เช่น การออกแบบท่อความดัน, การออกแบบดิสก์เบรก
และการออกแบบโครงสร้าง [6-7] ยิ่งกว่านั้น FPA ยังได้รับการพิสูจ น์
แล้วว่ามีคุณสมบัติการลู่เข้าวงกว้าง (global convergent property) [8]
งานวิจัย นี้ น าเสนอการประยุก ต์ FPA เพื่ อ แก้ปั ญ หา MVRP
ที่ เป็ น ปั ญ หามาตรฐานจ านวน 5 ปั ญ หา จากงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง [9]
ผลการทดสอบการแก้ปัญหา MVRP ด้วย FPA จะได้รับการเปรียบเทียบ
กับ GA และ PSO ตามลาดับ

คาสาคั ญ: ขั้นตอนวิธีการผสมเกสรดอกไม้ , ปัญหาการจัดเส้น ทางการ
ขนส่งแบบหลายยานพาหนะ, การหาค่าเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไข

Abstract
Mostly, the real-world vehicle routing problem is the
multiple vehicle routing problem (MVRP) which is more complicated
than the single vehicle routing problem. The MVRP can be considered
as one of the constrained optimization problems. This paper presents the
application of the flower pollination algorithm (FPA) to solve the five
standard MVRP problems. Results obtained by the FPA will be
compared with those obtained by genetic algorithm (GA) and particle
swarm optimization (PSO). As results, the FPA can find more optimal
solutions of all selected MVRP than GA and PSO, significantly.
Keywords: flower pollination algorithm, multiple vehicle routing
problem, constrained optimization problem
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2. ขั้นตอนวิธีการผสมเกสรดอกไม้
ขั้น ตอนวิธีก ารผสมเกสรดอกไม้ห รือ FPA [6-7] เลียนแบบ
กระบวนการผสมเกสรของไม้ดอกตามธรรมชาติ ซึ่งแบ่งออกเป็นการ
ผสมเกสรที่ ใ ช้ พ าหะแบบมี ชี วิต (biotic pollinator) และการผสมเกสร
ที่ ใ ช้ พ าหะแบบไม่ มี ชี วิ ต (abiotic pollinator) กระบวนการผสมเกสร
ดอกไม้ของไม้ดอกในธรรมชาติ แบ่งเป็นการผสมเกสรดอกไม้ด้วยตัวเอง
(self-pollination) ซึ่ ง เป็ น การผสมจากดอกเดี ย วกั น หรื อ จากดอกอื่ น
แต่อยู่ในต้นเดียวกัน โดยจะเกิดขึ้ นในระยะทางใกล้ ๆ จึงพิจารณาเป็น
การผสมเกสรเฉพาะที่ (local pollination) และการผสมเกสรดอกไม้
แบบไขว้ (cross-pollination) ซึ่ ง เป็ น การผสมเกสรที่ เกิ ดขึ้ น ต่างต้ น กั น
และอาศัยพาหะแบบมีชีวิต โดยจะเกิดขึ้นในระยะทางไกล ๆ จึงพิจารณา
เป็นการผสมเกสรวงกว้าง (local pollination) ดังแสดงในรูปที่ 1 ขั้นตอน
วิธีของ FPA [6-7] อาศัยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 หลักเกณฑ์ที่ 4 การผสมเกสรเฉพาะที่และการผสมเกสร
วงกว้างจะถูก ควบคุ มด้วยค่ าความน่ าจะเป็ นในการสับเปลี่ยน (switch
probability) p ∈ [0, 1]
x it 1  x it  L ( x it  g*)
L

( ) sin( / 2) 1
, ( s  s 0  0)

s 1 

xit 1  xit   ( x tj  x kt )

(1)
(2)
(3)

สาหรับการประยุก ต์ใ ช้งานทั่ วไป ค่ าพารามิเตอร์ข อง FPA
ที่ เ หมาะสมคื อ จ านวนเกสรดอกไม้ N = 25 - 40, ค่ า ความน่ า จะเป็ น
ในการสั บ เปลี่ ย นระหว่ างการผสมเกสรวงกว้ า งและการผสมเกสร
เฉพาะที่ p = 0.8 (หรือ 80% เป็ น การผสมเกสรวงกว้าง และ 20% เป็ น
การผสมเกสรเฉพาะที่ ) และ  = 1.5 [6-7] ขั้ นตอนวิธีข อง FPA แสดง
ดังแผนภูมิในรูปที่ 2 เมื่อ TC คือเกณฑ์ยุติการค้นหา (termination criteria)

Cross-pollination
(Allogamy)
Self-pollination
(Autogamy)

Start
- Objective function f(x), x = (x1, x2,…, xd)
- Initialize a population of N flowers/pollen gametes with random solutions
- Find the best solution g* in the initial population
- Define a switch probability p Î [0, 1]

Plant B
rand < p

Self-pollination
(Geitonogamy)

Plant A

No

Yes
- Draw  from a uniform
distribution in [0, 1]
- Randomly choose j and
k among all the solutions
- Invoke local pollination
in (3)

- Draw a step vector L
via Lévy flight in (2)
- Activate global
pollination in (1)

รูปที่ 1 การผสมเกสรดอกไม้
- Evaluate new solutions

 หลั ก เกณฑ์ ที่ 1 การผสมเกสรดอกไม้ แ บบไขว้ ที่ ใ ช้
สิ่งมีชีวิตเป็นพาหะคือการผสมเกสรวงกว้าง จะใช้หลักการสร้างคาตอบ
โดยการบินแบบเลวี (Lévy flight) ดังสมการที่ (1) เมื่อ x it 1 คือค าตอบ
ในรอบถัดไป, xit คื อค าตอบในรอบปั จ จุบั น , L คื อการสุ่ มแบบเลวี
ดังสมการที่ (2) และ g * คือคาตอบที่ดีที่สุดในรอบปัจจุบัน
 หลักเกณฑ์ที่ 2 การผสมเกสรดอกไม้ด้วยตัวเอง หรือการ
ผสมเกสรที่ใช้สิ่งไม่มีชี วิตเป็นพาหะ เป็นการผสมเกสรเฉพาะที่ จะใช้
หลักการสร้างคาตอบโดยการสุ่มแบบเอกรูป (uniform random) ดังแสดง
ในสมการที่ (3) เมื่อ  คือการสุ่มแบบเอกรูป
 หลักเกณฑ์ที่ 3 ตัวพาหะของการผสมเกสรแบบไขว้จะมี
ความคงเส้นคงวา (constancy) ที่สมมูลกันในการพาเกสรจากดอกหนึ่ง
ไปสู่อีกดอกหนึ่ง

No
f(x)<f(g*)
Yes
- Update g* = x

No

TC ?
Yes

- Report the current best solution g*
Stop

รูปที่ 2 ขั้นตอนวิธีของ FPA
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3. ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบหลายยานพาหนะ

n

ในทางทฤษฎี ปัญหา MVRP สามารถสร้างแบบจาลองได้ใน
ลัก ษณะเดียวกันกับ ปั ญหาการเดินทางขนส่ ง (travelling transportation
problems: TTP) และปั ญ หาการเดิ น ทางของพนั ก งานขาย (TSP) [1-2]
เมื่อกาหนดให้มีจุดเริ่มต้น (หรือสถานีเริ่มต้น) เพียงจุดเดียว จานวนสถานี
ทั้ ง หมด = n และจ านวนยานพาหนะทั้ ง หมด = m เมื่ อ พิ จ ารณาจาก
ทฤษฎี ก ราฟ (Graph theory) ก าหนดให้ G = (V, E) เป็ น กราฟสมบูร ณ์
ที่มีจุดยอด (vertices) V = |V| = n และ E คือขอบหรือระยะทาง cij สาหรับ
จุดหมายที่ (i, j) โดยในงานวิจัยนี้จะให้ ความสนใจเฉพาะปัญหา MVRP
แบบสมมาตร นั่ น คื อ cij = cji แบบจ าลองของปั ญ หา MVRP สามารถ
แสดงดังสมการที่ (4) - (10) โดยสมการที่( 4) คือฟังก์ชันวัตถุประสงค์
ที่ต้องการทาให้ระยะทางรวมมีค่าน้อยที่สุดภายใต้เงื่อนไขในสมการที่
(5) - (10) เมื่อสมการที่ (5) เป็นเงื่อนไขที่จะรับประกันว่าจากจุดเริ่มต้น
จะมีการเดินทางออกไปยัง จุดหมายอื่นเพียงจุดหมายเดียว สมการที่ (6)
เป็นเงื่อนไขที่จะรับประกันว่าจะมีการเดินทางกลับมายังจุดเริ่มต้นเพียง
ครั้ ง เดีย ว สมการที่ (7) เป็ น เงื่อ นไขที่ จ ะรับ ประกั น ว่ าแต่ ล ะจุด หมาย
(ที่ ไ ม่ ใ ช่ จุ ด เริ่ ม ต้ น ) จะมี ก ารเดิ น ทางเข้ ามาจากจุ ด หมายอื่ น ๆ เพี ย ง
จุดหมายเดียว สมการที่ (8) เป็นเงื่อนไขที่จะรับประกันว่าแต่ละจุดหมาย
(ที่ ไ ม่ ใ ช่ จุ ด เริ่ ม ต้ น ) จะมี ก ารเดิ น ทางออกไปสู่ จุ ด หมายอื่ น ๆ เพี ย ง
จุดหมายเดียว สมการที่ (9) เป็น เงื่อนไขที่จ ะรับประกันว่า จ านวนครั้ง
ของการเดินทางเข้าสู่จุด หมาย (ที่ไม่ใช่จุดเริ่มต้น) จะเท่ากับจานวนครั้ง
ของการเดิ น ทางออกจากจุ ด หมายเหล่ า นั้ น และสมการที่ (10) เป็ น
เงื่อนไขที่จะรับประกันว่าจะไม่เกิดการวนย่อย (subtour) โดยที่ i,j,k = 1
หมายถึงขอบ E อยู่ในกลุ่มของคาตอบที่เป็นไปได้ และในกรณีที่ i,j,k = 0
หมายถึงขอบ E ไม่อยู่ในกลุ่มของคาตอบที่เป็นไปได้ ตัวแปรหุ่น n – 1
ถูก ใช้สาหรับ ตัวแปร u2,...,un ในงานวิจัย นี้ได้เลือกใช้ปั ญหา MVRP ที่
เป็นปัญหามาตรฐานจานวน 5 ปัญหา [9] ดังแสดงในตารางที่ 1
n

Min

f () 

n

m



j)

(4)

 1, 1  k  m

(5)

i , j ,k d (i,

i 1 j 1 k 1

n

Subject to



1, j , k

j 2

n

i,1,k  1,

1  k  m

(6)

 1, 2  i  n

(7)

i 2
n

m



i, j , k

j 1 k 1

n

m

i, j,k  1,
i 1 k 1

2  j  n

(8)



n

i,r ,k

i 1





r , j , k , 2 

(9)

r  n, 1  k  m

j 1

m

ui  u j  (n  m) 

 i,r,k  n  m 1, 2  i  j  n (10)
k 1

ตารางที่ 1 ปัญหา MVRP มาตรฐานสาหรับการทดสอบ
ปัญหาที่
1
2
3
4
5

ชื่อปัญหา
Eil51
Birlin52
St70
Rat99
Rd100

จานวนจุดหมาย
51
52
70
99
100

คาตอบ (Km.)
426
7,542
675
1,211
7,910

4. ผลการทดสอบและการอภิปรายผล
ขั้ น ตอนวิ ธี ข อง FPA ในหั ว ข้ อ ที่ 2 ได้ รั บ การพั ฒ นาเป็ น
โปรแกรมการค้นหาด้วยโปรแกรม MATLAB (2018b) ที่ประมวลผลบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU@3.60GHz กาหนด
ค่าพารามิเตอร์ของ FPA ตามคาแนะนาใน [6-7] นั่นคือ N = 25, p = 0.8
และ  = 1.5 ปัญหา MVRP ในตารางที่ 1 กาหนดให้จานวนยานพาหนะ
ทั้งหมด m = 3 การทดสอบแต่ละปัญหามีการดาเนินการจานวน 50 ครั้ง
(trial) โดยการทดสอบแต่ละครั้งกาหนดให้จานวนรอบการค้นหาสูงสุด
MaxGen = 50,000 เป็ น TC ผลการท ดสอบจาก FPA จะได้ รั บ การ
เปรียบเทียบกับผลที่ได้จาก GA และ PSO ที่มีการกาหนดค่าพารามิเตอร์
ให้ สมมูล กับ FPA เพื่อการเปรียบเทียบผลอย่างยุติธรรม นั่นคือใน GA
ก าหนดให้ จ านวนประชากรเท่ ากั บ 25 และใน PSO ก าหนดจ านวน
อนุ ภาคเท่ ากั บ 25 ทั้ ง GA และ PSO ยุติก ารค้ น หาที่ MaxGen = 50,000
ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 2 ซึ่งพบว่า FPA สามารถค้นหาคาตอบ
สาหรับปัญหา MVRP ทุกปัญหาได้ดีกว่า GA และ PSO อย่างมีนัยสาคัญ
รูปที่ 3 – 5 แสดงตัวอย่างค าตอบเหมาะที่สุดของปัญหา Eil51 ที่ได้จาก
GA, PSO และ FPA ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ผลการแก้ปัญหา MVRP
ปัญหา
ที่
1
2
3
4
5

ชือ่
ปัญหา
Eil51
Birlin52
St70
Rat99
Rd100

GA
476.43
7,683.62
696.27
1,401.24
8,105.78

คาตอบ (Km.)
PSO
468.27
7,585.41
682.14
1,264.93
7,998.38
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5. สรุป
การประยุก ต์ FPA เพื่อแก้ปั ญ หา MVRP ได้รับ การน าเสนอ
ในบทความนี้ ปัญ หา MVRP สามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญ หาจริง
ในทางปฏิบัติได้เนื่องจากมีความต้องการใช้ยานพาหนะหลายยานพาหนะ
ในเวลาเดียวกัน เมื่อนา FPA ซึ่งเป็นอภิศึกษาสานึกที่ทรงประสิทธิภาพ
และมีขั้นตอนวิธีที่ไม่ซับซ้อนมาประยุกต์ใช้ ในการแก้ปัญหา จากผลการ
ทดสอบกับปัญหา MVRP มาตรฐานจานวน 5 ปัญหา เปรียบเทียบกับ GA
และ PSO พบว่ า FPA สามารถค้ น หาค าตอบของปั ญ หา MVRP ทุ ก
ปัญหาได้ดีกว่า (ระยะทางสั้นกว่า) GA และ PSO ตามลาดับ

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 3 ผลการแก้ปัญหา Eil51 ด้วย GA

รูปที่ 4 ผลการแก้ปัญหา Eil51 ด้วย PSO

รูปที่ 5 ผลการแก้ปัญหา Eil51 ด้วย FPA
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การพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านสาหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา
โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3
Development of potential reading of students with visually impaired using the standardization with
electronic media EPUB 3
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บทคัดย่อ
โครงการนี้จัดทาเพือ่ พัฒนาศักยภาพสาหรับนักเรียนผู้มีปัญหา
เรื่องการบกพร่องทางการมองเห็ น โดยใช้สื่ออิเล็ก ทรอนิก ส์ มาตรฐาน
EPUB3 เพื่อทดแทนหนังสือทั่วไปและสื่อการเรียนรู้อื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม
กั บ นั ก เรี ย นที่ บ กพร่ อ งทางการมองเห็ น โดยในสื่ ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มาตรฐาน EPUB3 มีการอานวยความสะดวกสาหรับนักเรียนที่บกพร่อง
ทางการมองเห็ น ซึ่ ง จะแบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว น คื อ ส่ ว นของเสี ยงมี ก าร
รองรับการใช้งาน Reading Screen และสามารถบันทึกเสียงได้ ส่วนของ
การจัดเก็บมีความสะดวก เนื่องจากเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถพกพา
ได้ง่ายโดยไม่ต้องพกหนังสือหลายเล่ม สุดท้ายคือส่วนของฟังก์ชันการใช้
งานมีปุ่มกดเพื่อสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น

Abstract
This project creates to develop the potential for students
with visual impairment using EPUB 3 standard electronic media. It can
be used to replace the general books that are not suitable for students
with visual impairment. In this case, EPUB3 standard electronic media
is facilitated for students with visual impairments. The EPUB3 can be
divided into 3 parts. Firstly, the audio part is supported for reading
screen. This program can be used to record an audio. Secondly, the
storage part is convenient. It is an electronic media, that the books can
be easily carried. Finally, the function part has a button to create more
understanding.

1. บทนา
ในปัจจุบันประชากรในประเทศไทยมีมากถึง 67 ล้านคน โดย
มีผู้พิการประมาณ 2 ล้านคน แต่เมื่อกล่าวถึงผู้พิการทางสายตาแล้วมีมาก
ถึง 2 แสน คิดเป็น 10% จากประชากรผู้พิการทั้งหมด โดยข้อมูลมาจาก
สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการ ในอดีตการเรียนรู้ค่าเรียน

ผู้พิการมีอยู่อย่างจากัด แต่ในปัจจุบันได้มีการนาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วน
ช่วยในการเรียนรู้ โครงการนี้เป็นการจัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน
EPUB3 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และอ านวยความสะดวกในการเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้
บกพร่องทางการมองเห็น

2.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาค้ น คว้ าและพั ฒ นาสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าตรฐาน
EPUB 3 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนามาเป็นแนวทางพื้นฐานและพัฒนา
บทเรียนอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยคณะผู้วิจัย มีค วามยินดีในการนาเสนอผล
การศึกษาและเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความพิการ
2.2 สื่อการสอนสาหรับผู้พิการทางการมองเห็น
2.3 รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาหรับคนพิการ
2.4 มาตรฐานสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ EPUB 3
2.5 การพัฒนาสื่อด้วยโปรแกรม Adobe InDesign CC
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคนพิการ
ความพิการเป็นหนึ่งในหลายปัญหาที่สังคมรับรู้ แต่ก็ไม่เคย
ได้ ใ ห้ ค วามใส่ ใ จมากเพี ย งพอ คนพิ ก ารจึ ง ถู ก จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ของ
ผู้ด้อยโอกาสทางด้านสังคมและโอกาสทางการศึก ษา รวมถึง การขาด
ทางเลือ กในการประกอบอาชี พ คนพิ ก ารบางคนถู ก ครอบครัว ซ้ าเติ ม
เนื่องจากความอับอาย ทาให้บางครอบครัวเลี้ยงดูเด็กพิการแบบซ่อนเร้น
ปิดบัง หลายครอบครัวไม่สนใจจะนาเด็กพิการออกสู่สังคมภายนอกและ
คนที่มีความเชื่อในเรื่องของบาปบุญนั้นจะมองคนพิการไปในทางที่ไม่ดี
ทาให้ ผู้พิ ก ารขาดโอกาสในการได้รับ การศึ ก ษาจนคนพิ ก ารบางส่ว น
ต้องการเป็นภาระแก่สังคม
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2.2 สื่อการสอนสาหรับผู้พิการทางการมองเห็น
สื่อการเรียนการสอนสาหรับเด็กนักเรียนซึ่งบกพร่องทางการ
มองเห็ น ส่ วนใหญ่ เน้ น ไปที่ ก ารมสั ม ผั ส เพื่ อ ให้ เกิ ด จิ น ตนาการและ
ความจ า เป็ น การสร้ างพื้ น ฐานความรู้ ที่ ส าคั ญ ซึ่ ง แม้ ว่ าอุ ป กรณ์ จ ะมี
รูปแบบที่หลากหลายรูปแบบ แต่อย่างไรก็ดียังคงไม่สามารถเข้าได้ถึงเด็ก
ทุกกลุ่ม เนื่องด้วยปัจจัยทางด้านราคา
ประเภทของสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ ก าหนดประเภทสื่ อและเทคโนโลยีท างการศึก ษาสาหรับ คนพิ ก าร
ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อเอกสารประเภทต่างๆ ที่ช่วยให้คนพิการ
เกิดการเรียนรู้ ครูผู้สอนได้ใช้ศึกษาหาความรู้ และเป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนการสอนและผู้ปกครองได้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
ทักษะพื้นฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้ของคนพิการ เช่น หนังสือเรียน ชุด
การเรียน คู่มือครู คู่มือผู้ปกครอง แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น
2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการเรียนรู้ของคนพิการสื่อในการ
จัดการเรียนการสอนของครูและเป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้ปกครองมีความรู้ความ
เข้ าใจในการพั ฒ นาทั ก ษะพื้ น ฐานและการเรี ย นรู้ ข องคนพิ ก ารโดย
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยหรือจากการศึกษาทางไกล เช่น
รายการวิทยุ เทปเสี ยง รายการโทรทั ศน์ รายการวีดีทัศน์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นต้น
3) สื่อวัสดุอุปกรณ์เป็นสื่อและอุปกรณ์ ในการพัฒนาทัก ษะ
พื้นฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้ และการเตรียมพร้อมทักษะพื้นฐาน ด้าน
อาชีพ ของคนพิ ก าร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุ ค คลออทิ สติ ก และบุ ค คลที่ มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา เช่น ของจริง หุ่นจาลอง เกมการศึกษา ของ
เล่นที่พัฒนาทักษะ บัตรคา บัตรภาพ พร้อมเครื่องมือการใช้สื่ออุปกรณ์
เป็นต้น
4) สื่ อ ป ระส ม เป็ น ชุ ด ก ารเรี ย น ก ารส อน ส าเร็ จ รู ป ที่
ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวัสดุอุปกรณ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บ่ อ ยมาก เป็ น ค าผสมระหว่ า ง 8 ค าย่ อ ของ Electronic และ Book จึ ง
หมายถึง หนังสือที่จัดทาและแสดงผลในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
รูปแบบของ eBook ที่ได้รับการกล่าวถึงมานานและได้รับความนิยมมาก
คือ E-Book ในฟอร์แมต PDF และมีรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทาให้คาว่า E-Book มีการใช้ในหลากหลายบริบท หลายรูปแบบเนื่องจาก
เทคโนโลยี ที่ น ามาสร้ า งสรรค์ E-Book ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป ดั ง นั้ น
เพื่อให้ เข้าใจได้ชัดเจนการกล่าวถึง E-Book และแนวทางการพัฒนาควร
ระบุฟอร์แมตให้ชัดเจน
EPUB ได้รับความสนใจสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
เมื่อมีการเข้าถึงเนื้อหาผ่านอุปกรณ์พกพา อย่าง Tablet PC, iPad การสร้าง
E-Book ในฟอร์ แ มต EPUB มี เ ครื่ อ งมื อ ห ลายเครื่ อ งมื อ ทั้ ง ที่ เ ป็ น
ซอฟต์แวร์ฟรีในกลุ่มโอเพนซอร์ส และที่ต้องซื้อหา ดังตารางที่ 1

2.3 รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาหรับคนพิการ
ปัจจุบันเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต มีความก้าวหน้าและมี
บทบาทต่อวงการการศึกษาและการใช้ชีวิตประจาวันมากขึ้น ทาให้สื่อ
ต่างๆ หั น มาพั ฒ นาเนื้ อ หาในรูป ของดิ จิทั ล ที่ ส ามารถน าเสนอได้ บ น
อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชั่นต่างๆ เกม สื่อสังคมออนไลน์
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

2.5 การพัฒนาสื่อด้วยโปรแกรม Adobe InDesign

2.4 มาตรฐานสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ EPUB 3
การพัฒนา E-book ฟอร์แมต ePub E-book เป็นคาหนึ่งในยุค
ไอ ซี ที (ICT: Information and Communication Technology) ที่ ได้ ยิ น

ตารางที่ 1 การเปรียบเปรียบราคา ซอฟต์แวร์ที่รองรับ และไฟล์ที่รองรับ
Apple
Ibook
Author

Adobe
InDesign

EPUB

Sigil

Price

Free

$699.99

Free

Free

Platforms

Mac OS

Mac OS,
Windows

Mac OS,
Windows,
Linux

Mac OS,
Windows,
Linux

Format
Support

Apple
EPUB,
PDF

EPUB,
PDF

EPUB

Full EPUB
spec

Adobe InDesign โปรแกรมที่ใช้สาหรับการออกแบบและสร้างสรรค์
ผลงานงานได้หลากหลาย โดยเฉพาะด้านสิ่งพิมพ์งาน ออกแบบเอกสารที่
มีประสิทธิภาพสูง และสามารถ Interactive Magazine ได้รับความนิยม
มากที่สุด ให้ความถูกต้องแม่นยา สามารถควบคุมคุณภาพของงานและมี
เครื่องมือพร้อมสาหรับตกแต่งในตัวรองรั บการใช้ฟอนต์ภาษาไทย ซึ่ง
เวอร์ชั นในปัจจุบัน สามารถผสมผสานกับซอฟต์แ วร์ก ราฟิกอื่ นๆ ของ
Adobe ได้ผู้ใช้ควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานของ Photoshop และ illustrator
InDesign สามารถใช้ทาหนังสื่อ หนังสื่อพิมพ์ แมกกาซีน แผ่นพับ โบ
ชัวร์ E-book และ E-Publication
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มีงานวิจัยหลายงานที่ ศึก ษาเกี่ยวกับ ผู้พิ ก ารทางสายตาด้านต่างๆ
รวมถึงข่าวสารของผู้พิการอีกด้วย[1] และยังมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อคุณภาพชีวิตคนพิการ[2] การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้พิการ [3]
การแก้ ปั ญ หาทางเทคนิ ค ที่ ค่ อ นข้ า งง่ า ยจริ ง ๆสามารถปรั บ ปรุ ง
ประสบการณ์การอ่านสาหรับคนไม่พิการทางสายตาเท่านั้น ผลจากการ
สารวจยังพบปัญหาในการเข้าถึงและข้อจากัดของโปรแกรมอ่านหน้าจอ
แล ะซ อฟ ต์ แ วร์ อ่ า น E-Book ซึ่ งยั ง ค งมี อยู่ [ 4] ก ารเป รี ย บ เที ยบ
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
เรื่ อ งเส้ น ขนานและความคล้ าย[5] การศึ ก ษาปั จ จั ย และออกแบบสื่ อ
นิ ท รรศการที่ เหมาะสมต่ อ การรั บ รู้ ข องผู้ พิ ก ารทางสายตาเพื่ อ ใช้ ใ น
พิพิธภัณฑ์[6]

รูปที่ 2 ปุ่มฟังก์ชันสาหรับใช้งานในสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3

3.การออกแบบและสร้างสือ่ อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3
สาหรับนักเรียนผุบ้ กพร่องทางการมองเห็น
3.1 แผนการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3

รูปที่ 3 แบบทดสอบในสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3

4.ผลการทดลอง
4.1 ผลการประเมินคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3
จากการนาเสนอสื่อมาตรฐาน EPUB 3 มาให้ผู้เชี่ยวชาญทา
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพที่ผู้ศึกษา
ได้สร้างขึ้น เพื่อวิเคราะห์และนาผลทีไ่ ด้จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านต่างๆมาพัฒนาและปรับปรุงสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3
ได้ผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลประเมินคุณภาพของสื่อมาตรฐาน EPUB 3
รายการประเมิน
x̄

รูปที่ 1 แผนผังของขั้นตอนสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EUB 3

1.ทักษะ
1.1 เนื้อหา
1.2 แบบฝึกหัด
รวมด้านทักษะ
2. เจตคติ
2.1 รูปภาพ
2.2 การบรรยาย
รวมด้านเจตคติ

4.78
4.78
4.78
5.00
4.89
4.94

ผลการประเมิน
S.D.
ระดับคุณภาพ
0.44
0.44
0.44

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

0.00
0.33
0.17

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลประเมินคุณภาพของสื่อมาตรฐาน EPUB (ต่อ)
รายการประเมิน
ผลการประเมิน
S.D.
ระดับคุณภาพ
x̄
3. การออกแบบ
3.1 รูปแบบในการนาเสนอ
4.78
0.44
ดีมาก
3.2 ความคิดสร้างสรรค์
5.00
0.00
ดีมาก
รวมด้านการออกแบบ
4.89
0.22
ดีมาก
4. การเข้าถึงผู้พิการทางสายตา
4.1 ความสามารถในการ
4.67
0.50
ดีมาก
เข้าถึงของผู้พิการทางสายตา
รวมเฉลี่ยทุกด้าน
4.82
0.33
ดีมาก
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มาตรฐาน EPUB 3 โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดสามท่าน โดยตรวจวิเคราะห์
ด้านเนื้อหาของรูป ทรงทางเรขาคณิ ต ทัก ษะที่ใช้ในการเรียนการสอน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้เฉลี่ยคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มี ( x̄ = 4.82,
S.D. = 0.33) ถื อ ว่ าผ่ านเกณฑ์ ใ นการประเมิ น คุ ณ ภาพ โดยหั ว ข้ อ ที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านของรูปภาพประกอบและความคิดสร้างสรรค์
( x̄ = 5.00, S.D = 0) ส่วนหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ความสามารถ
ในการเข้ า ของผู้ พิ ก ารทางด้ านสายตา ( x̄ = 4.67, S.D. = 0.50) ซึ่ ง มี
คุณภาพอยู่ในระดับ คุณภาพดี
4.2 การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบตามมาตรฐาน IOC
ตารางที่ 3 ผลตรวจสอบคุณภาพข้อสอบตามมาตรฐาน IOC
ผู้เชียวชาญ
ผลการ
หัวข้อ
คนที่ คนที่ คนที่ รวม IOC
ประเมิน
1
2
3
ทักษะ
1
1
0
2
0.67
✔
เจตคติ
1
1
1
3
1.00
✔
การ
1
1
1
3
1.00
✔
ออกแบบ
การ
เข้าถึงผู้
พิการ
1
0
1
2
0.67
✔
ทาง
สายตา
จากตารางที่ 3 ผลตรวจสอบคุ ณ ภาพข้ อ สอบตามมาตรฐาน IOC ของ
สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าตรฐาน EPUB 3 โดยผู้ เชี ยวชาญทั้ ง สามท่ านซึ่ ง

ประกอบไปด้ ว ย 1.ผศ.ระพี พั น ธ์ แก้ ว อ่ อ น 2.ดร.โสภณ ผู้ มี จ รรยา
3.ดร.กัณ ธิ ด า พั น ธุ์ เจริ ญ ได้ ผ ลว่าแบบทดสอบในสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
มาตรฐาน EPUB 3 สอดคล้อ งกั บ ตัวชี้ วัด คุ ณ ภาพข้ อ สอบเนื่ องจากค่ า
มาตรฐาน IOC มีค่าสูงกว่า 0.50
4.3 ผลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ในการเพิ่มการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น
จากการใช้ ง านสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าตรฐาน EPUB 3 กั บ
นักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น ได้ผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน
แบบทดสอบ

คะแนนเต็ม

x̄

S.D.

หลังเรียน

10.00

8.10

1.52

ก่อนเรียน

10.00

5.70

2.08

จากตารางที่ 4 มี นั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ท าการทดสอบ 20 ค น
กาหนดให้ ค ะแนนเต็มที่ 10 คะแนน คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 5.70
คะแนน และคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 8.10 คะแนน นั่นคือค่าเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. สรุปและอภิปรายผล
บทความนี้ น าเสนอการพั ฒ นาศัก ยภาพด้ านการเรียนรู้ข อง
นักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน
EPUB 3 ในการเป็นสื่อการเรียนการสอนซึ่งช่วยพัฒนาศักยภาพในด้าน
การเรียนรู้ของนักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็นได้เฉลี่ยถึง 24 % จาก
เดิม
จากการสร้างและทดสอบสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB
3 พบว่าการหาตัวอย่างเพื่อนามาวิจัยนั้นเป็นไปได้ค่อยข้างยาก เพราะผู้
บกพร่องทางการมองเห็นในเขตมหาวิทยาลัยนั้นมีน้อยมาก ดังนั้นเราจึง
ก าจั ด ปั ญ หานี้ ได้ โ ดยการกระจายไปยั ง พื้ น ที่ อื่ น ๆ ที่ อ ยู่ ไ กลออกไป
เพื่อให้ได้ตัวอย่างวิจัยที่เยอะที่สุด ทาให้ได้ค่าความคลาดเคลื่อนจากกการ
วิจัยน้อยที่สุด
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เครื่ องจาแนกสี โดยเทคนิคโมเดลสี HSI
Color Classifier Based on HSI Technique
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ กล่ าวถึ งการตรวจจับสี วตั ถุ ซึ่ งหลักการนี้ สามารถ
น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรมได้ ห ลากหลาย อย่ า งเช่ น ใน
กระบวนการผลิต การคัดแยกบรรจุภณั ฑ์ ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่ นการ
ใช้รหัสสี ของผลิตภัณฑ์เพื่อเป็ นมาตรการควบคุมคุณภาพ ดังนั้นผูว้ ิจยั ได้
สร้างเครื่ องจาแนกสี โดยใช้ แอลดีอาร์ (LDR) และ โฟโต้ทรานซิ สเตอร์
(Phototransistor) เป็ นอุปกรณ์ตรวจจับสี ส่ วนแอลอีดีสีแดง น้ าเงิน เขียว
เป็ นแหล่งกาเนิ ดแสง เราออกแบบการทดลองเทียบผลการตอบสนองต่อ
แอลดีอาร์ และ โฟโตทรานซิ สเตอร์ ที่มีผลต่อแสงสะท้อนจากวัตถุ โดย
พิ จ ารณาผลลัพ ธ์ ข องเซ็ น เซอร์ และน าข้อ มู ล เพื่ อ ประมวลผลโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดุยโน แสดงคาตอบแสดงผลผ่านจอแอลซีดี
เครื่ องจาแนกสี น้ ีสามารถจาแนกสี ได้ 12 สี โดยการใช้ระบบสี
แบบเอชเอสไอ (HSI) มาวิเคราะห์และจาแนกสี จากผลการทดลองเครื่ อง
จาแนกสี มีความแม่นยาในการจาแนกสี ร้อยละ 99.16
คาสาคัญ: อาดุยโน่, ระบบสี เอชเอสไอ, การจาแนกสี

Abstract
This article presents the detection of color objects. This
principle can be applied in a many of industries. For example, in the
production process and packaging separation. In the food industry, such
as using the color code of the product as a quality control. Therefore the
researcher has created a color classifier using LDR and Phototransistor
are light detective device, The LED, red, blue and green color are the
light sources. We are designing experiments to compare the response to
LDR and phototransistors. That affects the reflected light from the
object by considerate the results of light absorption. And bring data to
the processing process by Aduino microcontroller. The results are
showed via LCD
The color classifier can identify 12 colors. This tool uses the
HSI color model to analysis and classification. From the results of color

classification experiments. The color classification has 99.16 percent
accuracy.
Keywords: Arduino, HIS model, Color classifier

1. บทนา
สี ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ลักษณะ
ของแสง ที่ปรากฏแก่ สายตามนุษย์ ให้เห็นเป็ น สี ขาว ดา แดง เขียว ฯลฯ
สี ที่ปรากฏในธรรมชาติ เกิดจากการสะท้อนของแสงสว่าง ตกกระทบกับ
วัตถุแล้วเกิดการหักเหของแสงสเปกตรัม (Spectrum) สี เป็ นคลื่นแสงชนิ ด
หนึ่ง ตามธรรมชาติในแสงนั้น มีสีต่าง ๆ รวมกัน อยูอ่ ย่างสมดุลเป็ น แสง
สี ขาวใส เมื่อแสงกระทบ กับสี ของวัตถุ ก็จะสะท้อนสี วตั ถุน้ นั ออกมาเข้า
ตาเรา วัตถุ สีขาวจะสะท้อนได้ทุกสี ส่ วนวัตถุ สีดานั้น จะดู ดกลื นแสงไว้
ไม่สะท้อนสี ใดออกมา
การตรวจจับสี [1] สามารถนาไปประยุกต์ใ ช้ในระบบงาน
อุตสาหกรรมได้หลากหลาย เช่ น กระบวนการผลิ ตและบรรจุภณ
ั ฑ์ใ น
อาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์สิ่งทอ และ สี ผลิตภัณฑ์หรื อการป้ อนข้อมูล
วัสดุ สามารถจัดเรี ยงตามสี ได้โดยใช้เซ็ นเซอร์ ตรวจจับสี นอกจากนี้ ใน
การบรรจุขวดของผลิ ตภัณฑ์ การตรวจจับสี จะใช้เพื่อตรวจสอบว่าปิ ดฝา
ขวดครบแล้วหรื อไม่ และยังมีที่ยงั ไม่ได้กล่าวถึงอีกมากมาย
จากประเด็ น ความส าคัญ ของการตรวจจับ สี ด ั ง กล่ า วที ม
งานวิจยั ได้คน้ คว้าข้อมูล [2] จึงทาการทดลองสร้างเครื่ องจาแนกสี โดยใช้
แอลดีอาร์ และโฟโต้ทรานซิสเตอร์เป็ นเซ็นเซอร์ [3] เพื่อรับความเข้มของ
แสงสะท้อ นจากวัตถุ ที่ใ ช้ใ นการทดลองและส่ ง ผลลัพธ์ ไปแปลงเป็ น
โมเดลสี HSI และประมวลผลโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ และแสดงผล
การคัดแยกออกทางจอแสดงผลโดยมีรายละเอียดดังแสดงในขั้นตอนการ
ออกแบบและทดลอง

2. เอกสารและงานวิจยั ทีเกีย่ วข้ อง
จากการรวบรวมข้อ มู ล ก่ อ นการสร้ า งเครื่ อ งจ าแนกสี โ ดย
เทคนิคโมเดลสี HSIได้มีการสารวจบทความที่มีความเกี่ยวข้องและมีการ
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ทางานบางส่ วนที่เหมื อนกันสามารถสรุ ปได้ดงั นี้ มีงานวิทยานิ พนธ์ที่มี
การใช้โมดูล เครื่ องวัดแสงที่มีในท้องตลาด เพื่อใช้ในการวัดหาค่าสี ที่จะ
จาแนกความแตกต่างของเหรี ยญ [4] แต่ก็พบปั ญหาเซ็นเซอร์ วดั ค่าแสง
RGB จะปัญหาการเกิด Interference และแสงรบกวนจากภายนอก
สาหรับงานวิจยั อี กชิ้ นที่ ได้เก็บข้อมูลได้แก่ การพัฒนาเครื่ อง
แยกสี มะนาว [5] ได้ใ ช้อุก รณ์ ตรวจจับสี แ บบ LDR ซึ่ งยังมี ข ้อที่ ยงั
บกพร่ อง คัดแยกผิดพลาดในบางครั้ง
ในงานวิจยั เรื่ อง Automated color sensor system using LDR
and RGB LEDS conttroled by arduino [6] ใช้วิธีการ นา LED และ LDR
มาใช้เหมือนกับหลายงานวิจยั แต่มีความแตกต่างคือใช้แหล่งกาเนิ ดแสง
มาจากตัวกาเนิดแสงหลายตัว แต่ยงั มีความผิดพลาดการอ่านสี ค่อนข้างสู ง
จากการค้น คว้า ข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ซึ่ งในปั จ จุ บ ัน มี ก ารท า
เซ็นเซอร์ สีจาก LDR เป็ นส่ วนใหญ่มีการใช้หลักการ หาค่าสี จาก RGB
เป็ นส่ วนมาก ในงานวิจยั นี้ จึงแนะนาเทคนิ ควิธีของการประมวลผลภาพ
มาประยุกต์ใช้ในเซ็นเซอร์ ในงานวิจยั นี้ ดังรายละเอียดที่นาเสนอต่อจากนี้

3. วิธีดาเนินงาน

สาหรับการออกแบบในส่ วนของโปรแกรมควบคุมการทางาน
เริ่ มจากการอ่านค่าสวิตช์เลื อกการทางานของเซ็นเซอร์ และ รับค่าที่อ่าน
ได้จากเซ็ นเซอร์ ไปประมวลผลข้อมูลแบบค่าสี แปลงเป็ นโมเดลสี แบบ
HSI ค านวณค่ าสี ที่ ได้และส่ งคาตอบไปยังภาคการแสดงผล และการ
ประมวลผลสุ ดท้ายคื อ การตรวจสอบแบตเตอรี่ และแสดงพลังงานที่
เหลือออกทางจอภาพ โดยมีผงั งานแสดงดังรู ปที่ 3
Start

Select
sensor
RGB read
Photo
Transistor

RGB read
LDR

RGB to HSI

Read status of
Batterry

กระบวนการเริ่ ม จากสร้ า งโมเดลเซ็ น เซอร์ สี และ ท าการ
ทดลองหาคุณสมบัติของตัวตรวจจับสี โดยมีการออกแบบดังแสดงในรู ป
ที่ 1 และ ออกแบบระบบการทางานส่ วนการแสดงผล ตัวตรวจจับ และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ แสดงดังรู ปที่ 2

Show Result

End

รู ปที่ 3 แผนผังโปรแกรมระบบจ าแนกสี
กระบวนการสาคัญที่เป็ นหลักการในการจาแนกสี น้ นั มาจาก
การแปลงสี แบบ แม่สี RGBไปสู่ HSI โดยมีขอ้ เด่นคือ แถบสี จะถูกแยก
เป็ นอิสระจาก ความเข็มของแสง และ ความอิ่มเอิบของสี ทาให้แสดงค่าสี
ได้ถูกต้องเพราะไม่ตอ้ ง อ่านค่าสี จาก RGB โดยมีวิธีคิดสเปกตรัมของสี
ดังสมการที่ 1 และ 2 ส่ วนค่าความอิ่มของสี แสดงดังสมการที่ 3 และ
ความเข้มแสง แสดงดังสมการที่ 4 ตามลาดับ

รูปที่ 1 ตาแหน่งการวางเซ็นเซอร์ สี

 0.5[(r  g )  (r  b)] 
H  cos 1 
h  [0,  ] for _ b  g
 [(r  g ) 2  (r  b)( g  b)] 
 0.5[(r  g )  (r  b)] 
H  2  cos 1 
h  [ ,2 ] for _ b  g
 [(r  g ) 2  (r  b)( g  b)] 

LCD Monitor

Batterry Status
Phototrans.

Microcontroller

RGB LED.

S  1  3  m(r , g , b); S  [0,1]
I  ( R  G  B) /(3  255); I  [0,1]

LDR

รูปที่ 2 ผังการทางานของเครื่ องจาแนกสี
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4. ผลการทดลอง
ในการทดลองทดสอบการทางานและหาประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่ องจาแนกสี ที่สร้างขึ้น มีข้ นั ตอนในการทดสอบเครื่ องจาแนกสี โดยมี
การออกแบบการทดลองกับลักษณะวัตถุที่ผิวเงา และลักษณะไม่สะท้อน
แสง ทดสอบกับวัสดุ ที่มีพ้ืนผิวไม่เรี ยบระดับต่าง ๆ โดย เครื่ องหมาย /
หมายถึ ง แสดงสี ไ ด้ถู ก ต้อ ง และ x แสดงถึ ง แสดงผิ ด พลาดหรื อ
ตีความหมายว่าไม่สามารถระบุสีได้
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบเครื่ องจาแนกสี กบั วัสดุชนิดต่าง ๆ
ชนิดวัสดุ
LDR
โฟโต้ทรานซิสเตอร์
ผ้า
/
/
ถุงพลาสติก
x
/
วัสดุผิวมันวาว
x
/
กระดาษเฉดสี เข้ม
/
/
กระดาษเฉดสี อ่อน
x
/
กระดาษทรายสี เบอร์ 0
/
/
กระดาษทรายสี เบอร์ 1
/
/
กระดาษทรายสี เบอร์ 2
/
/
กระดาษทรายสี เบอร์ 3
/
/
การทดสอบระยะห่ างวัส ดุ ก ับ อุ ป กรณ์ ตรวจจับ ได้ผ ลการ
ทดลองค่าระยะห่างต่าง ๆ มีหน่วยเป็ นมิลลิเมตร ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ทดสอบระยะห่ างระหว่างเครื่ องจาแนกสี จากพื้นผิววัตถุ
สี
LDR
โฟโต้ทรานซิสเตอร์
0
2
4
6
0
2
4
/
/
/
x
/
/
x
/
/
/
x
/
/
x
/
/
/
x
/
/
x
/
/
/
x
/
x
x
/
/
/
x
/
/
x
/
/
x
x
/
x
x
/
/
/
x
/
x
x
/
/
x
x
/
x
x
/
/
/
x
/
x
x
/
/
/
x
/
x
x
/
/
x
x
/
/
x
/
/
x
x
/
/
x

6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

การทดสอบกับ กระดาษชาร์ ต สี 12 สี มาทดสอบกับ เครื่ อง
จาแนกสี โดยมีการทดสอบ จานวน 50 ครั้ง และบันทึกผลความเที่ยงตรง
โดยการคานวณค่าเป็ นร้อยละได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบกับกระดาษชาร์ตสี 12 สี
สี
แอลดีอาร์
Red
Orange
Yellow
Spring Green
Green
Turquoise
Cyan
Ocean
Blue
Violet
Magenta
Raspberry

98%
100%
100%
100%
98%
98%
98%
100%
100%
98%
100%
100%

โฟโต้
ทรานซิสเตอร์
98%
100%
100%
94%
100%
96%
94%
98%
100%
98%
100%
98%

5. วิจารณ์ และอภิปรายผลการทดลอง
จากผลการทดลองและการหาประสิ ทธิ ภาพเครื่ องมือที่สร้าง
ขึ้ น เซ็ น เซอร์ แ อลดี อ าร์ สามารถจ าแนกสี ไ ด้ ดี ก ว่ า เซ็ น เซอร์ โ ฟโต้
ทรานซิ สเตอร์ เนื่ องจากแอลดี อาร์ สามารถจาแนกสี 12 สี โดยมีค่าเฉลี่ ย
ความแม่นยาร้ อยละ 99.16 ส่ วนโฟโต้ทรานซิ สเตอร์ สามารถจาแนกสี
12 สี โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ความแม่ น ย าร้ อ ยละ 98 และการทดลองถัด มา
ทดสอบโฟโต้ทรานซิ สเตอร์ กับการจาแนกสี ถุงพลาสติก และ กระดาษ
เฉดสี อ่อน มีค่าผิดพลาดสูงกว่า แอลดีอาร์ และการทดสอบหาระยะห่ างมี
ผลต่อการตรวจจับสี เนื่ องจากแสงรบกวนจากภายนอก ระยะห่ างที่แอลดี
อาร์ ทางานได้และยังคงมีความแม่นยาอยูท่ ี่ระยะห่ างไม่เกิ น 4 มิลลิเมตร
และ โฟโต้ท รานซิ ส เตอร์ ท างานได้ ค วามแม่ น ย าอยู่ ที่ ร ะยะห่ า ง
2 มิลลิเมตร
สาเหตุผลการทดลองของ แอลดีอาร์ ดีกว่าโฟโต้ทรานซิ สเตอร์
เนื่องมาจาก แอลดี อาร์ ตอบสนองต่อแสงธรรมชาติ โฟโต้ทรานซิ สเตอร์
และการอ่านค่าสี อ่านค่าได้ง่ายกว่าแบบ RGB เพราะผลลัพธ์ที่ได้อ่านค่า
จาก ค่า H (Hue) เพียงค่าเดียว
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6. สรุป
เครื่ องจาแนกสี โดยเทคนิคโมเดลสี เอชเอสไอ มีความแม่นยา
และต้นทุนต่าเมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์ ที่ใช้งานทัว่ ไปโดยการทดลองวัด
ประสิ ทธิภาพ และ เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบแอลดีอาร์จาแนกสี ธรรมชาติ
ได้ผลดีกว่าโฟโต้ทรานซิ สเตอร์ที่ใช้หลักการโมเดลสี HSI วัตถุที่มีพ้นื ผิว
ไม่สะท้อนแสงจะสามารถตรวจจับสี ได้แม่นยากว่า วัตถุที่มีพ้ืนผิวเงาและ
มันวาว
ส่วนระยะห่ างระหว่างเครื่ องจาแนกสี จากพื้นผิวของวัตถุ
ระยะห่างที่เครื่ องจาแนกสี ทางานได้แม่นยาอยูท่ ี่ 0 – 4 มิลลิเมตร โดยได้
ความแม่นยาสู งสุดในการจาแนกสี ที่ ร้อยละ 99.16

เอกสารอ้ างอิง
[1] Softengthai,“สี ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก,”www.lprusofteng
.blogspot.com/2012/04/blog-post_04.html, 2017.
[2] Arduino4pro, “ควบคุมการเปลี่ยนสี RGB LED โดยปรับค่า
ความต้านทาน,” www.arduino4pro.com/article/4/ควบคุมการ
เปลี่ยนสี -rgb-led-โดยปรับค่าความต้านทาน, 2018.
[3] Zymphonies,“โฟโต้ทรานซิสเตอร์ ,” www.winboardgroup
.com/book/โฟโต้ทรานซิสเตอร์ , 2018.
[4] คเณศ เขจรวงศ์, เทียนชัย ชาติชัยภูมิ , ทศพล พันธุ์จนั ทร,
“อุปกรณ์คดั แยกเหรี ยญ เก่า-ใหม่,” ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตร
บัณ ฑิ ต , สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโทรคมนาคม, มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี , 2558.
[5] ธนากร สุ น ทรวัฒ น์ , “การพัฒ นาเครื่ อ งแยกสี ม ะนาว,”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสิ นทร์ , 2556.
[6] Ahmad Amhani, Zaki Iqbal, “Automated color sensor
system using LDR and RGB LEDS conttroled by arduino”
ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, vol.
12, NO. 19, OCTOBER 2017.

11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นและประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน”

84

85

การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากาลังเอซีเป็นดีซีที่มีโหลดเป็นวงจรแปลงผันแบบบัคก์ที่มีการควบคุม
Stability Analysis of AC-DC Power System Feeding a Controlled Buck-Converter
จุฑาทิพย์ กล้าสงคราม1 เทพพนม โสภาเพิ่ม2 กองพัน อารีรักษ์1*
1
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี *E-mail: kongpan@sut.ac.th
2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

บทคัดย่อ
บทความนี้ ไ ด้ น าเสนอการวิ เ คราะห์ เ สถี ย รภาพของระบบ
ไฟฟ้ า ก าลั ง เอซี เ ป็ น ดี ซี ที่มี โ หลดเป็ น วงจรแปลงผั น แบบบั ค ก์ ที่มี ก าร
ควบคุ ม ซึ่ ง โหลดในลั ก ษณะนี้ จ ะมี พ ฤติ ก รรมเปรี ย บเสมื อ นโหลด
ก าลั ง ไฟฟ้ า คงตั ว โดยการวิ เ คราะห์ เ สถี ย รภาพจะเริ่ ม จากการหา
แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ข องระบบ แล้ ว น าแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์เสถียรภาพต่อไป ซึ่งในบทความนี้
ได้นาเสนอการวิเคราะห์เสถียรภาพไว้ 2 วิธี คือ การวิเคราะห์เสถียรภาพ
โดยอาศัยทฤษฎีบทค่าเจาะจง และเกณฑ์เสถียรภาพของมิดเดิลบรุค
คาสาคัญ: โหลดกาลังไฟฟ้าคงตัว, วงจรแปลงผันกาลังแบบบุคก์, เกณฑ์
เสถียรภาพของมิดเดิลบรุค

Abstract
This paper propose stability analysis of AC-DC power
system feeding a controlled buck-converter that behaving as a constant
power load. The stability analysis is started by finding a mathematical
model of the system. And then use the mathematical model to be used for
further stability analysis. In this paper, two methods of stability analysis
are proposed: Eigenvalue’s theorem and Middlebrooks criterion.
Keywords: constant power load, buck-converter, Middlebrooks criterion.

1. บทนา
ปัจจุบันโหลดของระบบไฟฟ้ากาลังโดยส่วนใหญ่จะเป็นวงจร
แปลงผันกาลัง เช่น วงจรแปลงผันไฟฟ้าดีซีเป็นดีซี เอซีเป็นดีซี ที่มีการ
ควบคุ ม สั ญ ญาณขาออกให้ เ ป็ น ไปตามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ง าน
เนื่องจากวงจรแปลงผันกาลังมีประสิทธิภาพสูง การดูแลรักษาต่า และ
สามารถควบคุมการทางานได้ง่าย จึงมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย แต่วงจร
แปลงผันกาลังที่มีการควบคุมจะมีพฤติกรรมเป็นโหลดกาลังไฟฟ้าคงตัว
(Constant Power Load: CPL) ซึ่ ง โหลดในลั ก ษณะนี้ จะมี ลั ก ษณะเป็ น

ค่ า ตั ว ต้ า นทานติ ด ลบ (negative impedance) ต่ อ ระบบโดยรวม เมื่ อ น า
โหลดชนิ ด ดั ง กล่ า วมาต่ อ กั บ ระบบไฟฟ้ า ก าลั ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ
เสถี ย รภาพของระบบโดยตรง ซึ่ ง การขาดเสถี ย รภาพอาจส่ ง ผลต่ อ
สมรรถนะการทางานของระบบควบคุมได้ จากสาเหตุดังกล่าวจึงทาให้มี
การศึกษา และการตรวจสอบเสถียรภาพของระบบที่จ่ายโหลดกาลังไฟฟ้า
คงตัว ซึ่งการตรวจสอบเสถี ยรภาพของระบบจะอาศัยแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อสามารถนาไปใช้ในการคาดเดาจุดที่ทาให้ระบบเกิดการ
ขาดเสถียรภาพ โดยในบทความนี้ได้ นาเสนอการวิเคราะห์เสถียรภาพ 2
วิธี คือ อาศัยทฤษฎีบทค่าเจาะจง และเกณฑ์เสถียรภาพของมิดเดิลบรุค
และมีการยืนยันผลการวิเคราะห์เสถียรภาพโดยการจาลองสถานการณ์
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2. แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากาลังเอซีเป็น
ดีซีที่มีโหลดเป็นวงจรแปลงผันแบบบัคก์ที่มีการควบคุม
การหาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของวงจรแปลงผันกาลังจะ
มี แ บบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ ขึ้ น อยู่ กั บ เวลา (time varying model)
เนื่องจากผลของอุปกรณ์สวิตซ์ในวงจรเมื่อนาไปวิเคราะห์เสถียรภาพของ
ระบบ จะทาให้เกิดความยุ่งยากและซับซ้อน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงต้องทา
ให้แบบจาลองที่ขึ้ นกับเวลาให้เป็นแบบจาลองที่ไม่ขึ้นกับเวลา (timeinvarient model) ด้ ว ยวิ ธี ค่ า เฉลี่ ย ปริ ภู มิ ส ถานะทั่ ว ไป (generalize statespace averaging method : GSSA) และวิธีดีคิว (DQ method) ซึ่งแสดงดัง
สมการที่ (1) และ (2) ดังนี้
Req I sd
Vbus ,d Vm cos ( )
•

 I sd = − L + I sq − L + L
eq
eq
eq

•
Req I sq
V
V sin ( )
+ I sd − bus ,q + m

 I sq = −
Leq
Leq
Leq


V• bus ,d = I sd + V − 3  2 3  I dc
bus ,q

C eq
2  C eq

V• bus ,q = I sq −V
bus ,q

C eq
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รูปที่ 1 วงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบบริดจ์ที่มีโหลดเป็นวงจรแปลงผันแบบบัคก์ที่มีตัวควบคุม
2
•
3 2 3 Vbus ,d ( R + R f + Rc ) I dc Vdc Rc K pi I L I L Rc K pv K piVo

−
− −
−
 I dc = 
Lf
Lf
Lf
Lf
2  Leq

*

RI K K V RI K K X
 + c L pv pi + c L pv pi v + Rc I L K ii X i

Lf
Lf
Lf

2
*
V• dc = I dc + K pi I L + K pv K pi I LVo − K pv K pi I LVo − K pv K pi I L X v − K ii I L X i

Cf Cf
Cf
Cf
Cf
Cf

*
Vo Vdc K pi I L K pv K piVdcVo K pv K piVdcVo K iv K piVdc X v K iiVdc X i
•
+
+
−
I L = − L − L −
L
L
L
L
• I V
V o = L − o
C RC

•
*
 X v = −Vo + Vo
•
*
 X i = − I L − K pvVo + K pvVo + K iv X v

(2)

จากสมการที่ (1) และ (2) สามารถน าไปตรวจสอบความ
ถู ก ต้ อ งด้ ว ยการเปรี ย บเที ย บกั บ ชุ ด บล็ อ คไฟฟ้ า ก าลั ง บนโปรแกรม
MATLAB ซึ่งจะได้ผลการตอบสนองดังรูปที่ 2 ดังนี้

รูปที่ 2 ผลการตอบสนอง Vdc , I dc , I L และ Vo ของระบบไฟฟ้าในรูปที่ 1
ที่มกี ารเปลี่ยนแปลง Vo*

จากการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลองตามรูปที่ 2
พบว่า แบบจาลองสามารถให้ผลการตอบสนองที่ถูกต้องตรงกับผลที่ได้
จากการจาลองสถานการณ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนผลการ
ตอบสนองในสภาวะชั่วครู่ และในสภาวะคงตัว ดังนั้นแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์นี้สามารถนาไปพัฒนาเพื่อวิเคราะห์เสถียรภาพต่อไปได้

3. วิเคราะห์เสถียรภาพ
3.1 วิเคราะห์เสถียรภาพโดยอาศัยทฤษฎีบทค่าเจาะจง
การวิเคราะห์เสถียรภาพด้วยทฤษฎีบทค่าเจาะจงเป็นวิธีการ
วิเคราะห์แบบพื้นฐานที่ใช้สาหรับระบบที่เป็นเชิงเส้นไม่เปลี่ยนตามเวลา
โดยมีเงื่อนไขคือถ้าค่าเจาะจงของระบบทุกค่าอยู่ทางฝั่งซ้ายของระนาบ
เอสจะถือว่าระบบนั้นมีเสถียรภาพ ซึ่ง จากสมการการหาแบบจาลองทาง
คณิ ต ศาสตร์ ข องระบบที่ พิ จ ารณา เป็ น แบบจ าลองที่ ไ ม่ เ ป็ น เชิ ง เส้ น
สามารถทาให้เป็นเชินเส้นได้โดยอาศัยอนุกรมเทเลอร์อันดับหนึ่ง ดังนั้น
จะทาให้ได้เมตริกซ์จาโคเบียน A ( X 0 ,u 0 ) สาหรับใช้ในการคานวณหา
ค่าเจาะจง เพื่อนาไปวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบโดยใช้การคานวณด้วย
โปรแกรม MATLAB ผ่านคาสั่ง “eig(A)”
การวิ เ คราะห์ เ สถี ย รภาพจะท าการปรั บ ค่ า แรงดั น ไฟฟ้ า
เอาต์พุตจาก 30 V จนถึง 40 V เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตาแหน่งค่า
เจาะจงของระบบ ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ดังรูปที่ 3
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ควบคุม ซึ่งในการวิเคราะห์หาค่าอิมพีแดนซ์สามารถแยกพิจารณาวงจร
ออกเป็นทีละฝั่งดังต่อไปนี้
พิจารณาทางฝั่งแหล่งจ่าย

รูปที่ 3 ค่าเจาะจงทีใ่ ช้สาหรับวิเคราะห์เสถียรภาพ
จากรูปที่ 3 แสดงตาแหน่งค่าเจาะจงที่มีส่วนจริงอยู่ใกล้ศูนย์
มากที่ สุ ด ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ เสถี ย รภาพของระบบมากกว่ า ค่ า เจาะจงที่
ตาแหน่งอื่นๆ เมื่อทาการปรับแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตเท่ากับ 30 V, 32 V,
34 V, และ 36 V พบว่าส่วนจริงของค่าเจาะจงมีค่าน้อนกว่าศุนย์ หรือยัง
อยู่ทางฝั่งซ้ายของระนาบเอส นั้นคือระบบยังคงมีเสถียรภาพ แต่เมื่อทา
การปรับค่าแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตเป็น 38 V พบว่าส่วนจริงของค่าเจาะจงมี
ค่ามากกว่าศูนย์ หรือมีตาแหน่งอยู่ทางฝั่งขวาของระนาบเอส ดังนั้นที่จุด
ปฏิบัติงานนี้ระบบขาดเสถียรภาพ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ระบบไฟฟ้าที่
พิ จ ารณาในรู ป ที่ 1 จะขาดเสถี ย รภาพเมื่ อ แรงดั น ไฟฟ้ า เอาต์ พุ ต มี ต่ า
มากกว่า 38 V

3.2 วิเคราะห์เสถียรภาพโดยเกณฑ์เสถียรภาพของมิดเดิลบรุค

รูปที่ 4 วงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบบริดจ์ที่มีโหลดเป็นวงจรแปลงผัน
แบบบัคก์ที่มีตัวควบคุม
หลักการวิ เ คราะห์เสถียรภาพตามเกณฑ์ เสถียรภาพของมิด
เดิ ล บรุ ค ซึ่ ง จะอาศัย เอาต์ พุ ต อิ ม พี แ ดนซ์ Z o ของวงจรด้ านแหล่งจ่าย
กาลังไฟฟ้า และอินพุตมพีแดนซ์ Z in ของวงจรด้านฝั่งโหลดที่เป็นวงจร
แปลงผันแบบบัคก์ที่มีตัวควบคุม โดยมีเงื่อนไขคือ ถ้าขนาดของ Z o มีค่า
มากกว่าขนาดของ Z in ที่ความถี่ใดๆ ระบบนั้นจะขาดเสถียรภาพ จาก
ระบบที่พิจารณาดังรูปที่ 4 ประกอบด้วยวงจรทางด้านแหล่งจ่ายที่มีวงจร
กรองกาลังไฟฟ้า และวงจรทางฝั่งโหลดคือวงจรแปลงผันแบบบัคก์ที่มีตัว

รูปที่ 5 วงจรที่พิจารณาทางฝั่งแหล่งจ่าย
จากรู ป ที่ 5 เมื่ อ ท าการวิ เ คราะห์ ว งจรจะได้ ส มการตั ว แปร
สถานะดังสมการที่ (3) ดังนี้
Req
1
1 3
•
 I sd = − L I sd +  I sq − L Vbus ,d + L  2 Vm cos (  )
eq
eq
eq

•
Req
1
1 3
 I sq = − I sq +  I sd − Vbus ,q +  Vm sin (  )
Leq
Leq
Leq 2

•
1
3 2 3 I dc

V bus ,d = I sd + Vbus ,q − 
(3)
C eq
2  C eq

•
V bus ,q = 1 I sq + Vbus ,d
C eq


•
3 2 3 Vbus ,d ( R + R f + Rc ) I dc Rc
1
+ I CPL − Vdc
 I dc = 2    L −
Lf
Lf
Lf
eq

1
• 1
Vdc = C I dc − C I CPL
f
f


ซึ่งเอาต์พุตอิมพีแดนซ์จะสามารถหาได้จากสมการที่ (4) ดังนี้
Zo =

Vdc
I CPL
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พิจารณาทางฝั่งวงจรแปลงผันแบบบัคก์ที่มีตัวควบคุม

รูปที่ 6 วงจรที่พิจารณาทางฝั่งวงจรแปลงผันแบบบัคก์ที่มีตัวควบคุม
สามารถวิเคราะห์หาสมการของระบบในรูปที่ 6 ได้ดังสมการ

รูปที่ 7 แผนภาพโบดของ Z o และ Z in

ที่ (5) ดังนี้

R1
1
d*
•
I
=
−
I
−
V
+
Vdc
L
o
 L
L
L
L
•
V o = − 1 I L − 1 Vo
C
RC

•
*
 x v = −Vo + Vo
•
*
 x i = − I L + K pvVo − K pvVo + K iv x v

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของระบบไฟฟ้าทีพ่ ิจารณาในรูปที่ 1

ซึ่งการหา Z in ของระบบสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ดัง
สมการที่ (6) คือ
Vdc
I CPL

(6)

สามารถหา Z o และ Z in ด้วยการโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์
และนาฟังก์ชันถ่ายโอนของ Z o และ Z in ที่ไ ด้ วิ เ คราะห์มาทั้งหมดไป
เขียนแผนภาพโบดเพื่อแสดงขนาดของอิมพีแดนซ์ที่ตอบสนองในย่าน
ความถี่ต่างๆ ได้ผลดังรูปที่ 7
จากรูปที่ 7 พบว่ าการปรับเพิ่ มค่ า แรงดัน ไฟฟ้ าเอาต์ พุ ท ให้
สูงขึ้นจะทาให้ขนาดของ Z in ลดลงในทุก ๆ ย่านความถี่ จะเห็นได้ว่าเมื่อ
แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตมีค่าเพิ่มขึ้นจนถึง 38 V ขนาดของ Z o จะมากกว่า
ขนาดของ Z in ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบเริ่มมีการขาดเสถียรภาพ ซึ่ง ผล
การวิเคราะห์มีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เสถียรภาพด้วยทฤษฎี
บทค่าเจาะจง

ค่า

Vs

50 Vrms/ phase
250 rad/s
0.1 
24 H
2 nF
0.1 
30 H
0.01 
1000 F
15 mH
1000 F
10 


Req
Leq
C eq
Rf
Lf
Rc
Cf
L ( I L  0.2 A )
C ( Vo  2.8mV )
R

(5)

เมื่อ d * = − K pv I L − K pi K pvVo + K pi K pvVo* + K pi K iv xV + K ii xi

Z in =

พารามิเตอร์

3. สรุป
บทความนี้ได้นาเสนอการหาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ และ
การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากาลังเอซีเป็นดีซีที่มีโหลดเป็น
วงจรแปลงผั น แบบบั ค ก์ ที่มี ก ารควบคุ ม ที่ มี พ ฤติ ก รรมเปรี ย บเสมือ น
โหลดกาลังไฟฟ้ าคงตัว ซึ่งส่งผลต่อ เสถีย รภาพของระบบ ดังนั้นการ
วิ เ คราะห์ เ สถี ย รภาพจึง เป็ น สิ่ ง จาเป็น อย่ า งมาก และในบทความนี้ไ ด้
นาเสนอการวิเคราะห์เสถียรภาพ 2 วิธี คือ อาศัยทฤษฎีบทค่าเจาะจง และ
เกณฑ์เสถียรภาพของมิดเดิลบรุค จากผลการวิเคราะห์เสถียรภาพพบว่าทั้ง
2 วิธีให้ผลการวิเคราะห์ทสี่ อดคล้องกัน
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บทคัดย่อ

1. บทนา

ในบทความนี้ได้นาเสนอแบบจาลองทางคณิตศาสตร์สาหรับ
ระบบที่ มี ก ารบรรเทาการขาดเสถี ย รภาพโดยใช้ ลู ป ป้ อ นไปหน้ า ซึ่ ง
โดยทั่ วไปการหาแบบจ าลองของระบบดัง กล่าวจะเป็ น แบบจ าลองที่
ขึ้นกับเวลา อันเนื่องมาจากอุปกรณ์สวิตช์ และเมื่อนาแบบจาลองไปใช้ใน
การวิ เคราะห์ เสถี ย รภาพ จะท าให้ มี ค วามซั บ ซ้ อ นยุ่ ง ยาก ดั ง นั้ น ใน
บทความนี้ จ ะน าเสนอการหาแบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ เ ป็ น
แบบจ าลองไม่ ขึ้ น กั บ เวลา โดยใช้ วิ ธี ร่ ว มกั น ระหว่ างวิ ธี ดี คิ ว และวิ ธี
ค่าเฉลี่ยปริภูมิสถานะทั่วไป ซึ่งจะทาให้ ง่ายต่อการวิเคราะห์เสถียรภาพ
การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลองจะอาศัยผลการเปรียบเทียบ
ด้วยการจาลองสถานการณ์บนโปรแกรม MATLAB ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
แบบจาลองให้ผลตอบสนองถูกต้องทั้งในสภาวะชั่วครูแ่ ละสภาวะอยู่ตัว

ในปัจจุบันวงจรอิเล็ก ทรอนิก ส์ก าลัง เป็นที่นิยมใช้ งานด้าน
อุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงจรแปลงผันกาลังที่มี
การควบคุ มการท างาน อาทิ เช่ น วงจรแปลงผัน ไฟฟ้าดีซีเป็น ดีซี และ
มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีก ารควบคุมความเร็ว เป็นต้น ซึ่ง โหลดดังกล่าวมัก มี
พฤติกรรมเป็นโหลดกาลังไฟฟ้าคงตัว [1] และจะส่งผลต่อเสถียรภาพของ
ระบบโดยตรง ซึ่ ง การขาดเสถี ยรภาพอาจก่ อให้ เกิ ดความเสี ยหายต่ อ
โครงสร้างของระบบไฟฟ้ากาลัง หรือส่งผลต่อสมรรถนะการทางานของ
ระบบควบคุมได้ จากสาเหตุดังกล่าว จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ งที่จะต้อง
แก้ปัญหาเหล่านี้โดยการบรรเทาการขาดเสถียรภาพ ในบทความนี้เลือก
วิธีการหน่วงแบบแอกทีฟ (Active Damping Method) โดยใช้ลูปป้อนไป
หน้า [2] ซึ่งอาศัยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ขึ้นอยู่กับเวลาสาหรับ
การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบพร้อมทั้งการออกแบบลูปป้อนไปหน้า
เมื่อพิจารณาถึงระบบไฟฟ้าที่พิจารณาในบทความนี้ประกอบไปด้วยวงจร
แปลงผัน กาลังพบว่า แบบจาลองของระบบดังกล่าวเป็นแบบจาลองที่
ขึ้นอยู่กับเวลา อันเนื่องจากผลของอุปกรณ์สวิตช์ในวงจร ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็ น ในการก าจั ดผลของการสวิตช์ ใ นวงจร ด้ วยเหตุ ผลดัง กล่าวใน
บทความนี้จึงนาเสนอวิธีพิสูจน์หาแบบจาลองที่ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา [3] ของ
ระบบดังกล่าวด้วยวิธีก ารผสมผสานระหว่างวิธีดีคิ ว (DQ method) [4]
และวิธี ค่ าเฉลี่ ยปริภู มิ ส ถานะทั่ ว ไป (generalized state-space averaging
method: GSSA method) [5] สาหรับการตรวจสอบความถูกต้องจะอาศัย
การเปรียบเทียบผลตอบสนองทั้งในสภาวะชั่วครู่และสภาวะอยู่ตัวที่ได้
จากแบบจาลองที่นาเสนอในบทความนี้ กับผลการตอบสนองที่ได้จาก
การจาลองสถานการณ์ บนโปรแกรม MATLAB จากผลการตรวจสอบ
แสดงให้เห็นว่าการพิสูจน์หาแบบจาลองที่ได้นาเสนอในบทความนี้ ให้
แบบจาลองที่มีความถูกต้องแม่นยา ซึ่ งสามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์
เสถียรภาพของระบบพร้อมทั้งการออกแบบลูปป้อนไปหน้าต่อไปได้ใน
อนาคต

คาสาคัญ: แบบจาลองทางคณิตศาสตร์, การบรรเทาการขาดเสถียรภาพ,
ลูปป้อนไปหน้า, วิธีดีคิว, วิธีค่าเฉลี่ยปริภูมิสถานะทั่วไป
Abstract
This paper presents mathematical model for systems that
have instability mitigation by using feedforward loop. Generally, the
mathematical model is time-varying due to the switching action. The
time-varying model is very complex for the stability analysis. Thus, this
paper presents how to derive the time-invariant model using the
combination between the DQ method and the generalized state-space
averaging method which is easy for the stability analysis. The proposed
model is validated by the intensive time-domain in MATLAB. The
results perform that the proposed model can provide the accurate
response in both transient and steady-state.
Keywords: Mathematical model, Instability mitigation, Feedforward
loop, DQ method, GSSA-method
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รูปที่ 1 ระบบไฟฟ้าที่พิจารณา
บทความนี้ประกอบไปด้วย 5 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนที่ 1 เป็น
บทนา ส่วนที่ 2 อธิบายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่พิจ ารณา ส่วนที่ 3 กล่าวถึง
การพิสูจน์หาแบบจาลองด้วยวิธีดีคิวและวิธีค่าเฉลี่ยปริภูมิสถานะทั่วไป
การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลองได้รับการนาเสนอในส่วนที่ 4
และส่วนที่ 5 เป็นการสรุปข้อดีของวิธีการที่ได้นาเสนอในบทความนี้

2. ระบบไฟฟ้าที่พิจารณา
บทความนี้ได้พิจารณาระบบไฟฟ้าสามเฟสสมดุลผ่านสายส่ง
กาลังไฟฟ้าที่ ต่อเข้า กับวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบบริดจ์ ผ่านวงจร
กรองสัญญาณดีซีที่เชื่อมต่อกับวงจรแปลงผันแบบบัคก์ที่มีการควบคุมซึ่ง
ต่อกับลูปป้อนไปหน้า แสดงได้ดังรูปที่ 1 สาหรับการพิสูจน์แบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์ในบทความนี้ต้องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของการพิสูจน์ ห า
แบบจาลองคือ พิจารณาเฉพาะโหมดการทางานกระแสต่อเนื่องและไม่
พิจารณาฮาร์มอนิกที่เกิดขึ้นในระบบ โดยจะใช้วิธีดีคิวร่วมกับวิธีค่าเฉลี่ย
ปริภูมิสถานะทั่วไปในการแปลงระบบไฟฟ้ าที่พิ จ ารณา ให้ เป็น วงจร
สมมูล อย่างง่ายบนแกนดีคิ ว และทาให้ แบบจาลองที่ ได้เปลี่ยนไปเป็น
แบบจ าลองที่ ไ ม่ ขึ้ น อยู่ กั บ เวลา เพื่ อ น าไปวิ เ คราะห์ เสถี ย รภาพและ
ออกแบบลูปป้อนไปหน้าต่อไป

3. การพิสูจน์หาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
การพิ สู จ น์ แ บบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ส าหรับ บทความนี้
อาศัยวิธีดีคิวเพื่อแปลงวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบบริดจ์ให้อยู่บนแกน
ดีคิว โดยเมื่อพิจารณาผลจาก Leq ด้านไฟฟ้ากระแสสลับส่งผลให้เกิดมุม
เหลื่อม ซึ่งทาให้แรงดันเอาต์พุตตก ผลกระทบเหล่านี้สามารถแทนด้วยค่า
ความต้านทานปรับค่าได้ r สามารถคานวณได้จากสมการที่ (1)
r 

3 Leq



(1)

เมื่ อพิจารณาถึงฟังก์ชั นการสวิตช์ของวงจรเรียงกระแสสาม
เฟส โดยใช้วิธีดีคิวเพื่อเปลี่ยนสมการฟังก์ชันการสวิตช์ของไดโอด จะได้
ดังสมการที่ (2) ซึ่งพบว่าสมการดังกล่าวไม่มีตัวแปรที่ขึ้นกับเวลา
S dq 

3 2 3
2 

cos(  1 ) 
 sin(   ) 
1 


(2)

โดยที่ 1 คื อ มุม เฟสของแกนหมุ น ดีคิ ว และ  คื อ มุม เฟสของบั ส
แรงดันเอซี
สาหรับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสที่ต่อผ่าน
สายส่ งก าลั ง ไฟฟ้ าสามารถแปลงให้ อ ยู่บ นแกนดีคิ ว [6] ซึ่ งจะได้เป็ น
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง จากนั้น สามารถนาไปเขี ยนเป็น วงจรสมมูลบน
แกนดีคิวได้ ดังรูปที่ 2 โดยกาหนดให้มุมเฟสของแกนหมุนดีคิวเท่ากับมุม
เฟสของบัสแรงดันเอซี ( 1   ) เพื่อลดความซับซ้อนของแบบจาลอง
จากรูปที่ 2 พบว่าทางฝั่งแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับเมื่อใช้วิธี
ดีคิวจะทาให้ได้วงจรสมมูลบนแกนดีคิว ซึ่งง่ายต่อการวิเคราะห์วงจรด้วย
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน รวมไปถึงการกาจัดฟังก์ชันการสวิตช์ ซึ่งจะทา
ให้การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าจะได้แบบจาลองที่ไม่ขึ้นกับเวลา
ลาดับถัดไปจะใช้วิธีค่าเฉลี่ยปริภูมิสถานะทั่วไปพิจารณาด้าน
โหลด คือ วงจรแปลงผันแบบบัคก์ที่มีการควบคุมเชื่อมต่อกับลูปป้อนไป
หน้า ซึ่งประกอบไปด้วยตัว กรองผ่านแถบ (Cbp(s)) และอัตราขยายเชิง
สัดส่วน (Kf ) เพื่อก าจัดฟัง ก์ชันการสวิตช์ของวงจรแปลงผันแบบบัค ก์
โดยฟังก์ชันการสวิตช์ดังกล่าวแสดงดังสมการที่ (3)
1, 0  t  dTs
u t   
0, dTs  t  T

เมื่อ Ts และ d คือ คาบการสวิตช์และค่าวัฏจักรหน้าที่ ตามลาดับ
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รูปที่ 2 วงจรสมมูลของระบบไฟฟ้าที่พิจารณาบนแกนดีคิว
โดยในบทความนี้จะพิจารณาเฉพาะความถี่มูลฐานและโหมด
นากระแสต่อเนื่องเท่านั้น ดังนั้นฟังก์ชันการสวิตช์แสดงดังสมการที่ (4)
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การวิ เ คราะห์ ว งจรโดยไม่ พิ จ ารณาตั ว ควบคุ ม พี ไ อ จะ
กาหนดให้ค่า d เป็นตัวแปรตัวหนึ่งในแบบจาลอง เมื่อพิจารณาเฉพาะใน
ส่วนตัวควบคุมแบบพีไอ จะพบว่ามีอินพุต คื อ แรงดัน ไฟฟ้าที่กาหนด
( V ) รวมกับ แรงดันไฟฟ้าสาหรับการบรรเทาการขาดเสถียรภาพ (Vstab )
ดังนั้นในส่วนของตัวควบคุมสามารถหาค่า วัฏจักรหน้าที่ ได้ดังสมการที่
(5) โดยนาค่ าดังกล่าวไปแทนค่าในตัวแปร d จะทาให้ แ บบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ที่ได้เป็นแบบจาลองทางคณิตศาสตร์สาหรับระบบไฟฟ้าที่
พิจารณา แสดงดังสมการที่ (6)

o

4. การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
จากสมการที่ (6) เป็นสมการที่ไม่เป็นเชิงเส้น ซี่งสามารถทา
ให้เป็นเชิงเส้นโดยใช้อนุกรมเทย์เลอร์อันดับหนึ่ง เมื่อทาให้เป็นเชิงเส้น
แล้วจะได้สมการที่มีรูปแบบดังสมการที่ (7) ซึ่งค่าต่างๆ ในเมตริกซ์ A B
C และ D จะขึ้นอยู่กับจุดการทางานของระบบ โดยทั่วไปแบบจาลองใน
สมการที่ (7) จะเรียกว่า แบบจาลองสัญญาณขนาดเล็ก ซึ่งแบบจาลองนี้
นิยมนาไปใช้วิเคราะห์เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากาลัง ภายใต้ทฤษฎีบท
ค่าเจาะจง [6]
 
 x = A(xo ,uo ) x + B(xo ,u o ) u

 y = C(xo ,uo ) x + D(xo ,uo ) u

(7)

การตรวจสอบความถูก ต้องจะอาศัยการจ าลองสถานการณ์
โดยใช้ ชุ ด บล็ อ กก าลั งไฟฟ้ าร่ ว มกั บ SIMULINK บนโปรแกรม
MATLAB เพื่อเปรียบเทียบกับผลเฉลยจากแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
สาหรับการยืน ยัน ความถู ก ต้อ ง ซึ่ งพารามิ เตอร์ที่ ใช้ ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องแสดงดังนี้
(6)

Req  0.1  , Leq  24 μH , Ceq  2 nF , rL  0.01  , Ldc  30 mH
rc  0.4  , Cdc  1000 μF , L  15 mF , C  1000 μF , R  20 
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K pv  0.08 , Kiv  2.5 , K pi  12 , Kii  3750 , Ar  10 , K f  0.5

1  100 rad / s , 2  333 .33 rad / s , 0  182 .57 rad / s

สาหรับรูปที่ 3 เป็นการเปรียบเทียบของรูปสัญญาณที่มีก าร
เปลี่ยนแปลงแรงดัน เอาต์พุตที่ก าหนด จาก 70V ไป 80 V และ รูปที่ 4
เป็นการเปลี่ยนแปลงแรงดันเอาต์พุตที่กาหนด จาก 80 V ไป 90 V ที่เวลา
1.0 วินาที จะสังเกตได้ว่า ผลตอบสนองของแบบจาลองมีรูปสัญญาณที่
สอดคล้ องกับ การจ าลองสถานการณ์ ด้ วยชุดบล็ อ กไฟฟ้ าก าลัง ทั้ ง ใน
สภาวะชั่วครู่และสภาวะอยู่ตัว ดังนั้นแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับ
การพิสูจน์ทางทฤษฎีมีความถูกต้อง แม่นยา และความน่าเชื่อถือ รวมถึง
สามารถนาไปวิเคราะห์เสถียรภาพและออกแบบลูปป้อนไปหน้าได้

Vo

จาก 80 V ไป 90 V

4. สรุป
บทความนี้ได้นาเสนอแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ
ไฟฟ้ากาลังเอซีเป็นดีซีที่มีโหลดกาลังไฟฟ้าคงตัวสาหรับการบรรเทาการ
ขาดเสถียรภาพ โดยใช้วิธีดีคิววิเคราะห์ในส่วนของวงจรเรียงกระแสสาม
เฟสแบบบริดจ์ และใช้วิธีค่าเฉลี่ยปริภูมิสถานะทั่วไปสาหรับวิเคราะห์
วงจรแปลงผันแบบบัคก์ที่มีการควบคุมเเละเชื่อมต่อกับลูป ป้อนไปหน้า
โดยผลการจาลองสถานการณ์บนคอมพิวเตอร์ พบว่าแบบจาลองที่ได้รับ
การพิ สู จ น์ ส ามารถอธิ บ ายพฤติ ก รรมทางพลวั ต ของระบบไฟฟ้ า ที่
พิ จ ารณาได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ งแม่ น ย า ดั ง นั้ น แบบจ าลองที่ ไ ด้ น าเสนอใน
บทความนี้สามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบและการ
ออกแบบลูปป้อนไปหน้าต่อไปได้ในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3 ผลตอบสนอง Vdc และ Vo ของระบบ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
V จาก 70V ไป 80 V

o
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a Three-Phase Diode Rectifier Feeding a Controlled Buck
Converter,” International Review on Modeling and Simulations,
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โรงเรือนเลี้ยงไก่ต้นแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ
Prototype Chicken House with Automatic Temperature and Humidity Control
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บทคัดย่อ
การวิ จัย นี้ พั ฒ นาโรงเรื อนเลี้ ยงไก่ต้ น แบบมี ระบบควบคุ ม
อุณหภูมิ และความชื้นอัตโนมัติใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
วัตถุป ระสงค์มีดังนี้ เพื่อออกแบบ และสร้างต้นแบบโรงเรือนควบคุ ม
อุ ณ หภู มิ อั ต โนมั ติ ควบคุ ม ด้ วยไมโครคอนโทรเลอร์ บอร์ด อาร์ ดู โ น่
(Arduino) ผ่านเครือข่ายแอพพลิเคชั่น มีมอเตอร์ 12 VDC ขับเคลื่อนพัด
ลมระบายอากาศขนาดใบพัด 12 นิ้ว จานวน 2 ตัว โรงเรือนมีโครงสร้าง
ขนาด กว้าง  ยาว  สูง เท่ากับ 2  1  1 เมตร ใช้หลักการของพัดลม
จะดู ดอากาศร้อนออกจากโรงเรือนทางานร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจสอบ
ระบบควบคุมอุณ หภูมิ สั่งให้ พัดลมระบายอากาศร้อนออก จากนั้นดูด
อากาศที่ผ่านการลดอุณหภูมิด้วยน้าเย็นในแผ่นรังผึ้ง ให้อากาศผ่านเข้ามา
ในโรงเรือนแทนที่อากาศที่ดูดออกไป
การทดสอบใช้ลูก ไก่เนื้ ออายุ 15 วัน จ านวน 25 ตัว จ าลอง
เลี้ ยงในโรงเรือ นต้ น แบบระยะเวลา 35 วัน เปรียบเที ยบผลการศึ ก ษา
ความชื้น อุณหภูมิสภาพแวดล้อม และน้าหนักไก่เนื้อกับวิธีเลี้ยงแบบเปิด
ธรรมชาติ ผลการทดสอบพบว่า การเลี้ยงไก่เนื้อต่อเนื่องระยะเวลา 12
ชั่วโมงต่อวัน โรงเรือนต้นแบบใช้พลังงานไปทั้งหมด 432 วัต ต์ ซึ่งการ
เลี้ ย งไก่ ใ นโรงเรื อ นอั ต ราการรอดเท่ ากั บ 100 เปอร์ เซ็ น ต์ เนื่ อ งจาก
สามารถลดอุณหภูมิได้เท่ากับ 6 องศาเซลเซียส และ การควบคุมอัตโนมัติ
ได้ความชื้นเท่ากับ 60 - 70 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตไก่มีอัตรา
การแลกเปลี่ยนเนื้อสูงกว่าวิธีเลี้ยงไก่แบบเปิดธรรมชาติ

application. The house a structure of 2  1  1 m in width  length 
height respectively. The system was consisted of a 12 VDC motor to
operate 2 ventilators with 12 inch fans. In the operational system, the
temperature sensor sent signals to operate the ventilating fans to propel
the internal hot air out. Then, fresh air cooled by cold water in a
honeycomb sheet was passed into the house instead of the hot air.
In the experiment, 25 (15-day-old) broilers were raised in the
constructed prototype house for a period of 35 days. In comparison with
the non-experiment broilers raised in a natural open area, temperature,
humidity, environment, and weight were studied. The results showed
that the continuous broiler production for a period of 12 hours per day
in the prototype house consumed of energy 432 W. The survival rate of
the broilers was 1 0 0 % because the temperature could be reduced by
6 ºC Celsius and the automatic-controlled humidity maintained at 6 0 70%. These proper factors resulted in the better growth of the broilers
and the higher feed conversion ratio (FCR) than the broilers in the
natural open area method.
Keywords: Temperature and humidity, Break even point,
Arduino board

1. บทนา
คาสาคัญ: อุณหภูมิและความชื้น, จุดคุ้มทุน, บอร์ดอาร์ดูโน่

Abstract
This research developed a prototype chicken house with an
automatic temperature and humidity control system using electricity
from solar cells. The main objective was to design and construct the
prototype chicken house which was automatic-temperature controlled
by a microcontroller called Arduino board via an online network

ไก่ เ นื้ อเป็ น สั ตว์ เ ศรษ ฐกิ จ ของป ระเท ศที่ ส าคั ญ ใน ปี
พ.ศ. 2559-2560 มีการผลิตไก่เนื้อจานวน 1,425 ล้านตัว คิดเป็นน้าหนัก
เนื้อไก่ 1.95 ล้านตันต่อปี [1] ไก่เนื้อเป็นสินค้าปศุสัตว์มีแนวโน้มสูงใน
การส่ง ออกไปยัง ตลาดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) เพราะการ
รวมตัวดังกล่าวนั้น ทาให้ เกิดการแข่ ง ขั นทางการตลาดในภูมิภ าคซึ่ง มี
ประชากรรวมกันประมาณ 600 ล้านคน ส่งผลให้ความต้องการบริโภค
เพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ไก่เนื้อยังเป็นสินค้าปศุสัตว์ที่มีแนวโน้มใน
การส่ ง ออกไปยัง ตลาดต่ างประเทศ ในปี พ.ศ. 2559 มี มู ล ค่ าส่ ง ออก
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20 ล้านบาท [1] เกษตรกรจึงนิยมเลี้ยงไก่เนื้อในลักษณะแบบปศุสัตว์ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพให้เพียงพอในการผลิต และมีคุณภาพสามารถป้องกัน
การเกิ ด โรค โดยอาศั ย รู ป แบบการเพาะเลี้ ย งในโรงเรื อ นระบบปิ ด
Evaporative (EVAP)
จากรายงาน [2] การศึกษาพบว่า โรงเรือนระบบปิดจะมีขนาด
มาตรฐาน คือ ความกว้าง 12 เมตร และ ความยาว 120 เมตร มีการระบาย
อากาศภายในโรงเรือนอย่างเพียงพอด้วยพัดลมระบายอากาศ ใบพัดขนาด
48 นิ้ว จานวนอย่างน้อย 8 เครื่อง โดยทาหน้าที่ดูดอากาศร้อนในโรงเรือน
ออก ในขณะเดียวกันก็จะดูดอากาศเย็นที่ผ่านการลดอุณหภูมิจากแผ่นรัง
ผึ้งชุ ดทาความเย็นเข้ ามาในโรงเรือ นแทนที่อ ากาศที่ดูด ออกไป ท าให้
อุณหภูมิภายในโรงเรือนลดลง โดยใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงาน
เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องภายในโรงเรือนไก่จะทาให้อุณหภูมิสูงขึ้น
และไม่สามารถควบคุมได้ทาให้ไก่ในโรงเรือนตายเพราะเกิดการแปรผัน
ของอุณ หภูมิ จากการศึก ษาค้ น พบวิธีที่จ ะแก้ไขปัญ หาพลั งงานไฟฟ้ า
สารองโดยการใช้แสงอาทิตย์เป็นพลังงานการผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันจึงมีการ
นามาใช้เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดและใช้เป็นพลังงาน
ได้ไม่มีวันหมดไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องเชื้อเพลิง สามารถนาไปใช้ในแหล่ง
ที่ยังไม่มีไฟฟ้าอยู่ห่างไกลจากระบบสายส่ง และสายจาหน่ายไฟฟ้า การ
ใช้ประโยชน์ไม่ยุ่งยากการดูแลรักษาง่ายเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะจากกระบวนการ โดยการใช้แ ผงโซล่าเชลล์เพื่อใช้การเปลี่ยน
จากพลังแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า
จากแนวคิ ด ดั ง กล่ า วผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ พั ฒ นาโรงเรื อ นเลี้ ย งไก่
ต้นแบบพัดลมควบคุ มอุณ หภูมิ อัตโนมัติ จากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ มี
ขนาดเหมาะสมกับเกษตรกร เพื่อใช้ดูดความร้อนปรับอากาศ ถ้าอากาศ
ร้อนพัดลมจะดูดเอาความร้อนออกภายในโรงเรือน อุณ หภูมิจ ะสูง ถึ ง
40 องศาเซลเซียส การระบายอากาศในโรงเรือนจึงมีความสาคัญต่อการ
เลี้ยงไก่เนื้อ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23 - 30 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิสูงจะ
ทาให้ ไก่ตายได้ แ ละไม่สามารถฟัก ไข่ได้จ ะเกิดปัญ หาลูก ไก่ขาดตลาด
ถ้าอุณหภูมิต่าเกินไปไก่จะเกิดโรคต่างๆ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิอย่างกะทันหัน ไม่ว่าจะสูงหรือต่าจะส่งผลกระทบต่อไก่เนื้อ
อย่างรุนแรงเพราะไก่สามารถปรับตัวได้ ส่วนอุณหภูมิจะผันแปร ไก่จะ
เริ่มอึดอัดส่ง ผลต่อการผลิต ไข่ จะท าให้ ประชากรไก่ล ดลง ความร้อน
ภายในโรงเรือนเกิดขึ้นจากการแผ่รังสีความร้อน จึงได้ออกแบบติดตั้งพัด
ลมควบคุมอุณหภูมิ ในโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์ ปรับอากาศ เพื่อให้
ไก่เนื้อได้อุณหภูมิที่คงที่ให้ไก่เจริญเติบโตยังเพิ่มปริมาณประชากรไก่เนื้อ
ได้มากขึ้น และสามารถส่งออกตลาดอย่างมีคุณภาพเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น

ความชื้นภายในโรงเรือนกับ อุณหภูมิสภาพแวดล้อม จากนั้นชั่งน้าหนัก
เริ่มต้นไก่เนื้อกับวิธีเลี้ยงแบบเปิดธรรมชาติ และปริมาณน้าอาหารต่อวัน
จนครบระยะเวลาเลี้ยง
การออกแบบสร้างต้นแบบโรงเรือนเลี้ยงไก่ต้นแบบควบคุม
อุณ หภูมิแ ละความชื้นอัตโนมั ติใ ช้พลัง งานแสงอาทิ ตย์ จ ากแผง โซล่ า
เซลล์ ก าลั ง ไฟฟ้ า 100 วั ต ต์ ส าหรั บ ชาร์ จ แบตเตอรรี่ แ รงดั น ไฟฟ้ า
12 โวลต์ เป็นแหล่งพลังงาน ใช้หลักการปรับปรุงกระบวนการติดตั้งพัด
ลมควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ใ นโรงเรื อ น โดยใช้ ม อเตอร์ ไ ฟฟ้ า กระแสตรง
12 VDC มีแรงลมดูดอากาศความเร็ว 2,500 รอบต่อวินาที อาศัยหลักการ
ทางานของพัดลมตรวจจับอุณหภูมิด้วยเซ็นเซอร์ในโรงเรือน คือ ควบคุม
อุณ หภูมิ ในโรงเรือนให้ ค งที่ เพื่อช่วยให้ ไก่ ได้รับอากาศที่ถ่ ายเท และ
อุณหภูมิที่เหมาะสมมีการหมุนเวียนของอากาศ โดยมี การติดตั้ง พัดลม
จ านวน 2 ตั ว ตรงข้ ามกั บ ผนั ง ช่ อ งลมที่ ค วามสู ง ประมาณ 1.8 เมตร
เกิดการถ่ายเทได้สะดวกทาให้อากาศถูกดูดออกด้านนอกได้ง่าย เนื่องจาก
ตามหลักการเคลื่อนของอากาศร้อนจะลอยขึ้นด้านบน และอากาศเย็นจะ
ไหลเข้าแทนที่ ดังรูปที่ 1

พัดลมระบายอากาศ

แผ่นรังผึ้ง

ปั๊มน้า

อากาศภายนอก
รูปที่ 1 การหมุนเวียนของอากาศในโรงเรือน
การออกแบบและสร้างโรงเรือนต้นแบบ
มี แ นวคิ ด เริ่ ม จากติ ด ตั้ ง พั ด ลมควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ส าหรั บ
โรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้ อ ให้ สามารถควบคุมอุณหภูมิตามที่ก าหนด 20-30
องศาเซลเซียส โครงสร้างประกอบด้วย 1) มอเตอร์พัดลมระบายอากาศ
ขนาด 12 นิ้ว ยึดกับโครงเหล็กตรงกลางของพัดลมระบายอากาศจะเป็น
ช่องสาหรับใส่มอเตอร์ และ 2) ภายในโรงเรือนจะมีตะแกรงกั้นแผ่นรังผึ้ง
(Cooling pad) จานวน 1 แผ่น ใช้สาหรับการระเหยน้าดังรูปที่ 2

2. วิธีดาเนินการวิจัย
การทดสอบใช้ลูก ไก่เนื้ ออายุ 15 วัน จ านวน 25 ตัว จ าลอง
เลี้ ยงในโรงเรือ นต้ น แบบระยะเวลา 35 วัน เปรียบเที ยบผลการศึ ก ษา
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2

5) บอร์ดรีเลย์ 4 ช่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทาหน้าที่เป็นสวิตซ์
ตั ด -ต่ อ วงจร โดยใช้ แ ม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า จ่ า ยให้ รี เ ลย์ ท างานตามก าหนด
ทาหน้าที่สั่งงานปั๊มน้าสาหรับไหลเวียนผ่านแผ่นรังผึ้ง และควบคุมพัดลม
ดังรูปที่ 4

1

รูปที่ 2 โครงสร้างโรงเรือนต้นแบบ
สาหรับการออกแบบควรให้โรงเรือนต้นแบบระเหยน้าได้มาก โดยรักษา
ความชื้นให้ เท่ากับ 60 - 70 เปอร์เซ็นต์ และให้มีความเร็วลมในโรงเรือน
ไม่ น้ อ ยกว่ า 2.5 - 2.8 เมตรต่ อ วิ น าที เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ค วามเย็ น จาก
ความเร็วลม และลมยังช่วยพาความชื้นออกไปจากโรงเรือน ช่วยทาให้ค่า
ดรรชนี ค วามเครี ย ด (Heat Stress Index) ลดลงได้ ใ นระดั บ หนึ่ ง สิ่ ง ที่
สาคั ญ อีก ประการหนึ่ ง คื อ ต้อ งจัด การให้ ก ระแสลมมีค วามสม่าเสมอ
ทั่วถึงกันทั้งโรงเรือน และไม่มีจุดอับลมสามารถถ่ายเทอากาศได้ดี และ
ดูดอากาศให้ ส ม่าเสมอทั่ วถึง ทั้ งโรงเรือ น ค านวณหาปริม าณลมเฉลี่ ย
สูงสุด หาปริมาณความเร็วลมในโรงเรือนคานวณการจากสามการ 1
ความเร็วลม = ( จานวนพัดลม x ความเร็วลม)
(พื้นที่โรงเรือน x ระยะเวลา)

รูปที่ 3 กล่องควบคุมการทางานโรงเรือนต้นแบบ
DHT11 PIN 2 >> Pin (UNO) R3
DHT11 PIN 1 >> +5V

PIN 4 >> GND

Bluetooth Module
FAN

(1)

กล่องควบคุมการทางานดังรูปที่ 3 อุปกรณ์มีดังนี้
1) ไมโครคอนโทรลเลอร์แ บบ Open-Source ใช้ บอร์ด Arduino
UNO R3 บนแพลตฟอร์ม ใช้ อุปกรณ์ไอซีชิพ ATmega328 รันที่ความถี่
16 MHz หน่วยความจาแฟลช 32 KB แรม 2 KB บอร์ดใช้ไฟเลี้ยง 7-12
VDC มีระดับแรงดันไฟฟ้าในการทางานและขาสัญญาณอยู่ที่ 5 V (TTL)
มี Digital Input / Output 14 ขา (เป็ น PWM ได้ 6 ขา) มี Analog Input 6
ขา Serial UART 1 ชุ ด I2C 1 ชุ ด และSPI 1 ชุ ด เขี ย นโปรแกรมบน
ซอฟท์แวร์ Arduino IDE โปรแกรมผ่านพอร์ต USB
2) DHT11 เป็ น เซ็ น เซอร์ ที่ ใ ช้ วั ด ความชื้ น และอุ ณ หภู มิ แ บบ
ดิจิตอล สื่อสารผ่านโปรโตรคอล one-wire รองรับแหล่งจ่ายพลังงานได้
ตั้ง แต่ 3.3 - 5.5 VDC ให้ ค่ าความชื้นสัม พัทธ์ และอุณ หภูมิ เป็น ข้ อมู ล
ดิจิตอล โดยขณะ Standby จะใช้กระแสประมาณ 150 ไมโครแอมป์ และ
ขณะแปลงสัญญาณส่งข้อมูล ใช้กระแสประมาณ 2.5 มิลลิแอมป์
3) HC-06 Bluetooth Module เป็ นโมดู ล แปลงการสื่อ สารข้ อมู ล
อนุกรมเป็นการสื่อสารข้อมูลไร้สายผ่านสัญญาณ Bluetooth
4) จอแสดงผลแอลอีดี (LCD) ติดตั้งโมดูลสื่อสารแบบ I2C เป็น
จอแสดงผลรูป แบบหนึ่ ง ที่ นิ ยมน ามาใช้ง านกัน กับ ระบบสมองกลฝั ง
ตัวอย่างแพร่หลาย จอแอลอีดีแบบแสดงผลเป็นตัวตัวเลข

PUM

9 VDC

แอกแ

LCD

รูปที่ 4 แนวคิดของระบบควบคุมอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายไร้สาย

3. ผลการทดลอง
ผลจากการดาเนินงานวิจัย พบว่าการทดสอบการเลี้ยงตัวอย่าง
ไก่เนื้อ จานวน 25 ตัว อายุ 15 วัน ขนาดโรงเรือนใช้พื้นที่ 2 ตารางเมตร
เมื่อนามาเปรียบเทียบการเลี้ยงแบบระบบเปิด ของเกษตรกร กับการเลี้ยง
ในโรงเรือนต้น พบว่าโรงเรือนต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเครื่องที่
สร้ างขึ้ น ด้ ว ยการจ าลองเลี้ ย งแบบโรงเรื อ นต้ น แบบระบบปิ ด ซึ่ ง ได้
คุ ณ ภาพกว่าการเลี้ ยงแบบระบบเปิ ด จากการเลี้ ยงแบบธรรมชาติ ข อง
เกษตรกร ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีกว่าการเลี้ยงด้วยธรรมชาติ ซึ่งปราศจาก
เชื้อโรคต่างๆ การตายของไก่ลดเวลาในการเลี้ยง และยังสามารถเลี้ยงไก่
ได้ โ ดยไม่ ต้ อ งค านึ่ ง ถึ ง อุ ณ หภู มิ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ส าหรั บ
เกษตรกรผู้ ที่ เลี้ ย งไก่ เนื้ อ ขายส่ ง ตลาดยัง สามารถน าโรงเรือ นเลี้ ยงไก่
ต้นแบบควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นอัตโนมัติใช้พลังงานแสงอาทิตย์
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ใช้ เลี้ยงไก่ ได้ เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต การให้ อาหารไก่ เนื้ อ คิ ด
ระยะเวลาเป็นตั้งแต่ 45 วัน
ตางรางที่ 1 ความต้องการอาหาร และน้ำของไก่เนื้อ
อายุ
ปริมาณอาหารที่กิน
ปริมาณน้าที่กิน
(วัน)
(กรัม/ตัว)
(กรัม/ตัว)
7
185
19
14
553
38
35
1,019
57
45
1,983
76
จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบเปรียบเทียบน้าหนัก ระยะเวลา
เลี้ยง 7 - 35 วัน พบว่าน้าหนักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามปริมาณอัตราการ
แลกเปลี่ยนของน้าหนัก และอัตราการกินเกิดการเปลี่ยนแปลงน้าหนักไม่
แน่ น อน อาจเกิ ดจากความหนาแน่ น ของปริมาณการเลี้ ยงซึ่ ง ไม่มี ก าร
เคลื่อนย้ายจุดวางถาดอาหาร และถังน้า

รูปที่ 5 อุณหภูมิ และความชื้น
รูปที่ 5 ผลการเปรียบเทียบอุณหภูมิ และความชื้น เลี้ยงแบบ
ระบบเปิ ด (ธรรมชาติ) กับ เลี้ยงแบบระบบปิดโรงเรือน ในวัน ที่ 1 - 7
พบว่า ลูก ไก่ ต้อ งการความร้อน เพื่ อที่ จ ะกกลูก ไก่ แ บบเปิ ด ธรรมชาติ
อุณหภู มิเท่ากับ 34 - 36 องศาเซลเซียส ความชื้น เท่ากับ 75 เปอร์เซ็นต์
โรงเรือนจาลองต้องควบคุมระดับอุณหภูมิเท่ากับ 33 องศาเซลเซียส และ
ความชื้น 45 เปอร์เซ็นต์

4. สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาโรงเรือนเลี้ยงไก่ต้นแบบ ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบศึกษา
การเลี้ยงไก่แบบธรรมชาติ ซึ่งปัญหาที่พบในการเลี้ยงพบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ให้ไก่ที่เลี้ยงวิธีธรรมชาติไม่ได้คุณภาพ เช่น สภาพอากาศที่ไม่ เหมาะสม
ทาให้ไก่ตาย เป็นโรค และใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 60 วัน ด้วยเหตุผลนี้
จึงได้ศึก ษาเพื่ อพั ฒนาและปรับปรุงโดยการใช้ พัดลมควบคุ ม อุณหภูมิ
และ ความชื้น จากผลการทดลองพบว่าช่วงไก่อายุ 7 - 14 วัน ควบคุ ม

อุณ หภูมิ 23 - 27 องศาเซลเซียส เครื่องจะทางานทุก 5 นาที ในเวลา 1
ชั่วโมง จะทางาน 25 นาที เฉลี่ยใน 1 วัน ค่าการใช้กระแส เท่ากั บ 2.92
แอมแปร์ ทางาน 5 ชั่วโมงต่อวัน แต่การใช้งานพลังงานจากแผงโซล่า
เซลล์ชาร์จพลังงานให้แหล่งจ่ายแบตเตอรรี่อย่างต่อเนื่องในแต่ล่ะวันอาจ
มี ข้ อ จ ากั ด ทางสภาวะอากาศแปรปรวนจึ ง เป็ น เพี ย งพลั ง งานเสริ ม
เนื่ อ งจากเมื่ อ ไก่ อ ายุ 21-35 วั น อาจส่ ง ผลต่ อ ระบบควบคุ ม อุ ณ หภู มิ
สอดคล้ อ งกับ รายงาน [3] อุณ หภูมิ ใ นตั วไก่ เพิ่ มสู ง ขึ้ น ท าให้ อุ ณ หภู มิ
ภายในโรงเรือนต้นแบบจาลองเพิ่มอุณหภูมิขึ้น 3 องศาเซลเซียส ทาให้
ช่วงอายุ 21 - 35 วัน ต้องควบคุมอุณหภูมิ 26 - 29 องศาเซลเซียส เครื่องจะ
ท างานตลอด 12 ชั่ ว โมง ใช้ ก ระแสเท่ ากั บ 2.92 แอมแปร์ โดยแต่ ล่ ะ
ชั่วโมงจะเปลี่ยนสวิตซ์ ทางานทุก 5 นาที ในเวลา 1 ชั่วโมง เปลี่ยนสวิตซ์
ที่ 2 จะทางาน 25 นาที ค่าการใช้กระแส เท่ากับ 4.86 แอมแปร์ เฉลี่ย ใช้ค่า
พลังงานรวมทั้งหมด 36 วัตต์ ต่อวัน ใช้พลังงานไปทั้งหมด 432 วัต ต์ ใน
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง สวิตซ์ที่ 1 จะทางาน 5 ชั่วโมง การใช้กระแสเท่ากับ
2.92 แอมแปร์ เปลี่ ย นสวิ ต ซ์ ที่ 2 จะท างาน 7 ชั่ วโมง การใช้ ก ระแส
เท่ ากั บ 4.86 แอมแปร์ ซึ่ ง อุ ณ หภู มิ ที่ โ รงเรื อ นลดได้ สู ง สุ ด เท่ ากั บ 6
องศาเซลเซี ย ส และสามารถลดอุ ณ หภู มิ ล งอี ก ได้ โ ดยการใช้ น้ าเย็ น
สามารถลดอุณหภูมิลงได้อีก 9 องศาเซลเซียส จะเห็นว่าวิธีการเลี้ยงไก่
โรงเรือนต้นแบบสามารถลด อุณหภูมิป้องกันการช็อกการเกิดโรคสาเหตุ
การตายได้ ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานทดลองของ [4] พบว่า
ความร้อนหรือความเย็นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของไก่ให้ มีความเป็นอยู่ที่
สบายขึ้นและมีประสิทธิภาพการผลิตอุณหภูมิที่ 21 องศาเซลเซียส ทาให้
การหอบของไก่ลดลง ได้น้าหนักดีกว่าการเลี้ยงแบบธรรมชาติ โรงเรือน
เลี้ยงไก่ต้นแบบเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยเกษตรกรรายย่อยที่ไม่ต้อ งการ
เลี้ยงในระบบปิดซึ่งมีต้นทุนสูง
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บทคัดย่อ

1. บทนา

บทความนี้นาเสนอวิธีการออกแบบและสร้างเครื่องตัดสายรัด
พลาสติกกึ่งอัตโนมัติสาหรับงานสานไม้กวาดทางมะพร้าวของมชนที่ขึ้น
ชื่อของชุมชนวัดสะพานอิฐ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยทาการ
เขียนโปรแกรมควบคุมระบบลงบนตัวประมวลผล PIC16F877A เพื่อทา
ให้เครื่องตัดสายรัดพลาสติกสามารถตัดสายที่ความยาว 915 มิลลิเมตรได้
ในจานวน 34 เส้นสาหรับทาไม้กวาด 100 อันและจานวน 68 เส้นสาหรับ
ทาไม้กวาด 200 อัน ผลการทดลองเครื่องตัดสายรัดพลาสติกสามารถตัด
สายรัดพลาสติกที่ค วามยาว 914.27 มิลลิเมตรได้ภายในเวลาเฉลี่ย 2.10
วินาทีต่อ 1 เส้น ซึ่งไวกว่าการตัดแบบเดิม 65.22% สาหรับการตัดสายรัด
พลาสติก จานวน 34 เส้ น และใช้ เวลาไวกว่าการตัดแบบเดิม 453.78%
สาหรับการตัดสายรัดพลาสติกจานวน 68 เส้น

หัตถกรรมชุมชนที่ขึ้นชื่อของชุมชนวัดสะพานอิฐ ต.ทะเลชุบศร
อ.เมือง จ.ลพบุรี คือการทาไม้กวาดทางมะพร้าว ซึ่งทุกครัวเรือนยึดเป็น
อาชีพหลักและเสริมมาอย่างยาวนานเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจและ
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ได้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นผ่านทางรายการคัมภีร์วิถี
รวย ช่อง 9 MCOT HD โดยวิธีการทาไม้ก วาดทางมะพร้าวนั้น เริ่มจาก
การนาเอาทางมะพร้าวมามัดรวมกันด้วยลวด 1 มัดเรียกเป็น 1 ลูกไม้กวาด
จากนั้นนาลูกไม้กวาดทั้งหมด 12 ลูก มารวมกันเป็นไม้กวาดโดยใช้สาย
รัด พลาสติ ก ขนาดความกว้าง 2.5 มิ ล ลิ เมตร ความยาว 915 มิล ลิเมตร
จานวน 2 เส้น สานลูกไม้กวาดให้เรียงชิดติดกัน และมัดด้วยลวดอีกครั้ง
สุดท้ายนาไปตัดตกแต่งให้เรียบร้อย โดยแต่ละขั้นตอนในการทาไม้กวาด
ทางมะพร้าวนั้น สามารถใช้วัสดุสาเร็จรูปได้เลย ยกเว้นในส่วนของสาย
รัดพลาสติก เนื่องจากสายรัดพลาสติกที่ใช้นั้นมีลักษณะขนาดความกว้าง
15 มิลลิเมตร ความยาว 360 เมตร ต่อม้วน ดั งนั้นต้องทาการตัดสายรัด
พลาสติกให้ยาวเส้นละ 915 มิลลิเมตร ซึ่งวิธีการตัดแบบเดิมจะใช้คนตัด
แต่ปัญหาที่เกิดคื อเมื่อเริ่มตัดมากขึ้ นคนเริ่มเกิดความล้าทาให้ ความเร็ว
ลดลงและความยาวที่ตัดได้จะเริ่มแตกต่าง
จากปัญหาดังกล่าวทาให้เกิดแนวคิดในการออกแบบและสร้าง

คาสาคัญ: เครื่องตัดสาย, สายรัดพลาสติก, PIC16F877A
ABSTRACT
This paper presents the method and design process to build
prototype system of Semi-Automatic Machine for Cutting of Plastic
Band for Weaving Coconut Leaf Stick Brooms of The Wat Saphan It
community, Tha Le Chup Sorn, Mueang Lop Buri District, Lopburi
with programming the controller of the PIC16F877A processor to make
the plastic band cutter able to cut the wire at 915 mm in length in 34
lines for making 100 brooms and 68 lines for 200 brooms. The machine
can cut the plastic band at a length of 914.27 mm within an average of
2.10 seconds per 1 line. Which the cutting with the machine can work
faster 65.22% for 34 lines and 453.78% for 68 lines.

สร้างเครื่อ งตัด สายรัด พลาสติ ก กึ่ง อั ต โนมั ติ ส าหรับ งานสานไม้ ก วาด
ทางมะพร้ าวด้ วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A ขึ้ น มา โดยมุ่ ง
เป้ าหมายไปที่ครัวเรือนในชุมชนวัดสะพานอิฐ ซึ่งในแต่ละวันจะทาไม้
กวาดเพี ยง 100 อั น หรื อ 200 อั น ดั ง นั้ น จึง ออกแบบเครื่ อ งตั ด สายรั ด
พลาสติกให้สามารถตัดสายรัดพลาสติกได้ครั้งละ 34 เส้นสาหรับทาไม้
กวาด 100 อันและ 68 เส้นสาหรับทาไม้กวาด 200 อันเท่านั้น

Keywords: Machine for Cutting, Plastic Band, PIC16F877A
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2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 การออกแบบโครงสร้างครื่องตัดสายรัดพลาสติก

จากรู ป ที่ 2 ขนาดของ Roller มี เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 58.25
มิลลิเมตร โดยคานวณได้จากสูตร

สาหรับงานวิจัยฉบับนี้ได้ออกแบบโครงสร้างเครื่องตัดสายรัด
เส้นรอบวง = 2 R

พลาสติกกึ่งอัตโนมัติสาหรับงานสานไม้กวาดทางมะพร้าว แบ่งออกเป็น
3 ชุด โดยส่วนแรกเป็นการออกแบบโครงสร้างเครื่องตัดสายรัดพลาสติก
ดังรูปที่ 1 ส่วนที่สองเป็นการออกแบบชุดลาเลียงสายรัดพลาสติก ดังรูปที่
2 ส่วนที่สามเป็นการออกแบบกลไกการตัดสายรัดพลาสติกดังรูปที่ 3

(1)

แทนค่าตามสูตรจะได้
ความยาวรอบวง
=
182.905 มิลลิเมตร
182.905 x 5
ความยาวเมื่อหมุน 5 รอบ =
=
914.525 มิลลิเมตร
ดังนั้นสายรัดพลาสติกจะมีความยาว 914.525 มิลลิเมตร
จากข้อมูลของคนในชุมชนวัดสะพานอิฐ ระบุว่าความยาวของ
สายรัดพลาสติกที่ 915 มิลลิเมตรนั้น ได้ทาการเผื่อสายไว้สาหรับใช้ดึงใน
ตอนสายช่วงปลายสายแล้ว ดังนั้นความยาว 914.525 มิลลิเมตร จากการ
คานวณสามารถใช้สาหรับสานได้จริง

2.2 การออกแบบระบบการทางาน
รูปที่ 1 โครงสร้างเครื่องตัดสายรัดพลาสติก

การออกแบบระบบการท างานแบ่ ง ออกเป็ น 2 ระบบ คื อ
ระบบดึ ง สายรัดพลายติก และระบบตั ดสายรัด พลาสติ ก อั ตโนมั ติ ซึ่ ง
บล็อกไดอะแกรมการออกแบบระบบแสดงดังรูปที่ 4
Start
34
68

รูปที่ 4 บล็อกไดอะแกรมการออกแบบระบบ
รูปที่ 2 ชุดลาเลียงสายรัดพลาสติก

การทางานของเครื่องตัดสายรัดพลาสติก เริ่มจากการนาสาย
รัดพลาสติก เข้าสู่โรลเลอร์จากนั้นกดสวิตซ์เลือก 34 เส้น หรือ 68 เส้น
แล้วกดสวิตซ์เริ่มทางาน มอเตอร์ M1 จะหมุนโรลเลอร์ไปทางด้านหน้า
จนถึงลิมิตสวิตซ์เพื่อให้มอเตอร์ M1 หยุดการทางาน จากนั้นมอเตอร์ M2
จะหมุนข้อเหวี่ยงไปจนถึงลิมิตสวิตซ์เพื่อทาการดึงขากรรไกรให้ทาการ
ตัดสายรัดพลาสติกให้มีจุดเริ่มต้นที่เท่ากัน จากนั้นมอเตอร์ M1 หมุนไป
แตะลิมิตสวิตซ์ วนซ้า 5 รอบ เพื่อให้ได้ความยาวตามที่คานวณ หลังจาก
นั้นมอเตอร์ M1 หยุดการทางานมอเตอร์ M2 หมุนข้อเหวี่ยงไปจนถึงลิมิต
สวิ ตซ์ เพื่ อท าการดึง ขากรรไกรให้ ท าการตั ดสายรัดพลาสติ ก จากนั้ น

รูปที่ 3 ชุดกลไกการตัดสายรัดพลาสติก

แอลอีดีเจ็ดส่วนจะแสดงจานวนของสายรัดพลาสติกที่ตัดได้
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2.3 การออกแบบวงจรควบคุม
ในการออกแบบวงจรควบคุมการทางาน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
คือ วงจรรับค่ าการทางาน วงจรควบคุ มการทางาน วงจรแสดงผลการ
ทางาน และวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์
ในส่ ว นของวงจรควบคุ ม การท างาน ส าหรั บ โครงงานนี้
เลือกใช้ไมโครคอลโทรเลอร์ PIC16F877A โดยกาหนดให้ Port A เป็ น
อินพุตสาหรับรับค่าจากสวิตช์และลิมิตสวิตช์ ส่วน Port B เป็นเอาต์พุต
ส าหรั บ การต่ อ เข้ า วงจรขั บ เคลื่ อ นมอเตอร์ และ Port C เป็ น เอาต์ พุ ต
สาหรับการต่อเข้าวงจรแสดงผลดังรูปที่ 5

รูปที่ 6 เครื่องตัดสายรัดพลาสติก
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าการตัดด้วยวิธีเดิมจะได้ความยาว
เฉลี่ยทั้ง 2 จานวนอยู่ที่ 917 มิลลิเมตร แต่เครื่องตัดสายรัดพลาสติกจะได้
ความยาวเฉลี่ยทั้ง 2 จานวนตามการออกแบบที่ 914 มิลลิเมตร ในด้าน
ของเวลาในการตัดการตัดแบบเดิมในจานวน 34 เส้น ใช้เวลาไป 117.80

รูปที่ 5 วงจรประมวลผลการทางาน

วินาที เฉลี่ยเวลาได้ 3.46 วินาทีต่อ 1 เส้น แต่ก ารตัดจานวน 68 เส้น ใช้
เวลาไป 783.60 วินาที เฉลี่ยเวลาได้ 11.52 วินาที ต่อ 1 เส้น ซึ่งใช้เวลา

3. ผลการดาเนินงาน
3.1 การทดลองการทางาน

เพิ่มขึ้นถึง 69.99% แต่สาหรับเครื่องตัดสายรัดพลาสติกใช้เวลาในการตัด

ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องตั ดสายรัดพลาสติก กึ่ง อัตโนมั ติ
สาหรับงานสานไม้กวาดทางมะพร้าว ขึ้นมาตามที่ได้ออกแบบไว้ แสดง
ดังรูปที่ 6 และได้ทาการทดสอบการทางานของเครื่องเพื่อเปรียบเทียบกับ
การตัดแบบเดิมทางด้านเวลาและความยาวของสายรัด พลาสติก โดยทา
การทดสอบการตัดสายรัดพลาสติกจานวน 34 เส้นและ 68 เส้นอย่างละ
10 ครั้ง แสดงตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเที ยบระยะเวลาเฉลี่ยและความยาวเฉลี่ ยของสายรัด
พลาสติกระหว่างเครื่องตัดสายรัดพลาสติกกับการตัดแบบเดิม

จานวน
34 เส้น
68 เส้น

การตัดแบบเดิม
ความยาว
เวลาเฉลี่ย
เฉลี่ย
(วินาที)
(มิลลิเมตร)
917.70
117.80
917.14
783.60

เครื่องตัดสายรัดพลาสติก
ความยาวเฉลี่ย เวลาเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
(วินาที)
914.27
914.47

71.30
141.50

สายรัดพลาสติกจานวน 34 เส้นใช้เวลาไป 71.30 วินาที เฉลี่ยเวลาได้ 2.10
วินาทีต่อ 1 เส้นและจานวน 68 เส้นใช้เวลาไป 141.50 วินาที เฉลี่ยเวลาได้
2.08 วินาทีต่อ 1 เส้น ผลต่างทางเวลาอยู่ที่ 0.78% เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
วิธีการตัดแบบเดิมกับเครื่องตัดสายรัดพลาสติก การตัดในจานวน 34 เส้น
การตัดด้วยวิธีเดิมใช้เวลามากกว่า 65.22% และในจานวน 68 เส้น การตัด
ด้วยวิธีเดิมใช้เวลามากกว่า 453.78%

3.2 ความพึงพอใจในการใช้เครื่องตัดสายรัดพลาสติก
การทดสอบเครื่ อ งตั ด สายรัด พลาสติ ก ส าหรั บ งานสานไม้
กวาดทางมะพร้าว ได้ทาการทดสอบกับกลุ่มชุมชนวัดสะพานอิฐ ต.ทะเล
ชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยได้ทาการนาเครื่องตัดสายรัดพลาสติกไปให้
คนในชุมชนทดลองใช้งานจานวน 20 คน ดังรูปที่ 7 และเก็บแบบสารวจ
ความพึงพอใจมาสรุปเป็นแผนภูมิ ความพึงพอใจในการใช้เครื่องตัดสาย
รัดพลาสติกสาหรับงานสานไม้กวาดทางมะพร้าว ดังรูปที่ 8
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อยู่ที่ระดับมาก ด้านความสะดวกในการใช้งาน คะแนนส่วนใหญ่อยู่ที่
ระดับมากที่สุด เนื่องจากการทางานไม่ซับซ้อนแต่บางคนให้ความเห็นว่า
การนาสายรัดพลาสติกใส่ในช่องสายพานค่อนข้างลาบาก ด้านความยาว
ของสายรัด พลาสติ ก ผู้ ใ ช้ ทุ ก คนให้ ค ะแนนระดั บ มากที่ สุ ด และด้ าน
จานวนของสายรัดพลาสติกที่ตัดได้ คะแนนส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับมากที่สุด
เนื่องจากเป็นครัวเรือนขนาดเล็กที่สานไม้กวาดได้ไม่เกินวันละ 200 อัน
แต่มีบางครัวเรือนสามารถทาไม้กวาดได้มากกว่า 200 อันต่อวัน

4. สรุปผลการทดสอบ
จากการออกแบบและสร้ า งเครื่ อ งตั ด สายรั ด พลาสติ ก
กึ่งอัตโนมัติสาหรับงานสานไม้กวาดทางมะพร้าว เครื่องสามารถตัดสาย
รัด พลาสติก อยู่ใ นช่วงความยาว 913-915 มิ ล ลิเมตร ในขณะที่ ก ารตั ด
แบบเดิมสามารถตัดได้ในช่วงความยาว 914-920 มิลลิเมตร ในด้านของ
เวลาเครื่องตัดสายรัดพลาสติกใช้เ วลาในการตัดเฉลี่ย 2.10 วินาทีต่อ 1
รูปที่ 7 การทดสอบเครื่องตัดสายรัดพลาสติก

เส้นในทุกจานวนที่ต้องการตัด ซึ่งไวกว่าการตัดแบบเดิม 65.22% สาหรับ
การตัดสายรัดพลาสติกจานวน 34 เส้น และใช้เวลาไวกว่าการตัดแบบเดิม
453.78% สาหรับการตัดสายรัดพลาสติกจานวน 68 เส้น

ความพึงพอใจในการใช้เครื่องตัดสายรัดพลาสติก
ด้าน
จานวนของสายรัดพลาสติก

5. กิตติกรรมประกาศ

ความยาวของสายรัดพลาสติก

ขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ

ความสะดวกในการใช้งาน
ขนาดของเครื่องตัดฯ

ปรับปรุง

เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ที่ เอื้ อ เฟื้ อ

พอใช้

ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือช่างสาหรับการทาวิจัยครั้งนี้

ดี
ความแข็งแรงของเครื่องตัดฯ

มาก
มากที่สุด

ความสวยงามของเครื่องตัดฯ
0

5

10
15
ระดับความพึงพอใจ

20

รูปที่ 8 แผนภูมิความพึงพอใจ
จากรูปที่ 8 ได้แสดงข้อมูลสรุปจากแบบสารวจความพึงพอใจ
ในการใช้เครื่องตั ดสายรัด พลาสติก ด้านความสวยงามของเครื่องฯ ผู้
ประเมิ น ส่ ว นใหญ่ ให้ ค ะแนนระดับ ดี ด้านความแข็ ง แรงของเครื่อ งฯ
คะแนนส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับมาก โดยผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะว่าควรใช้
โครงของเครื่องควรเป็นเหล็ก ด้านขนาดของเครื่องฯ คะแนนส่วนใหญ่

ขอบคุณชุมชนวัดสะพานอิฐ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี ที่
ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ทดสอบและตอบแบบสารวจ
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เครื่องต้ นแบบปลูกผักอัตโนมัติ
The Model of An Automatic Vegetable Planting
ยงยุธ สุ จิโต1 ปิ ยะพร มูลทองชุน1 และสุ วพิ ล มหศักดิสกุล1
1
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
1 ถนนราชดาเนินนอก ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7162 E-mail: suwipon.m@gmail.com

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอเครื่ องต้นแบบปลู กผักอัตโนมัติ ซึ่ งเป็ น
การปลูกผัก สลัดกรี นโอ๊ค และเรดโอ๊ค ในระบบปิ ด ทั้งแบบออร์ แกนิ ค
และแอโรโพนิกส์ เพื่อหาตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการปลูกผัก ได้แก่ การให้
แสง การให้ปยุ๋ และการให้น้ า เพื่อทาให้มีผลผลิตคุณภาพสม่าเสมอ และ
ปลอดสารพิษ โดยมีการออกแบบ 3 ส่วนคือ 1. ชุดกล่องปลูกผัก 2. ระบบ
ควบคุมการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ทาหน้าที่ควบคุมการให้น้ า
ปุ๋ ย และให้แสงเลียนแบบแสงอาทิตย์ ผลการทดสอบการทางานพบว่า
เครื่ องต้นแบบปลูกผักอัตโนมัติ แบบออร์แกนิ ค สามารถปลูกผักสลัดได้
ผลผลิ ตที่ มีข นาดและคุ ณภาพเที ยบเท่ากับ การปลู ก บนดิ น ทัว่ ไป แต่ มี
คุณภาพที่ดีกว่าในด้านของความกรอบ ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว ได้ตวั แปรที่
เหมาะสมสาหรับในการปลูกดังนี้ 1) ให้แสงไฟสี ม่วงเป็ นเวลา 22 ชัว่ โมง
2) ปุ๋ ยที่เหมาะสมเป็ นปุ๋ ย 3 ชนิ ดคือ ยูเรี ยน้ า จุลินทรี ยห์ น่อกล้วย จุลินทรี ย ์
สังเคราะห์แสง โดยปุ๋ ยจะผสมกับน้ าที่ใช้รดวันละ 4 เวลา ครั้งละ 10 นาที
3) ดิ นที่ใช้ปลูกดิ นบ้านฟาร์ มสุ ข ส่ วนการปลูกผักอัตโนมัติแบบแอโร
โพนิ กส์ สามารถปลูกผัก ได้ผลผลิ ตขนาดและคุ ณภาพเที ยบเท่ากับการ
ปลูกแบบไฮโดรโปนิ กส์ แต่ใช้ปริ มาณน้ าน้อยกว่า ได้ตวั แปรที่เหมาะสม
สาหรับในการปลูกดังนี้ 1) ให้แสงไฟสี ม่วงเป็ นเวลา 22 ชัว่ โมง 2) ปุ๋ ยที่
ใช้ เ ป็ นสารละลาย เอบี ผสมในน้ าฉี ด พ่ น สารละลาย ทุ ก ๆ 3 นาที
3) ควบคุมความชื้นภายในถังเพาะให้มีค่าระหว่าง 60 - 70 เปอร์เซ็นต์ โดย
ผักที่ปลูกได้ท้ งั สองแบบ ไม่มีสารเคมีตกค้าง ไม่มีแมลงรบกวน และปลูก
ได้ทุกฤดูกาล เมื่อเปรี ยบเทียบกับการปลูกทัว่ ไปในปั จจุบนั
คาสาคัญ: เครื่ องต้นแบบปลูกผักอัตโนมัติ, ออร์ แกนิ ค, แอโรโพนิ กส์ ,
หลอดไฟสาหรับปลูกผัก, โหนดเอ็มซียู

Abstract
This paper proposed the model of an automatic vegetable
plating. Green oak and red oak are planting in experiment on close
system for organic and aeroponics method. The control variables; such
as light, fertilizer, and water; are testing to find the best condition to

produce the best productivity and non-toxic. There are 3 parts in this
model. 1) Plating bucket. 2) Micro controller unit for fertilizer and light.
Bulb. It is used for controlling the whole plating system. From the
experiment, planting by organic method produces the vegetable in close
quality to planting on ground. However, organic method is better in
some conditions such as better crisp and no bad smell. The best
conditions for planting are 1) Giving the violet light for 22 hours daily.
2) The 3 best fertilizer are urea fertilizer, banana bud microbes fertilizer
and photosynthetic microbes fertilizer and using for 10 minutes 4 times
daily. 3) Soil from Ban Farm Suk. Planting by aeroponics method
produces the vegetable in close quality to hydroponics method but used
less water. The best conditions for planting are 1) Giving the violet light
for 22 hours daily. 2) Fertilizer is AB liquid and spray every 3 minutes.
3) Control the humidity to 60 - 70 percent. The vegetable, that is
planted by both methods, is no toxic, no pest and can be planting on
every season.
Keywords: The Model An Automatic Vegetables Planting, Organic,
Aeroponics, LED grow light, Node MCU

1. บทนา
ในยุ ค ของการเกษตรสมั ย ใหม่ การท าเกษตรต้ อ งน า
เทคโนโลยี ด้ า นต่ า ง ๆ เข้ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ช่ น เทคโนโลยี ชี ว ภาพ
เทคโนโลยี เ ครื่ องจัก รกล ฯลฯ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ยุค ไทยแลนด์ 4.0
เทคโนโลยี ด้ า นการเกษตรจึ ง ต้ อ งจ าเป็ นต้อ งใช้ เ ทคโนโลยี ด้ า น
คอมพิวเตอร์ ในการควบคุมการทางานและประมวลผล เพื่อให้งานด้าน
เกษตรเป็ นแบบฟาร์ ม อัจ ฉริ ย ะ (Smart farm) ด้วยการประยุก ต์ใ ช้
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร ในการพัฒนากระบวนการผลิตสิ นค้าเกษตร ให้มีคุณภาพ
สม่าเสมอ ลดต้นทุน รวมทั้งพัฒนามาตรฐานสิ นค้าให้มีความปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริ โภค
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พื ช ผัก เป็ นอาหารประจ าวัน ที่ ใ ช้ ใ นการประกอบอาหาร
ปั จจุบนั เกษตรกรส่ วนมากยังใช้วิธีการดั้งเดิ มในการเพาะปลูก มี ท้ งั การ
ปลู ก บนดิ นปกติ แ ละการปลู กแบบไร้ ดิน (Hydroponics) ซึ่ งการปลู ก
พืช ผัก ทั้งสองแบบยังต้องอาศัยแสงธรรมชาติ ในการเพาะปลู ก และไม่
สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังต้องสิ้ นเปลื องแรงงาน เวลาการ
รดน้ า ใส่ปุ๋ย กาจัดวัชพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตตามต้องการ
จากตัวแปรดังกล่าว คณะผูจ้ ดั ทาจึงได้ทาการออกแบบสร้ าง
เครื่ อ งต้น แบบปลู ก ผัก อัต โนมัติ ในระบบปิ ด โดยใช้ ก ารปลู ก แบบ
ออร์ แกนิ ค และการปลูกแบบแอโรโพนิ กส์ เพื่อใช้ในการปลูกพืชผักที่
สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ ไม่ตอ้ งใช้แรงงาน ลดเวลาในการรด
น้ า ใส่ปุ๋ย และได้ผกั ที่ปลอดสารพิษ รวมทั้งใช้เนื้ อที่ในการปลูกน้อยและ
สามารถกาหนดปริ มาณผลผลิตได้ตามความต้องการ

2. การออกแบบเครื่องต้ นแบบปลูกผักอัตโนมัติ
เครื่ องต้นแบบปลูกผักอัตโนมัติ ในระบบปิ ด โดยใช้การปลูก
แบบออร์แกนิค และการปลูกแบบแอโรโพนิ กส์ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
(1) กล่องปลูก (2) ระบบควบคุมการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
1) กล่องปลู ก ใช้สาหรั บใส่ ตน้ กล้าผัก ติ ดตั้งไฟแอลอีดีให้
แสง อุปกรณ์รดน้ า ให้ ปุ๋ย และพัด ลมระบายอากาศ ในแบบออร์ แกนิ ค
ดังรู ปที่ 1 ใช้กล่องพลาสติกสองกล่องมาซ้อนกัน เจาะช่ องเพื่อระบายน้ า
หกช่ อ งใหญ่ ที่ ใ ต้ก ล่ อ งและฝาของกล่ อ งที่ ถู ก ทับ ซ้อ น และมี ก ารน า
ตะแกรงมาปิ ดที่ขา้ งล่างกล่องเพื่อไม่ให้ดินร่ วงหล่น พื้นกล่องข้างล่างจะ
มีการเจาะช่องใส่ สายยางเข้ามาเพื่อใช้ในการรดน้ า มีพดั ลมระบายอากาศ
ด้านข้าง และมีการเจาะช่ องต่อกับข้อต่อตรงเพื่อระบายน้ าที่ซึมลงมาจาก
ดินลงสู่ ถงั พักน้ าแล้วจึงนาน้ ากลับไปใช้ซ้ า ส่ วนแบบแอโรโพนิ กส์ เพิ่ม
หัวพ่นปุ๋ ยและน้ าภายในอีก 2 ตัว

2) ระบบควบคุมการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ทา
หน้าที่ ควบคุ มเวลาการให้แสง รดน้ า ใส่ ปุ๋ย ระบายอากาศ และแสดงผล
การทางานของเครื่ อง ดังรู ปที่ 2 และรู ปที่ 3 พร้ อมกับการส่ งข้อมูลไปยัง
ระบบคลาวน์เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการทางานของระบบ ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 2 ส่ วนวงจรและอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ในเครื่ องปลูกผัก
เริ่ มต้นการท างาน

เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต

เชื่อมต่อ netpie

รับค่าจาก netpie

LIGHT ON

เปิ ดไฟ

LIGHT OFF

ปิ ดไฟ

WATER ON

เปิ ดปั้ มน้ า

WATER OFF

ปิ ดปั้ มน้ า

อ่านค่าอุณ หภูมิและ
ความชื้น
ส่ งค่าอุณ หภูมิและความชื้ น
ไปยัง netpie

จบการท างาน

รู ปที่ 1 แบบร่ างกล่องปลูกผัก
รู ปที่ 3 ผังการทางานของโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์
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แสดงผล

สั่งการ
ดงค่าอุ ห ูมิ
และความชืน

ส่ งค่าอุ ห ูมิ
และความชืน
สั่งการ(chat)

ส่ งค่าอุ ห ูมิ
และความชืน

on heroku cloud
รูปที่ 4 ระบบการทางานในส่วนควบคุมผ่านระบบคลาวน์

ควบคุมการใส่ ปุ๋ย ใช้สารละลาย เอบี ผสมในน้ าที่ใช้พ่นผัก ช่ วง 1-16 วัน
แรก ที่ค่า EC 1.8-2.0 เมื่อถึงวันที่ 17 ของการปลูก ปรับค่า EC ให้อยู่ที่
1.6-1.7 และในวันที่ 27 ของการปลูกปรับลดค่า EC ให้เหลือที่ 0.8 และ
เปลี่ยนเป็ นน้ าเปล่าในช่ วงเช้าของวันที่ 28 ของการปลูก และระบบจะทา
การส่งข้อความผ่านไลน์แจ้งให้เก็บผลผลิ ตในวันเดี ยวกัน เมื่อทดลองจน
ได้ ต ัว แปรที่ เ หมาะสม โดยเปรี ยบเ ที ย บกั บ ผลผลิ ต เดิ ม ที่ ไ ด้ จ าก
เครื่ องต้นแบบปลูกผักอัตโนมัติดว้ ยแสงธรรมชาติ และเครื่ องปลูกผักออร์
แกนิ ค อัตโนมัติ ด้ว ยแสงธรรมชาติ และน าค่ าตัวแปรที่ ได้ม าทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของเครื่ องซ้ าอีก เพื่อให้มน่ั ใจว่าตัวแปรที่เลื อก
มานั้นมี ผ ลท าให้ คุ ณ ภาพของการปลู ก มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ ผ ลผลิ ต ที่
สม่าเสมอ โดยได้ผลจากการทดลองดังตารางที่ 1 และ 2

รู ปที่ 6 หน้าจอแสดงผลสถานะที่เครื่ องปลูกผักอัตโนมัติ

รูปที่ 5 การติดตั้งอุปกรณ์สาหรับเครื่ องปลูกผักอัตโนมัติ

3. ผลการทดลองและวิจาร ์ ผล
เครื่ องปลูกผักอัตโนมัติ ในระบบปิ ด แบบออร์แกนิ คและแบบ
แอโรโพนิ ก ส์ ที่ได้ออกแบบถู กนามาทดสอบเพื่อหาตัวแปรต่างๆที่ ใ ช้
ส าหรั บ การปลู ก ผัก ที่ เ หมาะสมที่ จ ะท าให้ ก ารเจริ ญเติ บ โตของผัก
สม่าเสมอ และควบคุมผลผลิ ตได้ตามต้องการ ทดลองปลูกผักทั้งหมด 2
ชนิ ด คือ ผักสลัดเรดโอ๊ค ผักสลัดกรี นโอ๊ค พร้ อมกันทั้ง 2 แบบ ทดลอง
ใช้ตน้ กล้าผักอายุ 14 วัน เปิ ดหลอดไฟแอลอีดีให้แสงสี ม่วงควบคุมการให้
แสงที่ 22 ชั่วโมง และควบคุมความชื้ น ภายในกล่ องปลู กด้วยการพ่น
ละอองน้ าให้ได้ค่าความชื้ นอยู่ในช่ วง 60-70 เปอร์ เซ็นต์ การปลูกแบบ
ออร์ แกนิ ครดน้ าวันละ 4 เวลา ครั้งละ 10 นาที และน้ าจะต้องเปลี่ ยนทุก
สัปดาห์ เนื่ องจากใช้ระบบน้ าหมุนเวียน เมื่อครบ 30 วันระบบจะทาการ
ส่ งข้อความผ่ านไลน์ เ พื่ อ แจ้งให้ เ ก็ บ ผลผลิ ต ส่ ว นการปลู ก แบบแอโร
โพนิ ก ส์ เพิ่มการควบคุ ม การพ่นปุ๋ ยทางใบทุ ก ๆ 1 ชั่วโมง ครั้ งละ 45
วินาที เว้นช่วงเวลา 11.00 น. - 15.00 น. และให้สารอาหารเสริ มโดยฉี ด
พ่นฮอร์ โมน นม+ไข่ ทางใบในวันที่ 14 และ 17 ของการทดลอง การ

รู ปที่ 7 ผักสลัดเรดโอ๊คปลูกแบบออร์ แกนิค ใช้เวลาในการปลูก 5 วัน
24 วัน และ30 วัน

รู ปที่ 8 ผักสลัดกรี นโอ๊คปลูกแบบแอโรโพนิกส์ ใช้เวลาในการปลูก
4 วัน 8 วัน และ28 วัน
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ตารางที่ 1 ผลการปลูกผักแบบออร์แกนิค
ต้นที่ ความสูง (ซม.) ความกว้างทรงพุม่ (ซม.)
1
29.5
32.0
2
29.7
34.6
3
28.6
32.0
4
30.4
35.0
5
33.8
38.1
6
32.0
36.5

น้ าหนัก (กรัม)
130.0
132.0
128.0
140.0
156.0
145.0

ตารางที่ 2 ผลการปลูกผักแบบแอโรโพนิ กส์
ต้นที่ ความสูง (ซม.) ความกว้างทรงพุม่ (ซม.)
1
29.5
45.0
2
29.7
31.1
3
27.6
30.2
4
30.4
28.5
5
33.8
32.9
6
32.0
42.5

น้ าหนัก (กรัม)
160.0
137.0
125.0
129.0
149.0
186.0

พ่นปุ๋ ยที่เป็ นสารละลาย เอบี ผสมในน้ าที่มีค่า EC 1.8-2.0 ทุก ๆ 1 ชัว่ โมง
ครั้งละ 45 วินาที เว้นช่วงเวลา 11.00 น. - 15.00 น. ในช่วง 16 วันแรก ให้
สารอาหารเสริ มโดยฉี ด พ่นฮอร์ โมน นม+ไข่ ทางใบเฉพาะในวันที่ 14
และ 17 และปรับปุ๋ ยที่ผลมน้ าพ่นให้มีค่า EC เหลือ 1.6-1.7 พ่นจนถึงวันที่
26 และในวัน ที่ 27 ของการปลู ก ปรั บ ลดค่ า EC ให้ เ หลื อที่ 0.8 และ
เปลี่ยนเป็ นน้ าเปล่าในช่วงเช้าของวันที่ 28 ของการปลูก จึงเก็บผลผลิ ตได้
ในวันเดี ยวกัน สาหรับ การปลูกแบบแอโรโพนิ กส์ ผลผลิ ตผักที่ ได้มีจึง
ขนาดและน้ าหนักเทียบเท่ากับการปลูกบนดิ นทัว่ ไป แต่มีคุณภาพที่ดีกว่า
ในด้า นของความกรอบ ไม่ มี ก ลิ่ น เหม็ น เขี ย ว เก็ บ ได้ น านกว่ า และ
ปลอดภัยจากสารเคมี
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โปรแกรมทดสอบอุณหภูมิและความชื้นในดินสาหรับโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อใช้ปลูกผักออร์แกนิค
Programming of Testing the Temperature and Soil Moisture for Intelligent Farming Using Growing of Organic Vegetables
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บทความนี้นาเสนอโปรแกรมทดสอบอุณหภูมิและความชื้นในดิน
สาหรับโรงเรือนอั จฉริยะ แบบการใช้สเปรย์ละอองน้า และการรดน้าแบบอั ตโนมัติ
Arduino รับสัญญาณอนาล็อกจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในดิน
และทาการประมวลผลแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นในดินที่วัดได้บนจอ LCD
ที่หน้าตู้ควบคุม ระบบควบคุ มที่ อ อกแบบสามารถท างานได้ ทั ้ ง แบบ
การควบคุมด้วยมือและแบบอัตโนมัติ ผลการทดสอบจากโรงเรือ นที่ชุมชน
มู ล นิ ธิ พ ลตรี จ าลอง ศรี เ มื อ ง จั ง หวั ด กาญจนบุ รี พบว่ า ระบบควบคุ ม
อุณหภูมิสามารถรักษาอุณหภูมิภายในโรงเรือนไม่เกิน 30 องศาเซลเซียสได้
ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับการปลูกผักออร์แกนิค และระบบรดน้า
อัตโนมัติสามารถทางานได้ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ไ ด้ ประโยชน์ของ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น ประหยัดเวลา ใช้กาลังคนน้อยลง ระยะเวลาใน
การทางานของระบบจะขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ ณ ขณะนั้น โครงงานนี้
สามารถนาไปใช้ควบคุมการทางานของโรงเรือนเพาะปลูกได้เป็นอย่างดี
คาสาคัญ โรงเรือนอัจฉริยะ, ผักออร์แกนิค, เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน

Abstract
This paper presents the programming of temperature
and soil moisture testing for intelligent farming with fogging
system and automatic watering system. Arduino receives analog
signals via sensors than processes for displaying measured
temperature and soil moisture on liquid crystal display (LCD) of
control unit. The designed control system can be operated in
manual or automatic modes. The results from greenhouse in
Major General Chamlong Srimuang Foundation, Kanchanaburi
show that temperature control system can keep the
temperature inside the greenhouse less than 30 degree Celsius
which is suitable for organic vegetable planting. Automatic
fogging system can be operated as set up conditions. There are
many benefits of automatic control systems, such as, time
saving, less manpower. The operating time of the system is
depended on real-time weather. This project can be well used
in controlling greenhouse operations.

1. บทนา
ปั จ จุ บั น คนไทยส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ สุ ข ภาพอนามั ย
เป็น อย่า งมาก สะท้อ นให้เ ห็น ว่า ผัก ออร์แ กนิค ก าลัง เป็น ที ่น ิย มและ
เป็ นตัวเลื อกหนึ่งในการดูแลรั กษาสุ ขภาพ เนื่ องจากเป็ นผั กปลอดสารพิ ษ
ที่มีความเป็นธรรมชาติสูง และมีคุณประโยชน์มากมาย [1] เกษตรกรรม
ในประเทศไทยประสบปั ญ หาหลายด้ า น โดยเฉพาะในมิ ติ ข องผลิ ตผล
ทางการเกษตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูง รายได้เกษตรกรยังมีอัตราเฉลี่ยต่า
เนื่องจากเกษตรกรไม่มีความรู้เพียงพอ ขาดข้อมูลเชิงลึกด้านการเกษตร
การตลาด สาหรั บวางแผนการผลิต รวมทั้ งความรู้ในการผลิตสิ นค้าเกษตร
คุณภาพสูง ที่มีความปลอดภัยต่อ ผู้บ ริโ ภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อ ม
แนวคิดสมาร์ทฟาร์มเมอร์จึงเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาภาคการเกษตร
ตามแนวคิ ด หลั ก ของสมาร์ ท ฟาร์ ม [2] จะเห็ น ได้ ว่ า สภาพอากาศ
ของประเทศไทยมี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ซึ่งสภาพอากาศ
ของประเทศไทยมี ค วามหลากหลาย ท าให้ ก ารปลู ก ผั ก ออร์ แ กนิ ค
ในภูมิภาคเขตภาคตะวันตก ในที่โล่งเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา คณะผู้วิจัย
จึงได้คิดค้นวิธีการทางานวิจัยนี้ขึ้นมาแก้ปัญหาดังกล่าว [3]
งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้เขียนและพัฒนาระบบโปรแกรมทดสอบ
อุณหภูมิและความชื้นในดิน ด้วยการออกแบบระบบรดน้าต้นไม้อั ตโนมัติ
โดยใช้เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน กับระบบระบายความร้อนภายในโรงเรือน
โดยใช้ เ ซนเซอร์ วั ด อุ ณ หภู มิ ซึ่ ง จะใช้ วิ ธี ก ารพ่ น สเปรย์ ละ อองน้ า
(Fogging System) เพื่อช่วยระบายความร้อนออกจากโรงเรือนอัจฉริยะ
เพื่อใช้ปลูกผักออร์แกนิค

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช
การเจริญเติบโตของพืช ต้องการปัจจัยหลายประการที่สาคัญ
คือ น้า แสง ธาตุอาหารต่า ง ๆ พืชเป็น สิ่ง มีชีว ิตมีก ารเจริญ เติบ โตและ
ดารงชีวิตอยู่ได้ย่อมต้องการสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ ดิน น้า
ธาตุอาหารหรือปุ๋ย อากาศ แสงแดด และอุณหภูมิ [4]
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3. การออกแบบโรงเรือนและโปรแกรมเพื่อทดสอบอุปกรณ์
3.1 สร้างโรงเรือน

1 ม.

2 ม.
รูปที่ 1 ผักสลัดคอสออร์แกนิคที่ใช้ทาการทดลอง
2.2 โครงสร้างของโรงเรือน
สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ค ลุ ม ด้ ว ยวั ส ดุ โ ปร่ ง แสง เช่ น กระจก หรื อ
พลาสติก นิยมใช้ในการเพาะปลูก เพื่อความสวยงาม และพืชทางการค้า
ที่ให้ผลตอบแทนสูง สามารถแบ่งโครงสร้างโรงเรือนได้หลายประเภท เช่น
โครงไม้ โครงเหล็ก หลังคาจั่ว หลังคาจั่วไม่สมมาตร หลังคาโค้ง หลังคาโดม
เป็นต้น ซึ่งการเลือกใช้อยู่ที่ ความเหมาะสมของแต่ ละพื้นที่ [5] แต่ สาหรั บ
ในงานวิจั ยนี้ ผู้วิจั ยเลือกใช้ โครงสร้างโรงเรื อนแบบหลัง คาโค้ ง เนื่ อ งจาก
ก่อสร้างง่าย ต้นทุนต่า ทนแรงลมสูง ๆ ได้ และสามารถระบายอากาศออก
จากโรงเรือนได้ดี [5]
2.3 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิและความชื้นในดิน
เพื่อนาไปสร้างเป็นระบบควบคุมและติดตั้งภายในโรงเรือน ประกอบด้วย
1) Arduino Mega+WiFi R3 ATmega2560+ESP8266 [6] 2) TFT 3.2”
LCD module Display for Arduino Mega 2560 [ 7] 3) Arduino
Relay Module 5V [8] 4) DHT22 [9] 5) Switching Power Supply 24V
10A [10] 6) Breadboard [11] 7) Power Adapter 12V 1A [12] 8) Soil
Moisture Sensor [13] 9) Solenoid valve 24VDC [14]

รูปที่ 2 ออกแบบโรงเรือน ขนาด 4x6x3 เมตร

รูปที่ 3 โรงเรือนเพาะปลูก
จากรูปที่ 3 โรงเรือนเพาะปลูก ใช้เสาเหล็กกลมแบบชุบกัลป์วาไนซ์
เนื่องจากป้องกันสนิมและมีอายุการใช้งาน 10-15 ปี [17] วัสดุคลุมโรงเรือนใช้
LDPE (Low Density Poly Ethylene) เนื่องจากมีราคาถูก ป้องกันรังสี UV
และกระจายแสงได้ครอบคลุม [5]

2.4 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
งานวิ จั ยหลายงานที่ศึ กษาเกี่ยวกั บการออกแบบระบบควบคุ ม
อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ภายในโรงเรื อ น ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษางานวิ จั ย เรื่ อ ง
ระบบควบคุ มอุ ณหภู มิ และความชื้ นสั มพั ทธ์ ในโรงเรื อนเพาะปลู กพื ชไร้ ดิ น
แบบทาความเย็นด้วยวิธีการระเหยของน้า ร่วมกับการสเปรย์ละอองน้า
แบบอัตโนมัติ [15] และโรงเรือนปลูกพื ชควบคุมและมอนิเตอร์อัตโนมัติ
ผ่านระบบเครือข่าย [16] จากการศึกษาพบว่า การปลูกพืชภายในโรงเรือน
รัก ษาความชื้น ในดิน ได้ดีก ว่า กลางแจ้ง และผัก ที่ป ลูก ภายในโรงเรือ น
มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงกว่ากลางแจ้ง

รูปที่ 4 ภายในโรงเรือน
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จากรูป ที่ 4 เป็ นภาพรวมภายในโรงเรือ น ซึ่ง แสดงขั้ น ตอ น
กระบวนการติ ดตั้ งระบบภายในโรงเรื อน 1) ติ ดตั้ งวงจรภายในตู้ ควบคุ ม
2) ติดตั้งท่อ เชื่อ มต่ อ กับ Solenoid Valve 3) ติ ดตั้งตู้ค วบคุมของระบบ
ระบายความร้ อ นและระบบการรดน้ าอั ต โนมั ติ 4) หน้ า จอ LCD และ
ปุ่ ม ทดสอบระบบ 5) ติ ด ตั้ ง สายยางของระบบระบายความร้ อ น
และระบบรดน้ าอั ต โนมั ติ 6) แสดงผลทดสอบระบบรดน้ าอั ต โนมั ติ
7) แสดงผลทดสอบระบบระบายความร้อนแบบใช้สเปรย์ละอองน้า
3.2 หลักการทางานของโปรแกรม
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4. ผลการทดสอบ
4.1 ผลการทดสอบโปรแกรมรดน้ าอั ต โนมั ติ โดยใช้ เ ซนเซอร์
วัดความชื้นในดิน
ท าการทดสอบโปรแกรมรดน้ าอั ต โนมั ติ โดยใช้ เ ซนเซอร์
วัดความชื้นในดิน วันที่ 27 มกราคม 2562 ได้ผลตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบโปรแกรมรดน้าอัตโนมัติ
ครั้งที่
1
2
3
4
5

ค่าความชื้นในดิน (%)
1
0
35
74
80

ระบบรดน้า
ทางาน
ทางาน
ทางาน
ไม่ทางาน
ไม่ทางาน

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบโปรแกรมรดน้ าอั ต โนมั ติ
โดยใช้ เ ซนเซอร์ วั ด ความชื้ น ในดิ น จะเห็ น ได้ ว่ า เมื่ อ ค่ า ความชื้ น ในดิ น
มีค่ าน้ อยกว่ า 37 เปอร์ เซ็ นต์ ระบบรดน้ าอั ตโนมั ติจะท างาน และเมื่ อ ค่ า
ความชื้นในดินมีค่ามากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ระบบรดน้าจะหยุดการทางาน
และระบบจะทาการรดน้าอีกครั้งเมื่อค่าความชื้นในดินมีค่า น้อยกว่า 37
เปอร์เซ็นต์

รูปที่ 5 ผังงาน (Flow Chart) การทางานของระบบรดน้าอัตโนมัติ

4.2 ผลการทดสอบโปรแกรมระบายความร้ อน โดยใช้ เ ซนเซอร์ วั ด
อุณหภูมิ
ทาการทดสอบโปรแกรมระบายความร้อน โดยใช้เซนเซอร์
วัดอุณหภูมิ วันที่ 27 มกราคม 2562 ได้ผลตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบโปรแกรมระบายความร้อน
เวลา
(ชั่วโมง)

รูปที่ 6 ผังงาน (Flow Chart) การทางานของระบบระบายความร้อน

7.00 น.
8.00 น.
9.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.
15.00 น.
16.00 น.
17.00 น.
18.00 น.
19.00 น.

ผลการทดสอบ
อุณหภูมิภายนอก
โรงเรือน (°C)
24
25
26
27
29
30
30
31
32
32
32
31
30
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ผลการทดสอบ
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จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบโปรแกรมระบายความร้ อ น
โดยใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิจะเห็นได้ว่า เมื่ออุณหภูมิมีค่าเกิน 30 องศาเซลเซียส
ระบบสเปรย์ละอองน้าจะทางาน เพื่อควบคุมให้อุณหภูมิภายในโรงเรือน
ไม่ เ กิ น 30 องศาเซลเซี ย ส ซึ่ ง เป็ น อุ ณ หภู มิ ที่ แ นะน าส าหรั บ การปลู ก
ผักออร์แกนิคภายในโรงเรือน

5. สรุปและอภิปรายผล
บทความนี้นาเสนอโปรแกรมทดสอบอุณหภูมิและความชื้นในดิน
สาหรับโรงเรือนอั จฉริยะ แบบการใช้สเปรย์ละอองน้า และการรดน้าแบบอั ตโนมัติ
Arduino รับสัญญาณอนาล็อกจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในดิน
และทาการประมวลผลแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นในดินที่วัดได้บนจอ LCD
ที่หน้าตู้ควบคุม
จากการเขียนและพัฒนาโปรแกรมทดสอบอุณหภูมิ
และ
ความชื้นในดิน แบบการใช้สเปรย์ละอองน้า และการรดน้า
แบบ
อั ต โนมั ติ พ บว่ า ระบบควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ส ามารถรั ก ษาอุ ณ หภู มิ ภ ายใน
โรงเรือนไม่เกิน 30 องศาเซลเซียสได้ ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับ
การปลูกผักออร์แกนิค ภายในโรงเรือน และระบบรดน้าอัตโนมัติสามารถ
ทางานได้ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ได้
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จากผู้อานวยการนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ สถาบันฝึกอบรมผู้นา (ภายใต้มูลนิธิ
พลตรี จ าลอง ศรี เมื อ ง) ที่ ได้ ให้ ความช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ งของสถานที่ และ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. โสภณ ผู้มีจรรยา ที่กรุณาให้คาแนะนา ตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งมาโดยตลอด

เอกสารอ้างอิง
[1] Medthai. 13 ประโยชน์ของผักออแกนิก! (Organic). เข้าถึงได้จาก
https://medthai.com/ผักออแกนิก/
[2] กิจกรรมจัดทาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจงาพัฒนา
องค์ความรู้สาหรับ SME (Knowledge Center) (2561).
Smart Farmers เกษตรกรยุคใหม่ ใส่ใจเทคโนโลยีและมีองค์ความรู้.
เข้าถึงได้จาก http://www.sme.go.th/upload/mod_
download /download-20181005060126.pdf
[3] ไทยเกษตรศาสตร์. ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการผลิตและการปลูกผัก.
เข้าถึงได้จาก http://www.thaikasetsart.com/ปัญหาการปลูกผัก
[4] natthapong. ปัจจัยที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช. เข้าถึงได้
จาก https://natthapong2935.wordpress.com/category/
[5] aookaui.fireexit. การจัด การพลัง งานในโรงเรือ นปลูก พืช และ
เลี้ยงสัตว์. เข้าถึงได้จาก http://aookaui.fireexit.co.th/MJUnew/pro_
detail/7/การจัดการพลังงานในโรงเรือนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์.pdf

110

[6] myarduino. Arduino Mega + WiFi R3 ATmega2560+ ESP8266
(32Mb memory), USB-TTL CH340G. Compatible for Arduino Mega,
NodeMCU, WeMos ESP8266. เข้าถึงได้จาก https://www.
myarduino.net/p/1724
[7] myarduino. 3. 5- inch TFT color display module 320X480
high definition LCD screen shield for UNO MEGA2560 Driver
ILI9486. เข้าถึงได้จาก https://www.myarduino.
net/p/1498
[8] myarduino.Relay Module 5V 8 Channel isolation control Relay
Module Shield 250V/10A. เข้าถึงได้จาก https://www.myarduino
.net/p/796
[9] myarduino. DHT22 / AM2302 เ ซ น เ ซ อ ร ์ว ัด อ ุณ ห ภ ูม ิ+
ความชื ้น อย่า งดีส าหรับ Arduino พร้อ มเคส. เข้า ถึง ได้จ าก
https://www.myarduino.net/p/725
[10] myarduino.Switching Power supply แหล่งจ่ายไฟ 24V 10A.
เข้าถึงได้จาก https://www.myarduino.net/p/867
[11] myarduino.บอร์ดทดลอง Breadboard 830 Point. เข้าถึงได้จาก
https://www.myarduino.net/p/26
[12] myarduino.Power Adapter 12v 1A อะแดปเตอร์ 12v กระแส
1A. เข้าถึงได้จาก https://www.myarduino.net/p/367
[13] myarduino.เซนเซอร์ วั ด ความชื้ น ในดิ น Soil Moisture Sensor
Module v1. เข้าถึงได้จาก https://www.myarduino.net/p/47
[14] myarduino.โซลินอยด์วาล์ว ทองเหลือง Solenoid Valve 1/2" =
4หุน 24VDC. เข้าถึงได้จาก https://www.myarduino.net/p/184
[15] ธนากร น้าหอมจันทร์ และ อติกร เสรีพัฒนานนท์ , ระบบควบคุม
อุณหภูมิแ ละความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือน เพาะปลูกพืชไร้ดินแบบ
Evaporative Cooling System ร่ว มกับ การสเปรย์ละอองน้าแบบ
อัตโนมัติ โดยใช้ PLC, ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2556.
[16] พรรณวิภา อรุณจิตต์ และคนอื่น ๆ, โรงเรือนปลูก พืชควบคุมและ
มอนิ เ ตอร์ อั ต โนมั ติ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย, ทุ น วิ จั ย จากส านั ก งาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โรงเรียนนายเรือ จังหวัด
สมุทรปราการ, 2558.
[17] YELLO.B. มาท าความรู้ จั ก กั บ เหล็ ก กั ล วาไนซ์ . เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
https://www.builk.com/yello/รู้จักเหล็กกัลวาไนซ์/

11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

บทความวิจัย
111

การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
11th ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand

แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากาลังเอซีเป็นดีซีที่เชื่อมต่อโหลดกาลังไฟฟ้าคงตัว
ที่มีการบรรเทาการขาดเสถียรภาพด้วยวิธีอาร์วีซี
Mathematical Model of AC-DC Power System feeding Constant Power Loads with Instability Mitigation
using Reference-Voltage-Based Active Compensator Method.
กษมา รุ่งรัตน์ธวัชชัย1 เทพพนม โสภาเพิ่ม 2 กองพัน อารีรักษ์1
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอแบบจาลองทางคณิตศาสตร์สาหรับวงจร
เรี ย งกระแสสามเฟสแบบบริ ด จ์ ที่ มี โ หลดเป็ น วงจรแปลงผั น ก าลั ง
แบบบัคก์ ที่มีการบรรเทาการขาดเสถี ยรภาพด้วยวิธีอาร์วีซี (ReferenceVoltage-Based Active Compensator : RVC) ซึ่ ง โ ด ย ทั่ ว ไ ป จ ะ เป็ น
แบ บจ าล องที่ ขึ้ น อยู่ กั บ เวล า เนื่ องจากก ารสวิ ต ช์ ข องอุ ป กรณ์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าลั ง ในระบบ ซึ่ ง สามารถพิ สู จ น์ ห าแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีดีคิว(DQ) และวิธีค่าเฉลี่ยปริภูมิสถานะแบบทั่วไป
(generalized state space averaging : GSSA) เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ บบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบที่ไม่ขึ้นอยู่กับเวลาสาหรับการวิเคราะห์เสถียรภาพ
ของระบบต่ อ ไป การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ทาได้โดยทาการเปรียบเทียบผลการจาลองสถานการณ์ของ
แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ที่ น าเสนอเปรียบเที ยบกั บ ผลการจ าลอง
สถานการณ์ของชุดบล็อกไฟฟ้ากาลังด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink
พบว่ า ผลการตอบสนองของแบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ มี ค วาม
สอดคล้องกันทั้งในสภาวะชั่วครู่ และในสภาวะอยู่ตัว
คาสาคัญ: การบรรเทาการขาดเสถียรภาพ, โหลดกาลังไฟฟ้าคงตัว, วงจร
แปลงผันกาลังที่มีการควบคุม.

Abstract
This paper proposes the mathematical model of 3 phase ACDC converter feeding controlled buck converter with instability
mitigation using Reference-Voltage-Based active compensator method.
Normally, the model of power converter is time-varying because the
switching behavior of power electronic devices. Time-invariant
mathematical model can be derived by using DQ and generalized state

space method which can use for stability analysis later. The model is
validated by simulation of exact topological model in
MATLAB/Simulink. The result shows the responses of exact
topological model agree with the mathematical model for both transient
response and steady-state response.
Keywords: Mitigation, Instability, Constant power loads (CPL),
Controlled converters.

1. บทนา
ปัจจุบันวงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้านิยมใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่ง
วงจรแปลงผันกาลังที่มีการควบคุมจะมีพฤติกรรมเป็นโหลดกาลังไฟฟ้า
คงตัว (Constant power loads : CPLs) โหลดก าลังไฟฟ้าคงตัวเหล่านี้จ ะ
ไปลดทอนเสถียรภาพของระบบส่งจ่าย ซึ่งการขาดเสถียรภาพจะส่งผลต่อ
ความสามารถการทางานของระบบควบคุม [1-2] ปัญหานี้สามารถแก้ไข
ได้โดยการบรรเทาการขาดเสถียรภาพ ซึ่งในบทความนี้ใช้วิธีการบรรเทา
การขาดเสถี ย รภาพแบบแอคที ฟ ด้ ว ยวิ ธี อ าร์ วี ซี [ 3] การวิ เ คราะห์
เสถียรภาพและการออกแบบตัวบรรเทาการขาดเสถียรภาพที่เหมาะสม
จาเป็นต้องอาศัยแบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์ซึ่งแบบจ าลองของระบบ
ไฟฟ้าในบทความนี้เป็นแบบจาลองที่ขึ้นอยู่กับเวลาเนื่องจากผลของการ
สวิตช์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลังซึ่งจะทาให้มีความยุ่งยากสาหรับ
การนาไปวิเคราะห์เสถียรภาพ ด้วยเหตุนี้จึงมีความจาเป็นในการพิสูจน์หา
แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ ไ ม่ ขึ้ น อยู่ กั บ เวลาซึ่ ง มี ห ลากหลายวิ ธี
สาหรับวิธีการพิสูจน์ที่เหมาะสมกับระบบนี้คือวิธีค่าเฉลี่ยปริภูมิสถานะ
แบบทั่วไป (generalized state space averaging : GSSA) [4] และ วิธีดีคิว
(DQ) [5]
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รูปที่ 1 ระบบไฟฟ้ากาลังที่มีการบรรเทาเสถียรภาพด้วยวิธีอาร์วีซี

2. ระบบไฟฟ้ากาลังที่ใช้ในการพิจารณา
ระบบไฟฟ้าที่พิจารณาในบทความนี้ประกอบด้วยแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าสามเฟสสมดุล สายส่งกาลังไฟฟ้า วงจรเรียงกระแสสามแฟสแบบ
เต็มคลื่น วงจรกรองที่มีตัวเก็บประจุและขดลวดเหนี่ยวนาและโหลดวงจร
แปลงผันกาลังแบบบัคก์ที่มีการควบคุมแบบพีไอเรียงต่อกัน แสดงในรูป
ที่ 1 โดยวิธี ก ารออกแบบตัว ควบคุ ม พี ไอส าหรับ วงจรแปลงผั น ก าลั ง
แบบบั ค ก์ ส ามารถพบได้ ใ นบทความที่ [7] และการบรรเทาการขาด
เสถียรภาพด้วยวิธีอาร์วีซี ทาได้โดยใช้เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าที่ไหล
ผ่ านตั วเก็ บ ประจุ ที่ ว งจรกรอง ( I c ) เพื่ อ น าค่ าดั ง กล่ าวไปลบกั บ ชุ ด
ควบคุมพีไอซึ่งจะทาให้มี เสถียรภาพเพิ่มขึ้น [3] การพิสูจน์แบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์จะพิจารณาเฉพาะโหมดการนากระแสต่อเนื่องและไม่
พิ จ ารณาฮาร์ ม อนิ ก ที่ เกิ ด ในระบบ ซึ่ ง การพิ สู จ น์ แ บบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ในหัวข้อที่ 3 จะใช้วิธีดีคิวเพื่อแปลงแหล่งจ่ายสามเฟสสมดุล
ที่เชื่อมต่อผ่านสายส่งเข้ากับวงจรเรีย งกระแสสามเฟสให้อยู่บนแกนดีคิว
เพื่อกาจัดฟังก์ชันการสวิตช์ฝั่งแหล่งจ่ายและใช้วิธีค่าเฉลี่ยปริภูมิสถานะ
ทั่ วไปมาพิ จ ารณาทางฝั่ง โหลดวงจรแปลงผั น ก าลั ง แบบบั ค ก์ ที่ มี ก าร
ควบคุ ม พร้ อ มทั้ ง พิ จ ารณาการบรรเทาการขาดเสถี ย รภาพเพื่ อ ก าจั ด
ฟังก์ชันการสวิตช์ทางฝั่งโหลด โดยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้จาก
การใช้สองวิธีร่วมกันจะเป็นแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ขึ้นอยู่กับ
เวลาซึ่งจะทาให้ง่ายต่อการวิเคราะห์เสถียรภาพและออกแบบตัวบรรเทา
การขาดเสถียรภาพที่เหมาะสมต่อไป

3. การพิสูจน์หาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
ในบทความนี้ จ ะเริ่ ม ท าการพิ สู จ น์ ห าแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการดีคิวเป็นอันดับแรกเพื่อขจัดฟังก์ชันการสวิตช์ของ
วงจรเรีย งกระแสสามเฟสให้ อ ยู่บ นแกนดี คิ ว เมื่ อ พิ จ ารณาวงจรเรีย ง
กระแสสามเฟสที่ ใ ช้ ไดโอดพบว่ าผลกระทบที่ เกิ ด จาก Leq ในรูป ที่ 1
ส่งผลทาให้เกิดมุมเหลื่อมและทาให้เกิดแรงดันตกทางฝั่งแรงดันเอาท์พุท
ของวงจรเรี ย งกระแส ซึ่ ง แรงดั น ตกดั ง กล่ าวถู ก แทนด้ ว ย rµ [6] ซึ่ ง
สามารถคานวณได้จากสมการที่ (1)

3Leq

(1)

เมื่อพิจารณาฟังก์ชันการสวิตช์ของวงจรเรียงกระแสแบบสาม
เฟสโดยใช้วิธีดีคิวสามารถเปลี่ยนสมการฟังก์ชันการสวิตช์ของไดโอดให้
เป็นฟังก์ชันที่ไม่ขึ้นอยู่กับเวลาได้ดังสมการที่ (2)
r 

S dq 

3 2 3 cos1   

2   sin 1   

(2)

โดยที่ 1 คือ มุมเฟสของแกนหมุนดีคิว
 คือ มุมเฟสของบัสแรงดันเอซี
แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสที่ต่อผ่านสายส่ง
เข้าวงจรเรียงกระแสสามเฟสสามารถแปลงให้อยู่บนแกนดีคิวและนาไป
เขี ย นเป็ น วงจรสมมู ล บนแกนดี คิ ว ส าหรั บ การแปลงดี คิ ว ทางด้ า น
แหล่ง จ่ายได้ ดัง รูปที่ 2 โดยก าหนดมุ มเฟสของแกนหมุน ดีคิ วให้ มีค่ า
เท่ากับมุมเฟสของแรงดันบัสเอซี เพื่อลดความซับซ้อนของแบบจาลอง
[5]
จากนั้นใช้วิธีค่าเฉลี่ยปริภูมิสถานะทั่วไปทางฝั่งโหลดวงจร
แปลงผั น ก าลั ง แบบบั ค ก์ ที่ มี ก ารควบคุ ม และการบรรเทาการขาด
เสถียรภาพเพื่อกาจัดฟังก์ชันการสวิตช์ทางฝั่งโหลด โดยแสดงฟังก์ชัน
การสวิตช์ของวงจรแปลงผันกาลังแบบบัคก์ในสมการที่ (3)
1, 0  t  dT
u t   
(3)
0, dT  t  T
โดย T และ d คือ คาบการสวิตช์และค่าวัฏจักรหน้าที่ของ
วงจรแปลงผันแบบบัคก์ ตามลาดับ
พิจารณาฟังก์ชันการสวิตช์ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยปริภูมิสถานะทั่วไป
โดยพิจารณาเฉพาะความถี่มูลฐานและโหมดกระแสต่อเนื่อง [4] ได้ดัง
สมการที่ (4 )

u t  0  d
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รูปที่ 2 ระบบไฟฟ้าที่พิจารณาบนแกนดีคิว
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การวิเคราะห์วงจรโดยที่ยังไม่พิจารณาตัวควบคุมพีไอหรือ
ระบบแบบวงเปิด จะกาหนดให้ค่า d เป็นตัวแปรหนึ่งในแบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์ เมื่อพิจารณาตัวควบคุมแบบพีไอที่มีการบรรเทาการขาด
เสถียรภาพจากรูปที่ 2 จะได้สมการวัฏจักรหน้าที่สาหรับระบบแบบ
วงรอบปิดคือค่า d  ดังสมการที่ (5) โดยนาค่าดังกล่าวไปแทนค่าในตัว
แปร d จะทาให้ได้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบไฟฟ้าที่
พิจารณาแสดงดังสมการที่ (6)

โดยที่ Vref คือสัญญาณควบคุมของตัวควบคุมพีไอซึ่งมี
ขั้นตอนการออกแบบดังบทความที่ [7] และ VRVC คือสัญญาณชดเชย
การบรรเทาการขาดเสถียรภาพที่ผ่านวงจรกรองสัญญาณผ่านต่า [8]
สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการได้ดังสมการที่ (7) และ(8) ตามลาดับ
Vref  K pi K pvVo  K pi K pvVo  K pi K iv X v
 K pi I L ,b  X i K ii

VRVC  Cdc Rv aVdc, filter  Cdc Rv aVdc

(7)
(8)

4. การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
จากสมการที่ (5) เป็นสมการที่ไม่เป็นเชิงเส้น สามารถทาให้
เป็นเชิงเส้นได้โดยใช้อนุกรมเทย์เลอร์อันดับหนึ่ง จะได้สมการที่เป็นเชิง
เส้นซึ่งมีรูปแบบดังสมการที่ (9) โดยค่าต่างๆในเมตริกซ์ A B C และ D
ขึ้ น อยู่ กั บ จุ ด การท างานของระบบ โดยเรีย กสมการนี้ ว่า แบบจ าลอง
สัญญาณขนาดเล็ก (Small signal model) ซึ่งเป็นแบบจาลองที่นิยมใช้ใน
การวิเคราะห์ เสถียรภาพของระบบอิเล็ก ทรอนิก ส์ก าลัง ด้วยทฤษฏี ค่ า
เฉพาะเจาะจง [5]
 
 x  Ax0 , u 0 x  B x0 , u 0 u

y  C  x0 , u 0 x  D x0 , u 0 u

(9)

การตรวจสอบความถูกต้องของระบบจะพิจารณาในรูปแบบ
สั ญ ญาณขนาดเล็ ก ซึ่ ง จะอาศั ย การจ าลองสถานการณ์ ด้ ว ยชุ ด บล็ อ ก
ก าลั ง ไฟฟ้ าในโปรแกรม MATLAB/Simulink เพื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ ผล
เฉลยจากแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่พิสูจน์ เพื่อยืนยันความถูกต้องของ
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ โดยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง
สามารถน าไปวิเคราะห์ เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ า และออกแบบตั ว
บรรเทาเสถี ยรภาพต่ อไป โดยการตรวจสอบความถูก ต้อ งก าหนดให้
พารามิเตอร์ของระบบที่พิจารณามีค่าดังนี้
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Vs = 50 Vrms/phase, ω = 2πx50 rad/sec, Req = 0.1 Ω,
Leq = 0.24 mH, Ceq = 2 nF, rL = 0.1 Ω, rc = 0.1 Ω,
Ldc = 30 mH, Cdc = 1000 µF, L = 15 mH, C = 1000 µF,
R= 10 Ω, Rv = 2.5, a = 300, Kpv = 0.01, Kiv = 10,
Kpi = 0.7210, Kii = 2060.1
เงื่ อ นไขการตรวจสอบการถู ก ต้ อ งของแบบจ าลองจะ
ดาเนินการโดยเปลี่ยนแปลงแรงดันเอาต์พุ ตอ้างอิง ( Vo ) แบบขั้นบันได
จาก 20 V เป็น 25 V ที่วินาทีที่ 1 และ เปลี่ยนแปลงแรงดันเอาต์พุตอ้างอิง
( Vo ) จาก 30 V เป็น 40 V ที่วินาทีที่ 1 โดยพารามิเตอร์อื่นๆกาหนดให้มี
ค่ าคงที่ ซึ่ ง ผลการจ าลองสถานการณ์ แ สดงได้ ดั ง รู ป ที่ 3 และรู ป ที่ 4
ตามลาดับ

รูปที่ 3 การจาลองสถานการณ์โดยเปลี่ยน Vo จาก 20 V เป็น 25 V

รูปที่ 4 การจาลองสถานการณ์โดยเปลี่ยน Vo จาก 30 V เป็น 40 V
จากผลการจาลองสถานการณ์ดังรูปที่ 3 และ รูปที่ 4 พบว่า
ผลตอบสนองของแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้ พิสูจน์ในบทความนี้
สอดคล้ อ งกั บ ผลตอบสนองของชุ ด บล็ อ กก าลั ง ไฟฟ้ าในโปรแกรม
MATLAB/Simulink ทั้งในสภาวะชั่วครู่และสภาวะคงตัวแสดงให้เห็นว่า
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่พิสูจน์ได้นั้นมีความถูกต้อง

5. สรุป
แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ที่ได้รับ การพิ สู จน์ โดยวิธีดีคิ ว
ร่วมกับค่าเฉลี่ยปริภูมิสถานะแบบทั่วไปสามารถอธิบายพฤติกรรมทางพล
วัตรของระบบได้อย่างถูกต้องทั้งในสภาวะชั่วครู่และสภาวะคงตัว ดังนั้น
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้จากบทความนี้สามารถนาไปใช้ในการ
วิเคราะห์เสถียรภาพ และการออกแบบตัวบรรเทาการขาดเสถียรภาพและ
ตัวควบคุมที่เหมาะสมต่อไป
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ตารางที่ 1 มาตรฐานขนาด และน้้าหนักของไข่ไก่

บทคัดย่อ
บทความนี้ได้พัฒนาการคัดแยกขนาดไข่ไก่ โดยใช้หุ่นยนต์ที่
มีหลักการการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงมาแนวแกน 3 แกน ในการหยิบจับไข่
ไก่แทนมนุษย์ และได้พัฒนาการคัดแยกขนาดไข่ไก่แบบเก่าที่เป็นการชั่ง
น้้าหนัก โดยใช้ เทคนิ ค สมดุล แรงหรือคานกระดก เป็น การใช้อุป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ชื่อว่าโหลดเซลล์ ในการชั่งน้้าหนัก แทน เพื่อเพิ่มความ
แม่นย้าในการคัดแยกขนาด ซึ่งจากผลการทดสอบการท้างานจริงพบว่า
หุ่นยนต์คั ดแยกขนาดไข่ไก่นี้ สามารถคัดแยกไข่ไก่ได้ไม่ต่้ากว่า 4,700
ฟองต่อวัน และมีประสิทธิภาพในการคัดแยกไข่ไก่ ได้จริงโดยมีค่าความ
ผิดพลาดในการคัดแยก 2% และแสดงผลการคัดแยกออกทางหน้าจอแอลซีดี
ค้าส้าคัญ: หุ่นยนต์, หุ่นยนต์คาร์ทิเชียน, เครื่องคัดแยกขนาดไข่, คัดไข่ไก่

Abstract
This article develop egg size classification machine using
Cartesian Coordinated arm’s robot for picking up eggs and replacement
the force balance with Load cell for weighing eggs. Use load cell to
increase the accuracy of egg size sorting. The result of processing robot
can egg size classification more than 4,700 eggs per day, error 2% and
counting and display on LCD.
Keywords: Robot, Cartesian Coordinated Robot, Egg size machine
ตารางที่ 1 มาตรฐานขนาด และน้้าหนักของไข่ไก่
มาตรฐานประเทศไทย
ขนาดของไข่ไก่
น้้าหนักต่อฟอง
(กรัม)

มาตรฐานยุโรป
ขนาดของไข่ไก่ น้้าหนักต่อฟอง
(กรัม)

เบอร์ 0 จัมโบ้
เบอร์ 1 ใหญ่พิเศษ
เบอร์ 2 ใหญ่
เบอร์ 3 กลาง

ใหญ่พิเศษ (XL)
ใหญ่
(L)
กลาง
(M)
เล็ก
(S)

มากกว่า 70
65 ถึง 70
60 ถึง 65
55 ถึง 60

มากกว่า 73
63 ถึง 73
53 ถึง 63
น้อยกว่า 53

มาตรฐานประเทศไทย
ขนาดของไข่ไก่
น้้าหนักต่อฟอง
(กรัม)
เบอร์ 4 เล็ก
เบอร์ 5 จิ๋ว

มาตรฐานยุโรป
ขนาดของไข่ไก่ น้้าหนักต่อฟอง
(กรัม)

50 ถึง 55
45 ถึง 50

1. บทนา
ไข่เป็นส่วนผสมของอาหารคู่กับคนไทยมาช้านาน จึงเกิดเป็น
ธุรกิจการเลี้ยงไก่ไข่ ขึ้นกันอย่างแพร่หลายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ผลผลิตไข่ที่ได้มานั้นย่อมมีขนาดและน้้าหนักที่ไม่เท่ากัน ก่อนน้าออก
ขายสู่ตลาด เกษตรกรต้องท้าการคัดแยกขนาดของไข่เพื่อเพิ่มราคาผลผลิต
ท้าให้ต้องมีก้าหนดขนาดของไข่ไก่แบ่งตามน้้าหนักตามมาตรฐานสินค้า
เกษตรเรื่องไข่ไก่[1] ทั้งหมด 6 เบอร์ โดยเบอร์ 0 จะเป็นไข่ไก่ที่มีน้าหนัก
มากที่สุดและมีราคาแพงที่สุด เรียงน้้าหนักลงมาตามล้าดับจนถึงเบอร์ 5
ซึ่งมีราคาถูกที่สุด ปัจจุบันการคัดขนาดไข่ไก่ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่
ไม่มีเครื่องคัดขนาดไข่ ไก่ ต้องจ้างแรงงานคั ด ไข่จ้านวนมาก ท้าให้ ผล
ผลิตมีค่าความผิดพลาดในการคัดแยกขนาดไข่ไก่สูง และมีต้นทุนค่าจ้าง
แรงงานที่สูงขึ้นด้วย
เครื่องคัดแยกขนาดไข่ไก่ที่ใช้ กันดั้งเดิมส้าหรับอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กนั้นใช้หลักการสมดุล แรงหรือคานกระดกในการคัดแยกขนาด
ไข่ไก่แต่ละเบอร์ และต้องใช้แรงงานคนอย่างน้อย 2 คน ในการน้าไข่ใส่
ในเครื่องคัดแยก และเก็บไข่แต่ละเบอร์ใส่ในถาดใส่ไข่ โดยเครื่องคัดจะมี
อุปกรณ์ล้าเลียงไข่ไก่โดยใช้สายพานไปยังตุ้มน้้าหนัก เมื่อไข่ไก่มีน้าหนัก
มากกว่าตุ้มน้้าหนักที่ตั้งไว้ไข่ไก่ก็จะไหลลงไปในช่องของเบอร์นั้นๆ ซึ่ง
ตุ้มน้้าหนักนี้มีการติดตั้งน้้าหนักมาตรฐานของไข่ไก่ไว้แล้ว โดยเรียงจาก
เบอร์ 0 ซึ่งมี น้ าหนัก มากที่สุด ไปหาเบอร์ 5 ซึ่ งมี น้าหนั ก น้อยที่สุด ซึ่ ง
บางครั้งจะเกิดความผิดพลาดจากแรงในการวางไข่บนคานน้้าหนัก ท้าให้
มีไข่ไก่ขนาดเล็กปะปนเข้ามาในถาดของไข่ใหญ่กว่าได้
การคัดแยกขนาดไข่ไก่ได้มีผู้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ผู้น้าเครื่องคัดขนาดไข่ไก่แบบดั้งเดิมท้าให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน
เพิ่มขึ้นโดยการติดตั้งตัวสต๊อปคลัทช์ (Stop cluch)[2] มีการพัฒนาระบบ
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คัดแยกขนาดไข่ไก่ เช่นพัฒนาระบบคัดขนาดไข่ โดยการวัด ขนาดของ
พิกเซลด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ ซึ่งสามารถคัดแยกได้ทั้งหมด 3
ขนาดเท่านั้น[3] ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพเพื่อค้ านวณหาน้้าหนัก
ของไข่ไก่ ซึ่งก้าลังอยู่ในช่วงการพัฒนาให้มีค่าความผิดพลาดลดลง[4]
และได้มีการพัฒนาน้าเทคโนโลยีมือถือ และหุ่นยนต์มาพัฒนากัน อย่าง
กว้างขวางขึ้น เช่นมีการน้าเอากล้องจากโทรศัพท์มือถือ มาประมวลผล
ภาพเพื่อค้านวณหาน้้าหนักของไข่ไก่[5] รวมถึงการท้าหุ่นยนต์แขนกล
เพื่อหยิบคัดแยกขนาดไข่ไก่ด้วยการประมวลผลภาพ[6]
ดัง นั้ น บทความนี้ จึ ง น้ าเสนอหุ่ น ยนต์ คั ด แยกขนาดไข่ เพื่ อ
มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาหยิบจับไข่แทนมนุษย์ และน้าเอา
หลักการของโหลดเซลล์มาใช้ในการชั่งน้้าหนักเพื่อเพิ่มความแม่นย้าใน
คั ด ขนาดไข่ รวมไปถึ ง พั ฒ นาอุต สาหกรรมการเกษตรขนาดเล็ ก ให้ มี
เครื่องจักรแบบอัตโนมัติ และลดต้นทุน การใช้แรงงานคนในการคัดแยก
ส่งผลให้เกิดเทคโนโลยีการเกษตรตามยุคประเทศไทย 4.0 ต่อไป

2. โครงสร้างระบบที่นาเสนอ
บทความนี้น้าเสนอหุ่นยนต์คัดแยกขนาดไข่ ที่สามารถเลือก
มาตรฐานการคัดขนาดไข่ไก่ได้ 2 แบบตามตารางที่ 1 โดยสามารถแบ่ง
การท้างานของหุ่นยนต์นี้ออกเป็น 2 ส่วนส้าคัญหลักๆ คือ ส่วนที่ 1 การ
ชั่งน้้าหนัก การประมวลผลการคัดแยกขนาด และการแสดงผล ส่วนที่ 2
เป็นส่วนโครงสร้างและเมคคานิกส์ โดยมีเงื่อนไขในการคัดขนาดไข่ไก่
ตามมาตรฐานดังตารางที่ 1
เริ่ มต้น โปรแกรม

ไม่ใช่

ยุโ รป?

ใช่

มาตรฐานยุโรป

ใช่

มาตรฐานไทย

2.1 การชั่งนาหนัก การประมวลผลการคัดแยกขนาด และการ
แสดงผล
หุ่ น ยนต์คั ดแยกขนาดไข่ เริ่มต้ น การท้ างานโดยการกดปุ่ ม
สตาร์ ท จากนั้ น ที่ ห น้ าจอแสดงผล (LCD) จะแสดงหน้ า จอให้ เลื อ ก
มาตรฐานที่จะคั ดแยกไข่ โดยจะถาม “ยุโรปหรือไม่” ถ้าเลือกใช่จะคั ด
แยกด้วยมาตรฐานแบบยุโรป แต่ถ้าเลือกไม่ใช่ จะถาม “ไทยหรือไม่” ถ้า
เลือกใช่จะคัดแยกด้วยมาตรฐานแบบไทย แต่ถ้าเลือก ไม่ใช่ จะวนกลับไป
ถาม ยุโรป? อีกครั้งตามแผนผังดังรูปที่ 1 โดยเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ
ท้างานจอแสดงผลจะสรุปจ้านวนของไข่ในแต่ละเบอร์ให้ผู้ใช้รับทราบ
เนื่ องจากบทความนี้ ใ นส่ วนของการชั่งน้้ าหนั ก ใช้อุป กรณ์
โหลดเซลล์ (Load cell) ชนิดที่ใช้สเตนเกจ (Strain gauge) และใช้บอร์ด
ส้ าเร็ จ รูป HX711 ซึ่ ง เป็ น บอร์ ด ส้ าหรับ แปลงสั ญ ญาณอนาล็ อ กเป็ น
สั ญ ญาณดิ จิ ต อลขนาด 24 บิ ต ข้ อ มู ล ซึ่ ง นิ ย มใช้ กั บ เซ็ น เซอร์ส้ าหรั บ
อุตสาหกรรมที่ให้สัญญาณอนาล็อกขนาดเล็ก โดยบอร์ดนี้สามารถเลือก
ค่าอัตราขยายที่เหมาะสมกับสัญญาณนั้นๆ ได้ แสดงบล็อกไดอะแกรมได้
ดังรูปที่ 2 จากนั้นให้โหลดเซลล์ชั่งน้้าหนักในช่วง 0 ถึง 100 กรัม และท้า
การวัดเทียบเคียงกับตราชั่งมาตรฐาน โดยเพิ่มน้้าหนักครั้งละ 5 กรัม เก็บ
ผลการทดลอง 2 ครั้ง ได้ค่าเฉลี่ยน้้าหนัก แสดงดัง รูปที่ 3 ซึ่งมีค่าความ
ผิดพลาดสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์ ที่น้าหนัก 5, 10 และ 15 กรัม ในบทความนี้
จะใช้โหลดเซลล์ข้างต้นชั่งน้้าหนักของไข่ไก่ โดยน้้าหนักไข่ไก่เฉลี่ยจะ
อยู่ระหว่าง 30 – 100 กรัม ซึ่งน้้าหนักที่วัดได้ในช่วงดังกล่าวจะมีค่าความ
ผิดพลาดสูงสุด 1.89 เปอร์เซ็นต์ที่น้าหนัก 95 กรัม และ 1.67 เปอร์เซ็นต์ที่
น้้าหนัก 60 และ 90 กรัมตามล้าดับ

ไม่ใช่
ไทย?

จบการท้างาน

รูปที่ 1 โฟล์ชาร์ตแสดงการท้างานเพื่อเลือกมาตรฐานการคัดขนาดไข่ไก่
รูปที่ 3 แสดงค่าน้้าหนักที่ได้จากการวัดด้วยโหลดเซลล์

หมายเหตุ: น้ามาจาก Datasheet ของไอซี HX711

รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมแสดงการท้างานภายในของไอซี HX711

เมื่อชั่งน้้าหนักเรียบร้อยแล้ว หุ่นยนต์จะท้าการประมวลผลค่า
น้้าหนักตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ ดังรูปที่ 4 ซึ่งถ้าผู้ใช้เลือกมาตรฐานไทย ให้
เข้าโปรแกรมมาตรฐานไทย แขนกลเคลื่อนที่หยิบไข่จากนั้น ตรวจสอบ
น้้าหนัก ถ้าน้้าหนักมีค่ามากกว่า 70 กรัม ให้แขนกลน้าไข่ไปที่ถาดเบอร์ 0
ถ้าไม่ใช่ให้ตรวจสอบว่าถ้าน้้าหนักมากกว่า 65 กรัม ให้แขนกลน้าไข่ไปที่
ถาดเบอร์ 1 ถ้าไม่ใช่ให้ตรวจสอบว่าถ้าน้้าหนักมากกว่า 60 กรัม ให้แขน
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กลน้าไข่ไปที่ถาดเบอร์ 2 ถ้าไม่ใช่ให้ตรวจสอบว่าถ้าน้้าหนักมากกว่า 55
กรัม ให้แขนกลน้าไข่ไปที่ถาดเบอร์ 3 ถ้าไม่ใช่ให้ตรวจสอบว่าถ้าน้้าหนัก
มากกว่า 50 กรัม ให้แขนกลน้าไข่ไปที่ถาดเบอร์ 4 ถ้าไม่ใช่ให้ตรวจสอบ
ว่าถ้าน้้าหนักมากกว่า 45 กรัม ให้แขนกลน้าไข่ไปที่ถาดเบอร์ 5 ถ้าไม่ใช่
ให้แขนกลน้าไข่ไปที่ถาดเบอร์ 6 ซึ่งเป็นถาดที่ไข่ไม่ได้มาตรฐาน และเมื่อ
หุ่นยนต์ท้าการประมวลผลแล้วว่าไข่อยู่ที่ถาดไหนตัวแปรนับ (N) ในถาด
นั้นๆ จะท้าการบวกค่าเพิ่มไปเรื่อยๆ พร้อมทั้ งแสดงผลผ่านทางหน้าจอ
แอลซีดี โดยถ้าผู้ใช้เลือกโปรแกรมาตรฐานยุโรป ก็จะท้างานเหมือนกับ
มาตรฐานไทย แต่ค่าน้้าหนัก และจ้านวนถาดที่ใช้คัดแยก จะแตกต่างกัน
ตามตารางที่ 1
มาตรฐานไทย

70 ˂ น้้าหนัก 99

ใช่

หยิบไข่ใส่
เบอร์ 0

นับ
N0=N0+1

ใช่

หยิบไข่ใส่
เบอร์ 1

นับ
N1=N1+1

ใช่

หยิบไข่ใส่
เบอร์ 2

นับ
N2=N2+1

ใช่

หยิบไข่ใส่
เบอร์ 3

นับ
N4=N4+1

ใช่

หยิบไข่ใส่
เบอร์ 4

นับ
N1=N1+1

ใช่

หยิบไข่ใส่
เบอร์ 5

นับ
N2=N2+1

หยิบไข่ใส่
เบอร์ 6
ช่อ งทิ้ง

นับ
N4=N4+1

2.2 โครงสร้าง และเมคคานิกส์ของหุ่นยนต์
โครงสร้างของหุ่ นยนต์คั ดไข่ ในบทความนี้ ได้เลือกใช้ก าร
เคลื่อนที่ของแขนกลเป็นแบบแนวแกนเส้นตรงตามแกน X แกน Y และ
แกน Z ซึ่ งสามารถเรียกหุ่ น ยนต์ที่มีก ารเคลื่อนที่ลัก ษณะดัง กล่าวนี้ ว่า
หุ่ น ยนต์ ค าร์ ทิ เ ชี ย น (Cartesian Coordinated Robot) โดยออกแบบ
โครงสร้างได้ดังรูปที่ 6 ในการออกแบบโครงสร้างต้องค้านึงถึงระยะเวลา
ในการคัดแยกไข่ไก่เป็นหลัก โดยเมื่อแขนกลหยิบไข่ไปวางที่โหลดเซลล์
และประมวลผลค่าน้้าหนักเสร็จแล้ว แขนกลดังกล่าวไม่จ้าเป็นต้องหยิบ
ไข่ไปวางที่ถาดจนจบกระบวนการ แต่สามารถไปหยิบจับไข่ที่แผงไปวาง
ที่โหลดเซลล์ได้ต่อเนื่อง โดยให้แขนกลอีกตัวท้าหน้าที่ในการน้าไข่จาก
โหลดเซลล์ไปใส่ในถาดคัดแยกแทน ดังนั้นโครงสร้างนี้ จึงได้ออกแบบ
แขนกล 2 ตัว ท้างานอิสระต่อกันโดยท้างานสัมพันธ์กัน ก้าหนดให้ แขน
กลที่ 1 ท้าหน้าที่ ในการหยิบจับไข่จากแผงไข่ไปชั่งที่โหลดเซลล์ และ
แขนกลอีกตัวท้าหน้าที่ในการหยิบไข่จากโหลดเซลล์ไปไว้ที่ถาดคัดแยก
ตามถาดที่ประมวลผลได้ ซึ่งส่งผลดีให้การคัดแยกไข่ไก่ท้าให้รวดเร็วขึ้น
กว่าการใช้แขนกลเพียงตัวเดียว

ไม่ใช่

65 ˂ น้า้ หนัก 70
ไม่ใช่
60 ˂ น้้าหนัก 65
ไม่ใช่
55 ˂ น้้าหนัก 60
ไม่ใช่
50 ˂ น้้าหนัก 55

ก) โครงสร้างการออกแบบของหุ่นยนต์

ไม่ใช่
45 ˂ น้า้ หนัก 50
ไม่ใช่
น้้าหนัก 45

ข) โครงสร้างจริงของหุ่นยนต์
LCD

รูปที่ 6 แสดงภาพโครงสร้างของหุ่นยนต์
จบการท้างาน

รูปที่ 4 แสดงแผนผังแสดงการคัดแยกขนาดไข่ไก่ ตามมาตรฐานไทย

ในการออกแบบการเคลื่อนที่หยิบไข่สามารถแสดงแผนผังได้
ดังรูปที่ 7(ก) โดยก้าหนดค่าเริ่มต้นให้แขนกลเคลื่อนที่ไปที่ต้าแหน่ง x=5
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และ y=0 ให้เป็นต้าแหน่งไข่ใบที่ 1 แถวที่ 1ของแผงไข่ แสดงต้าแหน่งดัง
รูปที่ 7(ข) หยิบไข่ไปวางที่โหลดเซลล์ จากนั้นลดต้าแหน่งแกน x ลง 1
ต้าแหน่ง ก้าหนดให้แขนกลเคลื่อนที่ไปหยิบไข่ที่ต้าแหน่งแกน x=4 และ
y=0 ท้ าซ้้ าไปเรื่ อ ยๆ จนกว่ า x มี ค่ าเท่ ากั บ 0 จากนั้ น ท้ าการหยิบ ไข่ ที่
ต้าแหน่งสุดท้ายของแถวไปที่โหลดเซลล์ เมื่อหยิบเสร็จท้าการเลื่อนแถว
ของถาดไข่ขึ้นไป 1 ต้าแหน่ง (y=1) และก้าหนดให้ x มีค่าเท่ากับ 5 อีก
ครั้ง เพื่อหยิบไข่แถวที่ 2 ต้าแหน่งที่ 1 อีกครั้ง แขนกลหยิบไข่ซ้าไปเรื่อยๆ
จนหมดแผงไข่ จากนั้นรอให้วางแผงไข่ใหม่อีกครั้งกดปุ่มเริ่มท้างานการ
เคลื่อนที่ข องแขนกลอีกครั้ง ท้าซ้้าแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหยุดการ
ท้างาน
การเคลื่อนที่ของแขนกล

(x=5,y=0)

(x,y)

เนื่องจากในการหยิบจับไข่ของแขนกลนั้น ต้องใช้หัวจับเป็น
ตัวดูดไข่ จึงจ้าเป็นต้องใช้แรงลมในการดูดไข่ไก่ ดังนั้นจึง ท้าการเก็บค่า
ของลมที่เหมาะสมที่จ่ายเข้าในระบบทั้งหมด โดยผ่านแวคคั่ม (Vacuum)
และวั ด ค่ าลมที่ สู ญ เสี ย ไปจากการดู ด ไข่ ไ ก่ ใ นแต่ ล ะฟอง ได้ ผ ลการ
ทดสอบค่าลมเฉลี่ยต่้าสุดที่ 15.2 กิโลปาสคาลต่อฟอง และสุดที่ 18.2 กิโล
ปาสคาลต่อฟอง
และเมื่อท้าการทดลองระยะเวลาในการคัดแยกไข่ไก่ในแต่ละ
เบอร์ โดยวางไข่ไก่ที่ต้าแหน่งที่ (5,0) คือระยะเคลื่อนที่ไกลสุดในการ
หยิบไข่ไปชั่งน้้าหนัก ท้าการจับเวลาในการคัดแยกไข่ไก่แต่ละเบอร์ และ
เมื่อน้าไข่เบอร์เดียวกันทั้งแผงมาท้าการคัดแยกแล้วจับเวลา ได้ผลแสดง
ดังตารางที่ 2 และจากผลการทดลองดังกล่าวหุ่นยนต์มีความสามารถใน
การคัดแยกไข่ไก่เบอร์ 0 ถึงเบอร์ไข่ที่ไม่ได้มาตรฐานมีค่า 98 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งเมื่อน้าระยะเวลาในการคัดแยกไข่ไก่มาพิจารณาจะเห็นว่าหุ่นยนต์คัด
ไข่ไก่นี้จะสามารถคัดไข่ไก่ได้ไม่ต่้ากว่า 4,700 ฟองต่อวัน

4. บทสรุป
หุ่ นยนต์ คั ดแยกไข่ สามารถน้ามาทดสอบการท้างานได้จ ริง
โดยค่ า ความผิ ด พลาดเกิ ด จากน้้ า หนั ก ของไข่ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งค่ า การ
เปลี่ยนแปลงช่วงเบอร์ไข่ อย่างไรก็ดีหุ่นยนต์ยังท้างานช้าเกินไปส้าหรับ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซึ่งผู้จัดท้าจะได้ท้าการพัฒนาระบบให้แ ขนกล
สามารถประมวลผลการท้างานพร้อมกัน 2 ตัวโดยไม่จ้าเป็นต้องรอกัน
ต่อไป

x=0
x=x-1

x=5

3. ผลการทดสอบหุ่นยนต์

y=y+1
y

y=5

5. กิตติกรรมประกาศ
ก) แผนผังการเคลื่อนที่
ข) ต้าแหน่งการเคลื่อนที่
ข)
รูปที่ 7 แสดงแผนผัง และต้าแหน่งการเคลื่อนที่ของแขนกล

เอกสารอ้างอิง

ตารางที่ 2 แสดงระยะเวลาในการคัดแยกไข่ไก่
เบอร์ไข่ไก่
0
1
2
3
4
5
6 “ไข่ไม่ได้มาตรฐาน”

ระยะเวลาต่อฟอง
(วินาที)
13:60
14:80
15:70
16:80
17:70
18:60
19:70

ขอขอบคุณ คุณชุติมา เวชพันธ์ นายอลงกรณ์ วันดีเรื่องไพศาล
และนายสุรเชษฐ์ พิพัฒน์สมบัติ ที่ช่วยประกอบติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และ
เก็บผลการทดสอบระบบ

ระยะเวลาต่อแผง
(นาที)
7:25
7:57
8:11
9:17
9:31
10:25
10:51
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การตรวจวัดและประเมินประสิ ทธิภาพของมอเตอร์ เหนี่ยวนา 3 เฟส ทีส่ ภาวะการทางานจริง:โครงการวิจัยสหกิจ
ศึกษาระดับปริญญาตรี
Measurement and evaluation of 3-phase induction motors at actual operating conditions: A Co-operative
Education With Undergraduate Research Project
สมิต ชัยศักดิ์เลิศ1 เอกชัย ดีศิริ1 ชัยรัตน์ วิสุทธิรัตน์ 1สุ รพล จันทร1
1
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 Tel: (662) 579 1111 E-mail: akekachai.de@spu.ac.th

บทคัดย่ อ
บทความนี้ เ ป็ นตรวจวัด และประเมิ น หาประสิ ทธิ ภาพของ
มอเตอร์ เ หนี่ ยวนา 3 เฟส ที่ สภาวะการทางานจริ ง โดยการตรวจวัดค่ า
กระแสไฟฟ้ า แรงดันไฟฟ้ า และก าลังไฟฟ้ าของมอเตอร์ ที่ส ภาวะการ
ทางานงานจริ งในแต่ละรู ปแบบการใช้งาน ผลการทดสอบมอเตอร์ จะมีค่า
ประสิ ทธิ ภาพลดลงประมาณ1%-2.9% สาเหตุเกิ ดจากการขับโหลดที่ต่า
กว่าค่าพิกดั หรื อการชารุ ดภายในตัวของมอเตอร์ เพียงเล็กน้อย แต่ไม่ได้
ส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ มากนัก จากการประเมิ นหา
ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ น้ นั ถื อว่ามอเตอร์ ยงั คงมี ประสิ ทธิ ภาพการใช้
งานที่ดีอยู่
คาสาคัญ: ประสิ ทธิภาพมอเตอร์, ปั้ มสู บน้ า

Abstract
This article is to measure and evaluate the efficiency of a 3
phase induction motor. Under the working conditions by measuring the
electrical current, voltage and power of the motor at the actual operating
conditions in each usage pattern. The results of the testing will be reduced
by about 1% -2.9%. The cause of the drive is lower than the coordinates
or the internal damage of the motor only slightly. But does not affect the
main performance of the motor.
Keywords: efficiency, 3 phase electric motor, water pump

1. บทนา
มอเตอร์ ไฟฟ้ าเป็ นอุ ป กรณ์ ที่ส าคัญส าหรั บเครื่ องจัก รต่ างๆ
เนื่ องจากการทาหาหน้าที่ เป็ นตัวต้นก าลังเป็ นการแปลงพลังงานไฟฟ้ า
เป็ นพลังงานกลเพื่อขับโหลดต่างๆ โดยเฉพาะมอเตอร์ เหนี่ ยวนา 3 เฟส

ได้รับความนิ ยมมากชนิ ดหนึ่ งในบรรดามอเตอร์ ไฟฟ้ า ซึ่ งถูกใช้งานใน
การขับ เคลื่ อ นเครื่ อ งจัก รและสายพานของระบบการผลิ ต เนื่ อ งจาก
มอเตอร์ ชนิ ดนี้ มีป ระสิ ทธิ ภาพมี ความน่ าเชื่ อถื อสู ง การบ ารุ งรั กษาง่ าย
และราคาไม่แพงเมื่อเปรี ยบเทียบกับมอเตอร์ ชนิ ดอื่น เมื่อมีการใช้งานเป็ น
เวลานานย่ อ มมี ก ารเสื่ อ มสภาพหรื อมี ค วามผิ ด ปกติ ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
เนื่ องจากโรเตอร์ แ ละสเตเตอร์ ต้องรั บ แรงที่ เ กิ ด จากสนามแม่ เ หล็ ก อยู่
ตลอดเวลาความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นทางกลจากความร้ อนและทางไฟฟ้ าจะ
กระทบโดยตรงกับประสิ ทธิ ภาพในการทางานและอายุการใช้งานของ
มอเตอร์ ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นอาจส่ งผลต่อการทางานของเครื่ องจักรและ
ระบบการผลิ ตโดยรวมทาให้ไม่สามารถผลิ ตสิ นค้าได้ตามเป้ า กล่ าวคื อ
สร้างความเสี ยหาย เช่น ผลผลิตไม่ได้ตามเป้ า เสี ยเวลาและโอกาส รวมถึ ง
ต้นทุนที่เพิม่ ขึ้นด้วย
แต่ อย่างไรก็ ตามการวัด และการประเมิ น หาประสิ ท ธิ ภาพการ
ทางานของมอเตอร์ เหนี่ ยวนา3เฟสโดย การหยุดหมุนมอเตอร์ จึง เป็ นไป
ได้ยากอาจจะส่ งผลกระทบต่อการใช้งานและทางานของมอเตอร์ ได้
ดังนั้นจึงมีการตรวจวัดและประเมินหาประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์
ที่สภาวะการทางานจริ ง ซึ่ งประกอบด้วยการทดสอบด้วยวิธีการตรวจวัด
ค่ากระแสไฟฟ้ า แรงดันไฟฟ้ า และกาลังไฟฟ้ าของมอเตอร์ ที่สภาวะการ
ท างานงานจริ ง เพื่ อ วัด และประเมิ น หาประสิ ท ธิ ภ าพของ มอเตอร์
เหนี่ยวนา3เฟส ด้วยการคานวณจากสู ตรพื้นฐาน

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การเลือกใช้ มอเตอร์ ไฟฟ้าเหนี่ยวนา 3เฟส (Motor Selection)
ปั จจัยสาคัญที่ ค วรค านึ งถึ งสาหรั บ การเลื อกใช้ท้ งั ประเภทและ
ขนาดของมอเตอร์ ไฟฟ้ าเหนี่ ยวนาเพื่อ ความถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะ
ของงานและความต้องการให้มีค่าประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
อาจพิจารณาได้จากค่ากาหนดที่ถูกระบุไว้บนแผนป้ ายข้อมูล(Nameplate)
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โดยอ้างอิงตามมาตรฐานของ NEMA (National Electrical Manufacturers
Association) ดังนี้
2.1.1 ค่ า พิ ก ั ด ก าลั ง งานทางก ล ( Mechanical Power Rating)
หมายถึงค่ากาลังงานทางกลที่มอเตอร์ สามารถให้ได้ในการขับโหลดที่ค่า
พิกดั โดยทัว่ ไปมักแสดงในหน่วยของแรงม้า (hp) และหน่ วยวัตต์ (watt)
ทั้งนี้ ค่าพิก ัดก าลังงานทางกลยังมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ กี่ ยวข้องกับ ตัวแปรที่
สาคัญซึ่งจาเป็ นในการนามาพิจารณาถึงสภาวะเงื่อนไขในการทางานด้วย
คือ ค่าแรงบิดและความเร็ วรอบ ตามสมการที่ (1)
Horsepower = Torque x Speed
(1)
โดยที่ Horsepower คือ ค่าพิกดั กาลังแรงม้าของมอเตอร์
(1 hp = 746 Watt)
Torque คือ ค่าแรงบิดที่แกนของมอเตอร์ (Nm.)
Speed คือ ค่าความเร็ วรอบมอเตอร์ (rad/sec)
โดยปกติมอเตอร์ ที่ทางานที่ความเร็ วต่ามักจะมีค่าแรงบิดสู งถ้าคิด
จากค่า ก าลัง แรงม้าที่ เ ท่ ากัน ดัง นั้น เพื่ อการทนต่อ ค่ า แรงบิ ด ที่ สู ง ได้
มอเตอร์ ท างานที่ ค วามเร็ ว รอบต่ าจึ งต้องมี ก ารออกแบบหรื อต้องการ
ส่ วนประกอบที่แข็งแรงกว่ามอเตอร์ ที่ทางานรอบสู ง จึงทาให้โดยทัว่ ไป
มอเตอร์ รอบต่ามักจะมี ขนาดใหญ่ กว่า น้ าหนัก มากกว่า รวมถึ งมี ราคา
แพงกว่ามอเตอร์รอบสู งด้วย
2.1.2 ค่ากระแสพิกดั (Current Rating) หมายถึ งปริ มาณกระแส
ด้า นเข้าของมอเตอร์ ภ ายใต้ส ภาวะ การท างานแบบเต็ม ที่ (Full-load)
โดยทัว่ ไปค่ากระแสพิกดั ที่ ระบุไว้บนแผ่นป้ ายข้อมูลมักถูกนามาใช้ใ น
การค านวณเพื่ อ หาขนาดของอุ ป กรณ์ ป้ องกัน การขับ โหลดเกิ น ของ
มอเตอร์ อย่างไรก็ตาม มอเตอร์ บางตัวอาจยอมให้มีการทางานเกิ นจากค่า
พิกดั กระแสได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย หากมอเตอร์ ตวั นั้นมีการ
ระบุค่าตัวประกอบ บริ การ (Service Factor: SF) มากกว่า 1.0 ยกตัวอย่าง
เช่น ถ้ามอเตอร์มีการระบุค่า SF = 1.15 จะมีความหมายว่ามอเตอร์ สามารถ
ขับโหลดเกินจากค่าพิกดั ได้ 15%
2.1.3 รหั ส อัก ษร (Code Letter) มาตรฐาน NEMA
ก าหนดให้ ใ ช้ร หัส อัก ษรนี้ เพื่ อ ค านวณหาค่ า กระแสขณะยึ ด โรเตอร์
(Locked rotor current) หรื อค่ า กระแสกระชากขณะสตาร์ ท (Starting
inrush current) กรณี สตาร์ ทโดยตรง (Direct online) ซึ่ งรหัสอักษรนี้ จะมี
ความสัมพันธ์ตามค่า kVA/hp ประโยชน์จากการทราบค่ากระแสกระชาก
ขณะสตาร์ท ก็เพื่อใช้สาหรับการตั้งค่ากระแสของอุปกรณ์ป้องกันกระแส
เกิ น ของ มอเตอร์ (Overcurrent device) โดยจะต้อ งตั้ง ให้ มี ค่ า สู ง กว่ า
เพื่อให้มอเตอร์สามารถสตาร์ทได้

2.2 ค่ าประสิทธิภาพ (Efficiency)
โดยทัว่ ไปค่าประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ ไฟฟ้ าเหนี่ ยวนาจะอยู่
ในช่วงประมาณ 75% – 98% และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการออกแบบ

รวมถึ งช่ วงอายุการใช้งาน ซึ่ งสามารถแบ่งมอเตอร์ ตามประสิ ทธิ ภาพได้
เป็ น 3 ประเภทคื อ มอเตอร์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง มอเตอร์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มาตรฐาน และมอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพต่ า โดยมอเตอร์ แต่ละประเภทจะมี
ค่าประสิ ทธิ ภาพต่างกันประมาณ 4% อย่างไรก็ตาม ค่าประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานของมอเตอร์ ยงั ขึ้นอยูก่ บั ขนาดของโหลดที่ขบั ด้วยดังแสดงใน
รู ปที่ 1 ซึ่งอาจกล่าวได้วา่ ช่วงการขับโหลดที่เหมาะสมเพื่อจะให้มอเตอร์ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดควรอยู่ที่ ประมาณ 80% - 100% ของค่าพิกดั และที่
สาคัญควรหลี กเลี่ ยงการให้มอเตอร์ ขบั โหลดต่ ากว่าค่าพิกดั มากๆ หรื อ
การ เดิ นเครื่ องเปล่ า (No-load operation) เพราะจะท าให้ ม อเตอร์ มี ค่ า
ประสิ ทธิภาพการทางานต่า

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าประสิ ทธิ ภาพ
และการขับโหลดของมอเตอร์

3. วิธีการดาเนินการวิจยั
3.1 ศึกษาวิธีการวัดประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ เหนี่ ยวนา 3 เฟสที่
สภาวะการทางานจริ ง วิธีการวัดประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์เหนี่ ยวนาแบบ
3 เฟส ด้วยวิธีการวัดประสิ ทธิ ภาพของ มอเตอร์ ตามมาตรฐานที่ยอมรับ
กันแพร่ หลายคือ มาตรฐาน IEC60034 และ IEEE-112 โดยใช้เครื่ องมือ
วัดพื้นฐานคลิปแอมป์ แคลมป์ มิเตอร์ (Clamp Meter)
3.2 ศึ กษาวิธีก ารวัดประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ เหนี่ ยวนา 3 เฟส
ตามมาตรฐาน IEC60034 และ IEEE-112
ทาการศึกษาวิธีการวัดประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ตามมาตรฐาน
IEC60034 และ IEEE-112 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานที่ ก ล่ า วถึ ง การทดสอบ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพการทางานของมอเตอร์ เหนี่ ยวนา 3 เฟส ที่สภาวะ
การทางานจริ งและนาข้อมูลมาเปรี ยบเทียบ ค่าประสิ ทธิ ภาพจาก(Name
plate) หาค่ าความแตกต่ างว่ามี ข ้อ ดี ข ้อเสี ยเหมื อนกัน หรื อ แตกต่า งกัน
อย่า งไรเพื่ อ ที่ จ ะสามารถน ามาตรฐานนี้ มาเป็ นส่ ว นประกอบในการ
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ตรวจวัดและประเมินหาประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ เหนี่ ยวนา 3 เฟสได้
เป็ นต้น
3.3 ศึกษาการเปรี ยบเทียบวิธีการวัดและประเมินประสิ ทธิภาพของ
มอเตอร์ เหนี่ ยวนา 3 เฟส ด้วยวิธีหาค่าแรงดัน ค่ากระแสและกาลังไฟฟ้ า
ของมอเตอร์ ที่สภาวะการทางานจริ งการวัดค่าต่างๆ ในสภาวะการทางาน
จริ งของมอเตอร์ 3 เฟส มีเงื่อนไขว่าค่าแรงดันจะต้องเป็ นค่าที่วดั แบบสาย
ถึงสาย (Line-to-Line voltage) เช่นเดี ยวกับค่ากระแส (Line current) โดย
หากค่ า กระแสในแต่ ล ะสายที่ ว ัด ได้มี ค่ า ไม่ เ ท่ า กัน อาจใช้ ค่ า เฉลี่ ย ได้
สาหรั บ ค่า ก าลัง ไฟฟ้ าที่ วดั ต้องเป็ นก าลังรวมทั้ง 3 เฟส (Pin) ซึ่ งหาก
เครื่ องวัดที่ใช้เ ป็ นแบบ 1 เฟส ให้ นาค่ากาลังไฟฟ้ าที่ วดั ได้คู ณด้วยสาม
ก่อนนาไปคานวณ

4.ผลการดาเนินงานวิจยั
จากตารางที่ 1 และรู ปที่ 3 สามารถจาแนกผลการหาประสิ ทธิภาพ
ตามประเภทของการใช้งาน โดยเปรี ยบเทียบระหว่างค่าจากการวัด กับ ค่า
ประสิ ทธิภาพจากเนมเพลตได้ดงั นี้
4.1 จากผลการทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ เหนี่ยวนา 3
เฟส ที่ สภาวะการทางานจริ ง พบว่า มอเตอร์ ที่ใช้งานในส่ วนของปั้ มสู บ
น้ าหมุนเวียนในหอกลัน่ ซึ่ งมีการใช้งานตลอด 24 ชม. มีขนาด 5.36 HP,
จากการวัด หาค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของมอเตอร์ จ าก(Name plate) นั้ นมี
ประสิ ทธิภาพ 84.3% ประสิ ทธิภาพจากการวัดจริ งได้ 81.85% โดยคิดเป็ น
เปอร์ เซ็นต์ความแตกต่างที่ลดลงได้ 2.45%
ตารางที่ 1 ตารางค่าเฉลี่ยของการวัด ค่ากระแส แรงดัน กาลังไฟฟ้ า ค่า
เพาเวอร์ แฟกเตอร์ และค่าประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ เหนี่ ยวนา 3 เฟส
จานวนทั้งสิ้ น 10 ตัว วัดทั้งหมด 4 ครั้งๆ ละ 1 สัปดาห์ เป็ นเวลา 1 เดือน

รูปที่ 2 การวัดค่ากระแส ค่าแรงดัน และค่ากาลังไฟฟ้ าของมอเตอร์ 3 เฟส
3.3.1 จากวิ ธีก ารวัด และการหาค่ากระแส ค่าแรงดัน และค่ า
กาลังไฟฟ้ าของมอเตอร์ 3 เฟส จะทาให้สามารถประเมินประสิ ทธิ ภาพ
ของมอเตอร์ได้ตามสมการดังนี้
𝜂=

𝑃𝑜𝑢𝑡
𝑃𝑖𝑛

𝑥100 %

(2)

3.4 วิเคราะห์เนื้อหาและรวบรวมข้อมูล
เมื่อผ่านการตรวจสอบ ก็ถึงขั้นตอนการวิเคราะห์และเก็บข้อมูล
ต่างๆ จากการทดสอบและการตรวจวัดและประเมินหาประสิ ทธิ ภาพของ
มอเตอร์ เ หนี่ ย วน า 3 เฟส โดยการใช้ สู ต รพื้ น ฐานในการค านวณหา
ประสิ ทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนา 3 เฟส ต่อไป
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4.2 จากผลการทดสอบหาประสิ ทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ ยวนา
3 เฟส ที่สภาวะการทางานจริ ง พบว่า มอเตอร์ ที่ใช้งานในส่ วนของปั้ มสู บ
น้ าส่ าในหอกลัน่ ซึ่ งมี การใช้งานตลอด 24 ชม. มี ขนาด 14.75 HP, จาก
การวั ด หาค่ า ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ จาก(Name plate) นั้ นมี
ประสิ ทธิภาพ 87.4% ประสิ ทธิ ภาพจากการวัดจริ งได้ 84.5 % โดยคิดเป็ น
เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างที่ลดลงได้ 2.9%
4.3 จากผลการทดสอบหาประสิ ทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ ยวนา
3 เฟส ที่สภาวะการทางานจริ ง พบว่า มอเตอร์ ที่ใช้งานในส่ วนของปั้ มสู บ
น้ ากากส่าเอาไปทิ้ง ซึ่งมีการใช้งานตลอด 24 ชม. มีขนาด 20 HP, จากการ
วัดหาค่าประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ จาก(Name plate) นั้นมี ประสิ ทธิ ภาพ
91.7% ประสิ ทธิ ภาพจากการวัดจริ งได้ 89.38% โดยคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์
ความแตกต่างที่ลดลงได้ 2.32%
4.4 จากผลการทดสอบหาประสิ ทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ ยวนา
3 เฟส ที่สภาวะการทางานจริ ง พบว่า มอเตอร์ ที่ใช้งานในส่ วนของปั้ มสู บ
น้ าหล่อเย็น ซึ่ งมีการใช้งานตลอด 24 ชม. มีขนาด 30 HP, จากการวัดหา
ค่าประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ จาก(Name plate) นั้นมีประสิ ทธิ ภาพ 91.5%
ประสิ ท ธิ ภาพจากการวัดจริ ง ได้ 90.5% โดยคิ ด เป็ นเปอร์ เ ซ็ น ต์ค วาม
แตกต่างที่ลดลงได้ 1%
4.5 จากผลการทดสอบหาประสิ ทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ ยวนา
3 เฟส ที่สภาวะการทางานจริ ง พบว่า มอเตอร์ ที่ใช้งานในส่ วนของปั้ มสู บ
น้ าโสโครก ซึ่ งมีการใช้งานตลอด 24 ชม. มีขนาด 25 HP, จากการวัดหา
ค่าประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ จาก(Name plate) นั้นมีประสิ ทธิ ภาพ 92.2%
ประสิ ทธิ ภ าพจากการวัด จริ ง ได้ 91.1% โดยคิ ด เป็ นเปอร์ เ ซ็ นต์ค วาม
แตกต่างที่ลดลงได้ 1.1%

เกี่ ย วข้อ งกับ การใช้ ง านมอเตอร์ ไ ฟฟ้ าอี ก ทั้ง เป็ นแนวทางในการวาง
แผนการบารุ งรักษามอเตอร์ไฟฟ้ าอีกด้วย
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5.สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
จากการตรวจวัดหาประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์เหนี่ ยวนา 3 เฟส
แล้วพบว่าประสิ ทธิภาพของมอเตอร์ 3 เฟส ที่สภาวะการทางานจริ งนั้นจะ
มี ค่ า ต่ า กว่ า ค่ า ใน(Name Plate) อยู่ ไ ม่ ห่ างกั น มากนั ก เนื่ องจากค่ า
ประสิ ทธิ ภาพการท างานของมอเตอร์ ใน ( Name Plate) จะมี ค่ า
ประสิ ทธิ ภาพอยูท่ ี่ประมาณ80-95% แต่ที่สภาวะการทางานจริ ง มอเตอร์
จะมี ค่ าประสิ ทธิ ภาพลดลงประมาณ 1%-2.9% สาเหตุ เ กิ ด จากการขับ
โหลดที่ต่ากว่าค่าพิกดั หรื อการชารุ ดภายในตัวของมอเตอร์ เพียงเล็กน้อย
แต่ไ ม่ได้ส่ ง ผลกระทบต่ อประสิ ท ธิ ภาพของมอเตอร์ ม ากนัก จากการ
ประเมิ น หาประสิ ทธิ ภ าพของมอเตอร์ นั้ นถื อ ว่ า มอเตอร์ ย ัง คงมี
ประสิ ทธิ ภาพการใช้งานที่ดีอยู่ แต่ถา้ ประเมินประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์
แล้วถ้าพบว่ามอเตอร์ มีประสิ ทธิ ภาพต่ากว่า 50% ควรพิจารณาว่าควรจะ
เปลี่ยนมอเตอร์ ใหม่หรื อไม่ ซึ่ งผูว้ ิจยั ห่ วงเป็ นอย่างยิ่งว่างานวิจยั ชิ้ นนี้ จะ
เป็ นแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า และเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่สนใจหรื อผูท้ ี่
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ระบบการพิสูจน์ ตวั ตนและบันทึกการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์ ใบหน้ า
Authentication and Accounting System for Data Center Physical Security
By Using Face Recognition Method
วชิรนันท์ ปุ้ม
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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ นาเสนอผลการศึกษาระบบความปลอดภัยขั้น
สูงเพื่อควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยใช้วธิ ีการตรวจจับและ
วิเคราะห์รูปแบบของใบหน้ามนุษย์ โดยใช้อุปกรณสมองกลแบบฝงตัวที่
สามารถหาซื้อได้ง่ายและราคาถูกในท้องตลาดปั จจุบนั มาใชพฒั นาและทา
การทดสอบเสมือนจริ งทั้งในห้องทดลอง และในพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
ทีมวิจยั ได้ศึกษาทดลองและออกแบบทัง้ ทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ควบคู่กนั ไปจนได้ชิ้นงานทดลองต้นแบบที่น่าพอใจ ซึ่งสามารถนำมาแก้
ไขปั ญหาวิจยั ที่ตั้งไว้ได้เกือบทั้งหมด เช่น ปั ญหาด้านงบประมาณจัดซือ้
และการติดตั้งระบบความปลอดภัยขั้นสู ง สาหรับควบคุมการเข้าและออก
ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถวิเคราะห์ใบหน้า อีกทั้งปั ญหาระบบ
บันทึกและแจ้งเตือนที่โดยทัว่ ไปนั้นไม่สามารถเชื่อมกับฐานข้อมูลภาย
นอก ได้ และปัญหาการแจ้งเตือนที่ใช้ได้เพียงการส่งข้อความสั้น (SMS)
ั กวิจยั ยังได้นาองค์ความรู ้ที่ได้จากการศึกษางานวิจยั นี้รวบ
เป็ นต้น อีกท้งนั
รวมเป็นหลักสู ตรระยะสั้นถ่ายทอดให้แก่ นักศึกษา และบุคลากรภาย
นอก ในทุกแง่มุมของการทดลอง เช่น การทดสอบภาคสนาม และการ
ปรับใช้งานในสภาพแวดล้อมจริ งอันเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาตลอดจน
ผูด้ ูแลระบบที่สนใจ สามารถนาไปสร้างระบบความปลอดภัยขั้นสู งเพื่อ
ควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์ได โดยใช้วธิ ีการตรวจจับใบหน้า
ตั้งแแต่ขั้นตอน ออกแบบ การเลือกอุปกรณ์ และเพื่อนาองค์ความรู ้อื่นจาก
งานวิจยั นั้ไปปรับใช้ในองค์กรได้ต่อไป
คาสาคัญ: ระบบควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์สมองกล
แบบฝังตัว, การวิเคราะห์ใบหน้า, การจัดการเทคโนโลยีสาร
สนเทศ

Abstract
This paper presents a study of an advanced security system to
control access to the data center physical security by using the facerecognition system method to detecting and analyzing human faces using
embedded mechanical devices. Nowadays, everyone can be purchased all

devises and equipment’s system in the current market. We have
developed and performed practical tests in both the laboratory and in the
real data center area. The research team has studied and experimented
with both hardware, and software, which can be used to solve almost
research problems such as budget issues, expensive procurement, and
recording data file that are generally unable to connect to external
database further problem of the notification system have only short
messages (SMS). The research team able to incorporate the knowledge
gained from this research into several short-term courses. Moreover, we
have transferred this knowledge to students and external staff in all
aspects of field designed, testing and deployment plan for maximum
benefiting to who interesting can develop then implement this system on
their infrastructure needed as well.
Keywords: Data Center Physical Security, Embedded Device, Face
Recognition System, Information Technology Management

1. บทนา
ศู นย์คอมพิวเตอร์ เป็ นสถานที่ สาคัญที่ ใช้สาหรั บจัดเก็บหรื อ
จั ด วางเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย (Computer Server) และอุ ป กรณ์
เครื อ ข่ า ยต่ า ง ๆ (Network Equipment) ซึ่ งจะมี จ านวนมากหรื อน้อ ยก็
ขึ้ นอยู่ ก บั ประเภทธุ ร กิจ เพราะทุ ก วัน นี้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญ ทุ กองค์กรควรต้องมีกระบวนการเพื่อควบคุมและ
กระบวนการในการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัยทางกายภาพและ
การควบคุ ม สภาพแวดล้ อ มภายในศู น ย์ค อมพิ ว เตอร์ ใ ห้ เ หมาะสม
เนื่ องจากห้องศู นย์คอมพิวเตอร์ ไม่ ใช่ เ พียงแค่ ห้องหรื ออาคารที่ เราเก็บ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและอุปกรณ์เครื อข่ายต่ าง ๆเท่ านั้น แต่ เราต้อง
ให้ความตระหนักว่าข้อมูลสาคัญทุกอย่างของหน่วยงาน [1] ตัวอย่างเช่ น
อีเมล์ (e-mail) เอกสารต่างๆ จนถึงข้อมูลที่ทุกหน่วยงานเก็บไว้บนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งหมดล้วนถูกบันทึกจัดเก็บ หรื อกาลังท างานอยู่บ น
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เครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งสิ้ น อีกทั้งข้อมูลบางส่ วนก็กาลังทางานและ
จัดส่ งข้อมูลสาคัญต่างๆด้วยอุปกรณ์เครื อข่ายที่มีในศูนย์คอมพิวเตอร์ น้ นั
ด้วย ดังนั้นการรั กษาความปลอดภัยเพื่อให้มีระบบการตรวจสอบบุคคล
และบันทึกการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้มีความปลอดภัยสู งสุ ดจึ ง เป็ น
สิ่ งสาคัญลาดับแรกที่ ทุกองค์กรต้องกระทาเป็ นมาตรการพื้น ฐานด้ า น
ความมัน่ คงปลอดภัยระบบสารสนเทศ อีกทั้งหากหน่วยงานใดจาเป็ นต้อง
ได้ก ารรั บ รองมาตรฐานสากลการจัด การความปลอดภัย ของข้ อ มู ล
(Information Security Management Systems : ISMS) หรื อ ISO 27001 [2]
มาตรฐานนี้ ได้ให้ต้นแบบการรั กษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อการนาไป
ปฏิ บัติ อี ก ทั้ง รวมถึ ง แนวทางการบริ หารจัด การความปลอดภั ย ตาม
มาตรฐานไว้ ห มดแล้ ว ซึ่ งมาตราการรั กษาความปลอดภั ย ศู น ย์
คอมพิวเตอร์ ได้ถูกระบุ อย่างชัดเจนตามข้อกาหนดที่ 5 การควบคุ มการ
เข้าถึ ง (Access Control) ข้อที่ 7 ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อม (Physical and environmental Security) และข้อที่ 8.4 การ
บันทึกข้อมูลล็อกและการเฝ้าระวัง (Logging and Monitoring) เป็ นต้น ซึ่ ง
ในบทความวิจยั นี้ได้ทาการศึกษาระบบตรวจสอบบุคคลและบันทึกการ
เข้า ออกศู น ย์ค อมพิ ว เตอร์ ด้ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ใ บหน้า จากอุ ป กรณ์ที่
สามารถจัด หาซื้ อได้ง่ า ยในงบประมาณต่ า แต่ ใ ห้ป ระสิ ท ธิ ภ าพการ
ตรวจสอบรวมถึ งการแจ้งเตื อนที่ดีเทียบเท่ากับระบบการตรวจสอบและ
บันทึกที่มีราคาแพงที่เราอาจจาเป็ นต้องสั่งซื้ อจากต่างประเทศเท่านั้นด้วย

2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2.1 Embedded system
ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded syatem) คือ ระบบที่ทําหนา
ที่ช่วยเพิ่มความฉลาดให้กบั อุปกรณ์โดยการฝังชิป (chip) หรื อไมโคร
โพรเซสเซอร์ที่ออกแบบมาเฉพาะ [3] เข้าไปในอุปกรณ์เพื่อช่วยในการ
ประมวลผลในการทางาน ซึ่งแตกต่างจากระบบประมวลผลโดยใช้กบั
เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊ หรื อ สถานีงาน ระบบฝังตัวนั้นถูกนามา
ใช้กนั อย่างแพร่หลายในรถยนต์ เครื่ องบิน รถไฟ ยานอวกาศ
กล้องถ่ายรู ป อุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟาในบ้านหรื อสานักงาน และ โทรศัพท์
มือถือ รวมถึงพวกพีดีเอ ตลอดจนของเล่น อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยหลัก
การทางานของระบบสมองกลฝังตัว คือ จะมีสญ
ั ญาณข้อมูลเข้า (Input)
จากอุปกรณ์เซนเซอร์ (Sensor) เข้าสู ่ระบบ และมีสญ
ั ญาณผลลัพธ์
(Output) ของระบบไปควบคุมบังคับสวิตชเครื่ องควบคุมต่าง ๆ [4]

2.2 การรู้จาใบหน้ า (Face Recognition)
คือ กระบวนการที่ได้นาภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้และประมวล
ผลแล้วจากขั้นตอนการตรวจจับใบหน้า มาเปรี ยบเทียบกับฐานข้อมูลของ
ใบหน้าเพื่อระบุว่าใบหน้าที่ตรวจจับได้ตรงกับบุคคลใด [5] ตัวอย่างของ
อัลกอริ ทึมการรู ้จาใบหน้า ยกตัวอย่างเช่น Principal

Component Analysis (PCA) หรื อ Principal Component Analysis [6-7]
เป็ นเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักคือเทคนิคในการผสมลักษณะ
เด่นในเวคเตอร์นาเข้าเพื่อสร้ างเวคเตอร์ ใหม่ที่อยู่ในปริ ภูมิ (subspace) ที่
มี มิติน้อยกว่าเวคเตอร์ เดิ มโดยการผสมที่ เราใช้น้ นั จะเป็ นการผสมเชิ ง
เส้นตรงหรื อ linear combination นัน่ คือการเอาลักษณะเด่นมาคูณค่ าคงที่
บางอย่ า งแล้วค่ อยบวกกัน การน า PCA มาใช้ใ นการพัฒ นาระบบรู ้ จา
ใบหน้าก็จะทาได้โ ดยการแปลงภาพถ่ า ยใบหน้าบุ ค คลสองมิ ติ ไ ปเป็ น
เวคเตอร์ หนึ่ งมิ ติ และเก็บไว้ในฐานข้อมู ล และเมื่ อต้องการนารู ป ภาพ
ใบหน้าบุคคลที่สนใจมาเปรี ยบเทียบก็จะทาการแปลงภาพใบหน้านั้นเป็ น
เวคเตอร์หนึ่งมิติดว้ ย แล้วนาเวคเตอร์ไปเปรี ยบเทียบกับภาพในฐานข้อมูล
เพื่อหาผลลัพธ์

2.3 Internet of Things หรื อ ไอโอที (IoT)
หมายถึง เครื อข่ายของวัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่ งปลูกสร้าง และ
สิ่ งของอื่น ๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อม
ต่อรวมกับเครื อข่ายฝังตัวอยู่ และทาให้วตั ถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึก
และแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ งทาให้วตั ถุสามารถ
รับรู ส้ ภาพแวดล้อมและถูกควบคุมได้จากระยะไกลผ่านโครงสร้างพื้นฐาน
เครื อข่ายที่มีอยู่แล้ว สงผลทําให้เราสามารถผสานโลกกายภาพกับระบบ
คอมพิวเตอร์ได้แนบแน่นมากขึน้
[8] ผลที่ตามมาคือประสิ ทธิภาพ
ความแม่นยา และประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อ IoT ถูกเสริ ม
ด้วยเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์
ซึ่งสามารถเปลี่ยนลักษณะทางกลได้
ตามการกระตุ้น ก็จะกลายเป็ นระบบที่ถูกจัดประเภทโดยทัว่ ไปว่าระบบ
ไซเบอร์-กายภาพ (cyber-physical system) [9] ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยี
อย่าง กริ ดไฟฟ้าอัจริ ยะ (สมาร์ตกริ ด) บ้านอัจฉริ ยะ (สมาร์ตโฮม)
ระบบขนส่งอัจฉริ ยะ (อินเทลลิเจนต์ทรานสปอร์ต) และเมืองอัจฉริ ยะ
วัตถุแต่ละชิ้นสามารถถูกระบุได้โดยไม่ซากั
(สมาร์ตซิต)้ี
้ นผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ฝังตัว และสามารถทางานร่วมกันได้บนโครงสร้างพื้นฐาน
อินเทอร์เน็ตที่มีอยู่แล้วในปั จจุบนั
ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าเครื อข่ายของ
สรรพสิ่ งจะมีวตั ถุเกือบ 50,000 ล้านชิ้นภายในปี 2020 ตัวอย่างใน
ตลาดขณะนี้ เช่น เทอร์โมสตัตอัจฉริ ยะ และเครื่ องซักผ้า-อบผ้าที่ตอ่
กับเครื อข่าย WiFi เพื่อให้ สามารถดูสถานะจากระยะไกลได้ [10]

2.4 Node-RED
Node-RED เป็ นเครื่ องมื อสาหรั บนักพัฒนาโปรแกรมในการ
เชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ ฮ าร์ ดแวร์ เ ข้ า กับ APIs (Application Programming
Interface)[11] ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม แ บ บ Flow-Based
Programming ที่มีหน้า UI สาหรับนักพัฒนาให้ใช้งานผ่าน Web Browser
ท าให้การเชื่ อมต่ อเส้นทางการไหลของข้อมู ลนั้นเป็ นเรื่ องง่าย เนื่ องจาก
Node-RED เป็ น Flow-Based Programming นั้นท าให้เราแทบจะไม่ ต้อง
เขี ย น Code ในการพัฒ นาโปรแกรม แค่ เ พี ย งเลื อ ก Node มาวางแล้ว
เชื่ อ มต่ อ ก็ส ามารถควบคุ ม I/O ได้[12] โดย Node-RED จะมี Node ให้
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เลือกใช้งานอย่างหลากหลายสามารถสร้ างฟังก์ชัน JavaScript ได้โดยใช้
Text Editor ที่ มี อ ยู่ ใ น Node-RED และยั ง สามารถบั น ทึ ก Function,
Templates, Flows เพื่อไปใช้งานกับงานอื่นต่อไป Node-RED นั้นทางาน
บน Node.js ทาให้เหมาะสาหรับการใช้งานกับ Raspberry Pi เนื่องจากใช้
ทรั พยากรน้อยขนาดไฟล์ไม่ ใหญ่ และ Node.js ยังทาหน้าที่ เป็ นตัวกลาง
ให้ Raspberry Pi สามารถติดต่อกับ Web Browser และอุปกรณ์อื่นได้[13]
Start
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3.2 ติดตั้งระบบ
ที ม วิ จัย ได้ อ อกแบบและพัฒ นาระบบนี้ ด้ว ยภาษาไพธอน
(Python) เพื่ อ จุ ด ประสงค์ใ ห้ร ะบบนี้ ส ามารถท างานได้ต้ ัง แต่ อุ ป กรณ์
พกพาขนาดเล็ก เช่ น Raspberry Pi ไปจนถึ งเครื่ องแม่ ข่าย(Server) ขนาด
ใหญ่ และเพื่อให้ระบบทั้งหมดไม่ มีขอ้ กังวลด้านลิ ขสิ ทธิ์ ในการเรี ยกใช้
งาน การแก้ไขปรับปรุ ง และการเผยแพร่ โปรแกรมทั้งหมดในงานวิจัยชิ้ น
นี้ ทีมพัฒนาจึงเลือกใช้ OpenCV [15] ซึ่ งเป็ นโอเพนซอร์ส ( Open Source
) มาใช้ใ นการพัฒ นางานตรวจจับ และการประมวลผลภาพ ( Image
processing ) โดยมี ข้ ัน ตอนการท างานแสดงตามรู ป ที่ 1 อี ก ด้า นหนึ่ ง
เพื่อให้ครอบคลุมงานด้านความมัน่ คงปลอดภัยที่เกีย่ วข้องโดยตรงกับการ
พิ สู จ น์ตัว ตน ที ม งานวิจัย จึ ง ได้ออกแบบให้ ระบบนี้ เ ป็ นระบบที่ มีการ
ยืนยันตนสองขั้นตอน ( Two-factor authentication ) โดยการเพิ่มชุ ดแผง
ตัวเลข ( Numeric keypad) มาผสมกับระบบตรวจจับใบหน้า ซึ่ งจากการ
ออกแบบขั้น ต้น ทั้ง หมดที่ ก ล่ า วมานั้น ที ม งานวิจัย ได้เ ลื อ กพัฒ นาบน
อุ ปกรณ์พกพาขนาดเล็ก คื อ Raspberry Pi ประกอบกับใช้กล้องเว็บแคม
(Webcam) ขนาดเล็กเป็ นตัวต้นแบบเพื่อใช้ในการทดลองทุกขั้นตอนของ
งานวิจยั ชิ้นนี้ โดยส่ วนประกอบของระบบฯนี้แสดงตามรู ปที่ 2

4. ผลการทดลอง
4.1 การปรับขนาดรูปภาพเปรียบเทียบกับผลความแม่ นยา

End

รู ปที่ 1 ขั้นตอนการทางานของระบบฯ

3. การทดลอง
3.1 การออกแบบการทดลอง
การทดลองนี้กระทาในสภาพแวดล้อมเครื อข่ายจาลองโดยการเลื อก
เลื อกใช้ hypervisors สร้ างเครื่ องแม่ ข่ายจาลอง 3 เครื่ องเพื่อสร้ างเครื่ อง
ระบบทั้ง หมดด้ว ย vSphere ESXi 6.5 โดยเลื อ กจากการเปรี ยบเที ย บ
ประสิ ทธิ ภาพของ Total compile workloads ที่ใช้เวลาน้อยที่สุด[14]
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เพื่อวิจัยเปรี ยบเที ยบ และเพื่อใช้ในการออกแบบระบบให้มี
ความเหมาะสม ทีมนักวิจยั จึงทาการทดสอบว่าขนาดของรู ปภาพที่ได้จาก
กล้องเว็บแคม (Webcam) มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของระบบฯ
หรื อไม่โดยตารางที่ 1 คือผลการทดสอบปรับลด/เพิ่มขนาดของรู ปภาพที่
ตัวกล้อง และวัตถุอยู่ที่ระยะเดียวกัน โดยทดสอบเทียบชิ้นงานต้นแบบกับ
ระบบที่มีจาหน่ายในตลาดปั จจุบนั สองยี่ห้อ ผลทดสอบพบว่าขนาดของ
รู ปภาพมี นัยสาคัญที่ ส่งผลกระทบให้ค่าความถู กต้องของการตรวจจับ
และเวลาที่ ใช้ประมวลผลภาพมี ค่ามากขึ้ น หรื อลดต่ าลงได้ ซึ่ งจากการ
ทดลองซ้ าหลายรอบพบค่ า เฉลี่ ยที่ ให้ค่าที่ ดีที่สุด ระหว่ างความถู ก ต้อ ง
แม่ นยา และค่ าความเร็ วในการประผลภาพคื อ ค่ าความคมชัด ของรู ปที่
1600x1200 อี กทั้งนักวิจัยยังพบอี กว่าการปรั บค่ าความคมชัดที่ มากกว่า
1600x1200 ไม่ ได้ช่วยให้ผลการตรวจจับ แม่ นยาขึ้ นอี กทั้งส่ งผลกระทบ
เวลาประมวลผลภาพที่มากขึ้นโดยไม่จาเป็ นอีกด้วย ตามรู ปที่ 3

Raspberry Pi

Two-Factor Authentication (2FA)

Access control

IT Services Mgmt

User Database

รู ปที่ 2 ส่ วนประกอบของระบบฯ

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบปรับลด/เพิ่มขนาดของรู ปภาพ
Pixel
352x288
640x480
1280x1024
1600x1200
2048x1536
2560x1920

Accuracy of Processing Time Accuracy of
Accuracy of
Prototype (s) of Prototype product A (USA) product B ( Japan )
65%
1.68
77%
75%
71%
1.62
85%
79%
77%
2.31
90%
88%
82%
2.92
90%
91%
85%
3.55
92%
91%
85%
3.81
92%
91%
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รู ปที่ 3 ผลการทดสอบปรับลด/เพิ่มขนาดของรู ปภาพเป็ นเปอร์เซ็นต์

5. สรุป
จากการวิจัยเปรี ยบเที ยบระบบการพิสูจน์ตัวตนและบัน ทึ ก
การเข้า ออกศู นย์คอมพิ วเตอร์ ด้วยวิธี การวิ เ คราะห์ใบหน้า นี้ เที ย บกับ
ระบบสาเร็ จรู ปที่มาจากโรงงาน เราพบว่าระบบต้นแบบนี้สามารถท างาน
ได้เ ที ย บเท่ า และน่ า สนับ สนุ น ให้มี ก ารค้น คว้า วิ จัย ต่ อ ยอดต่ อ ไปให้
สามารถทาเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ท างการค้า ได้ ด้วยในมุ มทางธุ รกิจจะพบว่ า
ระบบนี้แสดงถึงต้นทุนการผลิตที่ต่า ประกอบกับความสามารถของระบบ
ที่ อ อกแบบมาให้ ส ามารถทาซ้ า ได้โดยง่ า ย และเมื่ อ พิจ ารณาในคุ ณค่ า
งานวิ จัย ส่ ว นที่ ที ม วิ จัย คิ ด ว่ า มี ป ระโยชน์ที่ สุ ด คื อ ด้า นการศึ ก ษาที่ ทีม
นักวิจัยได้รวบรวมทุกกระบวนงาน ตั่งแต่ การออกแบบระบบ การเขี ยน
โปรแกรม การแก้ไขปั ญหาในด้านต่ างๆทาเป็ นหลักสู ตรระยะสั้นพร้อม
ทั้ง ได้ท าการถ่ า ยทอดให้แ ก่นัก ศึ ก ษา และประชาชนทั่ว ไปในรอบปี
การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา อัน เป็ นการเผยแพร่ อ งค์ค วามรู ้ ด้ า นเทคโนโลยี
Internet of Things ตามนโยบาย Thailand 4.0
ในอนาคตด้องการศึ กษาผลกระทบจากบั จจัยเกีย่ วข้องด้า น
ประสิ ท ธิ ภ าพเช่ น ความเร็ ว ของระบบเครื อข่ า ย ชนิ ด ของหน่ ว ย
ประมวลผล ขนาดหน่ ว ยความจ า ชนิ ด ของหน่ ว ยเก็บ ข้อ มู ล รวมถึ ง
ความเร็ วในการเขียนอ่านข้อมูล ตลอดจนนา Cloud Computing หรื อ การ
ประมวลผลแบบคลาวด์มาใช้ในงานวิจัยด้วยเพื่อให้ครอบคลุม ทุกความ
ด้องการของทุกภาคส่ วนต่อไป
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การวัดและการถอดแบบค่ าเก็บประจุเชื่ อมต่ อของสายสั ญญาณในวงจรรวมขนาดใหญ่
Measured and Extraction of Coupling Capacitive of Metal Interconnect Layers in VLSI
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการออกแบบการวัดและการถอดแบบค่า
เก็ บ ประจุ เชื่ อ มต่ อ ของสายสั ญ ญาณในวงจรขนาดใหญ่ (VLSI) ใช้
โค รงส ร้ า งแ บ บ multi-fringe ข องส ายสั ญ ญ าณ ชั้ น โล ห ะ1 แ ล ะ
สายสัญญาณชั้นโลหะ2 โดยมีมีพ้นื ที่เท่ากับ 2.8104 m2 และความยาว
เส้ น รอบวง 3.1610 4 m (L = 400 m, no. strip = 80) อัต ราส่ วน
ระหว่างความกว้างของสายสัญญาณกับระยะห่ างของสายสัญญาณ(W/LS)
มีค่าเป็ น 0.9 / 0.6, 0.9 / 0.9, 0.9 / 1.05 และ 0.9 / 1.2 ตามลาดับ ความถี่
ที่ วั ด 1 0 kHz, 1 0 0 kHz, 2 5 0 kHz, 5 0 0 kHz, 1 MHZ แ ล ะ 5 MHz
ผลการทดลองแสดงให้ เห็ น ว่า ค่าเก็บ ประจุ เชื่ อมต่ อของสายสัญ ญาณ
หน่ วยความยาว 1 หน่ ว ย (F/m) มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ นเมื่ อ ช่ อ งว่ า งระหว่ า ง
สายสัญ ญาณลดลง แบบจาลองค่ าเก็บ ประจุ เชื่ อมต่อของสายสัญ ญาณ
มีความสาคัญอย่างมากในการจาลองการทางานของวงจรขนาดใหญ่ ที่
ตอบสนองต่อความถี่
คาสาคัญ : การเชื่อมต่อด้วยตัวเก็บประจุ, การเชื่ อมต่อภายใน

Abstract

length (F/m) increases as the spacing between adjacent interconnect
lines is deceased.
Keywords: capacitance model, NMOSFET, pn junction

1. บทนา
ในขั้นต้นกระบวนการผลิต CMOS ใช้เทคโนโลยีการผลิต
ที่ มี ข นาดเล็ ก ลง ค่ า ความต้ า นทาน และค่ า เก็ บ ประจุ เชื่ อ มต่ อ ของ
สายสัญญาณ เริ่ มส่ งผลต่ อประสิ ท ธิ ภาพของวงจรขนาดใหญ่ (VLSI)
ซึ่งมีผลต่อการเหนี่ ยวนา ทาให้เกิดการเชื่ อมต่อภายในมากขึ้น ผลกระทบ
ที่ สาคัญ ของการ เชื่ อมต่ อภายใน : สัญ ญาณรบกวน, ความล่ าช้าของ
สัญญาณ, IR ลดลง (ส่ วนประกอบของแรงดันไฟฟ้ า) แม้ว่ากระบวนการ
CMOS จะได้ รั บ การพัฒ นาอย่างต่ อ เนื่ อ ง แต่ ค่ าเก็ บ ประจุ ที่ เชื่ อ มต่ อ
ระหว่างชั้นโลหะในวงจรขนาดใหญ่ก็ มี ความน่ าสนใจในการศึกษามาก
ขึ้น รู ปที่ 1 ค่าความต้านทานและค่าเก็บประจุที่เกิ ดขึ้นของสายสัญญาณ
ค่าความต้านทานของสายสัญญาณ สามารถหาได้จากสมการด้านล่าง
Rρ

This paper presents the measurement and extraction of the
capacitance for multilayer interconnections in VLSI. The capacitance of
the capacitive coupling between interconnect is measured as a function
of the varying frequency in order to develop a capacitance versus
frequency curve. The multi-fringe structure of interconnect metal1 layer
and interconnect metal2 layer (L=400 m, no. strip=80) with the total
perimeter of capacitive coupling is approximately 3.16104 m of
value and the area is 2.8104 m2 of value are tested respectively. The
line width and line spacing ratio (W/S) of interconnect is varying from
0.9/0.6, 0.9/0.9, 0.9/1.05 and 0.9/1.2 with the measured frequency of
10kHz, 100kHz, 250kHz, 500kHz, 1MHZ and 5 MHz are measured.
The coupling of interconnect per unit length at various line spacing as a
function of measured frequency of metal1 and metal2 are reported and
discussed. The results show that the coupling capacitance per unit

L
WH

(1)

เมื่ อ  คื อสภาพความต้านทาน L คื อความยาวของสายสัญญาณ W คื อ
ความกว้างของสายสัญญาณและ H คือความสูงของสายสัญญาณ

รู ปที่ 1 ค่าความต้านทานและค่าเก็บประจุของสายสัญญาณที่เกิดขึ้น
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W
CIMD

CIMD

M2

M2
CM2M1

W
CIMD

H

M1

H

M2
W
CIMD

M1

M1
LS

LS
CM2Gnd

2 ชั้น และชั้นโพลี 2 ชั้น (TMCN052P2M) ที่ศูนย์ไมโครอิเล็กทรอนิ กส์
(TMEC) โดยเริ่ มจากฐานรองชนิ ดพี ความต้านทาน 25 -cm หลังจากที่
กระบวนกาสร้ างพาสซิ เวชันเสร็ จสิ้ น ชั้นของ pad จะถูกเปิ ดออกเพื่อทา
การวัด ค่ า พารามิ เ ตอร์ ข องการเชื่ อมต่ อ ภายในทั้ งหมดขึ้ นอยู่ ก ั บ
กระบวนการผลิ ต เทคโนโลยี CMOS ขนาด 0.5 m ของ TMEC มี
ค่าพารามิเตอร์ในการสร้างดังตารางที่ 1

CM1Gnd

Substrate
รู ปที่ 2 โครงสร้างค่าเก็บประจุเชื่ อมต่อของชั้นโลหะM1 และ M2
โครงสร้ างค่ าเก็ บ ประจุ เชื่ อ มต่ อ ของชั้น โลหะM1 และ M2 เที ย บกับ
ฐานรองดังรู ปที่2 สามารถหาค่าเก็บประจุเชื่ อมต่อของชั้นโลหะM1 และ
M2 ได้จากสมการด้านล่าง
CM 2 M 1  εox
CIMD  εox

WL
TIMD

HL
LS

(2)
(3)

เมื่ อ LS คื อ ระยะห่ างระหว่างสายสั ญ ญาณ, CM2M1 คื อความจุไฟฟ้ าของ
สายสัญ ญาณต่อพื้ นที่ ระหว่างชั้น โลหะ M2 กับ ชั้น โลหะ M1, TIMD คื อ
ความสู งของชั้น ฉนวนออกไซด์ IMD, CIMD คื อ ความจุไ ฟฟ้ าเชื่ อ มต่ อ
ระหว่างสายสัญญาณที่อยูด่ า้ นข้างด้านซ้ายและด้านขวา ค่าเก็บประจุรวม
ของสายสัญญาณ ในชั้นโลหะ M2 มีค่า
CTotal , M 2  CM 2M 1  2CIMD  CM 2Gnd

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์กระบวนการผลิต
Parameter
Description
H
Metal thickness
W
Metal width (design rule)
L
Metal Length
LS

Signal Space

RSM
Eox(ILD)
Eox(IMD)

Metal sheet resistance
ILD dielectric constant
IMD dielectric constant

Value
500
900
400
0.6, 0.9
1.05,1.2
60
3.9
3.9

Unit
nm
nm
m
m
m/sq

2.2 การออกแบบลวดลาย

ใช้โครงสร้ างแบบ multi-fringe ของโลหะ1 (M1) และชั้ น
โลหะ2 (M2) (W=4, L=400 m, no. strip = 80) พื้ น ที่ เ ท่ า กั บ 2.8104
2
4
m ความยาวของเส้น สัญ ญาณมี ค่าประมาณ 3.1610 m อัตราส่ วน
ระหว่างความกว้างและระยะห่ าง(W/LS) ของเส้น สัญ ญาณชั้น โลหะ1
(M1) และเส้ น สั ญ ญาณชั้ นโลหะ2 (M2) จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเป็ น
0.9/0.6, 0.9/0.9, 0.9/1.05 และ 0.9/1.2 ตามลาดับ โครงสร้างแบบ multifringe ดังรู ปที่ 3
80 strips

(4)

LS
W

สาหรับชั้นโลหะM1 ค่าเก็บประจุรวมของสายสัญญาณในชั้นโลหะ M1
มีค่าเป็ น
CTotal , M 1  CM 2M 1  2CIMD  CM 1Gnd

(5)
400 um

2. การทดลอง
2.1 การสร้ าง
อุ ป กรณ์ ทดสอบในงานวิ จ ั ย นี้ ได้ รั บ การประดิ ษ ฐ์ จ าก
เทคโนโลยี CMOS Twin-Well ขนาด 0.5 m ประกอบด้วยชั้นโลหะ

รู ปที่ 3 ลวดลายการออกแบบ multi-fringe ของสายสัญญาณชั้นโลหะM1
และ สายสัญญาณชั้นโลหะM2
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3. ผลการทดลอง

Coupling Capacitance (pF)

ระบบการวัดประกอบด้วย เครื่ อง semiconductor parameter
analyzer B-1500A, เ ค รื่ อ ง semi automatics probe station cascade
ALESSI REL6100 model และเครื่ อง precision LCR meter HP 4184A
model วัด ค่ า C-V โดยการป้ อนไบอั ส ย้อ นกลั บ ตั้ง แต่ -5 V ถึ ง 5 V
ที่ ค ว า ม ถี่ 10kHz, 100kHz, 250kHz, 500kHz, 1MHZ and 5 MHz
ตามล าดับ ค่ า ความจุ ที่ ว ัด ได้ ข องโครงสร้ า ง multi-fringe ที่ เชื่ อ มต่ อ
ระหว่างชั้น โลหะ1 (M1) และค่ าความจุ ที่ วดั ได้ข องโครงสร้ าง multifringe ที่ เชื่ อมต่ อ ระหว่ า งชั้ นโลห ะ2 (M2) ดั ง รู ปที่ 4 และรู ปที่ 5
ตามลาดับ
Metal1 Coupling Capacitive
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4.5
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S=1.2 m
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7

Frequencry (Hz)

Coupling Capacitance (pF)

รูปที่ 4 ค่าความจุไฟฟ้ าที่ความถี่ต่างๆของชั้นโลหะ 1 (M1) กับระยะห่ าง
ระหว่างโลหะ1 (M1)

6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
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Metal2 Coupling Capacitive
S=0.6 m
S=0.9 m
S=1.05m
S=1.2 m
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น้อยค่าความจุไฟฟ้ ามี ค่าสู ง ค่าความจุไฟฟ้ าในการเชื่ อมต่อของโลหะ1
(M1) และโลหะ2 (M2) เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ความถี่ ที่ ว ดั ได้เพิ่ ม ขึ้ น (Freq  1
MHz) ) และเพิ่ ม ขึ้ น อย่างรวดเร็ วที่ ค วามถี่ 5 MHz ค่ าเฉลี่ ย ของค่ าเก็ บ
ประจุแฝงในชั้นโลหะ1 ของสายไฟที่เชื่ อมต่อภายในต่อหนึ่ งหน่ วยความ
ยาวที่ ค วามถี่ 10kHz ถึ ง 1 MHz มี ค่ า ประมาณ 0.085 fF/m, 0.069
fF/m, 0.064 fF/m and 0.056 fF/m ที่ระยะห่ างของสายสัญญาณใน
ชั้ น โล ห ะ 1 มี ค่ าเท่ ากั บ 0.6 m, 0.9m, 1.05 m แ ล ะ 1.2 m
ตามลาดับ สาหรับชั้นโลหะ2 (M2) ค่าเฉลี่ ยของค่าเก็บประจุเชื่ อมต่อใน
ชั้น โลหะ2 ที่ ต่อหนึ่ งหน่ วยความยาววัด ที ความถี่ 10kHz ถึ ง 1 MHz มี
ค่ าป ร ะ ม าณ 0.080 fF/m, 0.067 fF/m, 0.061 fF/m แ ล ะ 0.057
fF/m ที่ ระยะห่ างของสายสัญญาณในชั้นโลหะ2 มี ค่าเท่ากับ 0.6 m,
0.9 m, 1.05 m และ 1.2 m ตามลาดับ
ค่าเก็บ ประจุเชื่ อมต่อในชั้น โลหะ2 (M2) มี ค่าต่ ากว่า ค่าเก็ บ
ประจุ เชื่ อมต่ อ ในชั้น โลหะ1 (M1) ประมาณ 5% เพราะความหนาของ
IMD ระหว่าง เส้นโลหะ, ความหนาของโลหะ และประเภทของโลหะซึ่ ง
ควบคุ มโดยกระบวนการผลิ ต การถอดค่ าเก็ บ ประจุ เชื่ อมต่ อ ต่อพื้ น ที่
ระหว่างชั้น โลหะ2 (M2) กับ ฐานรอง, ค่ าเก็ บ ประจุ เชื่ อ มต่ อ ต่ อ พื้ น ที่
ระหว่างชั้นโลหะ1 (M1) กับฐานรอง, ค่าเก็บ ประจุต่อพื้น ที่ ระหว่างชั้น
โลหะ1 (M1) กับชั้น โลหะ2 (M2) และค่ าเก็บ ประจุเชื่ อมต่ อด้วยตัวเก็ บ
ประจุ ข องชั้น โลหะ2 (M2) และชั้น โลหะ1 (M1) ที่ อ ัตราส่ วนระหว่าง
ความกว้างและระยะห่ าง (W/LS=0.9/0.6) มี ค่าน้อยที่ สุดในการออกแบบ
CMOS 0.5 m อาศัยสมการที่ 1 ความต้านทานภายในเส้นสัญญาณของ
ชั้นโลหะ M1 และความต้านทานภายในเส้นสัญญาณของชั้นโลหะ M2
พบว่ ามี ค่ าประมาณ 27 โอห์ ม รู ป ที่ 6 แสดงค่ า เก็ บ ประจุ ท้ ัง หมดที่
เกี่ยวข้อง ของเส้นเชื่ อมต่อสัญญาณ โลหะ M1 และเส้นเชื่ อมต่อสัญญาณ
ชั้นโลหะ2 (M2) ที่ขนาดของอัตราส่ วน W/LS= 0.9/0.6

7

Frequencry (Hz)

รูปที่ 5 ค่าความจุไฟฟ้ าที่ความถี่ต่างๆของชั้นโลหะ 1 (M1) กับระยะห่ าง
ระหว่างโลหะ1 (M1)
จากกราฟแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ค่ า ความจุ ไ ฟฟ้ าแฝงขึ้ นอยู่ ก ั บ
ระยะห่ างระหว่างโลหะเป็ นอย่างมาก เมื่ อระยะห่ างระหว่างโลหะมี ค่ า

รูปที่ 6. ค่าความจุไฟฟ้ าของสายสัญญาณเชื่ อมต่อชั้นโลหะ M1 และ
สายสัญญาณเชื่ อมต่อชั้นโลหะ M2 ที่อตั ราส่ วน W/LS= 0.9/0.6
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จากรู ปที่ 6 ค่าความจุไฟฟ้ าทั้งหมดที่ เกิ ดขึ้นกับสายสัญญาณ
ชั้นโลหะ M2 มีค่าเท่ากับ 0.25 fF/m ในกรณี ลวดลายที่ ออกแบบมี ค่ า
ความยาวของสายสัญญาณชั้นโลหะ M2 มีค่าเท่ากับ400 m ทาให้ได้ค่า
ความต้า นทานสายสั ญ ญาณชั้นโลหะ M2 มี ค่ า ประมาณ 27 โอห์ ม
สามารถเขียนแบบจาลอง  models 3 segments ดังรู ปที่ 7 (ก)
ในทานองเดี ยวกัน ในกรณี ของสายสัญญาณชั้นโลหะ M1 ค่า
ความจุไฟฟ้ าทั้งหมดที่เกิ ดขึ้นกับสายสัญญาณชั้นโลหะ M1 มีค่าเท่ากับ
0.3 fF/m ความต้านทานสายสัญญาณชั้นโลหะ M1 มี ค่าประมาณ 27
โอห์มสามารถเขียนแบบจาลอง  models 3 segments ดังรู ปที่ 7 (ข)

M2
9

17 fF

9

17 fF

17 fF

9

17 fF

17 fF

17 fF

(ก) สายสัญญาณชั้นโลหะ M2

M1
9

20 fF

9

20 fF

20 fF

9

20 fF

20 fF

20 fF

(ข) สายสัญญาณชั้นโลหะ M1
รู ปที่ 7 แบบจาลอง  models 3 segments ที่ อตั ราส่ วน W/LS= 0.9/0.6 ที่
ความยาวสายสั ญ ญาณเชื่ อ มต่ อ ชั้ นโลหะ M2 และ M1 เท่ า กับ 400
ไมครอน (ก) สายสัญญาณชั้นโลหะ M2 และ (ข) สายสัญญาณชั้นโลหะ
M1

แตกต่ างกัน โครงสร้ างแบบ multi-fringe ของเส้ น ในชั้น โลหะ1 (M1)
และชั้นโลหะ2 (M2) มี ความยาวเส้นรอบวงทั้งหมดประมาณ 3.16104
4
2
m และมีพ้ืนที่ท้ งั หมด 2.810 m line space จะถูกเปลี่ยนเป็ น 0.6, 0.9,
1.05 และ 1.2 m. ผลการทดลองแสดงให้เห็ นว่าค่าประจุไฟฟ้ าที่ความถี่ 1
MHz มี ค่ า สู ง ค่ า ประจุ ไ ฟฟ้ าต่ อ หนึ่ งหน่ ว ยความยาวมี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ นเมื่ อ
ช่องว่างระหว่าง interconnect ลดลง
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4.สรุป
ค่าเก็บประจุแฝงระหว่างเส้น โลหะในชั้นเดี ยวกันเรี ยกว่าค่ า
เก็บประจุภายในสายหรื อการเชื่ อมต่อด้วยตัวเก็บประจุซ่ ึงเป็ นปั ญหาหลัก
ในเทคโนโลยี ไ มครอนระดั บ ลึ ก เนื่ อ งจากสนามที่ เ ข้ม ข้ น ขึ้ นและ
อัตราส่ วนของด้านโลหะที่สูงขึ้น ค่าพารามิเตอร์ ของการเชื่ อมต่อภายใน
ทั้งหมด ยึดตามค่าพารามิเตอร์ ของกระบวนการผลิ ตเทคโนโลยี CMOS
0.5 m ของ TMEC ซึ่ งจะได้รั บ การทดสอบและวัดผล การออกแบบ
รู ปแบบความกว้างของสายสัญญาณถู ก กาหนดไว้ที่ 0.9 m ซึ่ งเป็ นค่ า
มาตราฐานที่น้อยที่ สุดตามกฏการออกแบบ ซึ่ งพื้น ที่ ของสายสัญาณจะ
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The braille translation assistance program for blind’s teachers
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ นี้ น าเสนอโปรแกรมช่ วยแปลอัก ษรเบรลล์ ส าหรั บ
ครู ผสู้ อนที่มีผเู้ รี ยนเป็ นผูพ้ ิการทางสายตา ซึ่งเป็ นงานวิจยั เชิงประยุกต์เพื่อ
สร้างโปรแกรมสาหรับการแปลตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลขอารบิกและ
ตัวอักษรเบรลล์ ที่อยูใ่ นรู ปแบบของจากภาพดิจิทลั ให้ครู ผสู้ อนที่มีผเู้ รี ยน
เป็ นผูพ้ ิการทางสายตาเข้าใจได้ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาหลักการประมวลผลภาพ
ดิ จิทลั สาหรับการแปลงภาพตัวอักษรเบรลล์เป็ นตัวอักษรภาษาอังกฤษ
และแปลภาพอักษรภาษาอังกฤษเป็ นอักษรเบรลล์ ซึ่ งอยู่ในรู ปแบบของ
การสร้ า งหน้ า ต่ า งติ ด ต่ อ ผู ้ใ ช้ ง านเพื่ อ สะดวกต่ อ การใช้ ง าน ผลการ
ออกแบบและสร้ างโปรแกรมนี้ ผลการทดลอง พบว่า การแปลรู ปภาพ
ดิจิทลั ตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็ นอักษรเบรลล์จานวน 20 ภาพ และจากการ
แปลรู ปภาพอักษรเบรลล์ให้ เป็ นตัวอัก ษรภาษาอังกฤษจานวน 20 ภาพ
ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องที่ได้ คือ 100% และผลการประเมินความ
พึงพอใจของของครู ผูส้ อนหรื อผูด้ ู แลผูพ้ ิการทางสายตาที่ใช้งานต่อการ
ใช้ งานโปรแกรม มี ค่ า เฉลี่ ย ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจเฉลี่ ย ของ
ครู ผูส้ อนหรื อผูด้ ูแ ลผูพ้ ิ การทางสายตาที่ ใช้งานโปรแกรมที่ มี ต่อการใช้
งานโปรแกรมมีค่า 4.20 หรื อมีความพึงพอใจร้อยละ 84
คาสาคัญ: อักษรเบรลล์, ผูพ้ ิการทางสายตา, การประมวลผลภาพดิจิทลั

Abstract
The purpose of this research is presented The braille translation
assistance program for blind’s teachers. It is a program to extract
english alphabets from digital images, then translate them into a braille
alphabets and translate the braille alphabets to english alphabets too.
This research using digital image processing and calibration to design
and create english alphabets with digital image processing. Through the
graphic user interface. The result of this project are show that accuracy
of the numeral and braille letter transformation correctly which
approximate about 100 % in 2 experimental such as using 20 english
and arabic numeral digital image for information input and then using

20 braille digital image for information input. Finally the evaluation of
active five blind’s teacher satisfaction toward the use of the program.
The mean score of the average satisfaction of the blind’s teacher
caregivers of the visually impaired using the program was 4.20 or 84%.
Keywords: Braille Alphabets, Blind, Digital Image Processing

1. บทนา
ปั จจุบนั มีนักศึกษาจานวนมากเป็ นผูพ้ ิการทางสายตา ซึ่ งได้รับ
สิ ทธิ และโอกาสในการเข้าศึกษาเล่ าเรี ยนทั้งในระดับมัธยมศึกษา ระดับ
อาชี วศึ ก ษาหรื อ แม้แ ต่ ใ นระดับ มหาวิ ท ยาลัย การพัฒ นาเพื่ อฝึ กทัก ษะ
ต่างๆ ของผูพ้ ิการทางสายตานั้น ไม่วา่ จะเป็ น ทักษะทางด้านภาษา ทักษะ
ด้านการคิดคานวณหรื อทักษะด้านสังคมของผูพ้ ิก ารทางสายตาต้องใช้
เวลารวมถึ งความช านาญของผูด้ ูแลหรื อครู ผูส้ อนผูใ้ ห้ค วามรู ้ เป็ นอย่าง
มาก จากบทความวิชาการด้านการจัดการความรู้ของนางสาวนุชนาท แดง
สุข ซึ่ งเป็ นนักศึกษาผูพ้ ิการทางสายตา คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด [1] ได้ ก ล่ า วว่ า รู ป แบบและวิ ธี ก ารใน
การศึ ก ษาภาษาอังกฤษของผู ้พิ ก ารทางสายตานั้น ประกอบด้วย การ
ค้น คว้าข้อมู ลจากแหล่ งอิ น เตอร์ เน็ ต การฟั งจากเครื่ องบัน ทึ กเสี ยง การ
อ่านหนังสื อเบรลล์ และการศึกษาจากผูร้ ู ้ผชู ้ านาญ เช่ น ครู อาจารย์ ซึ่ งเห็ น
ได้ ว่ าครู ผู ้ส อนหรื อ ผู ้ดู แ ลผู ้พิ ก ารนั้น เป็ นตัว แปรส าคัญ หนึ่ งส าหรั บ
การศึก ษาของนัก ศึกษาผูพ้ ิการทางสายตา หากครู ผูส้ อนเข้าใจข้อความ
ตัวอัก ษรเบรลล์ ที่ ผูพ้ ิ ก ารทางสายตาเข้าใจแล้วนั้น การสื่ อความหมาย
อธิ บ ายสร้ างความเข้าใจให้ ก ับ ผูพ้ ิ ก ารย่อมมี ป ระสิ ท ธิ ภาพที่ ดี แต่ ด้วย
ครู ผสู้ อนหรื อผูด้ ูแลผูพ้ ิการทางสายตาส่ วนใหญ่ ไม่สามารถอ่านตัวอักษร
เบรลล์ที่ผพู ้ ิการทางสายตาเข้าใจได้อย่างชานาญและรวดเร็ ว ทาให้ส่งผล
ต่อการสื่ อสารและทาความเข้าใจที่ ถูกต้องระหว่างครู ผูส้ อนและผูพ้ ิการ
ทางสายตาขณะเรี ยนหรื อเมื่อต้องการสื่ อสาร ซึ่ งอาจถือเป็ นปั ญหาหนึ่ ง
สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนที่มีผพู้ ิการทางสายตาเป็ นผูเ้ รี ยน
จากปั ญ หาและการศึ ก ษาข้อ มู ล ที่ ก ล่ าวมาข้า งต้น ผู ้วิ จยั จึ ง มี
แนวความคิ ดในการออกแบบโปรแกรมต้นแบบเพื่อช่ วยครู ผูส้ อนหรื อ
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ผูด้ ูแลที่มีนกั ศึกษาผูเ้ รี ยนเป็ นผูพ้ ิการทางสายตาขึ้น โดยอาศัยหลักการการ
ประมวลผลภาพร่ วมกับการรู ้ จาภาพด้วยหลักการเที ยบค่าสัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์สองมิติ ซึ่ งโปรแกรมที่ออกแบบและสร้ างขึ้นนี้ จะรับข้อมูล
เข้าด้วยภาพดิ จิ ท ัล ข้อความตัวอัก ษรเบรลล์ แ ละผลลัพ ธ์ ที่ ได้จะอยู่ใ น
รู ปแบบของข้อความตัวอักษรภาษาอังกฤษ ซึ่งทาให้ครู ผสู้ อนหรื อผูด้ ูแลผู้
พิการทางสายตา สามารถเข้าใจข้อความอักษรเบรลล์และสามารถนามา
สื่ อสาร ออกเสี ยง แปลความหมาย ให้นักศึกษาผูพ้ ิการทางสายตาเข้าใจ
ได้อย่างง่ายและถู ก ต้อง อี ก ทั้งโปรแกรมต้น แบบนี้ ยังสามารถคัด ลอก
ข้อความภาษาอังกฤษเหล่านี้ ไปใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ได้ท ัน ที ซึ่ งในอนาคตนั้น สามารถน าขั้น ตอนวิ ธี ห รื อ อัล กอริ ธึ ม ของ
โปรแกรมนี้ สร้ างเป็ นโมบายแอพพลิ เคชั่น (Mobile Application) ใน
ระบบปฏิบตั ิการต่างๆ ของโทรศัพท์เคลื่ อนที่ และพัฒนาต่อในการแปล
ภาพอักษรเบรลล์เป็ นข้อความตัวอักษรภาษาไทย เพื่อให้ครู ผสู้ อนหรื อผูด้ ู
และผูพ้ ิการทางสายตา สามารถทาความเข้าในภาษาเบรลล์ได้ง่ายรวดเร็ ว
ขึ้นได้ ด้วยการถ่ายภาพและประมวลผลจากโทรศัพท์เคลื่อนที่

2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้น ตอนการดาเนิ น งานสร้ างโปรแกรมช่ วยแปลอัก ษรเบรลล์
สาหรับครู ผูส้ อนที่ มีผูเ้ รี ยนเป็ นผูพ้ ิก ารทางสายตานี้ อาศัยหลักการทาง
คอมพิวเตอร์ วิทศั น์ (Computer Vision) สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานใน
ด้านการสื่ อสารกับผูพ้ ิการทางสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ แทนการมองเห็ น
ของมนุ ษ ย์ ซึ่ งจากการค้น คว้าและศึ ก ษาโปรแกรมที่ ใ ช้ส าหรั บ แปล
ตัวอักษรนั้น มีมากมายหลากหลายใช้วิธีที่แตกต่างกันออกไป [2] งานวิจยั
นี้ จึงเป็ นงานวิจยั หนึ่ งที่ นาหลัก การทางคณิ ตศาสตร์ ห นึ่ งมาช่ วยในการ
แปลความหมายของตัวอักษรเบรลล์ให้มีความถูกต้องและสามารถใช้งาน
ได้จริ ง โดยการรับเข้าหรื ออินพุท (input) ของการใช้งานโปรแกรมนี้ จะ
เป็ นตัวอัก ษรภาษาอังกฤษ ตัวเลขอารบิ ก และตัวอัก ษรเบรลล์ ที่ อยู่ใ น
ลักษณะของภาพดิจิทลั เท่านั้น

2.1 ขั้นตอนวิธีการทางานของโปรแกรมโดยรวม
ขั้นตอนวิธีก ารดาเนิ นการประมวลผลต่างๆ ของโปรแกรมที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นนี้ อธิบายได้เป็ นลาดับขั้นตอน ได้ดงั รู ปที่ 1
2.1.1 เริ่ มต้นการทางานและเลือกรับภาพตัวอักษรเบรลล์
เริ่ มการทางานของของโปรแกรมแปลภาพตัวอักษรเบรลล์
เป็ นตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยการเลื อกภาพข้อความตัวอักษรเบรลล์ที่
ต้องการแปลตัวอักษรเป็ นภาพรับเข้า
2.1.2 ขั้นตอนการประมวลผลภาพดิจิทลั ที่เหมาะสม [3]
หลังจากรั บภาพข้อความตัวอัก ษรเบรลล์เรี ยบร้ อยแล้ว
ขั้นตอนต่อไป คื อ การนาภาพดังกล่ าวเข้าสู่ ก ารประมวลผลภาพดิ จิทลั
เบื้ องต้น เพื่อให้ปรับปรุ งคุณภาพของภาพให้มีลกั ษณะที่ เหมาะสมก่ อน

น าแปลตัวอัก ษร โดยขั้น ตอนการประมวลผลภาพดิ จิ ท ัล ที่ เหมาะสม
เบื้องต้นประกอบด้วย

เริ่ มต้นการทางาน
โปรแกรมเลือกรับ
ภาพตัวอักษรเบรลล์
กระบวนการแปลงภาพตัวอักษร
เบรลล์เป็ นภาพระดับสี เทา
กระบวนการแปลงภาพตัวอักษร
เบรลล์เป็ นภาพขาวดา
กระบวนการแยกตัวอักษรเบรลล์

1
ขั้นตอนวิธีการเทียบตัวอักษร
เบรลล์กบั ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
สองมิติ
กระบวนรวบรวมตัวอักษร
แสดงตัวอักษรอักษรที่แปล
ได้
จบการทางาน

1

รู ปที่ 1 ขั้นตอนวิธีการทางานของโปรแกรมช่วยแปลอักษรเบรลล์สาหรับ
ครู ผสู้ อนที่มีผเู้ รี ยนเป็ นผูพ้ ิการทางสายตา
1) การแปลงภาพสี ให้ เป็ นภาพระดับเทา คื อ การแปลง
ภาพข้อความตัวอักษรเบรลล์ที่นาเข้าจากคอมพิวเตอร์ จากที่เป็ นภาพสี ให้
เป็ นภาพระดับเทา เพื่อทาให้สามารถวิเคราะห์ ภาพได้ง่ายขึ้น เพราะเมื่ อ
แปลงภาพเป็ นระดับ สี เทาแล้วจะท าให้ แ ต่ ล ะจุด ภาพของภาพจะเหลื อ
เพียงค่าความเข้มของสี ในแต่ละจุดภาพมีค่าในช่วง 0 ถึง 255
2) การแปลงภาพระดับเทาเป็ นภาพระดับขาวดา คือ การ
นาภาพดิ จิทลั ที่รับเข้าจากคอมพิวเตอร์ จากที่เป็ นภาพระดับเทาเป็ นภาพ
ระดับขาวดา เพื่อท าให้สามารถวิเคราะห์ ภาพได้ง่ายขึ้นมี ค วามแตกต่าง
ของข้อมูลในภาพชัดเจน นัน่ คือ การแปลงภาพเป็ นระดับขาวดาแล้วจะทา
ให้ แต่ละจุดภาพของภาพจะเหลื อเพี ยงค่าความเข้ม ของสี แ ต่ล ะจุด ภาพ
เพียง 0 และ 1
3) การกาจัดสัญญาณรบกวน คื อ ขั้นตอนการกาจัดสิ่ งที่
ไม่ตอ้ งการที่ ปรากฏภายในภาพข้อความตัวอักษรเบรลล์ ซึ่ งมี ผลต่อการ
ประมวลผลภาพดิจิทลั เพื่อแปลข้อความและมี ผลต่อการเปรี ยบเทียบกับ
ฐานข้อมูลของตัวอักษร
4) การแยกตัวอักษร คือ ดาเนิ นการแยกตัวอักษรเบรลล์
แต่ ล ะตัวอัก ษรและแต่ ล ะบรรทัด ในภาพดิ จิทลั เนื่ อ งด้วยขั้น ตอนการ
เที ย บฐานข้อ มู ล นั้ นจะสามารถเที ย บตัว อัก ษรเบรลล์ แ ละตัว อัก ษร
ภาษาอังกฤษได้ทีละตัวอักษรเท่านั้น
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5) การรวบรวมตัวอักษร คื อ การน าตัวอัก ษรที่ ผ่านการ
เทียบฐานข้อมูล ที่ถูกเก็บรวบรวมไว้จากขั้นตอนการเทียบฐานข้อมูล มา
เตรี ยมขั้นตอนการแสดงตัวอักษรผ่านไฟล์ตวั อักษร
2.1.3 แสดงตัวอักษรและจบการทางาน
นาตัวอักษรที่ผ่านโปรแกรมช่วยแปลอักษรเบรลล์สาหรับ
ครู ผสู้ อนที่มีผเู้ รี ยนเป็ นผูพ้ ิการทางสายตาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไป

2.2 ขั้นตอนวิธีการเทียบตัวอักษรเบรลล์ กบั ตัวอักษร
งานวิ จ ัย นี้ น าเสนอการเที ย บตั ว อั ก ษรเบรลล์ ก ั บ ตั ว อั ก ษร
ภาษาอังกฤษด้วยการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์สองมิติ (2-D
Correlation coefficient) ซึ่ งเป็ นสถิติที่ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สองตัวหรื อมากกว่าสองตัวขึ้น ไป ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ ส องมิ ติ
โดยทัว่ ไปนิ ยมใช้สัญลักษณ์แทนค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์สองมิติของ
กลุ่ มตัวอย่างหนึ่ งๆ การบอกระดับหรื อขนาดของความสัมพัน ธ์ จะใช้
ตัวเลขที่ แปรความหมายได้ง่าย นั่น คื อ หากค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพัน ธ์
สองมิ ติ มี ค่ า เข้า ใกล้ -1 หรื อ 1 แสดงถึ ง การมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั น ใน
ระดับสู ง แต่หากมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงถึ งการมี ความสัมพันธ์กนั ในระดับ
น้อยหรื อไม่มีเลย สาหรับการพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์สองมิติ
โดยทัว่ ไปอาจใช้เกณฑ์ดงั ตารางที่ 1 ซึ่ งสู ตรที่คานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์สองมิติ หาได้ดงั สมการที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์สองมิติ
ค่า r
ระดับของความสัมพันธ์
0.90 - 1.00
มีความสัมพันธ์กันสูงมาก
0.70 - 0.90
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
0.50 - 0.70
มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
0.30 - 0.50
มีความสัมพันธ์กันในระดับตา
0.00 - 0.30
มีความสัมพันธ์กันในระดับตามาก

r

 ( Amn  A)( B mn  B)
m n

  ( Amn  A) 2 ( B mn  B) 2
m n

เมื่อ

คือ ค่าของจุดภาพตาแหน่ง (m, n) ของภาพ
ดิจิทลั A
คือ ค่าของจุดภาพตาแหน่ง (m, n) ของภาพ
B
ดิจิทลั B
ั A
A คือ ค่าเฉลี่ยของจุดภาพของภาพดิจิทล
ั B
B คือ ค่าเฉลี่ ยของจุดภาพของภาพดิจิทล
r คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์สองมิติ

2.3 การสร้ างโปรแกรมหน้ าต่ างติดต่ อผู้ใช้ งาน
ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบโปรแกรมสาหรับการใช้งานในลักษณะจียไู อ
(GUI, Graphic User Interface) ซึ่ งท าให้ ผู้ ใ ช้ ง านส ามารถติ ด ต่ อ กั บ
โปรแกรมได้ง่ายผ่านส่ วนประกอบต่างๆ เช่น ปุ่ มกด จอแสดงผล เป็ นต้น
ซึ่ งในส่ วนของการสร้ างหน้าต่ างส าหรั บ การติ ด ต่ อผู ้ใช้งานจี ยูไอของ
โปรแกรมที่ ผูว้ ิ จยั น าเสนอขึ้ น ประกอบด้วยส่ วนต่ างๆ ดังรู ปที่ 2 และ
นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ยังประเมินผลความพึงพอใจของครู หรื อผูด้ ูแลผูพ้ ิการทาง
สายตาที่ใช้โปรแกรมที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นนี้ ดว้ ย

รู ปที่ 2 ลักษณะหน้าต่างติดหน้าผูใ้ ช้งานที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น

3. ผลการดาเนินงาน
ผลของการทดลองโปรแกรมแปลตัวอัก ษรภาษาอังกฤษและ
ตัวเลขอารบิ กเป็ นแม่ แบบตัวอัก ษรเบรลล์สาหรั บครู แ ละผูด้ ู แ ลผูพ้ ิ การ
ทางสายตา โดยสามารถสรุ ปผลการทดลองได้ดงั นี้
3.1 ผลการด าเนิ น งานโดยอาศัย การรั บ เข้าด้วยภาพตัว อัก ษร
ภาษาอังกฤษและตัวเลขอารบิก เพื่อแปลเป็ นอักษรเบรลล์ ตัวอย่างของผล
การทดลองนี้ แสดงดังรู ปที่ 3 ถึง รู ปที่ 5

(1)

รู ปที่ 3 ผลการแปลภาพดิจิทลั เป็ นอักษรเบรลล์ของคาว่า “Spaceone”

Amn

mn

รู ปที่ 4 ผลการแปลภาพดิจิทลั เป็ นอักษรเบรลล์ของคาว่า “Remake”
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3. สรุปผลการดาเนินงาน

รูปที่ 5 ผลการแปลภาพดิจิทลั เป็ นอักษรเบรลล์ของคาว่า “December”
3.2 ผลการดาเนิ นงานโดยอาศัยการรับเข้าด้วยภาพอักษรเบรลล์
เพื่อแปลเป็ นภาษาอังกฤษและตัวเลข ตัวอย่างของผลการทดลองนี้ แสดง
ดังรู ปที่ 6 และรู ปที่ 7

รูปที่ 6 ผลการแปลภาพอักษรเบรลล์เป็ นตัวอักษรของคาว่า
“GETSUNOVA”

รูปที่ 7 ผลการแปลภาพอักษรเบรลล์เป็ นตัวอักษรของคาว่า
“EXAMPLE123456”
การประเมินความพึงพอใจของของครู ผูส้ อนหรื อผูด้ ูแลผูพ้ ิการ
ทางสายตาที่ ใ ช้ งานต่ อ การใช้ งานโปรแกรม ผู ้วิ จ ัยได้ ก าหนดเกณฑ์
ประเมินดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ผสู ้ อนหรื อผูด้ ูแลผูพ้ ิการทางสายตาที่ใช้
ครู ผสู ้ อนหรื อผูด้ ูแลผู ้
พิการทางสายตา
คะแนน
รายการประเมิน
(คนที่)
เฉลี่ย
1 2 3 4 5
การจัดวางองค์ประกอบภายในโปรแกรม
4 4 4 5 5
4.40
ความยากง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม
5 5 5 5 5
5.00
(ใช้งานง่าย 5, ใช้งานยาก 0)
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานโปรแกรม
3 4 3 2 4
3.20
ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
4.20

โปรแกรมช่วยแปลอักษรเบรลล์สาหรับครู ผสู ้ อนที่มีผเู ้ รี ยนเป็ นผู ้
พิการทางสายตาที่ ผูว้ ิ จยั สร้ างขึ้ น นี้ อาศัยหลัก การการประมวลผลภาพ
ร่ วมกับการรู ้จาภาพด้วยหลักการเทียบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์สองมิติ
ซึ่ งทาให้ ครู ผูส้ อนหรื อผูด้ ูแลผูพ้ ิการทางสายตา สามารถเข้าใจข้อความ
อัก ษรเบรลล์แ ละสามารถนามาสื่ อสาร ให้ นัก ศึก ษาผูพ้ ิ การทางสายตา
เข้าใจ ได้อย่างง่ายและถูกต้อง โดยผลจากการแปลรู ปภาพดิจิ ทลั ให้เป็ น
อักษรเบรลล์จานวน 20 ภาพ มีเปอร์ เซ็นต์ความถูกต้องทั้ง 20 ภาพ นามา
คิ ด หาค่ าเฉลี่ ยเปอร์ เซ็ น ต์ค วามถู ก ต้อ งของภาพดิ จิท ัล มี ค วามถู ก ต้อ ง
โดยรวมที่ ได้ คือ 100% และจากการแปลรู ปภาพอัก ษรเบรลล์ให้ เป็ น
ตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขอารบิกจานวน 20 ภาพ มาทดลองผ่าน
การประมวลผล ซึ่ งเปอร์ เซ็ น ต์ค วามถู ก ต้อ งทั้ง 20 ภาพ น ามาคิ ด หา
ค่าเฉลี่ยเปอร์ เซ็นต์ความถูกต้องที่ได้ คือ 100% และในส่วนสุ ดท้าย ได้แก่
การประเมินความพึงพอใจของของครู ผสู้ อนหรื อผูด้ ูแลผูพ้ ิการทางสายตา
ที่ใช้งานต่อการใช้งานโปรแกรมที่ผวู้ ิจยั สร้ างขึ้น ซึ่ งผลการประเมินความ
พึงพอใจสรุ ปได้วา่ ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยของครู ผสู ้ อนหรื อ
ผูด้ ูแลผูพ้ ิการทางสายตาจานวน 5 คน ที่ใช้งานโปรแกรมมีค่าเฉลี่ ยผลการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยของครู ผสู้ อนหรื อผูด้ ูแลผูพ้ ิการทางสายตาที่
ใช้งานโปรแกรมที่ มีต่อการใช้งานโปรแกรมมี ค่ า 4.20 หรื อมี ค วามพึ ง
พอใจร้อยละ 84 และในส่ วนของคาถามปลายเปิ ดนั้นครู ผสู ้ อนหรื อผูด้ ูแล
ผูพ้ ิการทางสายตาได้เสนอแนะว่าอยากให้สร้างโปรแกรมในรู ปแบบของ
แอพพลิ เคชันบนโทรศัพท์เคลื่ อนที่ จะสะดวกต่อการใช้งานรวดเร็ วมาก
ยิง่ ขึ้น
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น าเสนอการพัฒ นาระบบ
ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่ องปรับอากาศด้วยเทคโนโลยีการสื่ อสาร
ไร้ สายผ่านอินเทอร์ เน็ ต โดยใช้บอร์ ดไมโครคอนโทลเลอร์ NodeMCU
ทาหน้าที่รับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ มาทาการประมวลผล และส่ งสัญญาณ
ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต สาหรับการตรวจสอบจากระยะไกล และระบบ
ที่พฒั นาขึ้ นสามารถตรวจสอบการทางานของมอเตอร์ พดั ลมคอยล์เย็น
อุณหภูมิของเครื่ องปรับอากาศ และความเร็ วลมของชุ ดคอยล์เย็น เพื่อ
วิเคราะห์หาความผิดปกติของเครื่ องปรับอากาศ ผลการวิจยั พบว่า ระบบที่
พั ฒ น า ขึ้ น ช่ ว ย ล ด ก า ร สิ้ น เ ป ลื อ ง พ ลั ง ง า น ไ ฟ ฟ้ า ใ น ก ร ณี ที่
เครื่ องปรับอากาศขาดการดูแลรักษา และช่ วยให้ผดู ้ ูแลเครื่ องปรับอากาศ
สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิ ดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว เหมาะกับ
หน่วยงานที่มีเครื่ องปรับอากาศเป็ นจานวนมาก

เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารแบบไร้ ส ายที่ ร องรั บ การอุ ป กรณ์
สื่ อสารไร้ สาย เริ่ ม มี บ ทบาทมากขึ้ นเมื่ อเข้าสู่ ยุค อิ น เทอร์ เ น็ ตในทุ ก สิ่ ง
(Internet of Things :IoT) [1] เช่ น การควบคุ มการทางานระยะไกลของ
อุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่างๆ ภายในบ้านพักอาศัย เพื่อสะดวกต่อการใช้
งาน ซึ่ งสามารถสัง่ การจากที่ไหน เมื่อไรก็ได้ รวมถึ งช่ วยในระบบรักษา
ความปลอดภัย เช่น ป้ องกันอันตรายจากอัคคีภยั ซึ่งอาจเกิ ดไฟฟ้ าลัดวงจร
ได้อีกด้วย
เครื่ องปรับอากาศมีความจาเป็ นสาหรับการดารงชี วิตของคน
อย่างยิ่ ง โดยเฉพาะในอาคารที่ อยู่ใ นหน่ วยงาน ห้ างสรรพสิ น ค้า โรง
ภาพยนตร์ ฯลฯ ซึ่ งมีเครื่ องปรับอากาศอยู่เป็ นจานวนมาก หากไม่ได้รับ
การดูแลเอาใจใส่ ในการบารุ งรักษาอย่างสม่าเสมอ จะทาให้ประสิ ทธิ ภาพ
การทาความเย็นลดลงและสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ ามากขึ้น
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมีแนวคิดนาเทคโนโลยีการสื่ อสารแบบไร้
สาย มาพัฒนาให้เป็ นระบบตรวจสอบความผิดปกติของเครื่ องปรับอากาศ
ด้ ว ยเ ทค โนโ ล ยี ก ารสื่ อส ารไร้ สายผ่ า นอิ นเ ทอร์ เ น็ ต โดยใ ช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทาหน้าที่รับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ ประกอบด้วย
เซ็ น เซอร์ ว ดั ความเร็ ว ลม เซ็ น เซอร์ ว ดั อุ ณ หภู มิ และท าหน้า ที่ ใ นการ
ควบคุมการทางานของระบบ ให้ทาการตรวจสอบและแจ้งเตื อนความ
ผิ ด ปกติ ข องเครื่ องปรั บ อากาศด้วยเทคโนโลยีก ารสื่ อ สารไร้ ส ายผ่า น
อินเทอร์ เน็ต สาหรับหน่วยงานที่มีเครื่ องปรับอากาศเป็ นจานวนมาก โดย
สามารถติดตั้งเข้ากับเครื่ องปรับอากาศได้ง่าย และเพิ่มจานวนได้ไม่จากัด

คาสาคัญ: การสื่ อสารแบบไร้สาย, เครื่ องปรับอากาศ

Abstract
This article aims to present the development of Air
conditioner Monitoring System with Wireless Technology via the
Internet by using NodeMCU. The developed system allows users to view
the monitoring data from the devices and displayed on the website,
including fan speed position, compressor operation, temperature and
wind speed of fan coil unit. They also solve the problem of using
electricity in the event that the device is still malfunctioning, suitable for
large agencies, the system can increase unlimited number of nodes.
Keyword: Wi-Fi, NodeMCU, Air Conditioner

2. ส่ วนประกอบของระบบ
ระบบการแจ้งเตือนความผิดปกติของเครื่ องปรับอากาศด้วย
เทคโนโลยีการสื่ อสารไร้ สายผ่านอินเทอร์ เน็ ต ประกอบด้วยส่ วนต่างๆ
ดังรู ปที่ 1
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รู ปที่ 2 สเตรนเกจ (Strain gauge)

รู ปที่ 1 ส่วนประกอบของระบบ

2.1 เซ็นเซอร์ วดั ความเร็วลม
ความเร็ วลมคือ การเคลื่ อนที่ของอากาศที่ทาให้เกิ ดแรง หรื อ
ความกดที่ผ่านจุดที่กาหนดให้บนพื้นผิวโลก และแรงหรื อความกดเป็ น
สัดส่วนกับกาลัง 2 ของความเร็ วลม อธิบายดังในรู ปของสมการ
P = kv2
(1)
P = ความกดที่เกิดจากการกระทาของลม
V = ความเร็ วลม
K = ค่าคงที่ของหน่วยที่ใช้
เครื่ องวัดความเร็ วลม เรี ยกว่าอะนิ โมมิ เ ตอร์ (Anemometer)
ซึ่ งอะนิ โมมิ เ ตอร์ แ บบเก่ าแก่ ที่ สุด คื อแบบแผ่น กระดก (Pressure plate
Anemometer) ประดิ ษฐ์ โดย โรเบิ ร์ต ฮุค (Robert Hook) ปั จจุบนั แบบที่
นิยมใช้กนั มากที่สุด คือ แบบลูกถ้วย (Cup anemometer) ประกอบด้วยลูก
ถ้วยรู ปครึ่ งทรงกลม 3 หรื อ 4 ใบ ติดอยูก่ บั เพลาในแนวตั้ง อัตราที่ลูกถ้วย
หมุ น จะเป็ นสัด ส่ ว นตรงต่ อ ความเร็ ว ลม จากหลัก การของเครื่ องวัด
ความเร็ วลมดังกล่าว ผูว้ ิจยั เลื อกใช้วิธีการแบบแผ่นกระดก ซึ่ งสามารถ
สร้างได้ง่าย โดยใช้เซนเซอร์ เสตรนเกจ (Strain gauge) เพื่อทาการวัดแรง
ปะทะที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความเร็ วลม ซึ่ ง เมื่ อน าสเตรนเกจไปติ ด กับ วัต ถุ ที่
ต้องการตรวจวัดความเครี ยด ถ้าสเตรนเกจถูกทาให้ยืดออก ความยาวของ
เส้นลวดจะเพิ่มขึ้นในขณะที่ พ้ืนที่ หน้าตัดจะลดลง ผลก็คือที่ทาให้ความ
ต้านทานของเส้นลวดจะเพิ่มขึ้นเนื่ องมาจากความต้านทานโลหะตัวนาจะ
แปรค่าโดยตรงตามความยาวและแปรค่าผกผันกับพื้นที่หน้าตัด ดังนั้นจึง
เขียนเป็ นสมการคณิ ตศาสตร์แสดงความสัมพันธ์ได้วา่
R = pL/A
(2)
เมื่อ R = ความต้านทานของสเตรนเกจ (Ω)
P = ค่าความต้านทานคงที่ของตัวโลหะ (Ω-m)
L = ความยาวของเส้นลวด หน่วย เมตร (m)
A = พื้นที่หน้าตัดของตัวนา หน่วย ตารางเมตร (m2)

เมื่อมอตอร์ พดั ลมของเครื่ องปรับอากาศทางาน ลมที่ผ่านแผ่น
กรองฝุ่ นและคอยล์เย็นของเครื่ องปรับอากาศ จะมีความเร็ วลมที่จะทาให้
ความต้า นทานของสเตรนเกจที่ ต่ อ เข้า ร่ ว มกับ วงจรบริ ด จ์จ ะเกิ ด การ
เปลี่ ยนแปลงตามแรงลมด้วย ค่าความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงไป จะได้
สั ญ ญาณเอาต์ พุ ต เป็ นแรงดัน แบบ Analog ที่ น าไปประมวลผลโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่ออ่านค่าเป็ นค่าความเร็ วลมในการตรวจสอบ
การอุดตันของแผ่นกรองฝุ่ นของเครื่ องปรับ อากาศ โดยจะทาการเก็บค่า
ปกติก่อนการใช้งาน เพื่อนามาเป็ นข้อมูลอ้างอิง

2.2 NodeMCU
ESP8266 เป็ นบอร์ ดไมโครคอนโทลเลอร์ โมดูลขนาดเล็ก ใช้
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวและมีโมดูล Wi-Fi ในตัวสาหรับการสื่ อสารไร้
สาย [2] ทาหน้าที่นาข้อมูลที่วดั จากเซ็นเซอร์ มาทาการประมวลผลและ
ส่ ง ไปยัง เครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต โหนดเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายประกอบด้ว ย
เซ็นเซอร์ วดั ความเร็ วลม เซ็นเซอร์ บอกสถานะของมอเตอร์ พดั ลมคอยล์
เย็น เซ็นเซอร์บอกสถานะการทางานของคอมเพรสเซอร์ และเซ็นเซอร์วดั
อุณหภูมิของเครื่ องปรับอากาศ

2.3 เว็บเซิร์ฟเวอร์
เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ (Web server) จะทาหน้าที่ เก็บข้อมูล ที่ อ่านได้
จากเซ็นเซอร์ สถานะของเครื่ องปรับอากาศ ที่รับมาจากโหนดต่างๆ เพื่อ
บันทึกข้อมูลของแต่ละโหนดลงในฐานข้อมูล และเมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการเรี ยกดู
ข้อมู ล ผ่านเว็บ เบราเซอร์ เซิ ร์ฟ เวอร์ จะท าการประมวลผล และแสดง
ข้อมูลต่างๆ บนเว็บเบราเซอร์

3. การทางานของระบบ
ไดอะแกรมพื้ นฐานการท างานเบื้ องต้ น ของระบบที่
NodeMCU แสดงดังรู ปที่ 3 เมื่ อเริ่ ม การทางาน โปรแกรมจะตรวจสอบ
การกดของปุ่ ม Config mode หากปุ่ มถู ก กดไว้โ ปรแกรมจะเข้า สู่ ก าร
ท างานในส่ ว นของการตั้ งค่ า Wi-Fi SSID เพื่ อ ท าการเชื่ อ มต่ อ กั บ
เซิ ร์ฟเวอร์ เมื่ อตั้งค่าเสร็ จก็จะกลับสู่ โหมดการทางานปกติ เมื่ อเริ่ มการ
ทางานโปรแกรมจะทาการกาหนดค่าการทางานเริ่ มต้นของตัวเซ็นเซอร์
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Strain gauge ,Temp sensor และอิ น พุ ท อื่ น ๆ ทั้ง หมด และจะท าการ
เชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ต เพื่อติดต่อกับเซิ ร์ฟเวอร์ เมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์
ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้แล้ว หลังจากนั้นจะอ่านค่าจากตัวเซ็นเซอร์ ท้ งั หมด
เพื่อส่ งข้อมูลให้กบั เซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อรายงานผลให้ผใู้ ช้งานทราบ เกี่ ยวกับ
สถานะการทางานต่างๆ และระบบการทางานจะวนรอบการรับข้อมูลจาก
เซ็นเซอร์ ต่างๆ เพื่ออัพเดทข้อมูลตลอดเวลาที่เครื่ องปรับอากาศทางาน
เช่นนี้ ไปเรื่ อยๆ
Start

SW config mode

Start

Wait for data
from node MCU

Set node MCU is
config mode

Write data from
node MCU on data
base server

Yes

Select
NodeMCU

no

User open
website
Yes

Yes

User set Wifi SSID

No

No

Show data

Set node MCU to
normal mode

Initial strain gauge
Initial temp sensor

รู ปที่ 4 ผังการทางานของ Web Server
Connect internet

Read Stain guage value,
Convert to wind speed value,
Read Temp value,
Check fan level speed and Check status compressor of air conditioner

Send Wind Speed value,
Temp value,
Fan level wind and status compressor of air conditioner to server

รูปที่ 3 ผังการทางานของ NodeMCU
ไดอะแกรมพื้ น ฐานการท างานเบื้ อ งต้น ของระบบที่ Web
server ในส่วนของการเก็บข้อมูลและการแสดงผล ดังรู ปที่ 4 จะต้องอาศัย
Web server โดยจะมีการเก็บข้อมูลที่ถูกส่ งมาจากโหนดเครื อข่ายไร้ สาย
ลงในฐานข้อมูล (Database) ให้เซิ ร์ฟเวอร์ ทาการประมวลผล และมีการ
บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถนาข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ทาง
สถิติในภายหลังได้ การแสดงผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์ ต่างๆ ตามที่ผใู้ ช้งาน
ต้อ งการ ท าได้ โ ดยผ่ า นเว็ บ เบราเซอร์ เพื่ อ แสดงข้อ มู ล ให้ ผู้ใ ช้ ง าน
ตรวจสอบการทางานของโหนดต่างๆ ว่ามี ค่าผิดปกติ ห รื อไม่ หากมี ค่ า
ผิดปกติ ก็ จ ะมี ก ารแจ้งเตื อนให้ ผูใ้ ช้งานทราบได้ที่ห น้า จอ ผ่า นระบบ
อินเตอร์เน็ต

การทางานของเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ เมื่ อเริ่ มการท างานและมีก าร
เชื่ อมต่อเรี ยบร้ อยแล้ว เซิ ร์ฟเวอร์ จะรอรับค่าจากตัว Node MCU ที่จะส่ ง
ค่าที่ วดั ได้มาให้เซิ ร์ฟเวอร์ เมื่อเซิ ร์ฟเวอร์ ได้รับข้อมูล จะนาข้อมูลที่ได้
เก็บลงยังฐานข้อมูล เพื่อรอการเรี ยกดูขอ้ มูลจากเว็บเบราเซอร์ ต่อมาใน
ส่ วนของการรอเรี ยกหน้าเว็บไซต์จากผูใ้ ช้งาน เมื่อผูใ้ ช้เ ลื อกโหนดเพื่อ
ขอดูขอ้ มูลเข้ามา เซิ ร์ฟเวอร์ จะส่ งค่าที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลตามที่ผใู้ ช้ร้อง
ขอไปยังหน้า เว็บเบราเซอร์ ข องผูใ้ ช้ โดยค่าต่ างๆ จะถู กวิเ คราะห์ แ ละ
สรุ ปผลเป็ นสถานะการทางานต่างๆ ของเครื่ องปรับอากาศที่ผใู้ ช้เลือก

4. ผลการทดลอง
4.1 ทดสอบการวัดค่ าความเร็วลม
จากการพัฒ นาทั้ง ส่ ว นของฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟตแวร์ ข อง
ระบบตรวจสอบเครื่ องปรับอากาศด้วยเทคโนโลยีการสื่ อสารไร้ สายผ่าน
อินเทอร์เน็ต
ในการทดสอบจะวัด ค่ า ความเร็ วลม และอุ ณ หภู มิ ข อง
เครื่ องปรับอากาศใหม่ที่ยงั ไม่ผ่านการใช้งาน โดยจาลองภาวะการอุดตัน
ของแผงกรองอากาศที่ ชุดคอยล์เย็นให้มีการอุดตันตั้งแต่ 0 % ถึง 100 %
และทาการทดสอบเครื่ องปรั บอากาศที่ ผ่านการใช้งานเพื่อเปรี ยบเที ยบ
ความแตกต่ างของความเร็ วลมที่ ออกจากชุ ดคอยล์เ ย็น ส าหรั บ ใช้เ ป็ น
ข้อมูลอ้างอิง ซึ่งความเร็ วลมเฉลี่ ยที่ผา่ นชุ ดคอยล์เย็นที่แผงกรองอากาศไม่
มีการอุดตันภายใต้ความเร็ วสูงสุด (High) ปานกลาง (Mid) และต่า (Low)
มีค่า 3.5 m/s, 3.3 m/s และ 2.9 m/s ตามลาดับ โดยจะให้ทาการแจ้งเตือน
เมื่อความเร็ วลมลดลงจากค่าเริ่ มต้น 30%
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4.2 ทดสอบการรับส่ งข้ อมูล

เอกสารอ้ างอิง

จากการทดสอบเปิ ดการทางานของระบบโดยควบคุมตัวแปร
ได้แก่ ความเร็ วลม, อุณหภูมิ และปล่อยให้ระบบทางานไปเรื่ อยๆ พบว่า
ระบบสามารถอ่ า นค่ า จากเซ็ น เซอร์ และสถานะการท างานของ
เครื่ องปรับอากาศ ระบบมีการเชื่ อมต่อกับเซิ ร์ฟเวอร์ แล้วนาข้อมูลมาเก็บ
ลงในฐานข้อมูล มี การทางานได้อย่างถูกต้อง และมีการเก็บข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ตามที่ได้ออกแบบไว้
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บอร์ดทดลอง-nodemcu-v3-esp8266-development-kit
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4.3 ทดสอบการใช้ งานและเฝ้ าดูผ่านอินเทอร์ เน็ต
การแสดงผลผ่านเว็บเบราเซอร์ ในรู ปแบบกราฟ หรื อแสดงค่า
สถานะต่างๆ ของเครื่ องปรับอากาศ สามารถแสดงผลได้ ตามที่ออกแบบ
ไว้ ซึ่ งจะมี ก ารทดสอบโดยตรวจสอบการแสดงผลค่ าของข้อมูล และ
สถานะของเครื่ อ งปรั บอากาศ รวมถึ งทดสอบการใช้ง านร่ วมกับ การ
สัง เกตการท างานของระบบ การทดลองนี้ อยู่ใ นระหว่า งการพัฒ นา
เว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ ตโฟน

5. สรุป
การพัฒ นาพัฒ นาระบบตรวจสอบความผิ ด ปกติ ข อง
เครื่ องปรับอากาศด้วยเทคโนโลยีการสื่ อสารไร้ สายผ่านอินเทอร์ เน็ต นั้น
เป็ นการเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาความล่าช้า ในการแจ้งซ่ อม และ
การตรวจซ่อมเครื่ องปรั บอากาศในหน่วยงานที่ มีเครื่ องปรับอากาศเป็ น
จานวนมาก โดยจากการทดลองสามารถใช้งานได้จริ ง การจัดเก็บค่าจาก
หน่วยตรวจวัด ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้งานการส่งข้อมูล ด้วย
รู ปแบบ MQTT และทาการส่ งต่อไปยังระบบออนไลน์ให้สามารถใช้งาน
ได้ ในส่ วนของค่าที่วดั ได้น้ นั มีความผิดพลาดบ้าง แต่สามารถปรับแก้ได้
เนื่ องจากค่าที่ ได้มีแ นวโน้มในรู ปแบบเดี ยวกัน แนวทางการพัฒนาต่ อ
เป็ นการพัฒนารู ปแบบผลิ ตภัณฑ์ กับการวางระบบให้ มีความเสถี ยรที่
สูงขึ้น
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ระบบควบคุมสภาพแวดล้ อมสาหรับการเพาะผักไมโครกรี นแบบอัตโนมัติ
The automatic environment control system for micro-green vegetable cultivation
สหพงศ์ สมวงค์ 1, กฤษฎา พวงสุ วรรณ1 และ สายัณ ละอองโชค1
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ ได้นาเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุม
สภาพแวดล้อมสาหรั บ เพาะผักไมโครกรี นแบบอัตโนมัติ โดยควบคุ ม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการงอกและการเจริ ญเติบโต ของผักไมโครกรี น เพื่อให้
มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตที่ ร วดเร็ ว กว่ าวิ ธี ท ั่ว ไป และได้ผ ลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จ ั ย ได้ อ อกแบบระบบเพาะอั ต โนมั ติ ใ ห้ มี ก ารควบคุ ม
สภาพแวดล้อมภายใน เช่นอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้ นในดินและ
ปริ มาณแสง ให้เหมาะสมสาหรับการเจริ ญเติบโตของผักไมโครกรี น ด้วย
การตรวจวัดสภาพแวดล้อมผ่านตัวตรวจรู ้ และควบคุ มสภาพแวดล้อม
ภายในระบบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ภายในระบบเพาะประกอบด้วย
3 ส่ วน คื อ ส่ ว นควบคุ ม การระบายอากาศ ส่ วนควบคุ ม แสง และส่ ว น
ควบคุมความชื้ นภายในให้เหมาะสมสาหรับการเพาะผักไมโครกรี น จาก
การทดลองพบว่าระบบเพาะสามารถควบคุมสภาพภายในตูใ้ ห้เหมาะสม
สาหรับการเพาะผักไมโครกรี นได้ และจากการทดสอบเพาะเมล็ดผักบุง้
ปริ มาณ 300 กรัมด้วยระบบ ซึ่งมีการควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
อย่างสม่าเสมอ และการป้ องกันการรบกวนจากศัตรู พืช พบว่าผักไมโคร
กรี น มีการเจริ ญเติบโตเร็ วกว่าการปลู ก แบบทัว่ ไป โดยมี ระยะเวลาเก็ บ
เกี่ยวเพียง 4-5 วัน จากปกติตอ้ งใช้ระยะเวลา 7-8 วัน ซึ่ งเร็ วกว่าการเพาะ
แบบทัว่ ไปประมาณ 30-40%
ค าส าคั ญ : ระบ บ เพ าะอั ต โน มั ติ , ผั ก ไมโค รก รี น , การควบ คุ ม
สภาพแวดล้อม

Abstract
This article presents the design and development of
automatic micro-green vegetable cultivation systems. It controls the
factors that affect vegetables. The system can monitor the environment
with the detector and control the internal environment with the
microcontroller. The cultivation system consists of 3 parts: air control,
light control and internal moisture control, for micro-green vegetable
cultivation. From the experiment, it was found that the cultivation

system could control the internal conditions to be suitable for microgreen vegetable cultivation. In addition, we tested 300 grams of
morning glory seeds with a system that controls the environment,
amount of water, the appropriate light, and prevents pests from outside.
It was found that microgreen vegetables were growing faster than
general planting, with a harvest period of only 4-5 days. From normal,
requires a period of 7 -8 days. This cultivation system is faster than
conventional cultivation approximately 30-40%.
Keywords: cultivation system, micro-green vegetables, environment
control.

1. บทนา
ปั จจุบนั คนไทยหันมาใส่ ใจดู แลรั กษาสุ ขภาพมากขึ้น โดย
การบริ โภคผักเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่ งที่ช่วยเสริ มสร้ างสุ ขภาพร่ างกาย
ให้ แ ข็ งแรง ซึ่ งผัก ปลอดสารพิ ษ เป็ นตัว เลื อ กที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มจาก
ผู ้บ ริ โ ภคเป็ นอย่างมาก จากข้อ มู ล การบริ โภคผัก ปลอดสารพิ ษ ของ
ผูบ้ ริ โภคในร้านค้าเพื่อสุขภาพ พบว่า ผักสลัดกาลังเป็ นที่นิยมบริ โภคมาก
ที่สุด นอกจากนี้ ผกั ที่ได้รับความสนใจในกลุ่มผูร้ ักสุ ขภาพอีกอย่างคือ ผัก
จิ๋วไมโครกรี น (Microgreens) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในผักสลัด ที่ กลุ่ ม รั ก สุ ข ภาพ
นิ ยมบริ โภค ผักไมโครกรี นเป็ นผักที่อยูใ่ นช่ วงของต้นกล้าขนาดเล็ก ซึ่ ง
จะสู งและอวบกว่าระยะต้นอ่อน จะมีความสู งของลาต้นประมาณ 4-5 นิ้ ว
เจริ ญ เติ บ โต ได้ ดี ใน ส ภ าพ แ วด ล้ อ ม ที่ มี ค วาม ชื้ น สั ม พั ท ธ์ สู ง
ผักไมโครกรี นมีคุณค่าทางโภชนาการสู ง เป็ นแหล่ งรวมของสารอาหาร
แร่ ธ าตุ วิตามิน และสารต้านทานอนุ มูลอิ สระ ที่ ช่วยป้ องกันโรคต่าง ๆ
เช่น โรคหัวใจ อัมพาต โรคหัวใจ โรคข้อ เป็ นต้น [1] เพราะขณะกาลังจะ
งอก เมล็ดพืชที่ประกอบไปด้วยแป้ งจะต้องถูกเอนไซม์ภายในตัวของมัน
เองสลายแป้ งเป็ นพลังงานให้ ต้น อ่ อ นใช้ ใ นการงอก จึ ง ท าให้ ใ นนี้ มี
เอนไซม์ สู ง กว่ า ในผัก ทั่ ว ไป ด้ ว ยเหตุ น้ ี จึ ง ท าให้ ผ ัก ไมโครกรี น มี
คุ ณ ประโยชน์ ม ากกว่าผัก ชนิ ด เดี ยวกัน เมื่ อโตเต็ม ไว 5 ถึ ง 40 เท่ า [2]
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นอกจากนี้ ราคาผักไมโครกรี นในตลาดยังมี มู ลค่ามากกว่า 100 บาทต่ อ
กิโลกรัม
โดยทัว่ ไปการเจริ ญเติ บโตของต้นกล้าแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ
ตามอายุการเก็บเกี่ยวคือ 1) ผักงอก คือต้นอ่อนที่งอกขึ้นจากเมล็ดถัว่ เช่ น
ถัว่ เขียว ถัว่ แดง ถัว่ ดา หรื อถัว่ ลิ ส ง โดยระยะเก็บเกี่ ยวของผักงอกจะอยู่
ระหว่าง 2 ถึ ง 5 วัน [3] 2) ต้นอ่อน คือต้นกล้าของผักชนิ ดต่าง ๆ ที่นามา
เพาะประมาณ 5 ถึ ง 7 วันแล้วสามารถเก็บเกี่ ยว ลาต้นสู งประมาณ 1 นิ้ ว
ประกอบด้วยลาต้นและใบเลี้ ยง ลักษณะของต้นอ่อนจะคล้ายกับถัว่ งอก
(Bean sprout) เป็ นเมล็ ด ที่ ส่ ว นรากเพิ่ งงอกออกมา (Germinated seed)
เช่น ต้นอ่อนทานตะวัน ต้นอ่อนถัว่ ลันเตา (โต้วเหมี่ยว) หรื อ ต้นอ่อนหัว
ไชเท้า เป็ นต้น [4] 3) ไมโครกรี นเป็ นต้นกล้าที่เจริ ญเติบโตต่อมาอีกระยะ
หนึ่ งหลังจากรากเพิ่งงอก โดยส่ วนใหญ่ จะใช้เวลาในการเจริ ญ เติ บ โต
ประมาณ 7 ถึง 14 วัน จะได้ตน้ กล้าที่มีขนาดสูง 4 ถึง 5 นิ้ว ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั
ชนิดของผักไมโครกรี น
การเพาะผักไมโครกรี นแบบทัว่ ไป [5] ในช่ วงระยะแรกของ
การเพาะ ต้องเก็บไว้ในที่มืดเป็ นเวลา 2 วัน (จะทาให้ตน้ อ่อนโตเร็ ว และ
ขนาดล าต้น ยืด ยาวกว่าการเพาะแบบโดนแสง) เมื่ อ ครบก าหนดตาม
ระยะเวลาควรนามาไว้ในพื้นที่ ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดไม่จดั
เมล็ ด ผัก ไมโครกรี นสามารถงอกได้ ที่ อุ ณ หภู มิ ร ะหว่า ง 4.5-27 องศา
เซลเซี ย ส อุ ณ หภู มิ ที่ เหมาะสมอยู่ร ะหว่ าง 20-27 องศาเซลเซี ย ส ถ้า
อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซี ยสเมล็ดจะพักตัวและงอกช้า หากอุณหภูมิ
มากกว่า 30 องศาเซลเซียส เมล็ดจะไม่สามารถดูดน้ าได้ การเพาะในที่โล่ง
นี้ มี ส่ ว นช่ ว ยในการป้ องกัน โรคเชื้ อ รา แต่ ห ากไม่ มี ก ารดู แ ลหรื อ ไม่
ควบคุ ม สภาพต่ าง ๆ จะส่ งผลให้ ผ กั เกิ ด โรครากเน่ า ใบเป็ นจุ ด ด่ าง มี
ศัตรู พืช และให้ ผลผลิ ตที่ มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการน้อย เนื่ องจาก
เชื้อราจะเกิดกับต้นอ่อนเมื่อมีความชื้ นอับมากเกิ นไป ปั จจัยที่มีผลต่อการ
เจริ ญ เติ บ โตของผัก ไมโครกรี น ประกอบด้วย แสง อุ ณ หภู มิ ความชื้ น
สัมพัทธ์และความชื้ นในดิ น สภาพอากาศ ระยะเวลาที่เก็บเมล็ดไว้ ดิ นที่
ใช้ในการเพาะ และศัตรู พืช โดยการเพาะด้วยวิธีที่ทวั่ ไปจะต้องคอยดูแล
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการงอกของผักให้มีความสมดุลกัน เพื่อให้ได้ผกั ที่
สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการสู งและลาต้นมีความสมบูรณ์ [6]
ด้วยเหตุน้ ี ทางผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็ นถึงความสาคัญในการวิจยั และ
พัฒนาระบบการเพาะผักไมโครกรี นแบบอัตโนมัติที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดย
ควบคุมพารามิเตอร์ ที่สาคัญ อาทิ อุณหภูมิ ความชื้ นสัมพัทธ์ ความชื้ นใน
ดิน ความเข้มแสง นอกจากนี้ มีการควบคุ มให้พืชสังเคราะห์แสงเพิ่มขึ้ น
ด้วยหลอดไฟสาหรับปลู กต้นไม้ (Grow Light) ในช่ วงเวลา 18.00 น. –
23.00 น. โดยในระบบจะใช้ความยาวของคลื่ นแสงที่ประมาณ 430-460
นาโนเมตร และ 630-660 นาโนเมตร เนื่ องจากความยาวของคลื่ นแสง
ในช่วงนี้เหมาะสาหรับการสังเคราะห์แสงของต้นไม้มากที่สุดและยังช่วย
ในการเจริ ญเติบโตของต้นไม้มากที่สุด [7] เพราะฉะนั้นระบบเพาะผักไม

โครกรี นแบบอัตโนมัติจ ะให้ ผลผลิ ตที่ รวดเร็ ว และมีคุณประโยชน์ทาง
โภชนาการสู ง เพื่ อ ตอบสนองการใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมครั ว เรื อ นและ
วิสาหกิจชุมชน

2. การออกแบบโครงสร้ างระบบควบคุมสภาพแวดล้ อมสาหรับ
การเพาะผักไมโครกรีน
โครงสร้าง ขนาด และส่ วนประกอบของระบบ แสดงดังรู ปที่
1 โดยตัวโครงสร้ างใช้อะลูมิเนี ยมกล่ องขนาด 1 นิ้ วเพื่อลดน้ าหนักและ
การเกิ ดสนิ ม สร้ างให้ เป็ นลักษณะตูเ้ พาะ และใช้แผ่นอะลู มิ เนี ยมความ
หนาขนาด 0.8 มิ ลลิ เมตร ติดกับโครงสร้ างด้านนอกจะมี ฉนวนกันความ
ร้อนกั้นด้านในเพื่อลดผลกระทบต่ออุณหภูมิภายใน

รู ปที่ 1 ส่ วนประกอบของระบบเพาะผักไมโครกรี น

3. การควบคุมสภาพแวดล้ อมภายในตู้เพาะ
ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมภายในตูป้ ระกอบด้วยตัวตรวจรู้
อุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ในอากาศ (DHT22), ความชื้ นในดิ น (soid
moisture sensor), ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino UNO), ปั้ มน้ าสาหรับ
พ่น หมอก, พัดลมระบายอากาศ, หลอดไฟส าหรั บ ปลู ก ต้น ไม้ (Grow
light) และจอแสดงผล ซึ่งแสดงการเชื่ อมต่ออุปกรณ์ของระบบดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 การเชื่ อมต่ออุปกรณ์สาหรับการควบคุมสภาพแวดล้อมของระบบ
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จากรู ปที่ 2 สามารถแบ่งการควบคุมออกเป็ นสามส่วน คือ การ
ควบคุมอุณหภูมิความชื้ นสัมพัทธ์ภายในตูเ้ พาะ การควบคุมความชื้ นใน
ดิน และการควบคุมแสง
ในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในตูเ้ พาะ ได้
ติดตั้งตัวตรวจรู้ ไว้บริ เวณบนเพดาน ตรงกลาง ด้านในของตูเ้ พาะ เพื่ อ
ตรวจวัด ค่ าอุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น สั ม พัท ธ์ ภ ายในตู ้ จากนั้ นส่ งค่ าให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุมให้อุณหภูมิภายในตูเ้ พาะอยูร่ ะหว่าง 20-27
องศาเซลเซี ยส และความชื้ นสัมพัทธ์ระหว่าง 60-80 %RH ซึ่ งเป็ นช่ วงที่
เหมาะส าหรั บ การเจริ ญเติ บ โตของผัก ไมโครกรี น ในการควบคุ ม
สามารถสั่งเปิ ด/ปิ ดปั้ มน้ าสาหรับพ่นหมอก และพัดลมทั้งสองตัวได้ เพื่อ
ควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ภายในตูใ้ ห้อยูใ่ นช่วงที่กาหนดไว้
การควบคุมความชื้ นในดิ นมีการติดตั้งตัวตรวจรู ้สาหรับวัดค่า
ความชื้ นในดิ นจานวน 2 ตัวทั้งสองตัวเพื่ อหาค่ าเฉลี่ ย จากนั้นส่ งค่ าให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ค วบคุมให้ ดินมี ค วามชื้ น ในดิ น อยู่ในช่ วง 50-80
เปอร์ เซ็ น ต์ ด้ว ยปั้ มน้ าส าหรั บ พ่ น หมอก และพัด ลมระบายอากาศ
นอกจากนี้ ยงั มีการตรวจสอบค่าความชื้ นในดินทุก ๆ 5 นาที และแสดงผล
ผ่านจอแสดงผล
การควบคุมแสงสาหรับการสังเคราะห์ แ สงของผัก นั้น จะมี
การควบคุ ม ตั้งแต่ ว ัน ที่ 3 ของการเพาะ จนถึ ง ระยะเวลาเก็ บ เกี่ ย ว
เนื่ องจากวันที่ 1 และ 2 เมล็ดผัก ยังไม่ตอ้ งการแสง โดยหลังจากวันที่ 3
ตั้ง แต่ เ วลา 18.01 ถึ ง 22.00 น จะมี ก าหนดเวลาในการท างานของ
โปรแกรมเพื่ อ ควบคุ ม การเปิ ดหลอดไฟ (Grow light) เพื่ อ เร่ งการ
เจริ ญเติบโตของผัก และหลังจาก 22.01 น – 7.00 น. ปิ ดหลอดไฟเพื่อให้
ผักได้ มีการผ่อนคลาย ส่วนในตอนกลางวันจะใช้แสงธรรมชาติ

4. การทดสอบระบบควบคุ ม สภาพแวดล้ อมการเพาะผัก ไม
โครกรีน
ในขั้น ตอนนี้ ได้ ท ดสอบการเพาะเมล็ ด ผัก บุ ้ ง ด้ ว ยระบบ
ควบคุมสภาพแวดล้อมส าหรั บเพาะผักไมโครกรี น เปรี ยบเที ยบกับการ
เพาะแบบปกติ โดยมีการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในตูเ้ พาะ ดังรู ปที่ 4
จากนั้นสุ่ มหยิบผักวันละ 3 ตัวอย่างจากการเพาะด้วยระบบ และเพาะแบบ
ทัว่ ไป เพื่อมาวัดขนาดความยาวของผักตั้งแต่ปลายรากจนถึ งยอดเพื่อหา
ค่าเฉลี่ ยการเจริ ญเติบโตและเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโต ตัวอย่างการวัด
ขนาดลาต้นแสดงในรู ปที่ 5

รู ปที่ 4 การทดสอบเพาะเมล็ดผักบุง้

3.4 ระบบเพาะผักไมโครกรีนแบบอัตโนมัติ
ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้สร้ างระบบระบบควบคุมสภาพแวดล้อม
สาหรับเพาะผัก ไมโครกรี นตามที่ มีการออกแบบในหัวข้อที่ 2 และได้
ติดตั้งระบบควบคุมทั้ง 3 ระบบ สาหรับความคุมสภาพแวดล้อมภายในให้
เหมาะสมกับการเพาะผักไมโครกรี นดังรู ปที่ 3

รูปที่ 3 ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมสาหรับเพาะผักไมโครกรี น

ก.
ข.
รู ปที่ 5 การเปรี ยบเทียบความยาวของลาต้น วันที่ 4
ก.) ปลูกด้วยวิธีทวั่ ไป ข.) ปลูกด้วยระบบควบคุม

รู ปที่ 6 เปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตของเมล็ดผักบุง้
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จากรู ปที่ 5 การเปรี ยบเทียบขนาดของลาต้นจากการเพาะเมล็ด
ผัก บุ้งวัน ที่ 4 ด้วยเพาะด้วยวิ ธีเพาะแบบทั่วไป กับ วิ ธี เพาะด้วยระบบ
ควบคุ มสภาพแวดล้อมส าหรั บ เพาะผักไมโครกรี น พบว่าการเพาะด้วย
ระบบนั้น ผักพร้อมที่ จะเก็บเกี่ ยว เนื่ องจากต้นผักมีการแตกใบอ่อนแล้ว
แต่การเพาะแบบทัว่ ไปต้นผักมีใบอ่อนขึ้นมา แต่ยงั ไม่มีการแตกใบอ่อน
ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ และจากรู ปที่ 6 แสดงการเปรี ยบเทียบความยาว
ของล าต้น ตั้งแต่ยอดไปจนถึ งรากของการเพาะเมล็ ด ผัก บุ ้ง พบว่าการ
เจริ ญเติบโตตั้งแต่วนั ที่ 4 เป็ นต้นไป การเพาะด้วยระบบ ทาให้ผกั มีการ
เจริ ญเติบโตที่เร็ วกว่าการเพาะแบบทัว่ ไปอย่างมีนยั สาคัญ

5. สรุป
ระบบสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสาหรับการ
เพาะผักไมโครกรี นได้อย่างสม่ าเสมอ โดยมี การควบคุมอุณหภูมิภายใน
ระบบให้อยูใ่ นช่วง 20-27 องศาเซลเซี ยส ความชื้ นสัมพัทธ์ในช่ วง 60-80
%RH ความชื้ นในดิน 50-80% และกาหนดการเปิ ดปิ ดหลอดไฟสาหรั บ
ปลูกต้นไม้ในช่ วงเวลา 18.00 น. – 23.00 น. ได้ตามที่ ออกแบบไว้ ส่ วน
การทดลองเพาะผักไมโครกรี น ด้วยระบบ โดยการใช้เมล็ดผักบุ ้งพบว่า
การเพาะด้วยระบบ ท าให้ ผ กั เจริ ญ เติ บ โตเร็ วกว่าการเพาะแบบทั่วไป
ประมาณ 1-2 วัน โดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่หลังเริ่ มโดนแดดอ่อนๆ จนถึ ง
การเก็บเกี่ ยวเพียง 4-5 วัน ขึ้ น อยู่ก ับ ชนิ ด ของเมล็ ด พัน ธุ์ การเพาะด้วย
ระบบไม่มีวชั พืช และเชื้ อรา ทาให้ผกั มี ความสมบูรณ์ของใบและลาต้น
มากกว่าการเพาะแบบทัว่ ไป ในการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ต 1 ครั้งจะได้ผกั ไม
โครกรี นประมาณ 1.5-2 กิโลกรัม

4. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิ จ ัย ใคร่ ขอขอบคุ ณ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ที่ ให้ ก ารสนับสนุ นด้านการเดิ นทาง และ
เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการทางานวิจยั
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2560 ในฐานะอาจารย์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีผลงานวิจยั ในด้าน
งานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเกษตร
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ ได้นาเสนอวิธีเฝ้าระวังผูป้ ่ วย-ผูส้ ู งอายุหกล้มแบบ
เวลาจริ งที่สร้ างขึ้นบนระบบสมองกลฝั งตัว และแจ้งเตือนในกรณี ที่เกิ ด
อุบตั ิเหตุ ด้วยการเปรี ยบเทียบความเหมือนของสัญญาณความเร่ งที่เกิดขึ้น
ในแต่ละครั้งเทียบกับ รู ปแบบการเคลื่ อนที่ ที่ทราบรู ปแบบที่แน่ นอนใน
ฐ าน ข้ อ มู ล ด้ ว ย วิ ธี Dynamic Time Warping (DTW) เพื่ อ ห าก าร
เปรี ยบเทียบที่เหมาะสมที่สุดระหว่างสองสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
แกนเวลา จากผลการทดสอบจะพบว่ า วิ ธี ก ารที่ น าเสนอให้ ผ ลการ
ตัดสิ นใจที่แม่นยากว่าวิธี Euclidian distance จากร้อยละ 81.8 เป็ น 86.8

ประเทศไทยก าลั ง อยู่ ใ นช่ ว งการเปลี่ ย นผ่ า นเข้ า สู่ สั ง คม
ผูส้ ู งอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยจากข้อมูลของ United Nations
World Population Ageing [1] พบว่า หลังจากปี 2552 ประชากรที่ อยู่ใน
วัยพึ่ งพิ งได้แ ก่ เด็ ก และผูส้ ู งอายุ จะมี จานวนมากกว่าประชากรในวัย
แรงงาน และในปี 2560 จะเป็ นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ประชากรเด็ก
น้อยกว่าผูส้ ู งอายุ เป็ นผลมาจากการลดภาวะเจริ ญพันธ์อย่างรวดเร็ ว และ
การลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทาให้จานวนและ
สั ด ส่ ว นประชากรสู ง อายุ ข องไทย เพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งรวดเร็ ว จากข้อ มู ล
ประชากรของประเทศไทยปี 2560 ประชากรไทยมีจานวน 67.6 ล้านคน
เป็ นผูส้ ู งอายุมากถึ ง 11.3 ล้านคนคิดเป็ นร้ อยละ 16.7 และปี 2574 จะมี
จานวนถึ งร้ อยละ 28 ปั ญหาที่ ตามมาจากผลการเพิ่มขึ้ นของผูส้ ู งอายุคื อ
การขาดแคลนผูด้ ูแลผูป้ ่ วยและผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ด้วยแต่
เนื่ องจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อตรวจจับการดาเนิ นกิจกรรมของผูป้ ่ วยนั้นยัง
ไม่สามารถผลิ ตเองได้ภายในประเทศทาให้ตอ้ งสั่งซื้ อจากต่างประเทศซึ่ ง
อุปกรณ์เหล่านี้ มีราคาค่อนข้างสู งจึงไม่เป็ นที่นิยมใช้ และผูป้ ่ วยที่มีรายได้
ต่ าไม่ ส ามารถเข้าถึ ง อุ ป กรณ์ เหล่ านี้ ได้ การพัฒ นาระบบติ ด ตามการ
เคลื่อนที่เริ่ มพัฒนาขึ้นในปี 2007 G.Sen และคณะ [2] ได้นาข้อมูลการเต้น
ข อ ง หั ว ใ จ (Heart rate, ECG) ม าพิ จ าร ณ าข้ อ มู ล ท าง ก าย ภ าพ
(Physiological parameters) แต่ อุณ หภู มิ ร่ างกายและผลตอบสนองของ
ผู ้ป่ วยแต่ ล ะคนไม่ เท่ า กั น ท าให้ ข าดความแม่ น ย า ต่ อ มาในปี 2008
P.Bustamante และ คณะ [3] ได้น าเสนอการติ ด ตั้ง เซนเซอร์ ไ ว้ที่ เตี ย ง
ผูป้ ่ วยทาให้ได้ขอ้ มูลที่ แน่ นอนและแม่นยา แต่มีขอ้ เสี ยคื อข้อจากัดเรื่ อง
เตียงและราคาที่ สูง ต่อมาได้มีการนาเอาระบบเครื อข่าย [4] มาใช้ในการ
ระบุตาแหน่งผูป้ ่ วยร่ วมกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งวิธีน้ ี อาจจะไม่เหมาะกับ
ระบบที่มีผปู ้ ่ วยไม่มากหรื อการใช้งานในบ้านพักอาศัย ต่อมา 2010 [5] ได้
น าเสนอการตรวจวัด ความเร่ งแบบเครื อ ข่ ายผ่านระบบ 2.4GHz ซึ่ งมี
ความเร็ วในการแจ้งเตือนและมี ประสิ ทธิ ภาพสู ง แต่มีปัญหาในประเด็น

คาสาคัญ: ระบบเฝ้าระวังผูป้ ่ วย-ผูส้ ู งอายุ, การรู้จารู ปแบบ, dynamic time
warping

Abstract
This article describes a real-time embedded system that
monitoring a patient-elderly, and then alarm the accident activities by
comparing characteristics of acceleration signal of the task to those of
known individual movement pattern. Our approach treats the signal
recognition problem as a dynamic time warping (DTW), taking
advantage of the fact that two signals are normally that calculates an
optimal match between two given sequences (time series) with certain
restriction and rules. Based on the experiments, the result proves that
using the DTW to measuring similarity between two temporal sequence
achieves better percentage accuracy result than conventional Euclidian
distance from 81.6 to 86.8.
Keywords: patient-elderly monitoring system, pattern recognition,
dynamic time warping
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เรื่ องความเป็ นส่ วนตัว ของผู้ป่ วยเนื่ อ งจากกิ จ กรรมทั้ งหมดจะถู ก
ตรวจสอบและบันทึ ก ได้ ต่ อมาในปี 2012 [6] วิธี ก าร Adaptive NeuroFuzzy Inference System ได้ ถู ก น ามาใช้ เ พื่ อ จดจ ารู ปแบบข้ อ มู ล การ
เคลื่ อนที่ร่วมกับจังหวะการเต้นของหัวใจ แต่วิธี การดังกล่ าวต้องอาศัย
ความเชี่ ยวชาญของผูเ้ ก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล ทาให้ระบบมีความยืดหยุน่
และคงทนต่ า ต่อมาในปี Gregory [7] ได้นาเสนอวิธีการเอาตัวตรวจวัด
ความเร่ งที่อยูใ่ นสมาร์ ทโฟนมาใช้ในการตรวจจับแต่ก็มีขอ้ จากัดในเรื่ อง
ของน้ าหนักและเรื่ องของพลังงาน ทาให้วิธีน้ ี ไม่ได้รับความนิยม
ดังนั้นทางผูว้ ิจยั จึงได้มีแนวคิดที่ จ ะสร้ างเครื่ องเฝ้าระวังแจ้ง
เตือนการหกล้มของผูป้ ่ วย-ผูส้ ู งอายุ โดยการนาเสนอวิธีการตัดสิ นใจด้วย
การประมาณรู ปแบบการเคลื่อนไหวที่ได้ขอ้ มูลจากการวัดความเร่ งด้วย
ตัวตรวจจับความเร่ ง ADXL 345 Accelerator module ที่ ติดตั้งบนร่ างกาย
ผูป้ ่ วย จากนั้นจึงทาการประมาณกิ จกรรมการเคลื่อนไหวด้วยการกระจาย
ความน่าจะเป็ นแบบเกาส์เซียน [8] ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการกระจายที่เกิดขึ้นใน
ธรรมชาติ แ ละใช้ ก ารเรี ย นรู ้ ต ัด สิ น ใจว่าเป็ นกิ จ กรรมชนิ ด ใดด้ว ยวิ ธี
Dynamic time warping [8] ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ที่ ส าม าร ถ เรี ย น รู้ ไ ด้ ด้ ว ย
กระบวนการที่ ไม่ ซับ ซ้ อ นอี ก ทั้งวิ ธี ก ารนี้ ยังมี ค วามคงทนต่ อข้อ มู ล ที่
เปลี่ยนแปลงไปในแกนเวลาที่ต่างกันเนื่ องจากมีการตรวจสอบค่าที่อยูใ่ น
เวล าใ ก ล้ เคี ยงกั น ด้ ว ย ท าให้ ส าม าร ถ พั ฒ น าล งบ น อุ ป ก ร ณ์
ไมโครคอนโทรเลอร์ได้

2. วิธีรู้ จารู ปแบบการเคลื่อนทีด่ ้ วยวิธี Dynamic time warping
การทางานของระบบจะเริ่ มด้วยการเก็บข้อมูลการล้มทั้งหมด
100 ตัวอย่าง แล้วนาการล้มแต่ละครั้งมาสร้างเป็ น 1 ข้อมูลในปริ ภูมิ 3 มิติ
แล้ว หาตัวแบบ (model) สาหรั บ แทนกลุ่ ม ข้อมู ล ทั้งหมดด้วย Gaussian
distribution function (GDF) ส่ วนการเปรี ยบเที ยบว่า การเคลื่ อนที่ ในแต่
ละครั้ งที่ ตอ้ งการตรวจสอบเป็ นการล้ม หรื อไม่ จะอาศัยการหาค่าความ
เหมือนด้วยการหาระยะทางระหว่างเวกเตอร์ ด้วยวิธี DTW เพื่อให้ระบบ
สามารถคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงในแกนเวลาซึ่งอาจจะเกิดจากการล้มที่
ช้าหรื อเร็ วที่แตกต่างกันแต่ยงั เป็ นการล้มในรู ปแบบเดียวกันได้

รู ปที่ 1 สัญญาณความเร่ งจาก ADXL345 Accelerator module

2.2 Gaussian Distribution Function (GDF)
เมื่ อตัวตรวจจับความเร่ งที่ ติดบนตัวผูป้ ่ วยรับสัญญาณเข้า มา
ตัวประมวลผลจะทาการตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูล ที่รับเข้ามาเป็ นขนาดของ
สัญ ญาณที่ เวลาต่ างกัน จากนั้น จะน าข้อมู ล ทั้งหมดเข้าสู่ ก ระบวนการ
ตัดสิ นใจโดยใช้รูปแบบการตัดสิ นใจโดยใช้ความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นแล้ว (Posterior probability)
p( x /  j ) 

2 j



e

( xm j )

2

2 j

2

(1)

j  1, 2,..., n

เมื่อ
x คือ ข้อมูลที่ตอ้ งการตรวจสอบว่าเป็ นรู ปแบบการล้มแบบใด
 j คือ กลุ่มของรู ปแบบที่มีการจัดรวบรวมไว้ในฐานข้อมูล
 j คือ ความเบี่ยงเบนของข้อมูลในกลุ่มที่
m j คือ ค่าเฉลี่ย(mean) ข้อมูลของกลุ่มที่

เมื่ อได้ค่ าความน่ าจะเป็ น p( x /  j ) ที่ ข ้อ มู ล x จะเป็ นข้อ มูล ของ
กลุ่ม  j แล้วจะนาค่าความน่ าจะเป็ นที่ได้ไปเข้าสู่ กระบวนการตัดสิ นใจ
โดยใช้ฟังก์ชนั การตัดสิ นใจแบบเบย์ดงั สมการที่ 2
d j ( x)  p ( x /  j ) P ( j ) 

2.1 Database of feature model
การออกแบบตัวแปรสาหรับใช้แทนการเคลื่ อนที่ในแต่ละครั้ง
งานวิจยั นี้ ได้นาเสนอการนาเอาสัญญาณความเร่ งจากโมดูล Gyro Scope
ADXL345 3-axis Digital Accelerometer มาก าหนดเป็ นรู ป แบบตัวแปร
ในปริ ภูมิหลายมิติ (Multi-Dimensional Space) ซึ่งเลือกใช้แบบ 3 มิติ โดย
กาหนดให้ ตวั แปรที่ 1 คื อช่ วงเวลาขาขึ้ น (Rise time : 10% to 90%) ตัว
แปรที่ 2 คือค่าสู งสุ ดของสัญญาณ และค่าสุ ดท้ายคือช่วงเวลาขาลง (Fall
time : 90% to 10%) ดังรู ปที่ 1

1


1
e
2 j

( x  m j )2
2 2j

P ( j )

j  1, 2,..., n

เมื่อ

(2)

d j ( x) คือ ค่าตัดสิ นใจที่ได้จากเบย์

P( j ) คือ ค่าความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเป็ นข้อมูลของกลุ่มที่

j แต่ เนื่ อ งจากทุ ก กลุ่ ม มี ค วามน่ าจะเป็ นเท่ ากัน จะมี ค่ าเท่ ากับ 1/ n
จากนั้ นจะอาศั ย หลั ก การท าให้ เ กิ ด ค่ า คาดหวัง สู งสุ ด (Expectation
Maximisation) กับความน่ าจะเป็ นของตัวแปรที่กาหนด ( ,  , ) เมื่อ
ผลที่ เกิ ดขึ้น ( x ) คื อค่าที่ สังเกต ซึ่ งความน่ าจะเป็ นสามารถเขี ยนให้อยู่
ในรู ป superposition ของ Gaussian distribution หรื อ Normal distribution
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2.3 การเปรี ย บเที ย บความเหมื อ นด้ ว ยวิ ธี Dynamic Time
Warping
Dynamic time warping [8] คื อ วิ ธี การเปรี ยบเที ยบค วาม
เหมือนกันของสัญญาณหรื อข้อมูลที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของขนาดเทียบ
กับเวลาที่ได้รับความนิ ยมมากในปัจจุบนั เนื่ องจากเป็ นวิธีที่สามารถคงทน
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีความผิดเพี้ยนทางด้านแกนเวลามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่า
จะเป็ นการจดจารู ปแบบการเดิ น การจดจาเสี ยง การจดจารู ปร่ าง ไปจนถึ ง
การจดจาลายเซ็นต์ ตัวอย่างเช่น รู ปแบบการเดินของคนคนเดียวกัน ถึงแม้
จะเดิ น ด้ว ยความเร็ ว ที่ แ ตกต่ างกัน วิ ธี ก าร DTW ก็ ส ามารถให้ ผ ลการ
ตรวจสอบได้ว่าเป็ นการเดิ นของคนเดียวกัน และอีกการประยุกต์ใช้งานที่
นิยมอีกงานคือการนาไปใช้ในการจดจาเสี ยง (Speaker recognition) แม้ว่า
การพูดจะมี ความเร็ วที่ไม่คงที่ วิธีการนี้ ก็สามารถบอกได้ว่าเกิ ดจากเสี ยง
คนเดียวกันเมื่อกาหนดให้ชุดข้อมูลที่ ตอ้ งการเปรี ยบเทียบความเหมือน
ด้วยการหาระยะทางระหว่าง time series
S  {Si : i  I } เมื่อ I คือ index set 0,1,..., n
t  {t j : j  J } เมื่อ J คือ index set 0,1,..., m
วิธีการ DTW จะมีข้นั ตอนหลักๆ ดังต่อไปนี้
1. ทุก ๆ ดัชนี ของข้อมูล (Data index) ในข้อมูลแรกจะต้องถูก
จับคู่กบั หนึ่ง index หรื อมากกว่าในข้อมูลอีกชุดหนึ่ง
2. ดัชนี แรกของข้อมูลชุดแรกจะต้องถูกจับคู่กบั ดัชนี แรกของ
ข้อมูลชุดอื่น (แต่ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นคู่กนั เสมอไป)
3. ดัช นี สุ ด ท้ายของข้อ มู ล ชุ ด แรก จะต้อ งถู ก จับ คู่ ก ับ ดัช นี
สุดท้ายของข้อมูลอีกชุดหนึ่ ง (แต่ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นคู่กนั เสมอไป)
4. การ mapping ระหว่าง indices ของข้อมูลแรกและข้อมูลที่
สอง จะต้องเป็ นไปในทางที่ เพิ่มขึ้ นในทิ ศทางเดี ยวเท่ านั้น ตัวอย่างเช่ น
เมื่อ
j > i เป็ น index ในข้อมูลที่ 1
k >l เป็ น index ในข้อมูลชุดที่ 2
เมื่อ i ถูกจับคู่กบั l แล้ว j ถูกจับคู่กบั k แล้ว k จะต้องมีค่ามากกว่า l เสมอ
การหาค่ า DTW คื อ การหาคู่ ก ารเปรี ย บเที ยบในแต่ ล ะ index ระหว่ าง
ข้อมูลสองชุดเพื่อให้ได้ตาแหน่งการเปรี ยบเทียบที่ถูกต้องที่สุดเมื่อข้อมูล
ในแกนเวลามี การผิดเพี้ ยน ซึ่ งวิธีการนี้ จะทาให้ ระบบมี ค วามคงทนต่ อ
สิ่ งรบกวนจากภายนอกที่ส่งผลทาให้แกนเวลามีการยืดหรื อหดลง วิธีการ
DTW เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการห าระยะห่ างของข้ อ มู ล ใน index เดี ยวกั น
d ( s[i ], t[ j ]) แล้ ว น าค่ า ที่ ไ ด้ ไ ปรวมกั บ ค่ า DTW ที่ ต่ า ที่ สุ ดจาก
ทั้งหมด 3 ตาแหน่งคือ ด้านซ้าย ด้านล่าง และด้านล่างทแยงมุม ดังสมการ
ที่ (1) และสมการที่ (2)
min[i, j ]  min( DTW [i  1, j ]
DTW [i, j  1],

(1)

DTW [i  1, j  1])
DTW [i, j ]  d ( s[i ], t[ j ])  min[i, j ]

(2)

เมื่อ
คื อค่ า ระยะห่ างระห ว่ า ง s[i] และ t[j] ใน
รู ปแบบของ dynamic time warping
d ( s[i ], t[ j ]) คื อค่ า ระยะห่ างระหว่าง s[i] และ t[j] ใน
รู ปแบบของ euclidean distance หรื อ s[i ]  t[ j ]
DTW [i, j ]

เมื่ อได้ค่า DTW จนครบทั้ง index ทุ ก ตัวแล้ว ขั้น ตอนต่ อไป
คือการหาเส้นทางของ DTW ที่ เหมาะสมที่สุ ดพิจารณาจากภาพที่ 1 จะ
เริ่ ม ต้น จากต าแหน่ งบนสุ ด คื อ DTW[n, m] จากรู ป ที่ 2 จะเห็ น ว่ ามี ค่ า
เท่ ากับ 15 ในต าแหน่ ง ถัด มาจะพิ จ ารณาว่ า ในต าแหน่ งทางด้านซ้ า ย
ด้านล่ างและด้านล่ างทแยงมุมค่าใดมี ค่าต่าสุ ดเมื่ อดูจากตารางจะเห็ น ว่า
ค่ าที่ ต่ าสุ ด ที่ 14 โดยจะยึด เอาค่ านี้ เป็ นตาแหน่ งถัดไปของเส้ น ทาง ท า
เช่นนี้ ไปจนถึ งตาแหน่ งเริ่ มต้นก็จะเป็ นการเสร็ จขึ้นตอน เมื่อได้เส้นทางที่
ดีที่สุด ซึ่งนัน่ จะหมายถึงการจับคู่ที่ดีที่สุดเช่นในตาแหน่งที่ i เท่ากับ 2 จะ
ถูกจับคู่หาระยะทางเทียบกับจาแหน่ j เท่ากับ 3 เมื่อถึ งขั้นตอนการนาไป
เปรี ยบเทียบก็จะนาคู่ลาดับดังกล่าวไปใช้ต่อไป
time series t  {t j : j  J }

DTW [ n, m]

m
.
.
.
.
.
.

j

DTW [i, j ]

. . . . . n

i

time series S  {Si : i  I }

รู ปที่ 2 การกาหนดคู่ลาดับการเปรี ยบเทียบที่ดีที่สุดด้วย DTW

3. การออกแบบระบบ
งานวิจยั นี้ ได้ทาการทดสอบวิธีก ารที่ น าเสนอด้วยการสร้ าง
ระบบทั้งหมดบนพื้ น ฐานของไมโครคอนโทรเลอร์ ตระกูล AVR บน
บอร์ ด NODE MCU V3 ที่ใช้ ESP8266 เป็ น CPU สาหรับประมวลผล ที่
สามารถเชื่ อมต่อกับ WiFi ได้และมีหน่ วยความจาถึง 4MB ความเร็ วอยูท่ ี่
40MHz ทาให้สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ วเหมาะสาหรับงานด้าน
IoT และ Smart and realtime monitoring ส่ ว นโมดู ล ส าหรั บ การวัด ค่ า
ความเร่ งผู้ วิ จ ัย เลื อกใช้ ADXL345 Digital Accelerometer ที่ มี ค วาม
ละเอี ยดสู งสุ ด อยู่ที่ 13-bit resolution และใช้พลังงานเพีย ง 23 uA ตอน
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ท างานและ 0.1uA ในขณะที่ Standby ด้ว ยการเชื่ อ มต่ อ เข้ากับ หน่ ว ย
ประมวลผลกลางแบบดิ จิตอล (SDA, SCL, Vcc, GND) ทาให้ ประหยัด
การเดินสายดังรู ปที่ 3

5. สรุปผลการทดสอบ
จากข้อมู ล ผลกาลทดสอบวิธี ก าร DTW เปรี ยบเที ยบกับ วิ ธี
ดั้งเดิ มอีก 2 วิธีจะพบว่าวิธีการที่นาเสนอสามารถให้ผลความแม่นยาใน
การบ่งบอกการล้มและแจ้งเตือนที่ความเร็ วแตกต่างกันได้ที่ร้อยละ 86.8
ซึ่ งเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 5 เมื่ อเที ยบกับ วิธี ก ารเปรี ยบเที ยบด้ว ยวิ ธี ด้ ังเดิ ม คื อ
Euclidian distance และเพิ่มขึ้น ร้ อยละ 12.2 เมื่อเที ยบกับวิธี การบ่ งบอก
ด้วยการวัดค่าขนาดความสู งของสัญญาณเพียงอย่างเดี ยว ทาให้สามารถ
สรุ ปได้ ว่ า วิ ธี ก าร DTW ที่ น าเสนอสามารถใช้ ง านได้ จ ริ งส าหรั บ
เปรี ยบเที ยบความเหมือนของสัญญาณซึ่ งเป็ นวิธีที่มีความคงทนต่อการ
เปลี่ ยนแปลงของสัญ ญาณในแกนเวลาอัน เป็ นผลมาจากกิ จกรรมการ
เคลื่อนที่ที่มีความเร็ วไม่เท่ากันถึงแม้จะเป็ นรู ปแบบการเคลื่อนที่เดียวกัน
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รูปที่ 3 ระบบแจ้งเตือนผูป้ ่ วยหกล้มที่นาเสนอ

เอกสารอ้ างอิง

4. ผลการทดสอบวิธีการทีน่ าเสนอ
การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของวิธีที่นาเสนอผูว้ ิจยั ได้นาไป
เปรี ยบเที ย บกับ วิ ธี ก ารหาระยะห่ า งระหว่า งข้อ มู ล ด้ว ยวิ ธี ด้ ัง เดิ ม คื อ
Euclidian distance และการแจ้งเตื อนด้วยการหาค่าสู งสุ ด ของสัญ ญาณ
เพียงอย่างเดียว ด้วยการทดสอบการล้มด้วยความเร็ วที่ แตกต่างกันของ 5
ตัวอย่างบุค คล แล้วสร้ างโปรแกรมการเปรี ยบเทียบทั้งสองวิธีไว้ในตัว
ควบคุมเดียวกันและทางานพร้ อมกันทั้งหมด 100 ตัวอย่างการล้ม ได้ผล
การทดสอบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รู ปแบบการทาตาราง
Observation
No.
1
2
3
4
5
Average

Maximum
Value
74
75
74
75
75

Accuracy
Euclidian
Distance
80
83
86
81
79

DTW
Distance
87
86
89
87
86

74.6

81.8

86.8
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การวิเคราะห์ โหงวเฮ้ งโดยใช้ การตรวจจับลักษณะปาก
Physiognomy Analysis using Lip Characteristics Detection
ทศพร คงแสน ญาณิศา เอีย่ วสีหยก และพรรณราย ศิริเจริญ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ แขวงบางมด กทม. 10140 โทรศัพท์ 0-2470-8000

บทคัดย่ อ
การวิเคราะห์ลกั ษณะของใบหน้าเป็ นสิ่ งที่ ทาให้คาดเดาอุปนิ สัย
และทัศนคติตามช่ วงอายุต่าง ๆ ได้ถูกใช้อย่างแพร่ หลาย ในชื่ อของศาสตร์ ที่
เรี ยกว่า โหวงเฮ้ง งานวิ จยั นี้ ไ ด้นาเรื่ องของโหงวเฮ้งมาประยุก ต์ร่ วมกับ
เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้า เพื่อเพิ่มทางเลื อกให้ผใู ้ ช้งานสามารถดูลกั ษณะ
ใบหน้าได้โดยไม่ ตอ้ งพึ่ งพาผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยตรง โดยในการพัฒนานั้น ได้
มุ่ ง เน้นที่ ล ัก ษณะสาคัญอัน เป็ นจุ ดสังเกตที่ ชัด เจน คื อ ลัก ษณะของปาก
ประเภทปากบาง ปากรู ปสี่ เหลี่ยม ยกตัวอย่างเช่น การมีมุมปากที่โค้งขึ้นเป็ น
ลักษณะที่ดีที่จะนาความสุ ขมาหาเจ้าของ รวมไปถึงการพิจารณาความกว้าง
ระหว่ า งคิ้ ว ประกอบ ในการทดสอบโปรแกรมที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น พบว่ า ความ
ประสิ ท ธิ ภ าพแม่ น ย าในการค านวณระยะสั ด ส่ ว นของโปรแกรมอยู่ที่
81.25% เมื่อเทียบกับการคานวณโดยวิธีการวัดในหน่ วยพิกเซล และจากการ
นาไปใช้งานเบื้องต้นพบว่าสามารถเป็ นทางเลื อกให้ผใู้ ช้งานสามารถเข้าถึง
การวิเคราะห์ใบหน้าได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
คาสาคัญ: ระบบการรู้จาใบหน้า, วิเคราะห์องค์ประกอบใบหน้า, โหงวเฮ้ง

Abstract
Physiognomy is a study of face appearance, which can be used
to assess person’s personality and attitude. This work employs face
detection technology with physiognomy analysis as an option for user to use
this application without experts required. This application primarily focuses
on dominant components, lip characteristics, such as skinny lip, rectangular
shape and distance between eyebrows. For example, smiley lip implies the
happiness induction. Our application is tested by comparing detected ratio

with the actual ratio and achieved 81.25% accuracy. The application is
accessible and easy to use.
Keywords: Facial recognition, Face component analysis, Physiognomy

1.บทนา
โหงวเฮ้ง คือวิ ธีก ารหนึ่ งที่ ใ ช้ใ นการวิ เคราะห์ แ ละอ่านลัก ษณะ
บนใบหน้าให้สอดคล้องกับดวงชะตา โชคลาภ ทัศนคติ และอุปนิสัย เพราะ
หน้าตาและลักษณะภายนอกเป็ นข้อมูลแรกที่เราใช้ตดั สิ นคนที่เราพบอย่าง
หลี กเลี่ ยงไม่ได้ ปั จจุบนั โหงวเฮ้งเป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย เป็ นวิธีการที่คน
จ านวนมากให้ ค วามไว้ว างใจ ถื อ เป็ นสิ่ ง เพิ่ ม แรงจู ง ใจให้ ค นหั น มา
ปรับเปลี่ ยนบุคลิ กภาพและเป็ นเครื่ องเสริ มความมัน่ ใจในทางจิ ตวิทยาอี ก
ทางหนึ่ งที่ แ ม้ก ระทัง่ ในบริ ษทั ชั้นน าหลายแห่ งของประเทศไทยก็ใ ช้ก าร
วิเคราะห์โหงวเฮ้งเข้ามาเป็ นตัวช่วยในการรับสมัครงาน
งานวิจยั นี้ นาเสนอแนวคิดในการประยุกต์การวิเคราะห์ใบหน้า
ของวิชาโหงวเฮ้ง กับเทคโนโลยีตรวจจับใบหน้าซึ่ งเป็ นที่นิยมอย่างมากใน
ปัจจุบนั โดยผ่านการทางานของอัลกอรึ ทึม Histogram of Oriented Gradients
และ Linear SVM ซึ่ งมี จุด เด่ น คื อการตรวจจับคุ ณลัก ษณะเฉพาะของวัตถุ
และดึงออกจากภาพโดยใช้การกระจายตัวของทิศทางเส้นขอบ สามารถหา
ลักษณะเฉพาะของวัตถุที่สนใจได้ดีข้ ึน จากนั้นทาการสร้ างเงื่อนไขจากการ
วิ เ คราะห์ ล ัก ษณะองค์ป ระกอบของใบหน้า สร้ า งเป็ นกฎในการอธิ บ าย
ลักษณะต่าง ๆ ของบุคคล ซึ่ งทั้งหมดนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่ม ทางเลื อกให้
ผูใ้ ช้งานสามารถวิเคราะห์โหงวเฮ้งได้โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยตรง
ทาให้บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าถึงศาสตร์ น้ ี ได้สะดวกมากยิง่ ขึ้น
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2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ระบบรู้ จาใบหน้ า
โดยทัว่ ไปการรู ้ จาใบหน้าประกอบไปด้วยการค้นหาตาแหน่ ง
ของใบหน้าบนภาพ (Face Detection) การแยกคุณลักษณะส่ วนต่าง ๆ ของ
ใบหน้า (Feature Extraction) และการรู้ จาใบหน้า (Face Recognition) โดย
นาข้อมูลจากส่วนที่สองมาเปรี ยบเทียบกับข้อมูลในฐานข้อมูลแล้วแสดงผล
ภาพใบหน้าที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด [1]

คณิ ตศาสตร์ ในการระบุตาแหน่ งของใบหน้าจากพื้นที่ ดงั กล่ าว ซึ่ งวิธีการ
ดังกล่ าวมี ข ้อจากัด ด้วยโอกาสเสี่ ยงที่ จะตรวจจับ สิ่ งที่ ไม่ ใ ช่ ใ บหน้าที่ มี สี
เดี ยวกัน ซึ่ งอัลกอริ ทึมที่เลือกมาใช้ในโครงงานนี้คือ Histogram of Oriented
Gradients รวมกั บ Linear SVM เ ป็ นวิ ธี ก ารต รวจจั บ โดยก ารแ ย ก
ลัก ษณะเฉพาะของวัตถุ ที่ ส นใจออกจากวัตถุ ที่ ไ ม่ ส นใจ โดยจุ ด เด่ น ของ
เทคโนโลยีน้ ี คือการจับคุ ณลักษณะเฉพาะของวัตถุให้สามารถดึ งออกจาก
ภาพโดยใช้ก ารกระจายตัว ของทิ ศ ทางของเส้ น ขอบ ท าให้ ส ามารถหา
ลักษณะเฉพาะของวัตถุที่สนใจได้ดีข้ ึน [4]

2.2 โหงวเฮ้ ง
รูปที่ 1 องค์ประกอบของระบบรู้จาใบหน้า
โดยไลบรารี ที่นามาใช้คือ Dlib (Dlib-library) เป็ นไลบรารี แบบ
Open-source ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การตรวจจับ องค์ป ระกอบของใบหน้ า อย่า ง
แม่นยา [2] และมี เครื่ องมื อที่ประกอบไปด้วยอัลกอริ ทึมสาหรั บการสร้ าง
ซอฟท์แวร์ที่ซบั ซ้อนเพื่อแก้ปัญหา ดังนี้

2.1.1 Facial landmarks
Facial landmarks มีเป้ าหมายเพื่อตรวจจับโครงสร้างที่สาคัญของ
ใบหน้าโดยใช้วิธี shape prediction คือ การจากัดภาพของใบหน้าบนรู ปภาพ
และตรวจหาจุดสาคัญบนใบหน้า ซึ่ งการตรวจหาจุดสาคัญนั้น ปาก คิ้วขวา
คิ้วซ้าย ตาขวา ตาซ้าย จมูก และกราม เป็ นสิ่ งที่ ใช้ระบุตาแหน่งเพื่อนาไป
สร้ างแบบจาลองใบหน้า เครื่ องมื อในการตรวจจับ นี้ ถู ก รวมไว้ใ น Dliblibrary โดยมีพิกดั ในการตรวจจุดสาคัญบนใบหน้า 68 พิกดั (x,y) [3]

2.1.2 อัลกอริทมึ ตรวจจับใบหน้ า
การค้นหาใบหน้าของมนุ ษย์ในภาพถ่ายมี ปัจจัยมากมายที่ส่งผล
กระทบต่อความแม่นยาของการตรวจจับใบหน้า เช่ น แสง สี การ วางแนว
ของใบหน้า วัตถุอื่นในภาพ อัลกอริ ทึมตรวจจับใบหน้าจึงได้เข้ามาช่ วยให้
การค้นหาภาพใบหน้าเป็ นไปได้ส ะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเริ่ ม ต้นจากทาการ
ค้นหาพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็ นสี ผิวมนุ ษย์ดว้ ยการกรองค่าสี และลักษณะ
ของพื้นผิวในบริ เวณดังกล่ าว จากนั้นทาการประมวลพื้นที่ น้ นั ในรู ปแบบ
ของ grayscale และใช้ ค่ า Thresholds ที่ ก าหนดร่ วมกับ การค านวณทาง

การดู ล ัก ษณะใบหน้าโดยภาพรวมโดย ศ.ดุ สิ ต [5] ผู้เ ป็ นนัก
โหราศาสตร์ แ ละหนัง สื อ แปลจากประเทศจี น โดย อู๋ เ หม่ ย หลิ ง [6] ถู ก
นามาใช้ในการประยุกต์การพัฒนาโปรแกรมนี้ โดยมีจุดสนใจที่ยกมาอ้างอิง
ถึง คือ ปาก และระหว่างคิ้ว สรุ ปได้ดงั นี้
1. ปากบาง เป็ นลัก ษณะของคนตัด สิ น ใจเร็ ว เฉี ย บขาด ใจเย็น วาจา
รับผิดชอบดี เชื่ อมัน่ ตัวเองสู ง
2. ปากลักษณะสี่ เหลี่ ยม คื อปากของคนร่ ารวย มี โชคดี ท้ งั ด้านครอบครั ว
และธุรกิจ อดทนฝ่ าฟันอุปสรรคได้ดี มีความกระตือรื อร้นสูง
3. ปากกว้าง เป็ นคนที่มีความมุ่งมัน่ รู้จกั หาจังหวะที่ดีมาให้ตนเอง
4. ริ มฝี ปากบนและล่างเท่ากัน เป็ นลักษณะของคนที่เชื่ อมัน่ ในตัวเองมาก
5. ปากบนบางปากล่างหนา เป็ นลักษณะของคนมีอตั ตาสู ง มีเสน่ห์เล่ห์กล
6. ปากบนหนาปากล่างบาง เป็ นลักษณะของคนที่มีนิสยั ใจกล้าพูดตรง
7. ปากปิ ดไม่สนิ ท เหลื อช่ องว่างระหว่างริ มฝี ปาก เป็ นลักษณะของคนที่มี
สภาวะจิตใจไม่ค่อยมัน่ คงนัก ไม่ค่อยเชื่ อมัน่ ในตนเองแต่เป็ นผูร้ ับฟังที่ดี
8. ริ มฝี ปากเป็ นแนวตรง เป็ นลักษณะของคนที่มีความเฉี ยบคม มีวาทศิลป์
9. ปากนก เป็ นลักษณะของคนเฉลียวฉลาด เจรจาเฉี ยบคม
10. มุมปากโค้งลง เป็ นลักษณะของคนอาภัพ ปรารถนาสิ่ งใดมักไม่สมหวัง
แม้จะเหน็ดเหนื่ อยไปมาก หาคนสนับสนุนยาก มีโอกาสที่ทรัพย์สินจะ
สู ญหายลงด้วยอุบตั ิภยั เป็ นคนนิ ยมวัตถุ เก็บความลับไม่ค่อยอยู่
11. มุม ปากโค้งขึ้ น เป็ นลักษณะของการที่นาความสุ ข มาหาเจ้าของ เป็ น
ลักษณะที่ดี เจ้าของมักนิ ยมรั กแท้ พูดรักษาน้ าใจ ระวังคาพูด เป็ นยอด
กัลยาณมิตร สามารถเก็บความลับได้
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12. หว่างคิ้วกว้าง เป็ นลักษณะของคนที่ มีน้ าใจกว้าง มักมองโลกในแง่ดี มี
การตัดสิ นใจที่เด็ดขาด
13. หว่างคิ้วแคบ เป็ นลักษณะของคนที่มองโลกในแง่ร้ายมากกว่าดี ไม่ค่อย
หลงคาพูดหวานหู ง่าย ๆ จึงมักไม่ค่อยโอนอ่อนไปกับเพศตรงข้าม

โดยกฏของเงื่อนไขแต่ละรู ปแบบเป็ นไปตามสมการดังต่อไปนี้

3.โปรแกรมการวิเคราะห์ โหงวเฮ้ งโดยใช้ การตรวจจับลักษณะปาก

ปากบาง:

(Lylu+Lyll)/Lxl < 0.4

(1)

3.1 ภาพรวมของระบบ

ปากลักษณะสี่ เหลี่ยม:

(Lylu+Lyll)/Lxl > 0.4

(2)

|((X37+X40)/2) - ((X43+X46)/2)| < Lxl

(3)

ปากกว้าง:

รูปที่ 2 ภาพรวมของระบบการวิเคราะห์ภาพ
ในส่ วนของภาพที่ ใช้ในโปรแกรมต้องประกอบไปด้วยใบหน้า
คนเพียงคนเดียวในรู ป และเป็ นภาพหน้าตรง ไม่กลับหัว และไม่สวมแว่นตา
Pre-processing เป็ นขั้นตอนเพื่อการเตรี ยมข้อมูลให้ทุกรู ปภาพที่ใช้ในการ
วิเคราะห์อยูบ่ นมาตรฐานเดี ยวกันมากขึ้นโดยเริ่ มต้นจากเปลี่ ยนขอบเขตสี
ของภาพให้อยู่ในรู ปของเฉดสี เทา (Grayscale) จากนั้นทาการตรวจจับหา
ตาแหน่ งต่าง ๆ บนในหน้า เพื่อหาความเอี ยงของใบหน้าเพื่อหมุนภาพให้
ใบหน้าตั้งตรง และหาขอบเขตของใบหน้าหลังการหมุนโดยทาการตรวจจับ
หาตาแหน่ งต่าง ๆ บนใบหน้า เพื่อสามารถตัดภาพให้เหลื อเฉพาะส่ วนของ
ใบหน้ า และปรั บ ขนาดของภาพไว้โ ดยคงอัต ราส่ ว นเดิ ม และการย้า ย
ตาแหน่งเริ่ มต้น (Origin) เพื่อให้ง่ายต่อการคานวณ โดยในส่ วนนี้ เป็ นการทา
Normalization ซึ่ งภาพที่ ได้จ ะน าไปตรวจจับ หาต าแหน่ ง บนใบหน้า เพื่ อ
นามาวิเคราะห์และใช้คานวณต่อไป

ริ มฝี ปากบนและล่างเท่ากัน:

Lylu/Lyll = 1

(4)

ปากบนบาง ปากล่างหนา:

Lylu < Lyll

(5)

ปากบนหนา ปากล่างบาง:

Lylu > Lyll

(6)

ปากปิ ดไม่สนิ ท:

Lylu+Lyll < Lyl

(7)

ริ มฝี ปากเป็ นแนวตรง:

Lylu+Lyll = Lyl

(8)

Y63 / Y62 > 1 และ Y64 / Y63 > 1

(9)

มุมปากโค้งลง:

Y49 < Y63 และ Y55 < Y63

(10)

มุมปากโค้งขึ้น:

Y49 > Y63 และ Y55 > Y63

(11)

หว่างคิ้วกว้าง:

X23 - X22 > X35 – X33

(12)

หว่างคิ้วแคบ:

X23 - X22 < X35 - X33

(13)

ปากนก:

3.2 การคานวณลักษณะของตาแหน่ งขององค์ ประกอบบนใบหน้ า
การวิเคราะห์โหงวเฮ้งแบ่งออกเป็ นในโครงงานนี้ ประกอบด้วย
ลัก ษณะของปากและความสัม พัน ธ์ ข องหว่างคิ้ ว ซึ่ งรวมแล้วมี ท้ งั สิ้ น 13
กรณี ดงั แสดงในรู ปที่ 4 ในแต่ละกรณี นามาจัดกลุ่มรวมกันได้อีก 6 กลุ่ม โดย
ให้ตวั แปรความยาว 𝐿 ถูกนิ ยามดังนี้
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รู ปที่ 5 ภาพตัวอย่างเมื่อผ่านการวิเคราะห์ใบหน้า

4.2 ผลลัพธ์ จากการทดสอบความถูกต้ อง
รูปที่ 3 ลักษณะรู ปปากและตัวแปรที่ใช้

4.การทดสอบผลเบื้องต้ น
4.1 ผลลัพธ์ จากการตรวจจับใบหน้ าด้ วยโปรแกรม
เป็ นผลลัพธ์เบื้องต้นโดยใช้รูปภาพของบุคคลสาธารณะซึ่ งเป็ นที่
รู้จกั กันอย่างกว้างขวางภายในประเทศ คือ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ

รูปที่ 4 ภาพตัวอย่างผลการตรวจจับใบหน้าบุคคลที่มีชื่อเสี ยง

การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของโปรแกรม ได้ท ดสอบความ
ถู ก ต้อ งของการตรวจจับใบหน้าโดยใช้ก ารเปรี ยบเที ยบผลที่ ได้จากการ
ตรวจจับ ใบหน้า กับ การวัด สัด ส่ ว นลัก ษณะเฉพาะของใบหน้า ในหน่ ว ย
พิกเซล จากการเปรี ยบเทียบความตรงกันของข้อมูลที่ ตรวจจับ ได้ผลลัพธ์
เฉลี่ย 80% จากการทดสอบ 10 ครั้ง ด้วยภาพใบหน้าของผูใ้ ช้งาน 10 บุคคล
ซึ่ งผลการทดสอบนั้น โดยส่ วนใหญ่ คื อ 4 ครั้ งมี ค วามตรงกัน ของข้อมู ล
81.25% รองลงมาคือ 3 ครั้งซึ่ งมีความตรงกัน 62.5% 2 ครั้งมีความตรงกัน
100% และอีก 1 ครั้ง 75%

รู ปที่ 6 การทดสอบความตรงกันของข้อมูล
การทดสอบความตรงกันของคาทานาย ทดสอบด้วยการสร้างแบบสอบถาม
ประเมิ น ตนเอง โดยให้ ก ลุ่ ม ตัวอย่างผั้ใ ช้ง านพิ จ ารณาลัก ษณะนิ สั ยผ่ า น
มุมมองของตัวเอง แล้วนาไปเปรี ยบเทียบกับผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม
พบว่ามีความตรงกันเฉลี่ย 71.2%
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[5] ศ. ดุสิต, 2555, เห็นหน้ าก็ร้ ู ใจ, พิมพ์ครั้งที่ 7, มติชน, 376 หน้า.

.
รูปที่ 7 การทดสอบความตรงกันของผลทานาย

5.บทสรุป
การวิเคราะห์โหงวเฮ้งภายในโปรแกรมนั้นประกอบไปด้วยการ
วิเคราะห์ลกั ษณะของปากและหว่างคิ้วรวมด้วยกันทั้งหมด 13 เงื่อนไข เช่ น
ลักษณะของมุมปาก ลักษณะความหนาของริ มฝี ปาก ความแตกต่างระหว่าง
ริ มฝี ปากบนและล่าง ความกว้างหว่างคิ้ว ซึ่ งแต่ละเงื่ อนไขได้อ้างอิ งการ
วิเคราะห์ จากนักโหราศาสตร์ และนักเขียนประกอบกับศาสตร์ จากประเทศ
จีน โดยการพัฒนานั้นได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้าและเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพของการตรวจจับองค์ประกอบต่ าง ๆ เพื่อเพิ่ม ทางเลื อกให้
ผูใ้ ช้งานได้สามารถเข้าถึ งการวิเคราะห์โหงวเฮ้งเบื้องต้นได้มากยิง่ ขึ้น และ
จากการทดสอบการใช้งานเบื้ องต้น จากกลุ่ ม ตัวอย่างผูใ้ ช้งานจริ ง พบว่า
ปัจจุบนั การพัฒนาโปรแกรมมีความถูกต้องแม่นยา สามารถตรวจจับได้อย่าง
รวดเร็ ว และมีความตรงกันของข้อมูลคาทานายสูง
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การสร้ างและหาประสิ ทธิภาพชุ ดการสอนเรื่ องการมอดูเลตเชิ งขนาด
และการประยุกต์ ใช้ กบั การสอนอาชี วศึกษา
Invention and Evaluation of Amplitude Modulation Modular Instructional Package
and Application to Vocational Education
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1

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อสร้ างและหาประสิ ทธิ ภาพ
ชุ ดการสอนการมอดูเลตทางขนาด วงจรที่ ออกแบบขึ้น ได้ท ดสอบวัด
สัญญาณให้สมรรถนะออกมาตามที่คาดหวัง เพื่อเป็ นการนาองค์ความรู้ที่
ได้จากสร้ างและหาประสิ ทธิ ภาพวงจรการมอดูเลตทางขนาด จึงนาชุ ด
การสอนที่สร้างขึ้นไปถ่ายทอดให้กบกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาระบบโทรคมนาคม
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตาก จานวน 33 คน ด้วยการเลือกแบบเจาะจง แล้วให้ทาการทดสอบเพื่อ
วัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลังจากนั้น น าคะแนนที่ ได้ม าค านวนหา
ประสิ ทธิภาพชุดการสอน ผลการวิจยั ครั้งนี้ ปรากฏว่าชุ ดการสอนที่ผูว้ ิจยั
สร้ างขึ้ นมี ป ระสิ ทธิ ภ าพเท่ า กับ 80.30/80.15 และความพึ ง พอใจของ
นักศึกษาอยูที่ระดับมาก (𝑥̅= 4.48) แสดงว่าชุ ดการสอนการมอดูเลตทาง
ขนาดมีประสิ ทธิภาพเป็ นตามสมมติฐานการวิจยั
คาสาคัญ: เอเอ็ม, การมอดูเลตเชิงขนาด, ชุดการสอน

Abstract
The purpose of this research was to invention and to find out the
effectiveness of the modular instructional package. Circuit designed to
test signal performance to come out as expected. This is to introduce the
knowledge gained from the creation and the efficiency of the
modulation circuit. The instructional package was created to convey to
the sample students are high school diploma. Enrollment in the second
semester of academic year 2561 Rajamangala University of Technology
Lanna Tak. Then take the test to measure the achievement. Then the
scores were calculated for the instructional package. The results of this
research show that the instructional package developed by the

researcher was 80.30 / 80.15 and the students' satisfaction was at the
high level (𝑥̅ =4.48). Performance based on research hypothesis.
Keywords: AM, Amplitude Modulation, Modular Instructional
Package

1. บทนา
สาหรั บการเสนอหัวข้อวิจยั ครั้งนี้ จะได้ด าเนิ น การออกแบบ
และสร้างวงจรมอดูเลตทางขนาดด้วยวงจรรวม โดยได้นาหลักการมอดู
เลตที่ เกี่ ยวข้อง กล่ าวคื อ เนื่ องจากการรวมสัญญาณต้องใช้หลักการมอดู
แบบ AM มาใช้ งาน หลัก การมอดู เลตแบบ AM จะมี ก ารใช้สัญ ญาณ
ข่ าวสาร(vm) ซึ่ งอาจจะเป็ นสัญ ญาณเสี ยง สัญ ญาณภาพ หรื อสัญ ญาณ
ข่ าวสารอื่ น ๆ มาท าการมอดู เลตกับ สัญ ญาณพาหะ(vc) หรื อที่ เ รี ยกว่า
Carrier เพื่อท าการเปลี่ ยนคุ ณ สมบัติทางแอมปลิ จูด หรื อทางขนาดของ
สัญญาณพาหะ โดย fm เป็ นความถี่ของสัญญาณข่าวสาร fc เป็ นความถี่ของ
สัญญาณพาหะ สามารถแสดงลาดับขั้นได้คือ เมื่อสัญญาณพาหะเป็ น
vc =VC sin2πfc t
ทาการมอดูเลตกับสัญญาณข่าวสารเป็ น

(1)

vm =Vm sin2π fm t
เมื่อนามามอดูเลตทางขนาดผลที่ได้คือ
vAM =VC sin2f c
+½Vm cos2(fc -fm )t
-½Vm cos2(fc + fm )t

(2)
(3)

จากทฤษฎีการมอดูเลตแบบ AM ผลตามสมการที่ (3) สามารถ
สร้างขึ้นมาจากสมการทางคณิ ตศาสตร์ ได้ และยังสามารถสร้างตามแบบ
คณิ ตศาสตร์ดว้ ยวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ได้ โดยให้ (1) เป็ น A ให้ (2) เป็ น B
ผลการกระทาของวงจรสามารถมีผลเป็ น (3) ได้ดงั รู ปที่ 1
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log A
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B

log

log B

log -1

A+AB

AB

log A + log B = log AB

รูปที่ 1 แนวคิดการออกแบบวงจรการมอดูเลตเชิงขนาด
เมื่อสมการ Log A รวมกับสมการ Log B ผลการรวมสมการ
คื อ Log A + Log B = Log AB และเข้ า สมการ Log-1 ผลที่ ไ ด้ คื อ AB
หลังจากนั้นนาไปรวมกับ A ผลจะออกมาเช่ นเดี ยวกัน กับสมการที่ (3)
ซึ่ งสามารถสร้างวงจรตามสมการเหล่ านี้ ได้โดยใช้วงจรรวม และวงจร
อิเล็กทรอนิ กส์ มาประยุกต์ใช้งานก็สามารถทาการสร้ างสัญญาณได้ซ่ ึ ง
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิ กส์

รูปที่ 2 แผงวงจรการมอดูเลตเชิงขนาดที่ออกแบบสร้าง

รูปที่ 3 การทดสอบสัญญาณผลการมอดูเลตเชิงขนาดในแกนเวลา

รู ปที่ 4 การทดสอบสัญญาณผลการมอดูเลตเชิงขนาดในแกนความถี่
1.1 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อสร้ างและหาประสิ ทธิ ภาพชุ ดการสอนเรื่ องการมอดูเลต
เชิ งขนาดใช้ ส าหรั บ ภาคปฏิ บ ัติ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร ปวส.
อิเล็กทรอนิกส์
1.2 สมมติฐานของการวิจัย
สื่ อการสอนที่ ส ร้ างขึ้ น ใช้ส อนได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก าหนด 80/80 และนั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ งพอใจอยู่ใ น
ระดับมาก
1.3 ขอบเขตการวิจัย
ชุ ดการสอนที่ ส ร้ างขึ้ นใช้สาหรั บ การศึ ก ษาภาคปฏิ บ ตั ิ เรื่ อง
การมอดูเลตเชิงขนาด
1.4 ข้ อตกลงเบื้องต้ น
1.4.1 การวิจยครั้งนี้ ไม่คานึ งถึงเพศ อายุ พื้นฐานทางเศรษฐกิ จ
สังคม อารมณ์และช่วงเวลาการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างไม่มีผลต่อการวิจยั
1.4.2 ในการทดลองครั้งนี้ ถือว่านักศึกษาที่เรี ยนตามหลักสู ตร
นี้ คุณสมบัติเหมื อนกันทุกประการ เนื่ องจากได้ผ่านการสอบคัดเลื อกเข้า
มาศึกษาต่อภายใต้หลักสู ตรเดียวกัน
1.4.3 ความคิ ด เห็ นของผูท้ รงคุ ณวุฒิถือว่า ได้ก ระท าไปด้วย
ดุ ล ยพิ นิ จ จากความจริ งใจซึ่ งแสดงถึ งความรู ้ สึ ก อัน แท้ จ ริ งของกลุ่ ม
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1.5 คาจากัดความที่ใช้ ในการวิจัย
1.5.1 ชุ ดการสอน หมายถึ ง ชุ ดสื่ อการสอนเรื่ องการสื่ อสาร
ข้อมูลในหัวข้อการมอดูเลตเชิ งเลข ที่ผวู ้ ิจยั สร้ างขึ้นประกอบด้วย คู่มือสื่ อ
การสอน ซึ่ งคู่มือสื่ อการสอนประกอบด้วย แผนการสอน วัตถุ ประสงค์
เชิ งพฤติกรรม ใบเนื้ อหา ใบทดสอบ แบบทดสอบ ส่ วนสื่ อประกอบการ
สอนเป็ น Presentation ที่ครอบคลุมเนื้ อหา
1.5.2 ประสิ ทธิ ภาพชุดการสอน หมายถึ ง คุณภาพของชุดการ
สอนที่ ว ดั จากค่ าคะแนนเฉลี่ ย จากการท าแบบทดสอบของนั ก ศึ ก ษา
ทั้งหมด
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1.5.3 เกณฑ์ก าหนด 80:80 หมายถึ งระดับ คะแนนเฉลี่ ยของ
แบบทดสอบ
80 ตัว แรก หมายถึ ง ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ที่ ไ ด้ จ ากการท าใบ
ทดสอบของนักศึกษาทั้งหมดคิดเป็ นร้อยละ
80 ตั ว ห ลั ง ห มายถึ ง ค่ า คะแนนเฉลี่ ยที่ ไ ด้ จากการท า
แบบทดสอบหลังบทเรี ยนของนักศึกษาทั้งหมดคิดเป็ นร้อยละ
1.5.4 ใบทดสอบ หมายถึ ง ชุ ด ข้ อ สอบที่ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาท า
ระหว่างเรี ยนเพื่อประเมินผลความก้าวหน้าทางการเรี ยน
1.5.5 แบบทดสอบ หมายถึ ง ชุ ดข้อสอบที่ ใช้ว ัดผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนหลังจากเรี ยนจบทุกหัวข้อเรี ยนแล้ว
1.5.6 ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ หมายถึ ง ผู้ที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารสอน
เกี่ยวกับวิชาการสื่ อสารข้อมูลหรื อผูท้ ี่สอนวิชาที่มีเนื้ อหาใกล้เคียงหรื อมี
วุฒิ ท างการศึ ก ษาไม่ต่ ากว่าปริ ญ ญาโทหรื อผู ้มีป ระสบการณ์ ด้านการ
ออกแบบสื่ อการสอนอย่างน้อย 5 ปี

2. วิธีการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั ทดลอง เพื่อสร้ างและหาประสิ ทธิ ภาพ
ชุดการสอนวงจรมอดูเลตเชิ งขนาดและการประยุกต์ใช้กบั งานการศึกษา
การสื่ อสารข้อมูล หลักสูตร ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาตาก ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการตามขั้นตอนดังนี้
2.1 กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1.1 ประชากร คื อนัก ศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ยบัตรวิช าชี พ
ชั้ น สู ง ที่ ล งท ะ เบี ยน เรี ยน รายวิ ช าระ บ บ โท รค ม น าค ม ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
2.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คื อ นักศึ กษาระดับ
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ชั้นปี ที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
ระบบโทรคมนาคม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ด้วยการเลื อกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จากประชากร
2.2 การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ ชุ ด สื่ อการสอนและ
ั
แบบทดสอบ มีข้นั ตอนการสร้างเครื่ องมือใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ดังนีั้
2.2.1 การสร้างชุดสื่ อการสอน
ก) ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ หั ว เรื่ องโดยอาศัย กรอบจากเอกสาร
หลักสูตรเอกสารและตาราที่เกี่ยวข้อง
ข) กาหนดวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรมของหัวเรื่ องทั้งหมด
ค) วิเคราะห์ รายการเนื้ อหาส าคัญ นาหัวเรื่ องมาบรรจุลงใน
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
ง) จัด ท าสื่ อการสอนภาคปฏิ บ ัติ แ ล้ ว น าให้ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ประเมิน ปรับปรุ งคุณภาพและพัฒนาความสมบูรณ์ โดยออกแบบสร้าง
วงจรการมอดูเลตเชิงเลขเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนีั้

จ ) นาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
2.2.2 การสร้างแบบทดสอบ แบ่งได้เป็ น 2 ส่ วนคือ
ก) แบบทดสอบ เป็ นชุดข้อสอบที่วดั ความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน
ในระหว่างการเรี ยนการสอนแต่ละหัวข้อเรื่ องเป็ นข้อคาถามชนิดปรนัย 4
ตัวเลือก ตามวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรมของแต่ละหัวเรื่ อง
ข) แบบทดสอบ เป็ นชุดข้อสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ข้อสอบเป็ นชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก ซึ่งเป็ นตามวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม
2.2.3 ประเมินเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ก) เมื่ อ ท าการออกแบบทดสอบแล้ว ได้ น าแบบทดสอบ
ดังกล่าวให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่านประเมินความสอดคล้อง ระหว่าง
แบบทดสอบเพื่ อ หาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ เชิ ง
พฤติ ก รรม โดยการหาความสอดคล้ อ งแบบ IOC (Index of Item –
Objective Congruence : IOC)
ข) ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินผลของ IOC จะต้องมี ค่าเท่ากับหรื อ
มากกว่า 0.5 จึงจะถือว่าใช้ได้ หากต่ากว่าจะต้องปรับปรุ ง
2.2.4 ป ร ะ เมิ น ค ว าม พึ งพ อ ใ จ ชุ ด ก าร ส อ น โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นแบบมาตราส่ วน
2.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ปฐมนิ เทศกลุ่มตัวอย่าง
สอนด้วยชุดการสอนและทดสอบหลังบทเรี ยน
ด้วยใบทดสอบแต่ละเรื่ อง
ทดสอบวัดผล
หาประสิ ทธิภาพชุดการสอน
สารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
รู ปที่ 5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จยั ครั้ งนี้ เป็ นการทดลองแบบกลุ่ ม ตัวอย่างเดี ยว (One
short Case Study) ลักษณะการทดลองคือมีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดี ยวแล้วทา
การทดลอง เมื่อทาการทดลองแล้วจึงทดสอบเพื่อผลการทดลอง
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3. ผลการดาเนินการ
3.1 วิเคราะห์ หาประสิทธิภาพของสื่ อการสอน
การวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของชุดสื่ อการสอน นาไปใช้กบั
กลุ่มตัวอย่าง ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิ ทธิภาพของสื่ อการสอน
รายการคะแนน
ใบทดสอบ
แบบทดสอบ

N
33
33

Sx

1325
529

𝑥̅
40.15
16.03

ร้อยละ
80.30
80.15

จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจานวน N = 33 ค่าผลรวม
คะแนนทั้ง หมดของการท าใบทดสอบของกลุ่ ม ตัว อย่าง Sx = 1325
หาค่าเฉลี่ยได้เป็ น 𝑥̅ = 40.15 คิดเป็ นร้อยละ 80.30 และเมื่อกลุ่ มตัวอย่าง
ท าแบบทดสอบเพื่ อ วัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้ ค่ า Sx = 529
หาค่าเฉลี่ยได้เป็ น 𝑥̅ = 16.03 คิดเป็ นร้อยละ 80.15
3.2 ประเมินผลความพึงพอใจ
ประเมินชุดการสอนโดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความ
คิดเห็นแบบมาตราส่วน โดย N=33 มี 5 ด้านด้วยกัน
ตารางที่ 2 การประเมินคุณภาพของชุดการสอน
รายการ
1. ด้านความสะดวกในการศึกษา
2. ด้านความเหมาะสมกับระดับการศึกษา
3. ด้านการสร้างทักษะและองค์ความรู้
4 .ด้านการบารุ งรักษา
5. ด้านความปลอดภัย
รวม

𝑥̅
4.40
4.50
4.60
4.40
4.50
4.48

S.D.
0.45
0.89
0.96
0.55
0.82
0.73

4. สรุปผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพวงจรการมอดูเลต
เชิ งเลขและการประยุกต์ใช้กบั งานการศึ กษาการสื่ อสารข้อมูล หลักสู ตร
อุตสาหกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิ ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตาก เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ผลแล้วพบว่า
1) ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งท าชุ ดข้ อ ส อบ ใน ใบ ท ดส อบ เพื่ อวั ด
ความก้าวหน้าทางการเรี ยนได้ถูกต้องเฉลี่ ยร้อยละ 80.30 ของคะแนนรวม
ทั้งหมดสู งกว่าเกณฑ์ ที่ ก าหดร้ อ ยละ 80 ตัว แรกที่ ต้ ังไว้ และเมื่ อ กลุ่ ม
ตัวอย่างทาแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้ค่าเฉลี่ยร้ อยละ
80.15 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดร้ อยละ 80 ตัวหลังที่ ต้ งั ไว้ แสดงว่าชุ ดการ
สอนที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้นมี ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด 80:80 เป็ นไป
ตามสมมติฐานการวิจยั
2) ความพึงพอใจต่อชุดการสอนอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅̅ = 4.48)

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นั ก ศึ ก ษาใน ห้ องป ฏิ บั ติ การทุ ก ท่ า น ที่ ร่ วมใน การท ดล องของ
ห้องปฏิบตั ิการสื่ อสารโทรคมนาคม
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การตรวจสอบคุณภาพมะม่ วงนา้ ดอกไม้ ผ่านการประมวลผลภาพ
A Quality Assessment of Nam-Dok-Mai Mango Using Image Processing
สมหมาย บัวแย้มแสง1 ชนินท์ วงษ์ใหญ่ 1 อภิรักษ์ ภักดีวงษ์ 1
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ เกี่ ย วกั บ การตรวจสอบคุ ณ ภาพของมะม่ ว ง
น้ าดอกไม้โดยใช้การประมวลผลภาพด้วยโปรแกรม MATLAB เพื่อช่ วย
ให้เกษตรกรหรื อผูใ้ ช้งานสามารถตรวจสอบคุ ณภาพรวมถึ งระบุขนาด
ของมะม่ ว งน้ าดอกไม้ ไ ด้ โ ดยใช้ ภ าพที่ ถ่ า ยจากกล้ อ งดิ จิ ต อลมา
ประมวลผล การทางานของโปรแกรมเริ่ มจากแปลงภาพมะม่วงจากภาพสี
ให้เป็ นภาพขาวดา จากนั้นทาการลดสัญญาณรบกวนของภาพโดยใช้วิธี
ไดเลชันและอีโรสชัน ต่อไปทาการเปรี ยบเทียบกับเทมเพลตเพื่อหาขนาด
และต าหนิ ว่ า ตรงกับ กลุ่ ม ของเทมเพลตใด ขั้น ตอนสุ ด ท้ า ยท าการ
เปรี ยบเทียบค่าองค์ประกอบสี ของมะม่วง ข้อมูลการวิเคราะห์ต่าง ๆ จะ
ถูกนามาพิจารณาในการตรวจสอบคุณภาพ จากการทดสอบโปรแกรม
จากภาพมะม่วงจานวน 36 ภาพและทาการทดสอบทั้งหมด 36 ครั้งผลที่
ได้พบว่ามีความถูกต้อง 86 เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนที่ผิดพลาดเกิ ดจากปั ญหาใน
การอ่านค่าสี และตาแหน่งการวางที่คลาดเคลื่อนไป
คาสาคัญ: ไดเลชัน, อีโรสชัน, เทมเพลต, องค์ประกอบสี

Abstract
This article describes about assessing the quality of NamDok-Mai mangoes using image processing methods for help farmers or
users to assess the quality of the mangoes and identify their sizes using
the images captured from digital camera. The operation of the program
starts by converting the color image of the mango into a binary image.
Next, dilation and erosion method are used to reduce noise in the image.
The program then compares the image with the templates in the library
to classify the mangoes by the sizes and inspects the speckles. Finally,
the color compositions of the image is analyzed. All the analyzed data
will be taken into account in determining the quality of the mangoes.
Form 36 tests, an image each, it was found that the accuracy was 86%.
The errors are caused by the error of color reading and the orientation of
mangoes which is not in the correct position.

1. บทนา
มะม่ ว งน้ า ดอกไม้เ ป็ นสิ น ค้า ทางการเกษตรที่ ส าคัญ เป็ นที่
ต้องการทั้งในประเทศ และต่ างประเทศ มี แ นวโน้ม การส่ งออกไปยัง
ต่างประเทศที่สูงขึ้น ซึ่ งผลผลิ ตที่จะส่ งออกไปยังต่างประเทศนั้น จะต้อง
มี คุณภาพสู งตามมาตรฐานที่ กาหนด ดังนั้น ปั ญหาที่ ตามมาคือคุณภาพ
ของมะม่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น มีรอยช้ ารอยแตก เกิดการเน่ าเสี ย ขนาด
ไม่ได้มาตรฐาน เพราะในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ใช้วิธีตรวจสอบมะม่วงด้วยตา
เปล่า บทความนี้ จึงได้ทาการศึกษาวิจยั ถึ งความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว
และออกแบบโปรแกรม เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและขนาดของ
มะม่วงน้ าดอกไม้สุก โดยใช้การประมวลผลภาพเพื่อ เพิ่ม ความสะดวก
และความแม่นยาในการคัดแยกคุณภาพของมะม่วง

2. ทฤษฎีและการออกแบบ
2.1 ผังงานแสดงการทางานของระบบ

ั
จากรู ปที่ 1 ผังงานข้นตอนการท
างานของระบบเริ่ มจากรับ
ภาพมะม่วงเป็ นข้อมูลอินพุต ทาการแปลงจากภาพสี ให้เป็ นภาพเทา ครอบ
ตัดภาพเพื่อแยกภาพมะม่วงออกจากพื้นหลัง แล้วทาการแปลงภาพเทาให้
เป็ นภาพขาวดา โดยภาพมะม่วงเป็นสี ขาวบนพื้นหลังสี ดาจากน้ัน ทาการ
ลดสัญญาณรบกวนของภาพโดยใช้วธิ ีไดเลชัน [1] ซึ่งจะทาการปรับขยาย
ภาพให้ใหญ่ขึน้ จานวนสามครั้งเพื่อให้สญ
ั ญาณรบกวนที่มีลกั ษณะเป็ นจุด
ภาพสี ดาเล็ก ๆ หายไป จากน้ันทาอีโรสชัน [1] จานวนสามคร้ัง เพื่อให้
ภาพกลับมามีขนาดเท่าเดิม ต่อไปนาภาพมะม่วงมาลบกับภาพเทมเพลต
มาตรฐาน [2] ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลเพื่อเปรี ยบเทียบว่าเป็นภาพมะม่วง
หรือไม่ คานวณหาขนาดของมะม่วงและตาหนิโดยใช้วธิ ีนบั จานวนจุด
ภาพ ต่อไปหาองค์ประกอบสี ตามมาตรฐาน HSV [2] ที่ตาแหน่ง จุดศูนย์
ถ่วงภาพ โดยองค์ประกอบที่ใช้คือค่าเนื้อสี ค่าความอิ่มตัว และค่าความ
สว่างเพื่อตรวจสอบว่ามะม่วงที่นามาตรวจสอบเป็นพันธ์มะม่วงน้าดอกไม้
หรื อไม ซึ่งคาองค์ประกอบมะม่วงน้าดอกไม้คือ H = 12-19, S = 19-49,
V = 75-97 ข้ันตอนสุ ดท้ายเปนการระบุมาตรฐานของมะม่วงน้าดอกไม้ ซึ่ง
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มีอยู่ 9 มาตรฐานคือ ขนาดใหญ่ตาหนิ น้อย ขนาดใหญ่ตาหนิ ปานกลาง
ขนาดใหญ่ตาหนิมาก ขนาดกลางตาหนิ น้อย ขนาดกลางตาหนิ ปานกลาง
ขนาดกลางตาหนิ มาก ขนาดเล็กตาหนิ น้อย ขนาดเล็ก ตาหนิ ปานกลาง
ขนาดเล็กตาหนิมาก แสดงภาพมะม่วง มาตรฐาน และตาหนิออกหน้าจอ

(u, v)

คือ คู่อนั ดับแสดงตาแหน่งของสมาชิ กใน B

โดยมีความหมายว่าทุกๆ จุดภาพ x  B (x เป็ นสมาชิ กของ
B) ทาการเคลื่ อนย้ายไปยัง A ด้วยวิธีการทา Union ไปตามพิกดั ของ x
ลักษณะการทา Dilation ดังรู ปที่ 2

เริ่ มต้น

โปรแกรม

รับภาพมะม่วงจากนั้นแปลงจากภาพสี ให้เป็ นภาพขาวดา
ลดสัญญาณรบกวนของภาพโดยใช้วิธี Dilation และ Erosion
นาภาพมะม่วงมาลบกับภาพเทมเพลตมาตรฐานที่อยูใ่ นฐาน
ข้อมูลเพื่อเปรี ยบเทียบว่าเป็ นภาพมะม่วงหรื อไม่

รู ปที่ 2 ลักษณะการทา Dilation
การย่อ ขนาดภาพจะท าหลัง จากการขยายภาพเพื่ อ ให้ ภ าพ
กลับมามีขนาดเท่าเดิม หลักการของ Erosion เป็ นไปตามสมการที่ 2
A  B = { w : Bw  A }
(2)
ความหมายคือ A  B ประกอบด้วยทุกๆจุด w = (x,y) ซึ่ ง Bw
อยูใ่ น A ในทางปฏิบตั ิจะนา B เคลื่อนไปบน A ถ้าสามารวางได้ในแต่ละ
ครั้งจะกาหนดจุด (0,0) ของ B ผลจากการ union ค่าที่ได้ท้ งั หมดจะเป็ น
ผลลัพธ์ของ erosion ลักษณะการทา Erosion ดังรู ปที่ 3

คานวณหาขนาดของมะม่วงและตาหนิ
โดยใช้วิธีนบั จานวนจุดภาพ
หาองค์ประกอบสี ตามมาตรฐาน HSV
ระบุเป็ นพันธ์มะม่วงน้ าดอกไม้หรื อไม่
แสดงผลลัพธ์
สิ้ นสุ ด
รูปที่ 1 ผังงานขั้นตอนการทางานของระบบ

2.2 การขยายขนาดภาพโดยการทา Dilation และการลดขนาด
ภาพโดยการทา Erosion
การขยายขนาดภาพออกรอบตั ว หนึ่ งถึ ง สองพิ ก เซลมี
ประโยชน์คือลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากจุดภาพสี ดาขนาดเล็ก หลักการ
ของ Dilation เป็ นไปตามสมการที่ 1
A  B = { (x, y) + (u, v) : (x, y)  A , (u, v)  B }
เมื่อ

A
B
(x, y)

รู ปที่ 3 ลักษณะการทา Erosion
ตัวอย่างประยุกต์ใช้การลดสัญญาณรบกวนที่เกิ ดจากจุดภาพสี
ดาขนาดเล็กโดยขยายและลดขนาดภาพกับภาพมะม่วงดังรู ปที่ 4

(1)

คือ เซตของข้อมูลภาพอินพุท
คือ เซตของเมทริ กซ์ขนาด 3x3 ซึ่ งเป็ นตัวกาหนด
ทิศทาง
คือ คู่อนั ดับแสดงตาแหน่งของสมาชิ กใน A

(ก) ภาพก่อนผ่านกระบวนการ
(ข) ภาพหลังผ่านกระบวนการ
รู ปที่ 4 ภาพที่ผา่ นการลดสัญญาณรบกวน
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2.3 การเปรียบเทียบภาพโดยใช้ Template matching
เป็ นวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบว่าเป็ นภาพที่ตอ้ งการหรื อไม่
ซึ่งใช้วิธีการนารู ปภาพที่ตอ้ งการหาค่าไปเปรี ยบเทียบกับรู ปแบบตัวอย่าง
template ในกรณี ภาพขาวดาจะทาโดยนาจุดภาพในตาแหน่ งเดี ยวกันของ
ภาพอินพุทและภาพใน template มาลบกันทุกตาแหน่ ง แล้วนาค่าที่ ได้
ทั้งหมดมาบวกกัน ถ้าเป็ นภาพที่ใช่จะได้ค่าผลลัพธ์เข้าใกล้ศูนย์ แต่ถา้ เป็ น
ภาพที่ต่างกันจะได้ค่าผลลัพธ์มากกว่าศูนย์

A = ALLAMLFRONT { I }
IMANS = IMSUBTRACT ( A, QE )
ANSIMANS = ABS ( SUM ( IMANS ) )
IF (ANSIMANS >= 0 AND ANSIMANS <= 200000 )
MARK = I
BREAK
END IF
END FOR

2.5 ระบบสี HSV

รูปที่ 5 ค่าผลต่างใกล้ 0 แสดงว่าภาพอินพุทกับ Template ตรงกัน
เมื่อนาการนา template matching ประยุกต์ใช้กบั ภาพมะม่วง
ดังรู ปที่ 6

ระบบสี HSV เป็ นระบบสี ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น เพื่ อ ใช้ ใ นการ
วิ เ คราะห์ เ นื้ อ สี , ระดับ ความอิ่ ม ตัว และความสว่ า งของสี เช่ น สี ข อง
ผิวหนัง สี เนื้ อผ้า สี ของเปลวไฟ หรื อในกรณี ที่จะใช้คือสี ของผิวมะม่วง
ระบบสี HSV ประกอบด้วยสามส่ วนคือ H หมายถึง hue หรื อสี ที่มีค่าที่
แตกต่างออกไปตามความถี่ ของแสง S หมายถึง saturation หรื อความ
อิ่มตัวของสี น้ นั ๆ V หมายถึ ง value หรื อค่าความสว่างของสี โดยที่ ค่า
value ต่าสุ ดหมายถึงสี ดาไม่ว่าจะมี hue หรื อ saturation เท่าใดและค่า
value สูงสุดหมายถึงสี ขาว โครงสร้างขององค์ประกอบสี ระบบสี HSVดัง
รู ปที่ 7

รูปที่ 6 ผลลัพธ์การเปรี ยบเทียบ Template

2.4 อัลกอริทมึ การเปรียบเทียบ Template
การเปรี ยบเทียบค่า Template เริ่ มจากการกาหนดค่าตัวแปร i
เป็ นตัวชี้ ตาแหน่ งของภาพ Template ทั้งหมด 36 ภาพ โดยมี ค่าเริ่ มต้น
เท่ากับ 1 จากนั้นนาภาพ Template มาลบด้วยภาพอินพุต จากนั้นทาการ
หาค่าพิกเซลพื้นที่จุดสี ขาวของภาพผลลัพธ์ที่ได้ว่าเหลื อเท่าไหร่ ทาการ
ตรวจสอบค่าผลต่างของพื้นที่ว่าอยูใ่ นช่วง 0-200000 ถ้าใช่ กาหนดให้ตวั
แปร mark เท่ากับหมายเลขของ Template นั้น ถ้าไม่ใช่ ให้ทาการเพิ่ม
ค่าตัวแปร i ขึ้นทีละ 1 และทาเหมือนเดิมวนไปจนถึงรอบสุดท้าย [3]
MARK = 0
FOR I = 1 : 1 : 36

รู ปที่ 7 ภาพแสดงโครงสร้างของระบบสี HSV
ภาพอินพุทมะม่วงที่ รับเข้ามาจะอยูใ่ นรู ปแบบ RGB ซึ่ งต้อง
แปลงให้เป็ นระบบ HSV ผลลัพธ์ที่ได้ดงั รู ปที่ 8

รู ปที่ 8 ภาพผลลัพธ์จากการแปลงรู ปแบบ RGB เป็ น HSV
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2.6 หน้ าต่ างการใช้ งานโปรแกรม
การใช้ง านโปรแกรมเริ่ ม จาก โหลดภาพอิ น พุท ที่ ต้องการ
ประมวลผลภาพจานวนสองภาพ (ภาพด้านหน้าและด้านหลัง)จากนั้นกด
ปุ่ มประมวลผลตามรู ปที่ 9 ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดง 3 ส่ วนคือส่ วนแรกแสดง
รู ปของมะม่วงต้นแบบ ส่ วนที่ 2 แสดงข้อมูลมะม่วงรู ปที่ 1 และส่ วนที่ 3
แสดงข้อมูลมะม่วงรู ปที่ 2

5

6

7

8

พันธุ์ : มะม่วงน้ าดอกไม้
คุณภาพมะม่วง : แย่
ขนาดของมะม่วง : ขนาดกลาง
พันธุ์ : มะม่วงน้ าดอกไม้
คุณภาพมะม่วง : ดี
ขนาดของมะม่วง : ขนาดเล็ก
พันธุ์ : มะม่วงน้ าดอกไม้
คุณภาพมะม่วง : ปานกลาง
ขนาดของมะม่วง : ขนาดเล็ก
พันธุ์ : มะม่วงน้ าดอกไม้
คุณภาพมะม่วง : แย่
ขนาดของมะม่วง : ขนาดเล็ก

3. สรุป
รูปที่ 9 ภาพตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม

2.7 ผลการทดลอง
นาภาพมะม่วงที่ ได้ม าประมวลผลในโปรแกรม 41 รู ป ซึ่ ง
สามารถจาแนกได้ 15 กลุ่มผลลัพธ์บางส่วนแสดงดังตาราง
ลาดับ
1

2

3

4

ภาพมะม่วง

ผลลัพธ์
พันธุ์ : มะม่วงน้ าดอกไม้
คุณภาพมะม่วง : ปานกลาง
ขนาดของมะม่วง : ขนาดใหญ่
พันธุ์ : มะม่วงน้ าดอกไม้
คุณภาพมะม่วง : แย่
ขนาดของมะม่วง : ขนาดใหญ่
พันธุ์ : มะม่วงน้ าดอกไม้
คุณภาพมะม่วง : ดี
ขนาดของมะม่วง : ขนาดกลาง
พันธุ์ : มะม่วงน้ าดอกไม้
คุณภาพมะม่วง : ปานกลาง
ขนาดของมะม่วง : ขนาดกลาง

การตรวจสอบคุณภาพมะม่วงที่ได้ให้ผลลัพธ์ส่วนใหญ่เป็ นไป
ตามการวิ เ คราะห์ ท างทฤษฎี แต่ มี บ างกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถตรวจสอบ
คุ ณ ภาพได้ ซึ่ งสาเหตุ อ าจมาจากการวางมะม่ วงผิ ด ต าแหน่ ง ,วางถู ก
ตาแหน่งแต่เปลี่ยนสภาพแวดล้อม , มะม่วงมียางบริ เวณพื้นผิว , มะม่วงมี
ผิวช้ า , มะม่วงมีขนาดเล็กไป ซึ่งต้องแก้ไขในการวิจยั ครั้งต่อไป

4. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนาย ธนพงศ์ ธนวุฒิสกุลชัย นักศึกษาโครงงานที่
ช่วยถ่ายภาพ และทาการทดสอบโปรแกรมเป็ นผลให้งานสาเร็ จได้ดว้ ยดี
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เทคโนโลยีการเชื่อมตอและเครือขายไรสายสําหรับอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง

Wireless Internet of Things (WIoT) Connectivity and Network Technologies
ศราวุธ ชัยมูล 1
1

และ กมล บุญลอม2

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ า คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน E-mail: sarachai@kku.ac.th
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บทคัดยอ

สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คาดวาในปี ค.ศ. 2025 จะมี อุป กรณอัจฉริยะเชื่ อมตอกัน

ถึง 1 พันลานตัวจากวิวัฒนาการของอินเทอรเน็ตของสรรพสิง (IoT)
โดยการเช่ ื อมต อเหล า นั ้ น ต อ งการการเช่ ือมต อจํานวนมาก ได ร ะยะ
ทางไกล ใช เวลาน อ ย ใช พ ลั งงานต่ํ า เพ่ ื อรองรั บ การออกแบบงาน
เฉพาะอยางของ IoT และการส่ ื อ สารอ่ ื น ๆ ดั งนั ้ น เทคโนโลยี การ
เช่ ือมตอและเครือขายไรสายเป็นท่ีคาดหวังวาจะเป็ นกุญแจสําคัญท่ีจะ
ทํ า ให IoT เป็ น ไปตามท่ี ต อ งการ ถึ งแม ว าปั จจุ บั น จะมี เ ทคโนโลยี
ส่ ื อ ส ารไร ส าย อ ยู แ ล ว แ ต เท ค โน โล ยี ให ม ท่ี เห ม าะ ส ม กั บ IoT
โดยเฉพาะจึ งต อ งถู กนํ ามาพิ จารณา ซ่ึ ง จะเป็ น ส ว นท่ี ทํา ให ส ามารถ
เลื อ ก ใช เท ค โน โล ยี อ ย างเห ม าะ ส ม ร วม ทั ้ งค ว าม ท าท าย ขอ ง
วิวัฒนาการของ IoT จะถูกนํ ามาพิจารณา

Things)

คําสํ าคัญ : โปรโตคอลสื่ อ สารไร สาย, IEEE 802.11, LPWAN, 5G,
Abstract

IPv6

devices will approach a billion due to the evolution of the
Internet of Things (IoT). The interactions between increase a

substantial demand on providing high connectivity, long
range, low latency, low power consumption, designing
applications

communications

to

serve

requirements.

IoT

and

Therefore,

many
the

other

promising

wireless connectivity and network technologies can be
considered as the key enabler for IoT applications. Although
exiting wireless technologies will be used to connect smart
devices, other newer wireless technology, especially designed
for IoT applications, will also need to be considered, and

will likely grow in importance. Thus, the need of choosing
correctly the best technology for a particular application is
evident. Moreover, some of the challenges that face the
evolution of IoT will be discussed.
Keywords: wireless protocol, IEEE 802.11, LPWAN, 5G,
IPv6

รูปที่ 1 การสื่อสารไรสายสําหรับ IoT ปี 2019

ปั จจุบันอินเตอรเน็ตของสรรพสิงหรือ IoT (Internet of
มีการพัฒนาและถูกนํ ามาประยุกตใชกับงานหลากหลาย

ไมวาจะเป็ น การใชกับเมืองอัจฉริยะ [1] ดานเกษตรกรรมแมนยําสูง
ดานการแพทยและสุขภาพ [2]

เป็ นตน คาดการณวาในปี ค.ศ.

2025 [3] จะมีการเชือมตออุปกรณอัจฉริยะสเครื
ู อขายอินเตอรเน็ต

In 2025, it has predicted that the number of smart

special

1. บทนํ า

มากกวา 1 พันลานตัว ผลจากการขยายตัวอยางกาวกระโดดของ IoT
สรางโอกาสและความทาทายสําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ เพิม
มากขึน
้ ซึงการเชือมตอในบริบทของ IoT จะหมายถึง การทีอุปกรณ
ติดตอสือสารกันทัง้ ทีใชสายหรือไรสาย

โดยเฉพาะเทคโนโลยีสือสาร

ไรส ายซ่ึ งเป็ น กุ ญ แจสํ าคั ญ ท่ี จ ะทํ าให IoT ก าวไปอย างรวดเร็ ว และ
มั่ น คง ถึ งแม ว า ปั จจุ บั น การส่ ื อ สารผ านโครงข า ยโทรศั พ ท เคล่ ื อนท่ี
3G/4G จะสะดวกสบาย มี ทุ ก หนแห ง แต อ าจจะไม เหมาะสมกั บ
นํ ามาใช งาน IoT โดยตรง เพราะว า ปริ ม าณขอ มู ล การใช พ ลังงาน
ระยะท างแ ละราคาท่ี ต างแตกต างกั บ ก ารใช งานระหว างคน กั บ
เครือขาย ขณะท่ี IoT สวนใหญ จ ะเป็ น การเช่ ือมตอระหวา งอุป กรณ
กั บ อุ ป กรณ (device-to-device: D2D หรื อ machine-to-machine:
M2M) ดั ง นั ้ น การเลื อกเทคโนโลยี ใ ห เหมาะสมกั บการประยุ กต ใ ช
งานจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดและลดปั ญหาท่ีจะเกิดขึน
้ ตามมา

บทความนี ้ จึ ง นํ าเสนอความก าวหน าของเทคโนโลยี ก าร

เชื่อ มตอและเครือขายไรสายสํ าหรับอิ นเตอรเน็ ตของสรรพสิ่ งเพื่อใช

ประกอบการตั ด สิ น ใจในการเลื อ กใช การออกแบบ รวมทั ้ ง การ
วางแผนงาน การลงทุนสําหรับธุรกิจ IoT ดังนั ้น บทความนี ้ จึงเหมาะ
กั บ นั กวิ จั ย นวั ต กรและนั กลงทุ น เพื่ อประกอบการพิ จ ารณา โดย
ตอนต น ของบทความจะกล า วคุ ณ ลั ก ษณะของเทคโนโลยี ท่ี สํ า คั ญ
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ตอจากนั ้นจะทําการเปรียบเทียบเทคโนโลยี ใหเห็น ภาพที่ ชัดขึ้นในมุ ม
ตาง ๆ และตอนทายจะบอกแนวทางการพัฒ นาสําหรับนั กวิจัยและน
วั ตกรโดยเฉพาะ อย างไรก็ ตามเนื่ องจากจํ านวนหน าของบทความมี
จํ า กั ด ผู เขี ย น จึ ง อาจจะเลื อ กเทคโนโลยี ท่ี มี บ ทบาทสํ า คั ญ มาร ว ม
อภิปรายและเปรียบเทียบบางสวนเทานั ้น
2. โปรโตคอลของเทคโนโลยีไรสายสําหรับอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง
ในการแบงกลุมของการเชื่ อมตอและเครือข ายไรสาย IoT
อาจจะแบงไดตามระยะทาง อั ตราขอมู ล หรือแบงตามมาตรฐาน เพื่อ
ความสะดวกและทํ า ความเข า ใจบทความนี ้ จ ะแบ ง กลุ ม ตามระยะ

ทางการใช งานเป็ น 3 กลุ มคื อ ระยะใกล (Short-range) ระยะกลาง
(Mid-range) และระยะไกล(Long-range) [4] โดยแต ละโปรโตคอล
ถูกออกแบบแตกต างกั นออกไปตามการใชงาน และเนื่ องจากในแต
ละกลุ มมีโปรโตคอลหลากหลายแสดงดั งรู ปที่ 1 จึ งจําเป็ น ต องเลื อก
โปรโตคอลที่สํ าคัญและมี บทบาทต อ IoT ในปั จจุบันและอนาคตเพื่ อ
มาใช ในการอภิ ปราย วิ จ ารณ และเปรี ยบเที ยบ นอกจากนี้ ในแต ล ะ

โปรโตคอลมีการเข าใชอินเตอรเน็ ตหรือคลาวด ไดแตกตางกัน ออกไป
บางโปรโตคอล ที่ มี โท โปโลยี (Topology) แบบ Star จะส งผ าน
เก ต เว ย (Gateway) ห รื อ AP(Access point) ห รื อ BS (Base
station) แต บางโปรโตคอลสามารถส งผ านกันเองไดแบบ Mesh โดย
รูปที่ 2 แสดงเสนทางและการเขาถึงคราวดของโปรโตคอลแบบตาง ๆ
2.1 กลุมเทคโนโลยีระยะใกล
ในกลุมของการสื่อสารระยะใกลจะอยูในกลุมของ WPAN
เป็ น หลั กและอาจจะรวมกลุ มของ RFID และ NFC เขาไปด วย โดย
เทคโน โลยี WPAN ที่ สํ า คั ญ คื อ 6LoWPAN, Zigbee และ BLE

[5] (Bluetooth low energy เป็ น ก ารพั ฒ น าบ ลู ทู ธสํ าห รั บ IoT
โดยเฉพาะโดย BLE เริ่ มจากบลู ทู ธ รุ น ที่ 4) โดยทั ้ง 3 โปรโตคอล
ออกแบบตาม IEEE 802.15.4 โดย BLE จะมี ก ารเชื่ อมต อ แบบ
Star เทานั ้ น ส วน Zigbee และ 6LoWPAN สามารถเชื่ อมตอได ทัง้
แบบ Mesh และ Star (Tree เพิ่ มเติ ม สํ า หรั บ Zigbee แล ะเป็ น
เทคโนโลยีแบบ Mesh ที่ มีบทบาทมากที่ สุด) โดยระยะใช งานไม เกิ น
10 เมตร นอกจากนี้ ยั งมี Z-Wave, WirelessHART, Thread และ
EnOcean อยู ใน กลุ มนี ้ โด ยค ว ามถี่ ที่ ใช ทั้ ง หม ด คื อ 2.4 GHz
ยกเวน Z-Wave และ EnOcean ที่ใชความถี่ Sub- 1 GHz
2.2 กลุมเทคโนโลยีระยะกลาง
กลุ ม พั ฒ นามาตรฐาน IEEE 802.11 หรื อ รู จั ก กั น ในชื่ อ
ของ WLAN หรื อ WiFi มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในช ว งการสื่ อสารระยะ
กลางโดยเฉพาะในตัวอาคารซึ่งความถี่ท่ีใชงานจะใชความถี่ยา น ISM

รูปที่ 2 เสนทางและเกตเวยสําหรับการเขาถึงคลาวด (Cloud) [3]
(Industrial, Scientific and Medical) เป็ นช ว งความถี่ ที่ ไม ต องมี
ใบอนุ ญ าต (Unlicensed) ในสองแถบคื อ 2.4 GHz และ 5 GHz
ยกเว น 802.11af ใช ความถี่ ย านโทรทั ศน ท่ี ไม ได ใช งาน (TV white

space) 8 0 2 .11y( Light licensed) แ ล ะ ที่ กํ า ลั ง พั ฒ น าอ ยู คื อ
802.11ah (HaLow) ซึ่ งจ ะใช คว าม ถี่ 90 0 MHz โด ยเริ่ ม ตั้ ง แ ต
802.11n/ac เริ่ ม มี ก า ร นํ า เท ค นิ ค MIMO (Multi-input multioutput) มาช ว ยทํ า ให อั ต ราเร็ ว ข อ มู ล สู งขึ้ น แต ข อ จํ ากั ด ของ WiFi
นอกจากพื้ น ที่ ครอบคลุ มไม มากแลว การใช งานแบบเคลื่อนที่ ก็เป็ น

จุ ด ด อ ยที่ สํ าคั ญ มากของระบบนี้ ตารางคุ ณ สมบั ติ ข อง 802.11 ที่
สําคัญแสดงดังตารางที่ 1
2.3 กลุมเทคโนโลยีระยะไกล
ในส ว นที่ ส ามจะเป็ น ส วนที่ สําคั ญ มากเพราะเป็ น หนึ่ งใน
คุณ สมบั ติท่ี ตองการของ IoT คื อ การใชพลั งงานที่ต่ําแตสามารถส ง
ข อมู ลได ระยะทางที่ ไกลหรื อครอบคลุ ม พื้ น ที่ ไ ด กวาง ซึ่ งเทคโนโลยี
ดั ง ก ล า ว คื อ LPWAN (Low Power Wide Area Network)

โดยเฉพาะการใชงานของเซ็น เซอรท่ี ใชในการตรวจจั บคุณ สมบติทาง
กายภาพ เช น อุณ หภู มิ ความชื้ น ปริ ม าณนํ้ า คุ ณ ภาพอากาศ แร
ธรรมชาติ รวมทั ง้ งานทางดานเกษตรกรรมและปศุสัตว เทคโนโลยี
LPWAN จึ ง ถู ก พั ฒ นาขึ้ น มาโดยเฉพาะซึ่ งอาจจะแบ งออกเป็ น 2
กลุมใหญ ๆ คื อ กลุ มที่ พัฒ นาจากโครงขายโทรศัพ ทเดิม คือ พั ฒ นา
ตอ จาก 3G/4G และ LTE ซึ่งจะใชความถี่ในชว งเดียวกันและต องมี
ใบอนุ ญ าต เช น NB-IoT, LTE-MTC และอี กกลุ ม ที่ พั ฒ นาขึ้น มา
ใหมซ่ึงโดยสวนใหญจะใชความถี่ต่าํ กวา 1 GHz บางทีเรียกวา Sub-1
GHz โดยจะใช ค วามถี่ ท่ี เ ป็ น แบบไม ต อ งมี ใ บอนุ ญ าต เช น LoRa,
Sigfox และ Weightless หรื อ สามารถแบ งตามเทคนิ คที่ ใ ช ก็จ ะได
เป็ นสองกลุ ม คื อ กลุ ม ที่ ใช เ ทคนิ คแบนวิ ด ท ท่ี แ คบมาก ๆ (Ultra

Narrowband) เพื่ อเพิ่ ม ค า อั ต ราส ว น SNR (Signal-to-noise ratio)
เทคโนโลยีในกลุมนี้ คือ NB-IoT, Sigfox ในขณะที่อีกกลุมใชเทคนิ ค
การเขารหัสเพื่อตอตานกับสัญญาณรบกวนที่ตัวรับแถบกว าง กลุมนี ้
ก็มี LoRa เป็นตัวหลัก

11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่นและประเทศไทยอยางยั่งยืน”

บทความวิจัย

การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต ครัง้ ที่ 11

164

11th ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand

ตารางที่ 1 คุณลักษณะของ IEEE 802.11

ตารางที่ 2 คุณลักษณะของ LTE-M, NB-IoT, Sigfox และ LoRa

ชื่อ 802

ความถี่

อัตราขอมูล

ระยะสูงสุด

มอดูเลชัน

พารามิเตอร

LTE-M

NB-IoT

LoRa

Sigfox

.11a

5 GHz

54 Mbps

100 ม.

OFDM

Spectrum

Licensed

Licensed

Unlicensed

License

.11b

2.4 GHz

11 Mbps

140 ม.

DSSS

(LTE)

(LTE, GSM)

(Sub-GHz)

d

Bandwidth

1.4 MHz

180 kHz

125/250/500 kHz

500 Hz

Data rate

1 Mbps

0.3-50 kbps

Up to 250 kbps

300 bps

Link

146 dB

164 dB

154 dB

162 dB

20 dBm

23 dBm

14 dBm

14 dBm

.11g

2.4 GHz

54 Mbps

90 ม.

OFDM/DSSS

.11n

2.4/5 GHz

600 Mbps

250 ม.

OFDM

.11ac

5 GHz

7000 Mbps

250 ม.

64-QAM

.11ad

60 GHz

7000 Mbps

<10 ม.

OFDM/1 carrier

.11ah

900 MHz

40 Mbps

1 กม.

OFDM

LTE-M ถู กพัฒ นามาจาก 3GPP ซึ่ งออกแบบบนความถี่
โทรศั พ ท เคลื่ อนที่ ซ่ึ งมี อัต ราส งข อ มู ล สู งสุ ด ในกลุ ม นี้ ออกแบบมา
รองรั บ การสื่ อสารระหว าง M2M โดยเฉพาะ ที่ ตั ว รั บของ LTE-M
ใช แบนวิดทเพี ยง 1.4 MHz เทียบกับ LTE ของโทรศัพท ที่ใ ช ถึง 20
MHz ดั งนั ้ นความซั บซ อนจึ งลดลงมาก รวมทั้ง การติ ด ตั ง้ LTE-M
เพี ยงปรับปรุ งโปรแกรมเข าไปยั งส วนของสถานี ฐานเดิมโดยไมตองมี

ส วนของฮารด แวรเพิ่ ม เติ ม ขณะที่ NB-IoT เป็ น การพั ฒ นาต อจาก
LTE-M เพื่ อใหรองรับจํานวนเครื่องที่ หนาแน นและมากขึ้นหรือเป็ น
เวอร ชั่น massive LTE-M ซึ่ งช วงความถี่ (200 kHz) ที่ ใชสามารถ
ใช ทั ้งทัง้ ความถี่ เดิ มในระบบ GSM หรือใช ชวงในหรือ guard band
ของ LTE
ส วน LoRa แ ตกต างจาก LTE-M แ ล ะ NB-IoT ซึ่ ง
ออกแบบบน ช ว งความถี่ ISM ซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ แต ล ะโซนและแต ล ะ
ประเทศแตค วามถี่ ไมเกิน 1 GHz เชน สหรัฐใช 915 MHz ยุโรปใช
868 MHz ของไทยถูกกําหนดโดย กสทช.[6] ให ใชชวงความถี่ 920925 MHz โดย LoRa พัฒนาโดยใชเทคนิ คการมอดูเลตแบบ Chirp

Spread Spectrum (CSS) ซึ่ งทําใหออสซิลเลเตอรท่ต
ี ัวรับมีราคาถู ก
แต มี เ สถี ย รภาพมาก ดั ง นั ้ น ซิ ป ของ LoRa จึ ง มี ร าคาตํ่ า และยั ง
สามารถปรั บ อั ต ราส งข อมู ล และระยะทางได โดยใช Spread factors
(SFs) [Lora] การเปรี ย บเที ย บ LPWAN ทั ้ ง ส าม แบบแสด งดั ง

Budget
Max Power

ตนทุนและรวมทัง้ การรบกวนกันของสัญญาณที่เกิ ดขึ้น ตัวอยางการ

เปรี ยบเที ยบอยางง ายของ LPWAN, Short-range/WiFi และระบบ
โทรศั พท แสดงดั งรู ปที่ 3 ซึ่งจะพบวาแตล ะโปรโตคอลจะมี ขอดีและ
ข อ ด อย ที่ ค อ น ข า งแ ตกต างกั น ออกไป ดั งนั ้ น การนํ าไป ใช จึ ง
จําเป็ นตองเลือกใหเหมาะสม ในที่นี้จะยกตัวอยางกรณี ใชงานดังนี ้
กรณี ท่ี ใช งานกั บ เมื อ งอั จ ฉริ ย ะ ที่ ต อ งการบริ ห ารจั ด การ

ทรัพยากร การควบคุ มรอบของการทํางานและการจัด ตารางเวลาซึ่ ง
เมื่อนํ า IoT มาชวยทํางานจะทําใหลดคาใชจายและเวลาลงเป็ นจํานวน
มาก ในขณะที่เมื องมีหลายรูปแบบ ขนาดใหญ จํานวนสิ่ งปลู กสราง
ไม เท ากัน แตอย างไรก็ ตาม ส วนใหญ จ ะมี ครอบคลุ มพื้ น ที่ ท่ี คอนข าง
กว าง ดังนั ้ น เทคโนโลยีท่ี ถู ก แนะนํ าจะเป็ น LoRa อั น ดั บหนึ่ งและ
NB-IoT ตามมา ในขณะที่ ก ารใช งานการควบคุ มดู แ ลภายในบ า น
เชน พลั งงานไฟฟ า หรือพวกมิเตอรนํ้ าไฟตาง ๆ เนื่ องจากบริเวณที่
ไมกวางมากนั กอาจจะใช WiFi รวมกับบลูทูธหรือ Zigbee

4. โอกาสงานวิจัยและสรุป

ไม ว า จะเป็ นการเชื่ อมต อ ระยะใกล ห รื อ ระยะไกล ช ว ง

ความถี่แบบมีใบอนุญาติหรือไมมี เทคโนโลยี IoT ลวนมีความสํ าคั ญ
ต อ การใช ชีวิ ต ในปั จจุ บั น และอนาคต ดั ง นั ้ น การทํ า ความเข าใจ
ภาพรวมและแนวทางการพั ฒ นาเทคโนโลยี IoT จะชว ยทํ าให เหล า

ตารางที่ 2

วิ ศวกร นวั ตกรสามารถออกแบบ สร างและทดสอบอุ ปกรณใหม ๆ

3. ประสิทธิภาพและการเปรียบเทียบ

ในทุ ก ช ว งของขบวนการ และมี ค วามน าเชื่ อถื อ ของผลิ ต ภั ณ ฑ ที่

ไดอยางรวดเร็วทั นตอความตองการของตลาด รวมทัง้ มีความเชื่อมั่ น
จากหัวขอที่ผานมาเทคโนโลยีถูกแบงตามระยะทางที่ใชงาน

และไดมีการกลาวคุณลักษณะบางอยางของแตละแบบไว ไมวาจะเป็ น
อั ตราข อมู ล ย านความถี่ ใช งาน เป็ นต น อย างไรก็ ต าม พารามิ เตอร
อื่น ๆ ที่สําคัญที่ใชในการพิจารณาประสิทธิภาพหรือความตองการใน
การใชงานจะมีหลายองคประกอบ เชน การใชพลังงานซึ่ งสัมพั นธกับ
การใชงานของแบตเตอรี่ซ่ึงปกติ อุปกรณ IoT ต องการการใชงานโดย
ไมเปลี่ยนแบตเตอรี่เลยอยางน อย 4 ปี ขึ้นไป ความซับซอนของระบบ
การขยายโครงขายได งา ย รวมทั ้งราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ส ว น
ของความถี่ท่ีเป็ นแบบมีใบอนุญาตก็เป็ นสวนของการพิจารณาเชนกัน

สอดคล อ งตามมาตรฐาน นอกจากนี้ IoT จะเปิ ดโอกาสให มี ก าร
เชื่ อมต อ ในรู ป แบบที่ หลากหลายมากขึ้ น และรองรั บ อุ ป กรณ ที่ มี
เทคโนโลยีท่ี แ ตกต างกั น และเนื่ องจากสเกลของ IoT มี ขนาดใหญ
มาก ดังนั้น โอกาสและความทา ทายสํ าหรั บงานวิ จัยจึงเปิ ดกว างและ
หลากหลายโดยเฉพาะการเชื่อมตอ และโปรโตคอลการสื่ อสารไร ส าย
ดังตัวอยาง
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพแถบความถี่ เนื่ องจากจํ านวนของ
อุปกรณท่ีจะใชเชื่อมตอมีจํานวนมากแตมีทรัพยากรดายแถบความถี่ท่ี
จํากัด ดังนั ้น จะทําอยางไรใหแถบความถี่ท่ีมีอยูรองรับการใชงานของ

ซึ่งอาจจะไมไดหมายเพียงเรื่องของ
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อี ก อั น ได ต ามสถานะการหรื อ พื้ น ที่ ใ ช งานก็ จ ะเป็ นสิ่ งที่ ดี และการ
ขย าย ข อ บ เข ต ข อ งก าร ใช งาน ห รื อ เป ลี่ ย น ก ร ณี ก ารใช งาน ได
หลากหลาย
การสร า ง วิ ธี ก ารวั ด และทดสอบใช งาน ทั ้งหมดจะไม มี
ประโยชน อะไรเลยถ า ไม ส ามารถสร างและใช งานจริ งได ในราคาที่
เหมาะสม ตลอดทั ้ ง การดู แ ลปรั บ ปรุ ง ใน ระยะยาวอาจจะต อ งมี
ขบวนการวั ด ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของระบบอยู เนื่ อง ๆ หรื อถ า
เป็ น ไปได ร ะบบที่ สามารถซ อมและดู แ ลตั ว เองได จ ะทํ า ให ค วาม
น าเชื่อถือของระบบมีคามากขึน
้
ท า ยบทค วามนี ้ ผู วิ จั ย ได รวบรวม เรี ย บเรี ย งและสรุ ป

เทคโนโลยี ท่ี สํ า คั ญ ของการเชื่ อมต อ และโปรโตคอลไร ส ายสํ า หรั บ
เทคโนโลยี IoT ซึ่งจะเป็ นสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยในยุค
รูปที่ 3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ LPWAN, WiFi และ Cellular

4.0 เป็ นอยา งมาก ดั งนั ้ น การเรียนรูและทําความเขาใจเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวของจะชวยทําใหผูวิจัย นวัตกรหรือผูท่ีจะลงทุนไดมีโอกาสศึกษา
เพิ่ ม เติ ม และต อ ยอดงานวิ จั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ด ง า ยมากขึ้ น สามารถ
ออกแบบและสร างผลงานที่ เป็ น ของคนไทยเพื่ อทํ า ให ป ระเทศไทย
กาวหน าทัดเทียมนานาประเทศ
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RFID ซึ่งใชคลื่นความถี่ยา น 920-925 เมกะเฮิรตซ กสทช. มท. 10332560
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ระบบควบคุมบ้ านอัจฉริยะบนพืน้ ฐาน IoT สํ าหรับอุปกรณ์ ไฟฟ้ าโดยการใช้ Raspberry Pi
IoT-based Smart Home Control System for Electrical Appliances Using Raspberry Pi
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บทคัดย่ อ

บทความนี้ นําเสนอระบบควบคุ ม อุปกรณ์ ไฟฟ้ าในบ้านเพื่ อ
รองรั บการใช้งานในระบบบ้านอัจฉริ ยะ โดยผูใ้ ช้สามารถควบคุมและ
ตรวจสอบเครื่ องใช้ไฟฟ้ า พร้ อมทั้งสั่งการผ่านเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์ ผ่านทาง
แอพพลิ เคชัน่ บนมือถื อในระบบแอนดรอยด์ดว้ ยการกดปุ่ มหรื อสั่งด้วย
เสี ยง Raspberry Pi เป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ถูกใช้เชื่ อมต่อกับระบบ
เพื่ อควบคุ มการทํางานของรี เลย์ที่ ถู ก เชื่ อมต่อกับอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าภายใน
บ้ า นผ่ า น Wi-Fi แอพพลิ เ คชั่ น บนมื อ ถื อ โดยนํ า MIT App inventor
โปรแกรมมาใช้ซ่ ึ งง่ายต่อการเขี ยนแอพลิ เคชั่นบนสมาร์ ทโฟน และใช้
PHP สร้ างหน้ าต่ างคําสั่ งที่ เชื่ อ มต่ อ กับ แอพลิ เคชั่น เพื่ อ ทําหน้ าที่ เป็ น
ตัวกลางป้อนคําสั่งส่งไปยัง Raspberry Pi ซึ่ งเหมาะสมสําหรับการใช้งาน
ภายในบ้านเพื่อสร้างระบบอํานวยสะดวกที่อจั ฉริ ยะและทันสมัยต่อไป
คําสําคัญ: ระบบบ้านอัจฉริ ยะ, Raspberry Pi, แอพพลิ เคชั่นมือถื อ, MIT
App inventor

1. บทนํา

Internet of Things (IoT) หรื อการเชื่ อมต่ อ สิ่ งของ เครื่ องใช้
เพื่ อแลกเปลี่ ยนและแบ่ งปั น ข้อมู ลระหว่างกัน ถู กนํามาประยุก ต์ใช้ใ น
กิ จ กรรมต่ า งๆ และมี บ ทบาทในชี วิ ต ประจํา วัน ของมนุ ษ ย์ม ากขึ้ น
โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่ ยุคดิ จิตลั 4.0 ส่ งผลให้ท้ งั ภาครั ฐและเอกชนให้
การสนับ สนุ น และส่ งเสริ ม ระบบ IoT เพื่อพัฒ นาระบบให้มี ความเป็ น
อั จ ฉริ ยะ (Smart) [1]-[3] ในทุ ก ด้ า นทั้ ง การแพทย์ (Smart health)
การเกษตร (Smart farm) โรงงานอุ ต สาหกรรม (Smart factory) เมื อ ง
(Smart city) และบ้านพัก หรื อ ที่ อยู่อาศัย (Smart home) เป็ นต้น การใช้
เทคโนโลยี IoT เพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นที่ อ ยู่ อ าศัย จากบ้ า นธรรมดาให้
กลายเป็ นบ้านอัจฉริ ยะ มี ความแตกต่างกัน เนื่ องจากบ้านแต่ละหลังใช้
งานอุปกรณ์ไฟฟ้ าในบ้านแตกต่างกัน เช่ น บางบ้านต้องการประตูร้ ัวเปิ ด
ปิ ดอัตโนมัติ เมื่ อรถของผูอ้ ยูอ่ าศัยในบ้านจอดหน้าประตู ในขณะที่ บาง
บ้าน ไม่มีประตูร้ ัว เป็ นต้น ดังนั้นบ้านอัจฉริ ยะจะขึ้นอยูก่ บั ความต้องการ
ของผูใ้ ช้งานหรื อผูอ้ ยูอ่ าศัยเป็ นหลัก [4]

Abstract

This paper proposes an automated control system which
enhances the usage of smart homes. By implementing this system, users
can directly control electrical equipment and verify functionalities via
online accesses by web browser software. In case of using android
smartphones, users can either tapping buttons or using voice commands
to take control of equipment with the help of application program. Our
proposed system is embedded by Raspberry Pi which integrated all
household electrical appliances through Wi-Fi connections. The
smartphone application program is written by MIT app inventor
program. The PHP is used to show the networking condition of the
proposed system.
Keywords: smart home, application, smartphones, MIT App inventor

รู ปที่ 1 เทคโนโลยี IoT สําหรับ Smart home ผ่านการควบคุมด้วยมือถือ
บทความนี้ นํ า เสนอระบบการเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ ที่ ทําหนาที่
เปนสวิตชเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่ ว ไปในบ้ าน เช่ น ที วี ตู ้ เย็ น หม้ อหุ ง
ข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เป็นต้น โดยควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
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บ้านจากระยะไกล ผ่านทางแอพพลิ เคชัน่ มือถื อ ดังแสดงในรู ปที่ 1 และ
ได้ประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยี IoT เพื่อรองรับการใช้งานอุปกรณ์
ไฟฟ้ าในบ้านให้ ท ําหน้ าที่ เป็ นอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าในบ้านอัจ ฉริ ยะ (Smart
Electrical Appliances) โดยมุ่ งเน้นการสร้ างอุ ป กรณ์ ที่ มี ราคาถู ก ใช้งาน
ง่ายและสามารถใช้งานได้ทุกครัวเรื อน ภายใต้แนวคิดในการพัฒนาระบบ
ควบคุมการเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่ งจะสามารถทําให้
ประหยัดเวลา ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้

2. การออกแบบระบบบ้ านอัจฉริยะ
2.1 โครงสร้ างระบบทีน่ ําเสนอ

โครงสร้างระบบควบคุมอุปกรณ์ ไฟฟ้ าในบ้านอัจฉริ ยะแสดง
ดังรู ปที่ 2 สามารถแบ่งระบบการควบคุมออกเป็ น 2 ส่ วนหลักนัน่ คือ การ
ควบคุมสภาพแวดล้อมระยะไกล (Remote Environment) เป็ นส่ วนสั่งการ
และควบคุ ม ระบบในระยะไกลแบบไร้ ส าย ซึ่ งสามารถพั ฒ น า
แอพพลิ เคชั่นบนระบบปฏิ บ ตั ิ ก ารแอนดรอยด์ (Android) ที่ ส ามารถสั่ง
การได้ ท้ ังปุ่ มกดและสั่ ง การด้ ว ยเสี ยงเพื่ อ จัด การกั บ พลัง งาน เช่ น
หลอดไฟปลัก๊ ไฟฟ้ า และระบบ HVAC (ระบบทําความร้ อนการระบาย
อากาศและการปรั บ อากาศ) เป็ นต้น ผ่ าน Router และเครื อ ข่ าย Wi-Fi
ภายในบ้าน ส่ วนที่สองเป็ นการควบคุ มสภาพแวดล้อมในบ้านอัจฉริ ยะ
อัตโนมัติ (Smart Home Environment) ซึ่ งถู ก เชื่ อมต่ อด้วย Raspberry Pi
ซึ่ งเป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ ทาํ หน้าที่เป็ นตัวควบคุ มหลัก ควบคุมการ
ทํางานของรี เลย์ส วิต ซ์ ที่ ท ําหน้ าที่ เชื่ อ มต่ อ กับ อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ าในบ้าน
(จํานวนช่องสู งสุ ดของรี เลย์สวิตซ์ มี ผลต่อจํานวนสู งสุ ดในการเชื่ อมต่อ
อุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย) เพื่อตรวจสอบการเปิ ดใช้งาน สลับฟังก์ชนั่ การใช้งาน
และควบคุ ม การทํา งานของอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า เช่ น การควบคุ ม รั ก ษา
อุณหภูมิห้องให้คงที่ เป็ นต้น การใช้แอพพลิเคชัน่ มือถือสื่ อสารกับไมโคร
เว็บ เซิ ร์ฟเวอร์ ผ่านอิ น เทอร์ เน็ ตด้วยการเชื่ อมผ่านเครื อข่าย Wi-Fi ผูใ้ ช้
(User) สามารถใช้แอพพลิ เคชั่น บนอุปกรณ์ มื อถื อพร้ อมกันได้จาํ นวน
มากกว่าหนึ่ งคน (ในขณะที่การเชื่ อมต่อผ่านเครื อข่าย Bluetooth สามารถ
ใช้งานได้พร้อมกันเพียงหนึ่ งคนเท่านั้น) [5]-[7]

2.2 ฮาร์ ดแวร์ และซอฟแวร์

อุป กรณ์ และซอฟแวร์ ที่ ใช้ในการออกแบบระบบประกอบด้วย 3 ส่ วน
สําคัญ นัน่ คือ
1. Raspberry Pi เป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล ARM ที่
สามารถทํางานเป็ นระบบคอมพิวเตอร์ เครื่ องเล็กๆ และสามารถรัน บน
ระบบ Linux ได้ในตัว ทําให้สามารถดึ งระบบต่างๆ มาใช้งานใน board
ได้ เช่น สามารถติดต่อกับ ระบบ Network ระบบจอภาพ ระบบเสี ยง และ
ระบบการเก็บข้อมูลผ่าน SD Card ได้ดว้ ยระบบปฏิบตั ิการ Linux ที่รันอยู่
บนตัวบอร์ ด Raspberry Pi
2. รี เลย์ (Relay) เป็ นอุป กรณ์ ที่เปลี่ ยนพลังงานไฟฟ้ าให้เป็ น
พลังงานแม่เหล็ก เพื่อใช้ในการดึ งดูดหน้าสัมผัสของคอนแทคให้เปลี่ ยน
สภาวะ โดยการป้ อนกระแสไฟฟ้ าให้กบั ขดลวด เพื่อทําการเปิ ดหรื อปิ ด
หน้าสัมผัส ทําหน้าที่คล้ายกับสวิตช์อิเล็กทรอนิ กส์ และสามารถนํารี เลย์
ไปประยุกต์ใช้ ในการควบคุมวงจรต่างๆ ได้
3. MIT App Inventor เป็ น โป รแก รมที่ ให้ บ ริ ก ารผ่ า น
อินเตอร์ เน็ต (App Inventor server) โดยข้อมูลต่างๆ จากผูใ้ ช้ จะถูกเก็บไว้
ที่ เ ครื่ อ งแม่ ข่ า ยที่ ใ ห้ บ ริ การ (Cloud computing) ในปั จ จุ บ ัน การเขี ย น
แอพพลิเคชัน่ บนมือถือ (Mobile Application) มีเครื่ องมือในการช่วยเขียน
มากมาย เช่ น การเขี ยนด้วยภาษา JAVA ภาษา HTML เป็ นต้น แต่ ก าร
เขียนโปรแกรมเหล่านี้ ตอ้ งอาศัยทักษะการเขี ยนโปรแกรมเป็ นอย่างมาก
ดังนั้น MIT App Inventor ได้พฒั นาโปรแกรมสําหรั บ ผูท้ ี่ ตอ้ งการสร้ าง
แอพพลิ เคชั่ น โดยไม่ มี ท ัก ษะในเขี ย นโปรแกรม เนื่ อ งด้ ว ยลั ก ษณะ
ชุ ด คําสั่งของโปรแกรม App Inventor มี ล ัก ษณะเป็ น Block การเขี ย น
โปรแกรมสามารถลากวาง Block ชุ ดคําสั่ง คล้ายกับ การต่ อจิ กซอว์ ซึ่ ง
เรี ยกว่า Block Programming โดยจะมี ห น้าจออยู่ส องส่ วน คื อส่ วนของ
การออกแบบหน้าจอ เรี ยกว่า Designer และส่ วนของการลากวาง Block
คําสั่งลัก ษณะเหมื อนต่ อจิ ก ซอว์เรี ยกว่า Blocks การสร้ างแอพในส่ วน
หน้าจอ Designer นั้น เราจะลาก Component ที่ อยู่ในกล่ อง Palette ด้าน
ซ้ายมื อ ลากมาวางส่ วนของ Viewer ซึ่ งเป็ นที่ แสดงผลของหน้าจอแอพ
โดยเราสามารถกําหนดว่าคอมโพแนนแต่ละตัวมี คุณสมบัติเป็ นอย่างไร
เป็ นต้น
สําหรั บบทความนี้ ได้แยกส่ วนการเขี ยนโปรแกรมออกเป็ น
สองส่วนขึ้นอยูก่ บั วิธีการสั่งการ นัน่ คือ การสั่งการด้วยเสี ยง (Text voice)
และการสั่งการด้วยปุ่ มกด (Button) ลักษณะของโปรแกรม App Inventor
แสดงทั้งสองส่ วนได้ดงั รู ป ที่ 3 และรู ปที่ 4 แสดงการออกแบบหน้าจอ
(Designer) ที่นาํ เสนอ

รูปที่ 2 โครงสร้างของระบบที่นาํ เสนอ
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วิ ธี ก ารใช้ งานแอพพลิ เคชั่น บนมื อ ถื อ ดังรู ป ที่ 4 ด้วยวิ ธี ก ดปุ่ มสั่ งการ
สามารถสั่ ง การเปิ ด ปิ ด สวัต ซ์ ข องอุ ป กรณ์ แ ต่ ล ะตัว หรื อ ทั้งหมดได้
ในขณะที่การสั่งการด้วยเสี ยง ถู กป้ อนคําสั่งตามชื่ ออุปกรณ์ เช่ น สั่งการ
ให้เปิ ดอุปกรณ์ จะใช้คาํ สัง่ ว่า “ เปิ ด/ปิ ด + อุปกรณ์ (ชื่ อ เช่น หลอดไฟ เตา
รี ด) + ที่ + ลําดับที่ (1, 2, …, n) ” ตัวอย่างเช่ น “ เปิ ดหลอดไฟที่ 1 ” เพื่อ
สัง่ การให้หลอดไฟหลอดที่ 1 เปิ ด เป็ นต้น

2.3 การเชื่ อมต่ ออุปกรณ์

รูปที่ 3 การเขียนโปรแกรม App Inventor เพื่อสั่งการด้วยเสี ยงและปุ่ มกด

การเชื่ อมต่ อ อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ในบ้ า นเพื่ อ ใช้ ง าน สามารถ
เชื่ อมต่ออุปกรณ์ เข้ากับรี เลย์สวิตซ์ดงั แสดงในรู ปที่ 5 ซึ่ งจํานวนช่ องของ
รี เลย์ส วิตซ์ ส่ งผลต่ อจํานวนในการเชื่ อมต่ ออุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ดังนั้น กรณี
ต้องการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านจํานวนมาก อาจเพิ่มจํานวนช่องของ
รี เลย์สวิตซ์ได้ นอกจากนี้ รีเลย์สวิตซ์ยงั ถูกเชื่ อมต่อกับตัวบอร์ ด Raspberry
Pi ด้วยการใช้งานเพียงแค่ 1 ขาอินพุต/เอาท์พตุ เท่านั้น ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า
การทํางานหรื อการนําไปใช้งาน ง่าย และสะดวกเพื่ อที่ จะนําไปพัฒนา
ต่อไป

รู ปที่ 5 การเชื่ อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับรี เลย์สวิตซ์และ Raspberry Pi

3. ผลการทดลอง

รูปที่ 4 การออกแบบหน้าจอ (Designer) ที่นาํ เสนอ

การทดลอง ได้ติดตั้งอุปกรณ์และแอพพลิเคชัน่ บนมือถื อ โดย
ทดลองเชื่ อมต่อกับหลอดไฟจํานวน 4 หลอด และอุปกรณ์ อื่นๆ เช่ น พัด
ลม เตารี ด เป็ นต้น ทําการทดลองออกคําสั่งโดยใช้ปุ่มกดและเสี ยงที่ระยะ
ต่ า งๆ ตั้ง แต่ 0.5 เมตร จนถึ ง 100 เมตร โดยตัว อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า หรื อ
หลอดไฟถู ก ติ ด ตั้ง ไว้ใ นตัว อาคาร ในขณะที่ ผู ้ใ ช้ งานแอพพลิ เคชั่ น
ทดสอบที่ระยะต่างๆ ดังกล่าว ผลการทดลองเพื่อตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพ
การใช้งานในจํานวนการทดสอบ 100 ครั้งต่อการทดลองที่ ระยะใดๆ
พบว่าให้ค่าเปอร์ เซ็นความผิดพลาดจากการใช้งานดังแสดงในตารางที่ 1
ซึ่ งพบว่า ที่ ระยะ 10 เมตรขึ้น ไปเริ่ มพบปั ญหาความผิดพลาดในการสั่ง
การด้วยปุ่ มกดและเสี ยงด้วยการเชื่ อมต่อผ่านเครื่ อข่าย Wi-Fi และพบว่า
%ความผิดพลาดที่เกิ ดจากการสั่งการด้วยเสี ยง มีแนวโน้มสู งกว่าการสั่ง
การด้วยปุ่ มกด
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ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทดลองสัง่ การด้วย
ปุ่ มกดและเสี ยง
ระยะการควบคุม
%ความผิดพลาด
(เมตร)
(จํานวนการทดสอบ 100 ครั้ง)
สัง่ การด้วยปุ่ มกด
สัง่ การด้วยเสี ยง
0.5
0
0
1.0
0
0
5.0
0
1
10.0
2
3
20.0
8
10
50.0
100
100
รู ปที่ 6 แสดงการทดสอบเพื่อสั่งการเปิ ด ปิ ดหลอดไฟจํานวน 4 หลอด
โดยใช้ปุ่มกด โดยที่ รู ปที่ 6(ก) แสดงการสัง่ การเพื่อเปิ ดไฟแต่ละหลอด
ในขณะที่รูปที่ 6(ข) แสดงแสดงการสัง่ เปิ ดหลอดไฟพร้อมกันทั้งหมด ที่
ระยะประมาณ 0.5 เมตร

(ก)

(ข)
รูปที่ 6 การทดลองสัง่ การด้วยปุ่ มกดผ่านแอพพลิเคชัน่ บนมือถือ
(ก) สัง่ เปิ ดแต่ละหลอด (ข) สัง่ เปิ ดหลอดไฟพร้ อมกันทั้งหมด

4. สรุปและแนะนําแนวทางในการพัฒนาต่ อไป

การควบคุมสั่งงานให้อุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านเปิ ดปิ ดการทํางาน ผ่านแอพพลิ เคชัน่ มือถื อด้วยปุ่ มกดและเสี ยง ถูกออกแบบ
โดยใช้โปรแกรม App Inventor ที่ ส ามารถใช้งานง่ายด้วยการนํา Block
ชุดคําสั่ง ต่อในลักษณะเป็ นจิกซอว์ เพื่อสร้ างการทํางานด้วยเสี ยง (Text
voice) และปุ่ มกด (Button) สําหรับการควบคุมระบบ และทําการทดสอบ
ระบบการควบคุ ม และสั่งการที่ ระยะต่างๆ พบว่า อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ าซึ่ งถู ก
ติดตั้งภายในบ้านและอาคารจะสามารถรับคําสั่งที่ระยะการควบคุมสู งสุ ด
ที่ระยะ 10 เมตร ซึ่งระยะดังกล่าวขึ้นอยูก่ ารการครอบคลุมของเครื อข่ายที่
ใช้งานของแต่ละบ้านด้วย ดังนั้นบทความนี้ ได้นาํ เสนอแนวทางในการ
เปลี่ ย นบ้านธรรมมาให้ เป็ นบ้านอัจฉริ ย ะโดยการนําเสนอระบบการ
ควบคุ มที่ เลื อกใช้อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ หาซื้ อง่าย ราคาถูก และใช้งาน
ง่าย เพื่ อสามารถนําไปประยุก ต์ใช้กบั อุป กรณ์ แ ละเครื่ องใช้ไฟฟ้ าอื่ น ๆ
หลากหลายประเภท เช่ น ที วี ตู ้เย็น เตารี ด หม้อ หุ ง ข้าว และสามารถ
นําไปใช้ได้กบั บ้านทุกครัวเรื อนต่อไป
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Color Quality Measurement for Traffic Signs with Color Sensor Based on Internet of Things
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอการออกแบบและสร้ างเครื่ องวัดคุ ณภาพสี
สาหรั บป้ ายจราจรด้วยตัวตรวจรู ้ สี โดยอาศัยอิ นเตอร์ เน็ ตทุ กสรรพสิ่ งใน
ระบบ RGB เพื่อวัดค่ าสี ของแผ่นสะท้อนแสงที่ ติดตั้งในงานป้ ายจราจร
บริ เวณทางหลวงโดยใช้ตวั ตรวจรู้สี TCS230 ในการอ่านค่าสี และใช้ Node
MCU ส่ งข้อมูลขึ้นไปเก็บไว้บนฐานข้อมูลก้อนเมฆ โดยใช้ค่าอ้างอิงจากการ
วัดค่าสี ดว้ ยเครื่ อง BYK Spectro - Guide ในระบบ xyY ซึ่ งนาข้อมูลที่ได้มา
แปลงเป็ นระบบ RGB ด้วยโปรแกรม Convert xyY to RGB เพื่อเปรี ยบเทียบ
กับค่ าที่วดั ได้จากเครื่ องมื อที่ สร้ างขึ้ นมา จากทดสอบเครื่ องวัดที่ สร้ างขึ้ น
สามารถวัดได้ท้ งั หมด 7สี คื อ สี เหลื อง สี แดง สี เขี ยว สี น้ าเงิ น สี ขาว สี ส้ม
และสี น้ าตาล โดยมีเปอร์ เซ็นต์ความผิดพลาดของแต่ละสี ดงั นี้ 4.9%, 2.78%,
5.25%, 2.73%, 5.08%, 7.62%, และ 7.41% ตามลาดับ เครื่ องต้นแบบที่สร้าง
ขึ้นมี ขนาดกะทัดรั ด น้ าหนักเบา มี แบตเตอรี่ ภายในเครื่ องสามารถใช้งาน
ต่ อเนื่ องได้ 3 ชั่วโมง สามรถส่ งข้อมู ลขึ้ นบนฐานข้อมู ลก้อนเมฆ และ
แสดงผลการวัดทดสอบผ่านแอพพลิเคชัน่ บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ได้
คาสาคัญ: คุณภาพสี , ตัวตรวจรู้สี, ป้ายจราจร, อินเตอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ ง

Abstract
This paper presents the design and construction of a Color Quality
Measurement for Traffic Signs with Color Sensor Based on Internet of
Things, in the RGB system to measure the color of the reflector plate
installed in the traffic sign in the highway. The color sensor TCS230 used to
read color values and use the Node MCU to send data to the cloud database.
The reference value from the color measurement by the BYK Spectro Guide in the xyY system, which uses the data obtained to convert to RGB
system with the program Convert xyY to RGB to compare with the
measured values from the prototype instruments created. The test results of
the prototype, it can measure all 7 colors: yellow, red, green, blue, white,
orange and brown, with a percentage error of each color as follows: 4.9%,
2.78%, 5.25%, 2.73%, 5.08%, 7.62%, and 7.41% respectively. The
prototype has compact, lightweight, with internal battery, can be used
continuously for 3 hours. The data is transmitted on the cloud database, and
display test results via the application on the Android operating system.
Keywords: Color Quality, Color Sensor, Traffic Signs, Internet of Things,

รู ปที่ 1 โครงสร้างเครื่ องที่ทาการออกแบบ

1. บทนา
ประเทศไทยมี ก ารใช้ ร ถใช้ ถ นนเพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ปี ท าให้ เ กิ ด
การจราจรติดขัด ใช้เวลาในการเดิ นทางที่มากขึ้น จาเป็ นต้องทาการขยาย
สายทางและช่ องทางจราจรเพื่อให้รองรั บกับการเดิ นทางในอนาคต [1]
ในสายทางต่ า ง ๆ จึ ง จ าเป็ นต้อ งมี ป้ า ยจราจร เพราะป้ า ยจราจรมี
ความสาคัญอย่างมากกับผูท้ ี่ใช้รถใช้ถนนทั้งในเวลากลางวันและในเวลา
กลางคืน หรื อแม้แต่ผคู ้ นที่เดิ นทางตามท้องถนน ป้ ายจราจรมี ประโยชน์
เพื่ อช่ วยให้ ทอ้ งถนนเป็ นระเบี ยบ การจราจรไม่ ติด ขัด ช่ วยลดการเกิ ด
อุบตั ิเหตุ ซึ่งในปั จจุบนั เกิดอุบตั ิเหตุในการใช้ถนนมากขึ้นทุกวัน เกิ ดจาก
การที่ไม่ปฏิ บตั ิตามกฎจราจร หรื อแม้แต่ผทู ้ ี่ไม่ชานาญในเส้นทางนั้น ๆ
ทาให้เสี่ ยงต่อการขับขี่หรื ออาจเกิดอุบตั ิเหตุได้ [2] นอกจากป้ ายจราจรจะ
มีค วามสาคัญในการแนะนา ห้าม และเตื อน การสะท้อนแสงของป้ าย
จราจรในเวลากลางคืนก็มีความสาคัญในการช่วยลดอุบตั ิเหตุเช่นกัน [3]
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การเลื อกใช้ป้ายจราจรควรมีวสั ดุที่แข็งแรง ทนทานและมีอายุ
การใช้งานที่ นานมากขึ้ น ควรใช้โครงเหล็ ก ที่ ห นา เพื่ อป้ องกันการตก
หล่น ควรมีการสะท้อนแสงที่เหมาะสมกับการมองเห็นป้ ายจราจรในเวลา
กลางคืน การสะท้อนแสงของป้ ายจราจรในเวลากลางคืนเป็ นประโยชน์
อย่างมากสาหรับผูท้ ี่ใช้รถใช้ถนนเดิ นทางในเวลากลางคืน ปั จจัยที่ทาให้
ป้ ายจราจรไม่สามารถสะท้อนแสงเกิ ดจากฝุ่ นควันที่ เกาะติ ดบริ เวณป้ าย
การเสื่ อมสภาพของป้ ายตามอายุก ารใช้งานและการบดบังของสิ่ งปลู ก
สร้ าง สี ของป้ ายจราจร ป้ ายจราจรที่ใช้ในปั จจุบนั จะมี 10 แบบ แต่ละ
แบบจะมีค่าการสะท้อนแสงที่ต่างกันไป [4] เนื่ องจากสี และการสะท้อน
แสงของป้ ายจราจรนั้นมี ความสาคัญมาก จึ งจาเป็ นต้องมี การตรวจสอบ
และบารุ งรักษาให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้เสมอ หรื อต้องมีการเปลี่ ยนป้ าย
จราจรใหม่ทดแทนป้ ายเก่ าที่ ช ารุ ด ดังนั้น จึ งต้องเครื่ องมื อและวิ ธี ก าร
ตรวจสอบวัดคุณภาพสี และการสะท้อนแสงของป้ ายจราจรเกิดขึ้น โดยมี
งานวิจยั ที่นาเสนอวิธีการวัดป้ ายจราจรไว้หลายวิธี สิ่ งที่ สาคัญในวัดนั้น
คือมุมของการวัดระหว่างป้ ายจราจรและเครื่ องวัด [5]-[6] และได้มีการ
นาเสนอวิธีการวัดทดสอบมาตรของป้ ายจราจรโดยใช้ระบบอัตโนมัติข้ ึน
แต่ เ ป็ นการทดสอบในห้ องปฎิ บตั ิ ก าร ใช้ระยะการวัด ที่ 15 เมตร [7]
ปัจจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานที่มีเครื่ องมือตรวจสอบคุณภาพของ
ป้ ายจราจรและวัดค่าสะท้อนแสงของป้ ายจราจร แบบพกพาได้ เพราะ
เครื่ องมือต้องทาการสั่งซื้ อจากต่างประเทศและราคาค่อนข้างสู ง ในทาง
ปฏิ บ ัติป ระเทศไทยยัง ไม่ มีก ารตรวจสอบป้ ายจราจรในเวลากลางวัน
เพราะในเวลากลางวันเราไม่สามารถมองเห็ นการสะท้อนของป้ ายจราจร
ได้ และจะสามารถตรวจสอบได้ก็ ต่ อเมื่ อ ป้ า ยเกิ ด การช ารุ ด หรื อแผ่ น
สะท้อนแสงสาหรับควบคุมการจราจรเกิดการซี ดจางจนไม่มีคุณสมบัติใน
การสะท้อนแสง
ดัง นั้น ในบทความนี้ จึ ง ได้ศึ ก ษาค้น คว้า ออกแบบและสร้ า ง
เครื่ องมือในการอ่านค่าสี ของป้ ายจราจรในเวลากลางวันโดยที่ไม่มีแสง
อื่ นมากระทบในการอ่ านค่ าของตัวตรวจรู ้ สี แ ละจัด ทาฐานข้อมู ล เพื่ อ
ตรวจสอบย้อนหลังได้ โดยออกแบบและสร้างการวัดคุณภาพป้ ายจราจร
ด้วยตัวตรวจรู้ สีโดยอาศัยอิ น เตอร์ เน็ ตทุก สรรพสิ่ ง ที่สามารถพกพาได้
สะดวก

2.1 การออกแบบโครงสร้ าง
การออกแบบส่ วนประกอบของโครงสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม
Solid Works ให้ได้ขนาดชิ้ นงานที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าไป
ติ ด ตั้ง ในส่ ว นของชิ้ น งานนี้ จะออกแบบมาเพื่ อ ส าหรั บ ท างานนอก
สถานที่ให้มีความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย และน้ าหนักเบาสามารถพกพา
ได้ โดยรายละเอียดของโครงสร้ างทั้งหมดแสดงดังรู ปที่1 โดยรู ปที่ 1 (ก)
จะแสดงรู ป แบบสามมิ ติ ข องโครงสร้ า งเครื่ อง รู ป ที่ 1 (ข) แสดงรู ป
ด้านหน้าของโครงสร้างเครื่ อง รู ปที่1 (ค) แสดงรู ปด้านข้างของโครงสร้าง
เครื่ อง และ รู ปที่1 (ง) แสดงรู ปด้านบนของโครงสร้างเครื่ อง

2.2 การเชื่ อมต่ ออุปกรณ์
การวัดคุ ณภาพสี สาหรั บป้ ายจราจรด้วยตัวตรวจรู้ สีโดยอาศัย
อินเตอร์ เน็ ตทุกสรรพสิ่ ง จะเห็ นว่ามี ตวั ตรวจรู ้ วดั คุ ณภาพสี สาหรั บป้ าย
จราจรเป็ น Input เพื่อตรวจสอบค่าของสี ต่าง ๆ บนป้ ายจราจร ส่ งค่าไปยัง
บอร์ด Arduino UNO แสดงผลผ่านหน้าจอ Display ใช้บอร์ ด NodeMCU
ในการส่ งค่าไปยัง FireBase และตรวจสอบการส่ งค่าผ่าน Application
โดยกระบวนการทางานของเครื่ องนั้น จะต้องทาการวัดสี อา้ งอิงก่อน คือ
วัดสี ดาและสี ขาว จากนั้นจึงทาการวัดค่าสี ต่างๆ ล้วประมวลผลแสดงออก
หน้าจอพร้ อมกับส่ งข้อมูลไปยังระบบฐานข้อมูล ดังแสดงดังรู ปที่ 2 ใน
ส่ วนของการเชื่ อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันแสดงดังรู ปที่ 3
เริ่ มต้น
BlackCalibrate
WhiteCalibrate
วัดค่าสี 7 สี
แสดงผลค่าสี และ
ไฟแสดงสถานะ

2. การออกแบบ
การออกแบบการวัดคุณภาพสี สาหรับป้ ายจราจรด้วยตัวตรวจรู้สี
โดยอาศัยอินเตอร์ เน็ ตทุกสรรพสิ่ งนั้นจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนหลักๆ คือ
ในส่ วนของโครงสร้างเครื่ อง ส่ วนของโปรแกรมประมวลผลค่าที่ได้จาก
การวัด และส่ วนของแอพพลิเคชัน่ ในส่วนของโปรแกรมสามารถแบ่งได้
เป็ นสองส่ วน เช่นกันคือในส่ วนของโปรแกรมประมวลผลของเครื่ องและ
ในส่ วนของการส่ งข้อมูลขึ้นไปเก็บบนฐานข้อมูลก้อนเมฆและส่ งต่อไป
ยังแอพพลิเคชัน่ ที่อยูใ่ นระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์

Node MCU ส่ งค่าไปเก็บใน
Firebase
จบการทางาน
รู ปที่ 2 ลาดับการทางานของเครื่ องที่ทาการออกแบบ
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รูปที่ 3 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ LCD Controller, NodeMCU, Sensor RGB
TCS230 เพื่อเชื่อมต่อกับ Arduino UNO

2.3 การออกแบบแอพพลิเคชั่น
ในการออกแบบแอพพลิ เคชั่นนั้น ให้มีการใช้งานที่ เรี ยบง่ายไม่
ซับซ้อน และให้ง่ายต่อการใช้งานและตรวจสอบคุณภาพค่าสี ของป้ ายจราจร
ในส่ วนของหน้าต่างของแอพพลิ เคชั่นจะแสดงดังรู ปที่ 4 ซึ่ งประกอบด้วย
หน้าแอพพลิเคชัน่ จานวน 4 หน้า โดยรายละเอียดของแอพพลิ เคชัน่ ทั้งหมด
แสดงดังรู ปที่ 4 โดยรู ปที่ 4 (ก) การกรอกข้อมูลของจุดการติดตั้งป้ ายจราจร
และอัพรู ปถ่ายของป้ าย รู ปที่ 4 (ข) การแสดงหน้าเว็บของ Firebase เพื่อดูผล
ของการส่ งค่าสี ที่ถูกส่ งขึ้นบน Fire base รู ปที่ 4 (ค) การตรวจสอบค่าสี ที่ส่ง
มายัง Fire base ว่าค่าสี ที่ส่งมาเป็ นสี อะไร โดยทาการกรอกข้อมูลค่าสี ลงไป
ในช่อง RED, GREEN, BLUE และ รู ปที่1 (ง) การแสดงข้อมูลที่กรอกลงไป
ในหน้าแอพพลิเคชัน่ ที่หนึ่ ง และหน้าแอพพลิเคชัน่ ที่สาม

รู ปที่ 4 หน้าต่างของแอพพลิเคชัน่

3. ผลการดาเนินงาน
หลังจากการออกแบบในส่วนต่างๆ เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วจึงทาการ
นาแบบโครงสร้างที่ออกแบบไปสร้างชิ้นงานจริ ง โดยใช้เครื่ องพิมพ์แบบ
สามมิติ จากนั้นทาการประกอบอุปกรณ์ ต่างๆ เข้าด้วยกัน จนได้ชิ้นงาน
ต้นแบบดังแสดงในรู ปที่ 5 ซึ่ งแสดงมุมมองแต่ด้านของชิ้ นงานต้นแบบ
ในส่ วนของการแปลงค่าสี xyY ของแผ่ส ะท้อนแสงส าหรั บ ควบคุ ม
การจราจรในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 606 - 2549 ที่ผ่าน
การตรวจสอบโดยเครื่ อง BYK Spectro – Guide 45/0 เพื่อใช้อา้ งอิงใน
การการตรวจสอบป้ ายจราจรในสายทางต่าง ๆ และนาผลมาเทียบเที ยบ
กับอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นโดยอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาจะแสดงผลเป็ นค่าสี RGB
เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของป้ ายจราจรที่ติดตั้งมานานว่าสถานะ
ของป้ ายควรที่ จะบารุ งรั ก ษาหรื อไม่ ในส่ วนนี้ จะทาการสุ่ ม ตรวจป้ า ย
จราจรทั้งหมด 7 สี จากรู ปที่ 6 แสดงการวัดทดสอบคุณภาพสี ของป้ าย
จราจรในสถานที่จริ ง โดยทาการวัดทั้งหมด 5 จุดต่อหนึ่ งป้ าย แล้วทาการ
เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อติดสิ นใจว่าป้ ายแต่ละป้ ายที่วดั มีค่าคุณภาพสี อยู่

รู ปที่ 5 ชิ้นงานต้นแบบในมุมต่าง ๆ
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4. สรุป
จากการทดสอบการวัดคุณภาพสี สาหรับป้ ายจราจรด้วยตัวตรวจ
รู ้สีโดยอาศัยอินเตอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ ง อุปกรณ์แต่ละส่ วนที่นามาสร้ างการ
วัดคุณภาพสี สาหรับป้ ายจราจรด้วยตัวตรวจรู้สีโดยอาศัยอินเตอร์ เน็ตทุก
สรรพสิ่ ง เช่ น ตัวตรวจรู ้ TCS230 Arduino Uno ทั้งหมดนี้ ส ามารถส่ ง
ข้อมูลไปยัง Node MCU ซึ่ งเป็ นกระบวนการประมวลผล ที่สามารถทา
การประมวลผลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และจะส่ งข้อมูลทั้งหมดที่ได้จาก
การวัดค่าสี จากตัวตรวจรู ้ ไปเก็บไว้ที่ Cloud ได้

5. กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 6 การวัดค่าสี แดงของป้ ายหยุด
ในเกณฑ์มาตรฐานหรื อไม่ ซึ่ งทาการวัดป้ ายจราจรทั้งหมด 7 แบบ ค่าที่
วัดได้แสดงดังในตารางที่ 1 เป็ นค่าเฉลี่ ยที่ได้จากการวัดจากเครื่ องวัดที่
สร้างขึ้นมาเทียบกับอ้างอิง ผลที่ได้ยงั มีค่าผิดพลาด ที่เกิดจากแสงรบกวน
จากภายนอกและมุมในการวัด ในส่วนการแสดงผลผ่านแอพพลิ เคชัน่ นั้น
สามารถแสดงผลได้อย่างถูก และสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ ของป้ ายที่
ทาการวัด ขึ้ น ไปบัน ทึ ก บนฐานข้อ มู ล ก้อ นเมฆได้ด ัง นี้ ชนิ ด ของป้ า ย
หมายเลขถนน และหลักกิ โลเมตร เครื่ องวัดสามารถใช้งานได้ต่อเนื่ อง
เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมงต่อการชาร์ จหนึ่ งครั้ง
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบค่าสี ระหว่างค่าอ้างอิงและค่าจากการวัด

สี

คานวณการแปลงค่าสี xyY
เป็ นค่าสี RGB (ค่าอ้างอิง)

ผลจากการวัดด้วย
ตัวตรวจรู้ (ค่าเฉลี่ย)

R

G

B

R

G

B

เหลือง

185

108

0

195

113

12

แดง

127

0

4

117

5

10

เขียว

0

95

66

0

83

47

น้ าเงิน

0

69

151

1

58

140

ขาว

159

161

161

155

154

154

ส้ม

203

85

0

195

79

8

น้ าตาล

94

53

28

76

47

20

ขอขอบคุณโครงการบ่มเพาะนวัตกรด้านเกษตรแม่นยา ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี ที่สนับสนุนด้านองค์ความรู้ และอุปกรณ์
เกี่ ยวกับ IoT ขอขอบคุณ นายบริ พตั ร นิ ล อ้วน กับ นายณัฐ พร เรื อนค า
รวมไปถึ งที มงานเวิร์ค ช็ อป องค์ก ารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และนาง
อาภาพร โอรส นัก วิ ท ยาศาสตร์ ช านาญการ ส่ ว นวิ เ คราะห์ ว สั ดุ ท าง
วิทยาศาสตร์ สานัก วิเ คราะห์ แ ละตรวจสอบ กรมทางหลวง ที่ ค อยให้
คาปรึ กษาชี้ แนะแนวทางทั้งด้านวิชาการและเอกสารสนับสนุน
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บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี้ นาเสนอการพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพชุ ดฝึ ก
อบรม เรื่ อง การเชื่ อมโยงและควบคุมบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่าน
คอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ ครู วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ที่ ป ระกอบไปด้ว ย ชุ ด ฝึ ก
ปฏิ บตั ิก าร ใบเนื้ อหา และโปรแกรมน าเสนอ สาหรั บ น าไปใช้ในการ
ฝึ กอบรมกับ ผู้เ ข้าฝึ กอบรม จ านวน 30 คน ผลการด าเนิ น การมี ด ัง นี้
1) ชุ ดฝึ กอบรมที่พฒ
ั นาขึ้ น ที่ ผ่านการประเมิ น คุ ณภาพด้วยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จานวน 9 ท่าน พบว่ามี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 4.45)
2) ประสิ ทธิภาพทางการเรี ยนรู ้ของชุดฝึ กอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 89/86 ซึ่ ง
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (E1/E2) ที่ระดับ 80/80 และระดับความพึงพอใจ
ของผู้เ ข้า ฝึ กอบรมที่ มี ต่ อ ชุ ด ฝึ กอบรมที่ พ ัฒ นาขึ้ น อยู่ใ นระดับ มาก
(ค่าเฉลี่ย 4.56) ดังนั้นชุ ดฝึ กอบรมที่พฒั นาขึ้นสามารถนาไปใช้ถ่ายทอด
องค์ความรู้และรองรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คาสาคัญ: ชุดฝึ กอบรม การเชื่อมโยงและควบคุมบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ประสิ ทธิภาพชุดฝึ กอบรม

Abstract
This article aims to develop and to validate a training
package of interfacing and controlling microcontroller board using
computer for electrical engineering teachers. The developed training
package comprises of a training set, content sheet, presentation media
and test. The developed training package was implemented using 30
trainees. The research results are as follows: 1) the quality evaluation by

9 experts obtains the average score of 4.45 (good), 2) the learning
efficiency using the developed training package was 89/86 percentage
that was higher than standard criteria (E1/E2) at 80/80. The trainees’
satisfaction towards developed training package was average score of
4.56 that was very satisfaction. Moreover, the developed training
package can be used in transferring knowledge and supporting to
Thailand 4.0 policy as well.
Keywords: training package, Interfacing and Controlling
Microcontroller Board, Efficiency of training package

1. บทนา
รั ฐ บาลมี น โยบายมุ่ ง สู่ ไ ทยแลนด์ 4.0 ที่ มี ค วามมุ่ ง หวัง ให้
เศรษฐกิจภายในประเทศมีการเจริ ญเติบโต และเปลี่ ยนจากการเป็ นผูผ้ ลิ ต
ให้ เ ป็ นผูส้ ร้ า งสรรค์น วัตกรรม เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ของผลผลิ ตและรายได้
ภายในประเทศ [1] ดังนั้นส่ วนของภาคการศึ กษาทางด้านวิชาชี พ จึ งมี
ความจาเป็ นในการพัฒนาแรงงานคนเพื่อเข้าสู่ ภาคอุตสาหกรรม บุคคล
สาคัญในการพัฒนาผูเ้ รี ยนคือ “ครู ช่าง” หรื อ “ครู ทางด้านวิศวกรรม” ที่
จะต้องพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
รัฐบาลตามนโยบายดังกล่าว ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ มีทกั ษะในการ
คิดวิเคราะห์ แก้ไขปั ญหา อย่างสร้างสรรค์ ทาให้ผเู้ รี ยนสามารถที่จะสร้าง
นวัตกรรมได้ [2-3] ฉะนั้นครู ที่จะสามารถสอนผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะดังกล่าว
จ าต้อ งมี ก ารพัฒ นาตนเองให้ มี อ งค์ ค วามรู ้ ที่ ท ัน กับ เทคโนโลยี แ ละ
สามารถประยุกต์เนื้ อหาจากนามธรรมสู่ รูป ธรรมได้ เพื่อเสริ มสร้ างให้
ผูเ้ รี ยนมี การจิ นตนาการได้อย่างเหมาะสมและส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนประสบ
ผลสาเร็ จทางการเรี ยนอย่างสู งสุ ด

11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นและประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน”

บทความวิจยั
175

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
11th ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand
เทคโนโลยีในปั จจุบนั ที่ช่วยสนับสนุ นการเรี ยนการสอนและ
มี บ ทบาทต่ อ การพัฒ นาทางด้า นวิ ศ วกรรมให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้แ ก่
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สามารถนาไปใช้ในการออกแบบและจาลอง
การทางานของระบบ ช่ วยในการวิเคราะห์หาผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น
ก่ อ นที่ จ ะท าการสร้ า งชิ้ น งานจริ งต่ อ ไป อัน เป็ นการช่ ว ยประหยัด
ทรัพยากร ลดการลองผิดลองถู ก และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการพัฒนา
ระบบ ดังนั้นโปรแกรม MATLAB จึงเป็ นหนึ่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ พฒ
ั นามาจากภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ สู ง สาหรั บใช้ใ นการค านวณ
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สามารถใช้แสดงผลทางกราฟฟิ ก และพัฒนา
เป็ นแอปพลิ เ คชั่น ที่ ร องรั บ กับ ความต้อ งการของผู ้ใ ช้ ไ ด้ส ะดวกและ
รวดเร็ ว นอกจากนี้ ภายในโปรแกรม MATLAB ยัง มี ฟั งก์ ชัน GUI
(Graphical User Interface) ที่เหมาะสมสาหรับการแสดงผลทางกราฟิ กที่
ประสานงานกับผูใ้ ช้ได้โดยตรง ฟังก์ชนั GUI ของโปรแกรม MATLAB
โดยทัว่ ไปจัดอยู่ใ นลักษณะการพัฒนาเป็ นโปรแกรมจาลองที่ ส ามารถ
ออกแบบ คานวณ และวิเคราะห์ผลตามหลักการทางทฤษฎี ที่ ข้ ึนอยู่กบั
ผู้อ อกแบบและพัฒ นาโปรแกรม นอกจากนี้ ยัง พบว่ า ฟั ง ก์ ชั น GUI
สามารถประยุกต์ใช้ เพื่อเชื่ อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ สาหรับการ
สัง่ งานและควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ ให้ระบบสามารถควบคุมและทางาน
ตามรู ปแบบการเชื่ อมต่ อกับ อุ ป กรณ์ ป ระเภทฮาร์ ด แวร์ ได้ [4] อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งนับ ว่ า เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น ในการพัฒ นานวัต กรรมและ
งานวิจยั ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในยุคประเทศไทย 4.0
ดังนั้น บทความวิจยั นี้ จึ งได้ทาการพัฒนาชุ ดฝึ กอบรม เรื่ อง
การเชื่ อมโยงและควบคุมบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านคอมพิวเตอร์
สาหรับครู วิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยส่ วนประสานงานทางกราฟิ กกับผูใ้ ช้ เพื่อ
เป็ นการสนับสนุ นองค์ความรู ้ ใ หม่ และพัฒนาเป็ นนวัตกรรมทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาต่อไป

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ร า ช ม ง ค ล ศ รี วิ ชั ย ส ง ข ล า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี จิ ต ร ล ด า
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี ยงใหม่
ที่ พบว่าครู ส่ วนใหญ่ เ ห็ น ความส าคัญในการใช้โปรแกรมเชิ งประยุก ต์
มี ค วามต้อ งการในการพัฒ นาตนเองที่ ใ ห้ ไ ด้ ม าซึ่ งองค์ ค วามรู ้ ใ หม่
และควรมี ก ารพัฒ นานวัต กรรมการสอนสมัย ใหม่ ที่ ส ามารถน ามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ การเ รี ยนการสอนห รื อก ารฝึ กอบรมทางด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้าได้
นอกจากนั้น จากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาจานวน 28 คน ที่เรี ยน
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสู ตรอิเล็กทรอนิ กส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี ยงใหม่ พบว่าส่ วนใหญ่ไม่ได้
ใช้ ง านโปรแกรมจ าลองคอมพิ ว เตอร์ และไม่ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้
โปรแกรมจาลองสาหรับการแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงานได้

2.2 การพัฒนาชุดฝึ กอบรม
2.2.1 ใบเนื้ อหา โดยการวิเคราะห์ เนื้ อหาของความรู ้ ที่ตอ้ งการฝึ กอบรม
และกาหนดวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรม กาหนดหัวข้อเนื้ อหา ที่ประกอบไป
ด้วย 3 บทเรี ยน ได้แก่ 1) การใช้งานโปรแกรม MATLAB เบื้ องต้น
2) การสร้ างโปรแกรมจาลองด้วยฟั งก์ชัน GUI และ 3) การควบคุมบอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ดว้ ยโปรแกรมจาลอง จากนั้นค้นคว้าและรวบรวมเนื้ อหา
ที่ใช้ในการฝึ กอบรม ตัวอย่างใบเนื้ อหา แสดงดังรู ปที่ 1

2. การดาเนินการวิจยั
การด าเนิ น การวิ จ ัย ในการพัฒ นาชุ ด ฝึ กอบรม เรื่ องการ
เชื่ อมโยงและควบคุ ม บอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่ านคอมพิ ว เตอร์
มีข้นั ตอนที่มีรายละเอียดดังนี้

2.1 การสารวจข้ อมูล
กระบวนการพัฒนาชุ ด ฝึ กอบรม เริ่ ม จากการส ารวจความ
ต้อ งการของผู้เ รี ยน ที่ แ บ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม ได้ แ ก่ ครู ที่ ส อนทางด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้า หรื อสาขาที่เกี่ยวข้องและนักศึ กษา หรื อผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ที่เลือกแบบเจาะจง จานวน 12 แห่ ง ได้แก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ลาปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ มหาวิทยาลัย

รู ปที่ 1 ตัวอย่างใบเนื้ อหา
2.2.2 สื่ อนาเสนอสาหรับประกอบการฝึ กอบรม มีกระบวนการออกแบบ
และสร้างโดยอ้างอิงตามใบเนื้ อหา และใช้โปรแกรมสาหรับสร้ างสื่ อนาเสนอ
(Power Point) ในการจัดสร้างมีลกั ษณะตัวอย่างดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 ตัวอย่างสื่ อนาเสนอ
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2.2.3 ชุ ด ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร ส าห รั บใ ช้ ใ น ก า รเ ชื่ อม ต่ อบ อร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เข้ากับโปรแกรมจาลองในการวิจยั ครั้ งนี้ มุ่งเน้นการ
ทดลองต่อกับอุปกรณ์ แบบแยกส่ วน และเขี ยนโปรแกรมเพื่ อควบคุ มด้วย
ฟังก์ชนั GUI ของโปรแกรม MATLAB เพื่อให้เกิดการทางานตามที่ตอ้ งการ
ประกอบไปด้วย บอร์ ด Arduino Uno R3 หลอดไฟ LED เซนเซอร์ วดั แสง
เซนเซอร์ วดั อุณหภูมิ เซนเซอร์ วดั ระยะทาง เซอร์ โวมอเตอร์ และชุ ดวงจร
สเตปปิ้ งมอเตอร์ เป็ นต้น ตัวอย่างแสดงดังรู ปที่ 3

0.71
0.50
0.50
0.67
0.83
0.43
0.53
0.50
0.50
0.67
0.83
0.39
0.29

2.4 การทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มทดลอง

รู ปที่ 3 ตัวอย่างชุดฝึ กปฏิบตั ิการ

2.3 การหาคุณภาพชุดฝึ กอบรม
ชุ ดการฝึ กอบรม เรื่ องการเชื่ อมโยงและควบคุ ม บอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านคอมพิวเตอร์ ที่ พฒั นาขึ้ น มีการหาคุณภาพโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการสอนทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ และ
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี จานวน 9 ท่าน โดยใช้แบบประเมิ น
ความเหมาะสม ที่ มีรายละเอี ยดแสดงดังตารางที่ 1 ที่ พบว่า ด้านใบเนื้ อหา
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ ย 4.62) ด้านสื่ อนาเสนอ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 4.36) และด้านชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิการมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่ าเฉลี่ ย 4.38) โดยภาพรวมของชุ ดฝึ กอบรมที่
พัฒนาขึ้ น มี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่ าเฉลี่ ยรวมเท่ ากับ 4.45) ที่
สามารถนาไปใช้ในการฝึ กอบรมได้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
รายการ
X
1. ด้านใบเนื้อหา
1.1 เนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์
4.78
1.2 เนื้อหามีความถูกต้อง
4.89
1.3 ปริ มาณเนื้อหาเหมาะสม
4.44
1.4 ความยากง่ายของเนื้อหา
4.56
1.5 ภาษาและภาพที่ใช้เหมาะสม
4.44
ค่าผลเฉลี่ย 4.62

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
2. สื่ อนาเสนอ
2.1 ขนาดของตัวอักษรและภาพเหมาะสม 4.33
2.2 ปริ มาณและรายละเอียดมีความ
4.33
เหมาะสม
2.3 สื่ อมีความสอดคล้องกับเนื้ อหา
4.67
2.4 การใช้สีสนั เหมาะสม
4.22
2.5 ส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี
4.22
ค่าผลเฉลี่ย 4.36
3. ชุดฝึ กปฏิบตั ิการ
3.1 สอดคล้องวัตถุประสงค์การสอน
4.44
3.2 มีความถูกต้องและสมบูรณ์
4.33
3.3 ใช้งานง่ายและสะดวก
4.67
3.4 สื่ อมีความเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
4.22
3.5 ส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี
4.22
ค่าผลเฉลี่ย 4.38
รวมทั้งหมด 4.45

S.D.
0.44
0.33
0.53
0.53
0.73
0.25

กระบวนการนี้ เ ป็ นการใช้ก ลุ่ ม ทดลอง เพื่ อหาข้อบกพร่ อ ง
และปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข โดยการคัด เลื อ กกลุ่ ม ทดลองแบบเจาะจง ได้แ ก่
นัก ศึ ก ษากลุ่ ม หลัก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และโทรคมนาคม มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จานวน 5 คน ผลที่ได้จากการทดลอง พบว่า สามารถดาเนิ นการ
ฝึ กอบรมตามกระบวนการที่กาหนดได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ยัง
พบปั ญหาเกี่ ยวกับ การใช้งานของโปรแกรม MATLAB ที่มีเวอร์ ชันที่
แตกต่างกัน อันส่ งผลให้คาสั่งในการควบคุมการทางานของการเชื่ อมต่อ
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์มีขอ้ ผิดพลาดเล็กน้อย

3. ผลการดาเนินงาน
การน าชุ ดฝึ กอบรม เรื่ อง การเชื่ อมโยงและควบคุ มบอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านคอมพิ วเตอร์ ไปใช้ก ับกลุ่ มตัวอย่างที่ เป็ นผูเ้ ข้า
ฝึ กอบรมที่มาจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จานวน 30 คน ระยะเวลา 3 วัน
ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมในโครงการ
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3.1 ผลการวิเคราะห์ คะแนนหลังบทเรียน
ในส่ วนผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพด้ านกระบวนการของ
ชุดฝึ กอบรม ดาเนิ นการโดยทาการทดสอบความรู้ของผูเ้ ข้าฝึ กอบรมเมื่อเสร็ จ
สิ้ นการอบรมในแต่ละบทเรี ยน โดยการให้โจทย์ปัญหาแก่ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมและ
ทดลองปฏิ บ ัติ ตามที่ ก าหนด ผลการวิ เคราะห์ แสดงดังตารางที่ 2 พบว่ า
ค่าคะแนนที่มีค่าสูงสุ ด คือ บทเรี ยนที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ ย 18.2 คิดเป็ นร้อยละ 91
รองลงมาได้แก่ บทเรี ยนที่ 3 โดยมี ค่ าเฉลี่ ย 18 คิดเป็ นร้ อยละ 90 และต่าสุ ด
ได้แก่ บทเรี ยนที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ ย 17.6 คิดเป็ นร้อยละ 88 ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ยรวมทุก
แบบฝึ กหัดคิดเป็ นร้ อยละ 89 สู งกว่าค่ามาตรฐาน (E1) ที่ ตั้งไว้ที่ระดับ 80
แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์คะแนนหลังบทเรี ยน
จานวน
รายการ
ผูเ้ รี ยน เต็ม
บทเรี ยนที่ 1
30
20
บทเรี ยนที่ 2
30
20
บทเรี ยนที่ 3
30
20
รวม
30
60

คะแนน
รวม
เฉลี่ย
546
18.2
528
17.6
540
18
1,614
53.8

ร้อย
ละ
91
88
90
89

X

4.52
4.24
4.72
4.44
4.56
4.50

S.D.
0.65
0.66
0.46
0.51
0.51
0.30

4. สรุปผล
บทความวิ จ ัยนี้ นาเสนอการพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมสาหรั บการ
ควบคุ มบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วยส่ วนประสานงานทางภาพกับ
ผูใ้ ช้ ผลการดาเนิ นการชุดฝึ กอบรมที่พฒั นาขึ้น ผ่านการประเมินคุณภาพ
โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญมีประสิ ทธิ ภาพทางการเรี ยนรู้ของชุ ด ฝึ กอบรม มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 89/86 สู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (E1/E2) และผูเ้ ข้าฝึ กอบรมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ดังนั้นการพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมครั้งนี้ สามารถ
นาไปใช้ถ่ายทอดองค์ความรู ้ และประยุกต์ใช้ในงานที่ เกี่ ยวข้องได้และ
รองรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

5. กิตติกรรมประกาศ

3.2 ผลการวิเคราะห์ คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้
หลังจากที่ ผู ้เข้ ารั บ การอบรมได้ เสร็ จสิ้ นกระบวนฝึ กอบรม
ทุกขั้นตอน วิทยากรได้ให้ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมทาแบบทดสอบโดยการให้โจทย์ใน
ลักษณะบูรณาการความรู ้ ท้ งั หมด เพื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ของ
ชุดฝึ กอบรม ซึ่ งผลการวิเคราะห์ คะแนนแบบทดสอบ แสดงดังตารางที่ 3 ซึ่ ง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการทาแบบทดสอบมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 17.2 คิดเป็ นร้ อยละ
86 ซึ่งสูงกว่าสมมติฐาน (E2) ที่ต้ งั ไว้ที่ร้อยละ 80 แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
คะแนน
จานวน
รายการ
ผูเ้ รี ยน เต็ม
รวม เฉลี่ย
แบบทดสอบ
30
20
516 17.2

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
รายการ
1. ฝึ กการคิดอย่างเป็ นระบบ
2. ส่ งเสริ มให้คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์
3. ประยุกต์ใช้งานกับการเรี ยนการสอน
4. รองรับกับเทคโนโลยีในปั จจุบนั
5. หลักสูตรรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
รวมทั้งหมด

ร้อย
ละ
86

3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ าฝึ กอบรม
การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้าฝึ กอบรม จานวน 30 คน ดัง
ตารางที่ 4 พบว่าระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าฝึ กอบรมโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับที่มากที่สุด (ค่าเฉลี่ ย 4.50) โดยด้านที่ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ
สู งสุ ดได้แก่ การประยุกต์ใช้งานกับการเรี ยนการสอนรองลงมาคื อ หลักสู ตร
รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

บทความวิจยั ครั้งนี้ ได้รับเงินสนับสนุนการนาเสนอจากคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
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การวิเคราะห์ เทคนิคการหาตาแหน่ งของตาหนิผ้าสาหรับการตรวจสอบคุณภาพในระบบการทางานแบบเวลาจริง
Analysis of fabric defect detection technique for industrial quality control process in a real-time system
ธรรมรส รักธรรม และ ไตรรัตน์ พรหมบุตร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทคัดย่ อ

ในปั จ จุ บ ัน บริ ษัท จ านวนมากได้ มี ก ารย้า ยฐานการผลิ ต ไปยัง

โครงงานนี้ นาเสนอการวิเคราะห์เทคนิ คที่ ถูกนามาใช้ในการหา
ต าแหน่ ง ของต าหนิ ผ ้า เพื่ อ การพัฒ นาเครื่ องตรวจสอบต าหนิ ใ น
โรงงานอุตสาหกรรม งานวิจยั นี้ มีการวิเคราะห์เทคนิ คที่ใช้หาตาแหน่ง
ตาหนิ ผา้ จากหลักการที่เป็ นที่นิยมคือ Wavelet transform และ Gabor
Filter เพื่ อ ศึ ก ษาความเป็ นไปได้แ ละเป็ นแนวทางสู่ ก ารน ามา
ประยุก ต์ใ ช้ ในเครื่ องตรวจสอบตาหนิ ผา้ ที่ต้องทาการตรวจสอบใน
เวลาจริ งซึ่งมีความแตกต่างจากการวิเคราะห์บนระบบคอมพิวเตอร์ ใน
หลายมิติ ในงานวิจยั นี้ การวิเคราะห์หาตาหนิ ผา้ ทาผ่านใช้โปรแกรม
Matlab และการทดลองนั้น ท าโดยเครื่ อ งตรวจสอบต าหนิ ที่ ถู ก
พัฒ นาขึ้ นด้ว ยความร่ วมมื อ ของบริ ษัท แทรค์อิ น เตอร์ เ ทรดและ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากการค้นคว้าทดลอง ผลการทดลองแสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง ข้อ ดี แ ละข้อ เสี ย ของการวิ เ คราะห์ ภ าพโดยใช้ Wavelet
transform และ Gabor Filter ควบคู่กบั เทคนิ ค Image Subtraction เพื่อ
ใช้ในการตรวจสอบตาหนิผา้ ในโรงงานอุตสาหกรรม

ต่างประเทศ เนื่ องจากปั ญหาในด้านแรงงานและต้นทุนการผลิต เพราะ

Abstract
This project studies techniques used in the fabric defect
detection process. The objective of this research is to determine if
those techniques are feasible for a real time implementation. The
study focuses on Wavelet transform and Gabor Filter technique,
which has shown promising results in several studies. The analysis of
the image is done using Matlab and experimentation on a defect
detection system developed by Ubon Ratchathani University and
Trax Intertrade CO. LTD. Our research shows the advantages and
disadvantages of using Wavelet transformation and Gabor filter with
Image subtraction for fabric defect detection system.

เหตุน้ ี จามี ความจาเป็ นในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติให้ มี
ศักยภาพที่สูงขึ้น ระบบตรวจสอบคุณภาพของเนื้ อผ้าถือเป็ นหัวใจหลัก
ในการรักษาระดับ มาตรฐานของสิ นค้า ในปั จจุบนั ระบบตรวจสอบ
ตาหนิ บ นเนื้ อผ้า ท าโดยใช้สายตามนุ ษย์เ ป็ นหลัก ซึ่ งจาเป็ นต้องใช้
แรงงานคนจานวนมาก อีกทั้งความถูกต้อง แม่นยายังอยูใ่ นระดับ 60%
[1] ความผิดพลาดในการตรวจหาตาหนิ ส่ งผลในเรื่ องต้นทุนการผลิ ต
และมาตรฐานของสิ น ค้า เครื่ องนุ่ ง ห่ ม ของไทย การพัฒ นาระบบ
ตรวจสอบตาหนิ ผา้ อัตโนมัติ จะช่ วยลดต้นทุนการผลิ ต และปรับปรุ ง
มาตรฐานของสิ น ค้า จากไทย เพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพการแข่ ง ขัน ของ
อุตสาหกรรมในระดับสากล
ในปั จ จุ บ ัน มี ง านวิ จ ัย ที่ เ สนอการใช้ เ ทคนิ ค ต่ า งๆในการ
ตรวจสอบตาหนิ ผา้ อาทิเช่ นใน [2,3,4] ที่เสนอกระบวนการตรวจสอบ
ที่ผสมผสานการใช้ Machine Learning เข้ากับกระบวนการของ Signal
Processing นอกจากนี้ เนื่องจากเส้นใยของผ้ามีคุณลักษณะเชิ งความถี่ที่
เห็นเด่นชัด การวิเคราะห์เชิ งความถี่เ ป็ นอีกวิธีที่ได้รับความสนใจเป็ น
อย่างมาก [5,6] โดยในการวิเคราะห์เชิ งความถี่ ด้วยเทคนิ ค Wavelet
transform และ Gabor Filter นั้นมีผลงานวิจยั ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด
[7,8] หากแต่วา่ งานวิจยั ที่ได้กล่าวมา นั้นได้ทาการวิเคราะห์ภาพโดยใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ ในห้องวิจยั แต่ยงั ไม่ได้มีการนามาใช้ในระบบจริ ง
ในโรงงานอุ ตสาหกรรม ซึ่ งมี ปั จจัยหลายข้อที่ จะต้องค านึ งถึ ง เช่ น
คุ ณ ภาพของภาพที่ ถ่ า ยได้ ความเร็ วในการวิ เ คราะห์ และการ
เคลื่อนไหวของภาพ เป็ นต้น

Keywords: Fabric defect, Image processing, Wavelet transform,
Gabor Filer, Image Subtraction.

1. ความเป็ นมาและความสาคัญ
อุตสาหกรรมเครื่ องนุ่ งห่ ม เป็ นหนึ่ งในอุ ตสาหกรรมหลัก ของ
ประเทศไทย ที่มีมูลค่าการส่ งออกมากกว่าสองแสนล้านบาทต่อปี แต่

ในงานวิจยั นี้ เราจะทาการวิเคราะห์ เทคนิ ค Wavelet transform
และ Gabor Filter กับข้อมูลภาพถ่ายที่ เก็บจากโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้เทคนิ ค เหล่านี้ กบั ระบบตรวจสอบ
ต าหนิ อ ัต โนมัติ ที่ ไ ด้ มี ก ารพัฒ นาขึ้ น เนื้ อหาของงานวิ จ ัย นั้ นมี
ดังต่อไปนี้ ในหัวข้อที่ 2 จะมี กล่ าวถึงการวิเคราะห์เชิ งความถี่โดยใช้
Gabor Filter Wavelet transform และ Image Subtraction ในการหา
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ตาแหน่ ง ของตาหนิ ผ ้า ในหัว ข้อที่ 3 จะมี ก ารอธิ บ ายกระบวนการ
วิ เ คราะห์ ภ าพถ่ า ยเพื่ อ หาต าแหน่ ง ของต าหนิ ผ ้า ในหั ว ข้อ ที่ 4 จะ
แสดงผลการทดลองที่ได้จากการใช้เทคนิควิเคราะห์ และมีการสรุ ปผล
ในหัวข้อที่ 5

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในบทนี้เราจะอธิ บายหลักการของเทคนิ คที่เกี่ยวข้องในการหา
ตาแหน่งของตาหนิผา้

ค านวณมากเพราะต้องค านวณตลอดย่านความถี่ ดังนั้นจึ งได้มีก าร
พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์สญ
ั ญาณเฉพาะช่วงเวลาและความถี่ ที่สนใจ
ทาให้สามารถพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ
เฉพาะช่ วงได้อย่างรวดเร็ ว การแปลงที่พฒั นาขึ้นนี้ เรี ยกว่า “การแปลง
เวฟเล็ต” การแปลงเวฟเล็ตสามารถใช้กบั สัญญาณ ระบบ ที่ ประกอบ
ขึ้นด้วยเซตของสัญญาณเฉพาะ หรื อระบบย่อยๆ มารวมกันได้ โดย
สัญญาณเฉพาะเหล่านี้ จะถูกเรี ยกว่า “เวฟเล็ต” (Wavelet)
เนื่องจากเส้นใยของผ้ามีลกั ษณะความถี่ ที่ค่อนข้างชัดเจน เทคนิ ค
นี้ จึงเป็ นอีกวิธีวิเคราะห์หาตาหนิผา้ ที่มีการใช้กนั อย่างแพร่ หลาย

2.1 ตัวกรองกาบอร์ (Gabor Filter)

2.3 Image Subtraction

ตัวกรองกาบอร์ เ ป็ นตัวกรองที่ ใ ช้ใ นการประมวลผลภาพแบบ
ดิจิตอลซึ่ งสามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์ ภาพเช่น การหาขอบของ
วัตถุ การแบ่งแยกริ้ วรอยของวัตถุตามคุณลักษณะ (Feature Extraction)
อี ก ทั้ง ยังสามารถน ามาใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพของภาพ (Image
Enhancement) ได้อีกด้วย ตัวกรองกาบอร์ คือตัวกรองเชิ งเส้น (Linear
Filter) ประเภทหนึ่ง โดยหลักการของตัวกรองเชิงเส้นนั้น ผลลัพธ์ของ
ภาพเกิ ดจากการคอนโวลูชันระหว่างภาพต้นแบบกับฟั งก์ช่นั กาบอร์
ดังสมการที่ (1) นั่นคื อการนาจุดศูนย์กลางของสัมประสิ ทธิ์ ของตัว
กรอง ไปทับกับแต่ละพิกเซลของภาพ จากนั้นจึงทาการหาผลรวม ของ
ผลคู ณ ระหว่างพิ ก เซลกับ สั ม ประสิ ท ธิ์ ของตัวกรองที่ อ ยู่ใ นรู ป ของ
เมตริ กซ์เรี ยกว่า Convolution kernel ฟั งก์ชนั กาบอร์ น้ นั สามารถแสดง
ได้ดงั สมการที่ (2)

การลบภาพหรื อการลบพิกเซลเป็ นกระบวนเปรี ยบเทียบค่าของ
ตัวเลขดิจิตอลของหนึ่ งพิกเซลหรื อภาพทั้งหมด กับค่าหรื อภาพอ้างอิง
การใช้วิธี น้ ี จะช่ วยปรั บ ระดับ ส่ ว นที่ ไม่ ส ม่ าเสมอของภาพเช่ น ภาพ
ครึ่ งหนึ่ งที่มีเงาหรื อตรวจจับ สิ่ งแตกต่างระหว่างสองภาพ การทางาน
ของการลบภาพสองภาพ ค่าพิกเซลเอาต์พุตใดๆในภาพจะสามารถ
กาหนดได้โดย

Io = ∑i ∑j I(x − i, y − j)G(i, j)

(1)

โดยกาหนดให้
I(x, y) คือภาพอินพุต 1 มิติสี ที่ตาแหน่ง (x,y)
1 𝑥2

G(x,y) = e

𝑦2

− ( 2+ 2 )
2 𝜎𝑥 𝜎𝑦

sin(2𝜋𝑓𝑥)

(2)

𝑄(𝑖, 𝑗) = 𝑃1 (𝑖, 𝑗) − 𝑃2 (𝑖, 𝑗)

(3)

หรื อถ้าต้องการเพียงลบค่าคงที่C จากภาพเดี่ยวแล้วเราสามารถใช้
𝑄(𝑖, 𝑗) = 𝑃1 (𝑖, 𝑗) − 𝐶

(4)

การใช้ เ ทคนิ คนี้ จะช่ ว ยแยกส่ วนต่ า งจากค่ า ต้ น แบบ ซึ่ ง
กระบวนการนี้ มีประโยชน์อย่างมาก ในการแยกตาหนิ ของผ้าที่ต่างไป
จากพื้ น หลัง ของภาพโดยการเปรี ยบเที ย บกับ รู ป อ้า งอิ ง ที่ ไ ด้ จ าก
ภาพถ่ายตัวอย่างของผ้าที่ไม่มีตาหนิ โดยเราอาจจะใช้เทคนิ คนี้ โดยตรง
หรื อใช้หลังจากการใช้ตวั กรองแบบต่างๆ เพื่อให้ได้ตาหนิที่ชดั เจน

โดยที่
f คือความถี่สาหรับมอดูเลชัน่ (Modulation frequency)

3. การทดลองตรวจสอบตาหนิ

σx , σy คือขอบเขตเกาซ์เซียนของแกน x และ y ตามลาดับ

การดาเนิ นการทดลองทดสอบโดยนารู ปภาพตาหนิ ของผ้า ที่ได้
จากการถ่ ายด้วยกล้องจากระบบตรวจสอบตาหนิ ที่ถู กพัฒนาขึ้ น มา
วิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ Wavelet Transform และ Gabor Filter
จากนั้น น ามาผ่านกระบวนการ Image Subtraction เพื่ อให้ ไ ด้ภาพ
ตาหนิ และก็ จ ะน ารู ป ภาพนั้น มาทาการหาขนาดและตาแหน่ งของ
ตาหนิ ต่อไป โดยภาพที่ได้น้ ี จะเป็ นภาพจากการถ่ายจริ งซึ่ งลักษณะของ
เนื้ อผ้าในแต่ ล ะรู ป อาจมี ค วามถี่ ข องใยผ้า แต่ ต่างกัน ในแต่ ล ะจุ ด ซึ่ ง
ขึ้นกับชนิ ดผ้า การคล้ายตัวของผ้า และความเร็ วในการม้วนผ้า

จะสั ง เกตได้ว่ า หากเราสามารถเลื อ กความถี่ ข องตัว กรองที่
เหมาะสม จะสามารถช่ วยให้เราดึ งลักษณะที่สาคัญของภาพ (Feature
extraction) หรื อตาหนิ ของผ้าออกจากพื้นหลังได้

2.2 Wavelet transform
การแปลงแบบ wavelet จะเป็ นการวิเคราะห์เชิงความถี่ที่ใกล้เคียง
กับ การแปลงฟู เ รี ยร์ แต่ ว่ า จะมี ก ารวิ เ คราะห์ สั ญ ญาณเฉพาะบาง
ช่วงเวลาและความถี่ เท่านั้น การแปลงฟูเรี ยร์ ปกติจะเสี ยเวลาในการ

11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน”

บทความวิจยั
180

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
11th ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand

3.1 ตาหนิของผ้า

4.1 วิเคราะห์ โดยใช้ Wavelet Transform
การวิเ คราะห์ ตวั อย่างตาหนิ ผา้ ด้วยการใช้ Wavelet Transform
เนื่ องจากข้อจากัดทางพื้นที่ เราเลือกผลการทดลองบางส่ วนดังต่อไปนี้

รูปที่ 1 ระบบตรวจสอบตาหนิผา้ อัตโนมัติ
ขอบเขตของงานวิ จ ัย นี้ เราจะวิ เ คราะห์ ที่ ผ ้า สี เ รี ยบไม่ มี
ลวดลาย โดยเนื้ อผ้าจะมีหลายประเภท โดยตาหนิ หรื อจุดบกพร่ องใน
สิ่ งทอนั้นเป็ นผลมาจากคุ ณภาพของเส้นด้ายหรื อเครื่ องทอผ้าที่ข าด
ประสิ ทธิ ภาพ อาทิเช่น ความไม่สอดคล้องกันของสี การแตกปลาย
ของเส้นด้าย การขาดของผ้า และรอยเปื้ อน เป็ นต้น ข้อบกพร่ อง

รู ปที่ 2 ภาพแสดงผลเมื่อผ่านการกรองโดย Wavelet Transform

รูปที่ 3 ภาพรอยย่นและรอยตะเข็บ Wavelet Transform

รูปที่ 2 ลักษณะของผ้าที่ไม่มีตาหนิ และผ้าที่มีตาหนิ

3.2 การถ่ ายภาพและความต้ องการของระบบ
จากการทาการค้นคว้าวิจยั เบื้องต้นในการหากล้องที่เหมาะสม
ในการเก็บข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในการตรวจสอบตาหนิ ของเนื้ อผ้า ใน
งานวิจยั นี้ เราการเก็บข้อมูล ภาพจะทาโดยใช้กล้อง Basler ACE-25
โดยกล้องที่เลือกใช้สามารถถ่ายภาพได้สูงสุ ดที่ 25 fps โดยเราได้ปรับ
ให้ มีการบันทึ กภาพด้วยความเร็ ว 10 fps ในการเก็บ ข้อมูล ซึ่ งเป็ น
ความเร็ วที่ เ หมาะสมทั้งในด้านการถ่ ายภาพ การประมวลผลข้อมูล
และสอดคล้องกับความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม การเขียน
โปรแกรมเชื่อมต่อและควบคุมกล้องนั้นเขียนขึ้นโดยใช้ภาษา C#
ในการถ่ ายภาพเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ระบบจะต้องสามารถ
ตรวจผ้า ที่ มี ต าหนิ ข นาดใหญ่ ก ว่า 0.1 mm โดยความเร็ ว ในการ
ตรวจสอบต้องสู งกว่า 15 เมตรต่อวินาที ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงได้ทดลอง
การใช้เทคนิ ค ต่ างๆ ตามเงื่ อนไขที่ ก ล่ าวมาเบื้ องต้น เพื่อศึ กษาความ
เป็ นไปได้ของการออกแบบการวิเคราะห์หาตาหนิ ให้ตรงกับเงื่อนไข
การใช้งานจริ งซึ่งต้องมีการประมวลผลแบบเวลาจริ ง

จากการทดลองจะเห็ นได้ว่าส าหรั บตาหนิ ที่มี ลกั ษณะตาแหน่ ง
ชัดเจน การใช้ตวั กรอง Wavelet Transform สามารถแยกตาหนิ ออก
จากพื้นหลังได้อย่างชัดเจน (Feature Extraction) ในช่ วงช่ องสัญญาณ
ความถี่ต่ากับความถี่ต่าผ่าน (LL) และสามารถนาภาพไปใช้ในการหา
ตาแหน่ งได้ แต่สาหรั บตาหนิ ทวั่ ไปโดยเฉพาะตาหนิ ที่มีลกั ษณะเป็ น
รอยย่นหรื อเป็ นแนวยาว การใช้เทคนิ คของ Wavelet Transform เพียง
อย่างเดียวยังไม่เพียงพอในการแยกตาหนิ จากเนื้ อผ้า โดยทั้งนี้ เนื่ องจาก
ภาพส่ ว นมากมี คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง ความถี่ ไ ม่ ค งที่ ท าให้ เ กิ ด ความ
คลาดเคลื่อน

4.2 ภาพทีไ่ ด้ การวิเคราะห์ โดยใช้ Gabor Filter
การวิเคราะห์ ตวั อย่างตาหนิ ผา้ ด้วยการใช้ Gabor Filter กับผ้าที่ มี
ตาหนิประเภทรอยเปื้ อน รอยขาด และ รอยย่นของผ้า

4. ผลการทดลอง
สรุ ปผลการทดลองตามเงื่อนไขจริ ง ในโปรแกรม MATLAB

รู ปที่ 4 ภาพแสดงผลเมื่อผ่านการกรองโดย Gabor Filter
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จากการทดลองจะเห็ นได้ว่าการใช้ Gabor Filter นั้นไม่สามารถ
ช่ ว ยแยกต าหนิ อ อกจากพื้ น หลัง ได้ เนื่ อ งจากภาพที่ ถ่ า ยได้ น้ ัน มี
สัญญาณรบกวนที่มาจากการเคลื่อนที่ของเนื้อผ้าในการถ่ายภาพ ดังนั้น
การใช้เทคนิคนี้ ในการตรวจสอบตาหนิ จึงจาเป็ นจะต้องใช้เทคนิ คอื่น
เข้ามาช่ วยในการวิเ คราะห์ และลดสัญญาณรบกวนจากการถ่ ายภาพ
และหาค่าความถี่ ของตัวกรองที่ เหมาะสมกับผ้าแต่ละชนิ ดเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ชดั เจนมากขึ้น

4.3 การหาตาแหน่ งของตาหนิ
หลังจากการกรองภาพด้วย Wavelet Transform ภาพที่ได้
จะถูกนามาวิเคราะห์เพื่อหาตาแหน่ งของตาหนิ ได้ตามโปรแกรมที่ได้
จัดทาขึ้น

รูปที่ 4 ภาพหน้าต่างโปรแกรมวิเคราะห์ตาหนิ
จากการวิเคราะห์ ประมวลผลภาพหาตาหนิ ผา้ ที่ ผ่านการกรอง
ด้วยเวฟเล็ต โดยใช้ Image Subtraction จะเห็ นได้ว่าเมื่อนาภาพผ้าที่มี
ตาหนิ และไม่มีตาหนิ ที่ได้จากการกรองด้วยเวฟเล็ตมาลบกัน ภาพที่ มี
ตาหนิ เป็ นรอยเปื้ อนจุด ภาพที่มีตาหนิ เป็ นรอยขาดเป็ นรู และภาพที่มี
ตาหนิ รอยขาดเป็ นวงกว้าง สามารถตรวจพบตาหนิ ได้ ส่ วนภาพที่มี
ต าหนิ เ ป็ นรอยย่น ของด้ า ยและภาพที่ มี ต าหนิ เ ป็ นรอยตะเข็ บ ไม่
สามารถตวรจพบตาหนิได้ ในกรณี น้ ีภาพที่ผา่ นการกรองด้วยเวฟเล็ตมี
ผลลัพท์ใกล้เคียงกับภาพที่ไม่มีตาหนิ ที่ผา่ นการกรองด้วยเวฟเล็ต
จากการทดลองวิเคราะห์ตวั อย่างภาพของผ้าจานวณ 50 ภาพ เรา
ได้ประสิ ทธิภาพการทางานของระบบดังตาราง
ตารางที่ 1 ประสิ ทธิภาพการทางานของระบบ
Wavelet with Image
การทางานของ
Subtraction
ระบบ
FP Rate
25%
FN Rate
6.67%

4.4 ปัญหาทีพ่ บ
จากการทดสอบการใช้ โ ปรแกรมกั บ ภาพถ่ า ยผ้า จากระบบ
ตรวจสอบตาหนิ ผา้ อัตโนมัติ การใช้ Wavelet Transform สามารถ
ใช้ได้กบั ตาหนิ ที่เห็ นได้ชดั เจนเท่านั้น อี กทั้งการนากระบวนการของ
Wavelet เข้ามาใช้ทาให้ระบบใช้เวลาคานวณสู งกว่า 1s ต่อภาพขนาด
(2000px*250px) จึงทาให้ไม่สามารถทางานได้ในเวลาที่ระบบต้องการ
คือประมาณ 100 ms ต่อรู ป ทั้งนี้ เนื่ องจากกระบวนการของ Wavelet
ใช้เวลาค่อนข้างนานเทียบกับกระบวนงานอื่นจึงอาจจะไม่คุม้ ค่าที่จะ
นามาใช้ในการตรวจหาตาหนิในเวลาจริ ง

5. สรุป
จากการทดลองพบว่าเมื่อทาการวิเคราะห์ภาพของผ้าที่มีตาหนิ
ผ่านกระบวนการกรอง Wavelet Transform และ Gabor Filter พบว่า
รู ปภาพที่ ผ่านการกรองโดย Wavelet จะเห็ นตาหนิ ได้ชัดกว่า Gabor
Filter การกรองแบบ Wavelet นั้นสามารถนามาใช้ตรวจสอบตาหนิ
ได้ดีในกรณี ที่เนื้ อผ้ามีความสม่าเสมอ และการตรวจสอบไม่ตอ้ งอาศัย
ความเร็ วมาก อาทิเช่ น การตรวจตาหนิ ในการพิมพ์ลายผ้า แต่ว่าการ
กรองทั้งสองแบบไม่เหมาะกับการตรวจสอบตาหนิ ก่อนการตัดเย็บซึ่ ง
จาเป็ นต้องตรวจด้วยความเร็ วสู ง และจาเป็ นที่ จะต้องใช้อุปกรณ์ ที่มี
ราคาสู ง ทั้งนี้ ในการออกแบบระบบตรวจสอบตาหนิ อตั โนมัติ ทาง
ทีมงานได้เปรี ยบเทียบผลการวิจยั กับการตรวจสอบโดยใช้เทคนิ คของ
Machine learning ซึ่ งได้ผลที่ ดีกว่าและเป็ นอีกหนึ่ งแนวทางในการ
พัฒนาระบบตรวจหาตาหนิ อตั โนมัติ แต่เนื่ องด้วยปั ญหาด้านลิ ขสิ ทธิ์
จึ งยังไม่สามารถนาเสนอรายละเอียดได้ในงานวิจยั นี้ โดยที่จะมีการ
นาเสนอเทคนิคอื่นที่ได้มีการค้นคว้า วิจยั และ ออกแบบขึ้นในงานวิจยั
ต่อไปในอนาคต
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ระบบตรวจวัดมลพิษฝุ่ นละอองแบบต้ นทุนต่าโดยใช้ เทคโนโลยี LoRaWAN สาหรับเมืองอัจฉริยะ
A Low-Cost Particulate Pollution Monitoring System Using LoRaWAN for Smart City
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บทคัดย่ อ
มลพิษทางอากาศนั้นเกิ ดจากฝุ่ นละออง โมเลกุลชี วภาพ หรื อ
วัตถุอนั ตราย ในชั้นบรรยากาศ และคุณภาพของอากาศในเมืองจัดเป็ น
ปั ญหามลพิษโลก และเป็ นปั ญหาที่เลวร้ายที่สุดตามรายงานขององค์การ
อนามัยโลก (WHO) ดังนั้นในการที่ จะป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาจึ งจาเป็ น
จะต้องมีระบบตรวจวัดปริ มาณและการแสดงผลข้อมูลเพื่อบ่งชี้ ถึงปริ มาณ
มลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้น ในงานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั มุ่งเน้นถึงการพัฒนาระบบ
ตรวจวัดมลพิษฝุ่ นละอองโดยการนาเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตสรรพสิ่ งโดย
ใช้เทคโนโลยี LoRaWAN เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อทาการส่ งข้อมูลกับทา
การเก็ บ ข้ อ มู ล และแสดงผล โดยที่ ค่ า ปริ มาณที่ แ สดงผลการวั ด
ประกอบด้วย ค่าปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5)
ค่าปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน10 ไมครอน(PM10) ค่าอุณหภูมิ
และค่าความชื้ นสัมพัทธ์ จากผลการทดลองอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาสามารถ
วัดค่าปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เฉลี่ ยอยู่ที่ 27.5 และ PM10
เฉลี่ ยอยู่ที่ 19.88 ค่าอุณหภูมิเฉลี่ ยอยู่ที่ 23.125 Co และค่าความชื้ น
สัมพัทธ์เฉลี่ยอยูท่ ี่ 57.88 % ในช่วงเวลาการเก็บข้อมูลใน 24 ชัว่ โมงของ
การทดลอง จากผลงานวิจยั นี้ เนื่ องจากมี ตน้ ทุนต่ าและง่ายต่อการติ ดตั้ง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานกับการวัดฝุ่ นละอองสาหรั บเมืองอัจฉริ ยะ
ได้อย่างดีในอนาคต
คาสาคัญ : อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ ง มลพิษทางอากาศ เมืองอัจฉริ ยะ

technology to every things using LoRaWAN technology to be used to
transmit data with data collection and display. Which the amount of the
measured value of small dust particles results are not more than 2.5
microns (PM2.5) the number of small dust particles are not more than
10 microns (PM10) temperature and relative humidity values. The
experimental results, from the developed device was able to measure
the average number of particulate matter PM2.5 at 27.5 and PM10
averaged at 19.88. The average temperature was 23.125 Co and the
average relative humidity was 57.88% during the data collection period
in 24 hours. In this research, show that the low-cost and easier for
fabrication, it can be applied to particulate pollution measurement for
intelligent cities as well in the future.
Keywords: Internet of things, particulate pollution, Smart city.

1. บทนา
มลพิษทางอากาศเป็ นสิ่ งที่มีขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็น และ
มีผลร้ายแรงต่อสุ ขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่เป็ นฝุ่ นพิษขนาดเล็ก
ไม่เกิ น 2.5 ไมครอน (PM2.5) หากไม่มีตวั วัดอย่างดัชนี คุณภาพอากาศ
นั้นจะไม่สามารถมองเห็นและไม่ทราบว่ามลพิษทางอากาศมีปริ มาณมาก
เพียงใด สาหรับมาตรฐานในการตรวจวัดและรายงานคุณภาพอากาศของ
ประเทศไทยนั้นยังมีค่าต่ากว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกาหนดไว้

Abstract

Monitor

Air pollution is caused by dusts. Biological molecules or
hazardous materials in the atmosphere and the quality of the air in the
cities is considered the world's and is worst problems, according to the
World Health Organization (WHO) report. Therefore, in order to
prevent or solve the problem, it is necessary to have a system to
measure the amount and display data to indicate the amount of air
pollution that occurs. In this research, we focused on the development
of particulate pollution measurement systems by applying internet
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รู ปที่ 1 ไดอะแกรมของระบบตรวจวัดมลพิษฝุ่ นละอองผ่านอินเตอร์ เน็ต
สรรพสิ่ งด้วยเทคโนโลยี LoRaWAN
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ซึ่งในปัจจุบนั เป็ นเรื่ องอันตรายต่อสุ ขภาพของประชาชนและ
ภาพลัก ษณ์ ข องประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการขาดการวัด
ปริ มาณค่าเฉลี่ ย PM 2.5 ในการค านวณดัชนี คุ ณภาพอากาศ (PM 2.5
AQI) กรณี น้ ี เห็นได้ชดั กับวิกฤตหมอกควันพิษในพื้นที่จงั หวัดเชี ยงราย
จากการเผาในที่โล่งในพื้นที่เกษตรกรรมเชิ งเดี่ ยว[1] ในปั จจุบนั วิธีการ
วัด การตรวจวัด ฝุ่ นละอองในบรรยากาศมี หลายระบบแตกต่ า งกัน
ตัวอย่างเช่น ระบบกราวิเมตริ ก (Gravimetric) ระบบเบต้า เร (Beta Ray)
ระบบเทบเปอ อิลิเม้น ออสซิ เลติ้ง ไมโครบาลานซ์ (Tapered Element
Oscillation Microbalance) และระบบไดโคโตมัส (Dichotomus) ส่ วนใน
ประเทศไทยนั้น ได้มีก ารเลื อกใช้งานระบบกราวิเ มตริ ก (Gravimetric)
โดยระบบกรมควบคุมมลพิษ[1] ในการใช้งานจะใช้หลักการดูดอากาศให้
ไหลผ่านกระดาษกรองและบันทึกอัตราการไหลของอากาศ ซึ่ งในระบบ
ดังกล่าวมีความเที่ยงตรงและแม่นยา แต่ระบบจาเป็ นต้องเก็บข้อมูลโดย
ใช้ระยะเวลานานและราคาของระบบมีต้นทุนที่สูง ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั
มุ่งเน้นการพัฒนาอุปกรณ์ การตรวจวัดมลพิษฝุ่ นละอองที่สามารถทราบ
ข้อมูลได้ทนั ท่วงทีและมีราคาต้นทุนการผลิ ตที่ต่าเพื่อที่จะสามารถนาไป
ทาการติดตั้งได้หลายจุดการวัด ทาให้สามารถทราบค่าการวัดการตรวจวัด
ฝุ่ นละอองในหลายจุดพร้ อมกันเพื่อสารถนาข้อมูลไปวิเคราะห์หาพื้นที่มี
ปริ มาณฝุ่ นละอองที่ วิก ฤตได้ ในรู ปที่ 1 แสดงไดอะแกรมของระบบ
ตรวจวัดมลพิษฝุ่ นละอองที่ใช้ในงานวิจยั นี้ โดยระบบจะเริ่ มทาการวัดค่า
อุณหภูมิแ ละความชื้ น และทาการส่ งข้อมู ล ผ่าน LoRaWAN จากนั้น
ข้อมูลที่ได้จาก LoRa Network Server จะทาการส่ งข้อมูลเพื่อไปแสดงค่า
ของอุณหภูมิและความชื้ นบน Application Server

Arduino UnoR3 ทั้งยังเชื่ อมต่อกับเซ็ นเซอร์ วดั อุณหภูมิและความชื้ น
เบอร์ DHT22 ดัง แสดงในรู ป ที่ 2 ในสภาวะปกติ ข องการท างาน
ไมโครคอนโทรเลอร์ จะท าการอ่ านข้อมู ล จากเซ็ น เซอร์ วดั ปริ มาณฝุ่ น
ละอองอากาศโดยผ่า นทางการเชื่ อ มต่ อ โปรโตคอลการสื่ อ สารแบบ
อนุกรมโดยมีความเร็ วในการรับส่ งข้อมูลอยูท่ ี่ อัตรา 9600 บิตข้อมูล 8 ไม่
มี พาริ ต้ ี ไม่มีบิตหยุด 1 หลังจากนั้นทาการอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้ น
และทาการส่ งข้อมูลการวัดที่ได้ไปยัง SX1276 LoRa Transceiver ผ่าน
การสื่ อสารอนุกรมแบบ SPI
ซึ่ งเราสามารถคานวณหาค่าของ PM2.5 และ PM10 ที่ได้จาก
เซ็นเซอร์ โดยใช้สมการดังนี้
PM 2.5h  256   PM 2.5l
(1)
PM 2.5g / m3 
10

PM10h  256   PM10l
PM10g / m3 

โดยที่

PM2.5h คือ ค่าของ ข้อมูล PM2.5 ไบต์สูง
PM2.5l คือ ค่าของ ข้อมูล PM2.5 ไบต์ต่า
PM10h คือ ค่าของ ข้อมูล PM10 ไบต์สูง
PM10l คือ ค่าของ ข้อมูล PM10 ไบต์ต่า
ในการหาค่ า อุ ณ หภู มิ แ ละค่ า ความชื้ นสั ม พัท ธ์ ที่ ไ ด้ จ าก
เซ็นเซอร์ DHT22 สามารถหาได้จากสมการดังนี้
DT o
(3)
Temp 
c
10

Humidity 

โดยที่

2.1 เซ็นเซอร์ ตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองอากาศอุณหภูมแิ ละ
ความชื้น
ในงานวิ จ ัย นี้ ได้ ท าการเลื อ กใช้ ง านเซ็ น เซอร์ เ พื่ อ การวัด
ปริ มาณฝุ่ นละอองอากาศ Nova PM เซ็นเซอร์ SDS011 ซึ่ งใช้หลักการ
ของการกระเจิงด้วยเลเซอร์ ทาให้อนุ ภาคมี ความเข้มข้นระหว่าง 0.3 ถึ ง
10µm ในอากาศ โดยทาการเชื่ อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ไมโครคอนโทรเลอร์

(4)

DRH
%
10

DT คือ ค่า Decimal temperature ของเซ็นเซอร์ DHT22
DRH คือ ค่า Relative Humidity ของเซ็นเซอร์ DHT22

2. ระบบตรวจวัดมลพิษฝุ่ นละอองผ่ านอินเตอร์ เน็ตสรรพสิ่ ง
ด้ วยเทคโนโลยี LoRaWAN
ในบทความนี้ ส่วนของการออกแบบและพัฒนาสามารถแบ่ง
ส่ วนของการทางานได้เป็ น 2 ส่ วน คือ 1. ส่ วนของเซ็ นเซอร์ ตรวจวัด
ปริ มาณฝุ่ นละอองอากาศอุณหภูมิและความชื้ น 2. ส่ วนของระบบการส่ ง
ข้อมูลระยะทางไกลผ่านอินเตอร์ เน็ตสรรพสิ่ งด้วยเทคโนโลยี LoRaWAN
และการแสดงผลข้อมูลปริ มาณฝุ่ นละอองอากาศ โดยจะอธิ บายในแต่ละ
ส่ วนในเนื้อหาที่สาคัญ

(2)

10
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รู ปที่ 2 ไดอะแกรมการเชื่ อมต่อระหว่างเซ็นเซอร์ กบั ไมโครคอนโทรเลอร์
และโมดูลการรับส่ งข้อมูลของ LoRa
ทาการคานวณหาค่าดัชนี คุณภาพอากาศ (Air Quality Index :
AQI) ได้จากสมการ
I j  Ii   X  X   I
(5)
I
X j  Xi

i

i
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I = ค่าดัชนี ยอ่ ยคุณภาพอากาศ
X = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากการตรวจวัด
Xi , Xj = ค่าต่าสุ ด, สู งสุ ด ของช่วงความเข้มข้นมลพิษที่มีค่า X
Ii , Ij = ค่าต่าสุ ด, สู งสุ ด ของช่วงดัชนี คุณภาพอากาศที่ตรงกับ
ช่วงความเข้มข้น X จากค่าดัชนี ยอ่ ยที่คานวณได้จะใช้เป็ นดัชนี คุณภาพ
อากาศ (AQI) ณ ช่วงเวลานั้น
โดยที่

2.2 เทคโนโลยี LoRaWANการแสดงผลข้ อ มู ล ปริ ม าณฝุ่ น
ละอองอากาศ
สาหรั บเทคโนโลยี LoRaWAN เป็ นเทคโนโลยีสัญญาณการ
สื่ อสารอยู่โดยใช้เทคนิ ค Proprietary Spread Spectrum technology ซึ่ ง
รู ปแบบถูกพัฒนาโดย Semtech Corporation โดย การเชื่ อมต่อระหว่าง
End-Device จะเชื่ อมต่อเข้าไปที่ Gateway ได้เท่านั้น โดยที่ End-Device
หนึ่ งตัวสามารถส่ งข้อมูล เข้าไปที่ Gateway ได้มากกว่า 1 [2] จาก
คุณสมบัติของ LoRa มีขอ้ ดีหลายข้อยกเว้นเรื่ องอัตราการรับส่ งข้อมูลที่มี
ความเร็ วต่าขนาดข้อมูลเล็ก ซึ่ งก็เป็ นข้อจากัดในการออกแบบที่ตอ้ งแลก
กันกับเรื่ องของ ระยะทาง, ความเร็ ว, การใช้พลังงาน ซึ่ งปั จจัยเหล่ านี้
มักจะสวนทางกัน เช่น ถ้าต้องการความเร็ วสู งมากก็จะได้ระยะทางการส่ ง
ที่ไม่ไกล หรื อถ้าต้องการรั บส่ งในระยะทางไกลด้วยความเร็ วสู งมากก็
จะต้องใช้พลังงานมาก[2] แต่เนื่ องจากอุปกรณ์ IoT ส่ วนใหญ่น้ นั มีการ
ส่ งข้อมูลที่น้อยในระยะเวลาสั้น ความต้องการความเร็ วในการส่ งข้อมูล
ปริ มาณมากนั้นจึงไม่จาเป็ นซึ่ งก็จะทาให้ได้ขอ้ ดี ของการใช้พลังงานน้อย
และเนื่ องจาก LoRa นั้นสามารถใช้ความถี่ ในย่านที่ไม่ตอ้ งขออนุ ญาตจึง
ทาให้เราสามารถที่จะวางอุปกรณ์สื่อสาร LoRaWAN Gatewayได้เอง [3]
ซึ่ งในงานวิจยั นี้ ได้ทาการเลื อกใช้งาน LoRaWAN สาหรับ
ความถี่ยา่ น 923 – 925 MHz โดยใช้ช่องสัญญาณ 1 ช่ องสัญญาณในการ
ทดลองรั บ และส่ ง ข้อ มู ล ระหว่ า งโนดเซ็ น เซอร์ ก ับ เกตเวย์ที่ ค วามถี่
923.4MHz แบนด์วิธที่ 125KHzที่จะสามารถใช้กบั LoRa ในประเทศไทย
และมีขนาดกาลังส่ งของอุปกรณ์ ประมาณ 15dBm จากรู ปที่ 3 ทาการส่ ง
ข้อมูล การวัดในทุก 20 วินาที ไปยัง LoRaWAN เกตเวย์ และเมื่ อ
LoRaWAN เกตเวย์ได้รับข้อมูลการส่งข้อมูลที่ได้จากโนดเซ็นเซอร์ แล้วก็
จะทาการ ส่ งผ่าน(Forward) ข้อมูลที่ได้ไปยัง LoRaWAN network server
ในงานวิจยั นี้ เลือกใช้ LoRaWAN network server ที่เปิ ดให้บริ การใช้งาน
แบบไม่เสี ยค่าใช้จ่ายคือ The Things network ผ่านทางพอร์ ต 1700 ชนิ ด
ข้อมูลแบบ UDP package จากนั้น LoRaWAN network server ก็จะทา
การส่ งข้อมูลที่ได้จาก อุปกรณ์โนดเซ็นเซอร์ ไปยัง MQTT Client เมื่อเรา
ต้องการแสดงผลของค่าการวัดข้อมูลปริ มาณฝุ่ นละอองอากาศ จะเริ่ มจาก
การใช้งานบริ การของ MQTT Client และทาการส่ งไปยัง Thing speak
MQTT Broker ที่ตาแหน่ งของ Mqtt.thingspeak.com:1883 หลังจากนั้น

จึงทาการแสดงผลการวัด ข้อมูล ปริ มาณฝุ่ นละอองอากาศทางหน้าเวป
แอพพลิเคชัน่ ไปยังผูใ้ ช้งานต่อไป
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รู ปที่ 3 ไดอะแกรมการเชื่ อมต่ อระหว่าง LoRa Network server กับ
applications server

3. การทดลองและผลการทดลอง
ในงานวิจยั นี้ จะทาการแบ่งการทดลองออกเป็ นสองส่ วนหลัก
คือ ส่ วนของการทดลองวัดหาค่าปริ มาณฝุ่ นละอองอากาศ และส่ วนของ
การทดลองหาค่าอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ โดยทาการเลื อกสถานที่
ในการศึ ก ษาและทดลองคื อ ภายนอกอาคารส านัก วิ ช าคอมพิ ว เตอร์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชี ย งราย จ.เชี ยงราย ที่ ระดับความสู ง ของเกตเวย์
1,106 เมตรจากระดับน้ าทะเลและระยะห่ างจากโนดถึ งเกตเวย์ระยะ 500
เมตร ซึ่ งทาการวัดค่าและเก็บผลการทดลอง เพียง 1 จุดสถานที่ และเก็บ
ข้อมูล ค่าปริ มาณฝุ่ นละอองอากาศกับค่าอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัท ธ์
เป็ นเวลาย้อนหลัง 24 ชัว่ โมงและเก็บข้อมูลทุก 2 ชัว่ โมง เพื่อทาการหา
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ทาการวัดได้ดงั แสดงให้เห็นได้ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าปริ มาณฝุ่ นละอองอากาศ PM2.5 และ PM10
เวลา
PM2.5
PM10
0.00 น.
26
17
3.00 น.
25
18
6.00 น.
26
19
9.00 น.
28
21
12.00 น.
32
24
15.00 น.
30
22
18.00 น.
28
20
21.00 น.
25
18
จากข้อมูลตารางที่ 1 เมื่อนาข้อมูลค่าปริ มาณฝุ่ นละอองอากาศ
ที่ได้ใน 24 ชัว่ โมงจานวน 8 ชุ ดข้อมูลมาทาการหาค่าเฉลี่ ยเพื่อเป็ นข้อ
มูลค่าปริ มาณฝุ่ นละอองอากาศค่าเฉลี่ยในหนึ่งวันซึ่งมีค่าเท่ากับ ขนาดเล็ก
PM2.5 เฉลี่ยอยูท่ ี่ 27.5 และ PM10 เฉลี่ยอยูท่ ี่ 19.88 โดยสามารถหาค่าได้
ดังสมการต่อไปนี้
 PM
(6)
PM 
n
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เมื่อ

คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตข้อมูลค่าปริ มาณฝุ่ นละอองอากาศ
PM คือ ผลบวกของข้อมูลค่าปริ มาณฝุ่ นละอองอากาศทุกค่า
n คือ จานวนข้อมูลทั้งหมด
PM

ตารางที่ 2 ค่าอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์
เวลา
Temperature
0.00 น.
15.5
3.00 น.
16
6.00 น.
20
9.00 น.
25.5
12.00 น.
30
15.00 น.
31.5
18.00 น.
28.5
21.00 น.
18

Humidity
64
60
63
59
50
53
56
58

จากข้อมูล ตารางที่ 2 เมื่ อน าข้อมู ลค่ าอุ ณหภู มิ และความชื้ น
สัมพัทธ์ ที่ได้ใน 24 ชั่วโมงจานวน 8 ชุ ดข้อมูลมาทาการหาค่าเฉลี่ ยเพื่อ
เป็ นข้อมูล ค่าอุณหภูมิและความชื้ นสัม พัทธ์ ค่าเฉลี่ ยในหนึ่ งวันซึ่ งมี ค่ า
23.125 Co และ 57.88% ตามลาดับ

รู ปที่ 5 กราฟแสดงผลข้อมูลการวัด ค่าปริ มาณฝุ่ นละอองอากาศกับค่ า
อุณหภูมิและความชื้นโดย Applications Server Thing speak Dashboard

4. สรุปผลการทดลอง
จากงานวิจยั ดังกล่าวผูว้ ิจยั ทาการทดลองการวัดค่าปริ มาณฝุ่ น
ละอองอากาศอุณหภูมิแ ละความชื้ น ในสถานที่ ทดลองภายนอกอาคาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชี ยงราย และทาการส่ งข้อมูลที่ได้จากการ
วัดแสดงผลยังเวปแอพพลิ เคชัน่ โดยจากการทดลองการวัดได้ค่าปริ มาณ
ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เฉลี่ ยอยูท่ ี่ 27.5 และ PM10 เฉลี่ ยอยูท่ ี่ 19.88
ค่ าอุ ณหภู มิ เ ฉลี่ ย อยู่ที่ 23.125 Co และค่ า ความชื้ น สั ม พัท ธ์ เ ฉลี่ ย อยู่ที่
57.88% ในช่วงเวลาการเก็บข้อมูลใน 24 ชัว่ โมง และจากผลการทดลอง
ดังกล่ าวผูว้ ิ จยั สามารถสรุ ป ได้ว่าระบบตรวจวัดมลพิษฝุ่ นละอองแบบ
ต้นทุนต่ าโดยใช้เ ทคโนโลยี LoRaWAN สามารถน าไปประยุก ต์ใช้ก ับ
เมืองอัจฉริ ยะได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ส าเร็ จลุ ล่ วงได้ภายใต้การสนับ สนุ นความร่ วมมื อ
จากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย รหัสโครงการ 621
612 0203 กิจกรรมหลัก สนับสนุ นการเข้าร่ วมแข่งขันทักษะต่างๆ และ
ศูนย์ความเชี่ ยวชาญทางคลื่นไมโครเวฟและเทคโนโลยีหุ่นยนต์

เอกสารอ้ างอิง

รู ปที่ 4 อุปกรณ์โนดเซ็ นเซอร์ และเกตเวย์ของระบบตรวจวัดมลพิษฝุ่ น
ละอองแบบต้นทุนต่าโดยใช้เทคโนโลยี LoRaWAN
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คณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ, ปี 2546.
[2] ศราวุธ ชัยมูล และ กมล บุญล้อม “การประเมินผล IoT LoRaWAN
สาหรับเมืองอัจฉริ ยะ : กรณี ใช้ตรวจสภาพแวดล้อม” การประชุม
วิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 41. หน้า 121-124. อุบลราชธานี .
2561.
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เทคโนโลยี IoT สาหรับตู้ปลูกผักออร์ แกนิคในครัวเรื อน
IoT-linked Cabinet for Growing Organic Vegetables at Home
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอการออกแบบตู ้ป ลู ก ผัก ออร์ แ กนิ ค ด้ว ย
เทคโนโลยี IoT สาหรับใช้ใ นครั วเรื อนผักสลัด 3 ชนิ ดที่นามาทดลอง
ปลู ก ได้แ ก่ เคล กรี นโอ๊ ค และกรี นคอส ตู ้ ป ลู ก ผัก ออร์ แ กนิ ค นี้ ถู ก
ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานในครั วเรื อนที่ มีพ้ืนที่ ในการปลู กที่
จากัด และเหมาะกับบุคคลที่ไม่มีเวลามากเพียงพอในการดูแลแปลงเพาะ
เทคโนโลยี IoT ที่ น ามาใช้ ส าหรั บ ตู ้ ป ลู ก ผัก นี้ จะช่ ว ยควบคุ ม ดู แ ล
กระบวนการเพาะปลู กทั้งระบบ เพื่อให้สามารถเพาะปลู กผักได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและใช้ระยะเวลาในการปลูกน้อยกว่าการปลูกในพื้นที่ปกติ
เนื่ องจากมี ก ารควบคุ ม ปั จจัยในการเจริ ญเติ บ โตของผัก เช่ น อุ ณหภู มิ
ความชื้ น และแสง อย่างเป็ นระบบ การทางานโดยรวมของตูป้ ลูกผักออร์
แกนิ ค นี้ จะเริ่ มจากระบบควบคุ ม ส่ วนกลาง (NodeMCU ESP8266)
ควบคุมการทางานของอุปกรณ์และเซนเซอร์ ในระบบทั้งหมดให้ทางาน
โดยอัตโนมัติเพื่อควบคุ มอุณหภูมิ ความชื้ น และแสง ให้เหมาะกับการ
เจริ ญเติ บ โดยของพื ช และมี ก ารแสดงสถานะปั จ จุ บ ัน ของระบบผ่า น
Application และ Web App ซึ่ งผูใ้ ช้งานสามารถเลือกควบคุมระบบด้วย
ตนเองผ่านทาง Blynk Application และ NETPIE Server เพิ่มความ
สะดวกให้กบั ผูใ้ ช้งานอีกทางหนึ่ ง
คาสาคัญ: เทคโนโลยี IoT, ตูป้ ลูกผัก, ปลูกผักออร์แกนิค

Abstract
This paper presents the growing green cabinet with IoT
technology applied. The cabinet has been designed for home using and
especially for people who have no time to take care of plants. This
growing cabinet is a fully automated system using IoT technology to
collect and communicate data to devices in the system, e.g. humidity
sensors, temperature sensors, LED lights, pump etc. This technology
helps the main controller unit to process data and make decisions in
order to improve planting efficiency and reduce growth duration. In this
work, NodeMCUESP8266(Module WIFI) is the main controller unit

which controls all devices to work automatically to achieve the proper
range of temperature, humidity, and lights for optimum plant growth.
The system status can be displayed on mobile application and Web App
which provide an option for users to control the system manually via
Blynk application and NETPIE server.
Keywords: IoT, growing cabinet, growing vegetables

1. บทนา
ปั จ จุ บ ัน เกษตรกรรมมี บ ทบาทมากขึ้ นในด้า นการพัฒ นา
ประเทศอย่างยัง่ ยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 ซึ่ ง
เป็ นที่ มาส่ วนหนึ่ งของ Smart Farmer คื อ การไม่ทาร้ ายธรรมชาติ ใช้
ทรัพยากรเท่าที่จาเป็ น การมีพ้ืนที่เล็ก ๆ แต่สามารถออกแบบให้ปลูกพืช
แบบผสมผสานและเกื้ อ กู ล กัน ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการใช้
เทคโนโลยีเป็ นตัวช่ วยในการควบคุ ม ยกตัวอย่าง การใช้เทคโนโลยี IoT
(Internet of Things) ในการเชื่ อมต่อระหว่างอุ ปกรณ์ กบั อุ ปกรณ์ เข้า
ด้วยกัน เช่ น การเชื่ อมต่อ NodeMCU เข้ากับเซนเซอร์ ต่างๆ และการ
เชื่ อมต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมอุปกรณ์น้ นั ๆ
ซึ่งการนาเทคโนโลยี IoT เข้ามาเชื่ อมต่ออุปกรณ์ช่วยให้เกษตรกรสามารถ
ควบคุ ม ปั จ จัย ในการเจริ ญ เติ บ โตของพื ช สามารถควบคุ ม อุ ณ หภู มิ
ความชื้น และแสงที่พืชใช้ในกระบวนการสังเคราะห์สารอาหาร อีกทั้งยัง
ช่ วยเพิ่มผลผลิ ต และประหยัดต้นทุ นค่าใช้จ่ายอันเนื่ องมาจากการดู แ ล
รั ก ษา เกิ ด เป็ นการท าเกษตรที่ มี ความแม่ น ยาสู ง [1] ลดความเสี่ ยงจาก
ปัจจัยภายนอก
การทาการเกษตรในปั จจุบนั นี้ ตอ้ งการปริ มาณผลผลิ ตจานวน
มากในเวลาอัน สั้น การเกษตรส่ วนใหญ่ จึงมี แนวโน้ม ที่ จะเลื อกวิ ธี ท า
การเกษตรที่มีผลกระทบต่อธรรมชาติค่อนข้างมาก เนื่ องจากได้ผลผลิ ต
มาก รวดเร็ ว ภาระในการดูแลน้อย มีการใช้สารเคมีในการทาการเกษตร
อย่า งแพร่ ห ลาย ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาสะสมในระยะยาวทางด้า นปริ มาณ
ผลผลิ ตและผลิ ตภัณฑ์แ ปรรู ปที่ พบการสะสมของสารพิ ษตกค้างเป็ น
ปริ มาณมาก นอกจากปั ญหาดังกล่าว ปั ญหาทางด้านสภาพดิ นฟ้ าอากาศที่
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เกิ ดจากโลกร้ อนก็เ ป็ นอี ก ปั จจัยหนึ่ งที่ มีผลกระทบอย่างมากต่ อการท า
การเกษตร
คณะผูท้ างานวิจยั จึงเกิ ดความสนใจที่จะศึกษาเกี่ ยวกับการทา
การเกษตรที่ลดการทาร้ายธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติที่มีอยู่
อย่างจากัดให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด คณะผูท้ างานวิจยั ได้ศึกษาข้อมูลใน
เรื่ องของเทคโนโลยีที่ใช้ในการปลูกพืชจากงานวิจยั เรื่ องโรงงานผลิตพืช
(Plant Factory) [2] ซึ่ งเป็ นการปลู ก พื ชในระบบปิ ดหรื อกึ่ งปิ ดที่ ถู ก
ควบคุมแสง อุณหภูมิ ความชื้ นและสารอาหาร จะเห็ นได้ว่าในงานวิจยั นี้
ได้นาหลอดไฟ LED มาใช้ในการกาเนิ ดแสง ซึ่ งหลอดไฟ LED นั้นให้
ความร้ อ นน้ อ ย ประหยัด ไฟและสามารถเลื อ กสี ข องแสงตามความ
เหมาะสมของพืชได้ อีกทั้งยังสามารถผลิ ตพืชได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
ทั้งด้านอัตราการผลิต (ผลผลิตต่อพื้นที่ต่อเวลา) และยังสามารถเพาะปลูก
พืชได้ทุกๆสภาพอากาศและทุกๆพื้นที่ ในกรณี ของการปลู กพืชภายใน
อาคารแสงเที ยมเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นในการสังเคราะห์ แ สงสาหรั บพืช [3]
อัตราการสังเคราะห์แสงจะขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณ คุณภาพและระยะเวลาของ
แสงที่ให้แก่พืชแนวโน้มในการดูดซับแสงของพืชจะอยูใ่ นช่วงแสงสี น้ า
เงินและสี แดง ซึ่งเป็ นช่วงแสงที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืชเป็ นอย่าง
มากแสงจึงเป็ นปัจจัยสาคัญที่ควรคานึงถึงเป็ นอันดับแรกสาหรับการปลูก
พืช ภายในอาคาร การเพิ่ม แหล่งก าเนิ ดแสงเพื่อเพิ่ม ความเข้มแสงหรื อ
ความสว่างภายในอาคารพื้น ที่ เ พาะปลู ก [4] และการเลื อกใช้แ สงจาก
ไดโอดเปล่งแสงให้เหมาะสมกับความต้องการในการเจริ ญเติบโตของพืช
[5] เป็ นอี ก ทางเลื อ กหนึ่ งที่ ส ามารถท าให้ พื ช เจริ ญเติ บ โตได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ แม้จะเป็ นการปลูกภายในอาคารก็ตาม
บทความนี้ ได้ออกแบบและนาเสนอตูป้ ลู ก ผักเพื่อใช้ภายใน
ครั วเรื อ นซึ่ งมี พ้ื นที่ ที่จ ากัด มี ก ารน าเทคโนโลยี IoT มาช่ ว ยในการ
ตรวจสอบและควบคุ มปั จจัยในการเจริ ญเติ บโตของพื ช เช่ น แสงแดด
ความชื้ นในดิ น น้ า และอุ ณ หภู มิ อี ก ทั้ง สามารถสั่ ง การผ่ า นทาง
อินเทอร์เน็ตและแสดงสถานะโดยรวมของระบบผ่านแอพพลิเคชัน่ บนมือ
ถื อ และเว็บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ ซึ่ งเป็ นทางเลื อ กที่ ส ามารถควบคุ ม ระบบการ
เพาะปลู ก ได้อย่างสะดวกและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ลดแรงและเวลาในการ
ทางาน ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการลงพื้นที่เพาะปลูกจริ ง นอกเหนื อจากนั้นยัง
มีระบบแจ้งเตือนผ่าน Line application และระบบโต้ตอบกับ Bot เพื่อสั่ง
การระบบควบคุมตูป้ ลูกผักได้โดยตรงอีกด้วย

2. โครงสร้ างการออกแบบระบบของตู้ปลูกผักออร์ แกนิค
2.1 โครงสร้ างของตู้ปลูกผัก
โครงสร้างตูป้ ลูกผักแสดงในรู ปที่ 1 และ รู ปที่ 2 ถูกออกแบบ
มาให้มีขนาดพอเหมาะสาหรับบุคคลที่มีที่พกั อาศัยขนาดเล็กและมีพ้ืนที่
ในการเพาะปลูกผักค่อนข้างจากัด ซึ่ งโครงสร้างที่ออกแบบนั้นจะเน้นการ
ใช้พ้ืนที่ในแนวดิ่งและออกแบบให้มีลกั ษณะเป็ นชั้นๆ เพื่อที่จะสามารถ

ปลูกผักได้มากและใช้พ้นื ที่นอ้ ยกว่าการปลูกในแนวราบ แต่ละชั้นนั้นจะ
มีระบบที่ แยกออกจากกันสามารถปลูกผักต่างชนิ ดกันได้ เนื่ องจากผักที่
จะใช้ ใ นการปลู ก แต่ ล ะชนิ ด นั้นมี ค วามต้อ งการน้ า และแสงสว่ า งที่
แตกต่างกัน การแยกชั้นในการปลู กผักจะทาให้ผูใ้ ช้งานสะดวกในเรื่ อง
ของการควบคุมทั้งอุณหภูมิ ความชื้ นและแสงสว่างที่ผกั ต้องการได้ดีกว่า
การปลูกผักต่างชนิ ดในชั้นเดียวกัน

รู ปที่ 1 โครงสร้างตูป้ ลูกผักออร์แกนิคในครัวเรื อน

รู ปที่ 2 รายละเอียดโครงสร้างและอุปกรณ์ของตูป้ ลูกผัก

2.2 ระบบการทางานโดยรวมของตู้ปลูกผัก
ภาพรวมของระบบการทางานของตูป้ ลูก ผักแสดงดังรู ปที่ 3
จากรู ป จะเห็ นได้ว่า ส่ วนการควบคุ มหลักของระบบจะเป็ นหน้าที่ ของ
NodeMCU ESP8266 ซึ่ง เป็ นส่ วนรับและส่ งข้อมูลไปยังส่ วนต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็ นส่ วนบันทึ กข้อมู ล ส่ วนสั่งงานอุ ปกรณ์ ส่ วนการแจ้งเตื อน ส่ วน
ปรั บ ค่า ส่ วนรั บค่ า และส่ วนแสดงผล การรั บ และส่ งข้อมูล ไปควบคุ ม
อุปกรณ์ เพื่อที่จะสามารถควบคุ ม อุ ณหภูมิ ความชื้ น และแสงได้ โดย
หน้าที่ของส่ วนต่างๆ และอุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบ สรุ ปได้ดงั แสดงใน
ตารางที่ 1
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รู ปที่ 4 ระบบการติดต่อควบคุมสัง่ การทางานของตูป้ ลูกผัก

รูปที่ 3 แผนภาพระบบการทางานโดยรวมของตูป้ ลูกผัก
ตารางที่ 1 : อุปกรณ์และหน้าที่ของแต่ละส่ วนการทางาน
การทางาน
การรับค่า
การปรับค่า
การรับ-ส่งข้อมูล

การบันทึกข้อมูล
การสัง่ งาน
อุปกรณ์
การการแจ้งเตือน
การแสดงผล

หน้าที่ของส่วนการทางาน
รับค่าจากเซ็นเซอร์
เปิ ด – ปิ ด อุปกรณ์ พัดลม, LED,
ปั๊มน้ า และโซลินอยด์วาล์ว
รับค่าความชื้นในดิน และอุณหภูมิ
จากส่ ว นรั บค่ า สั่ ง งานไปยัง ส่ ว น
ปรับค่าเพื่อปรับค่าอุปกรณ์
บันทึ กข้อมู ล ความชื้ น อุ ณ หภู มิ
และความชื้นในดิน
สั่ง งานจากภายนอกให้ส่ว นปรั บ
ค่าให้ทางานตามระบบ

อุปกรณ์
เซ็นเซอร์
รี เลย์
NodeMCU

NETPIE

NETPIE
BLYNK
LINE
แจ้งเตือนความผิดปกติ
LINE
น าค่ า มาแสดงผล เช่ น ค่ า จาก จอ OLED
เซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิ, เซ็นเซอร์ วดั BLYNK
ความชื้นในดิน
NETPIE

2.3 ระบบการติดต่ อสั่งการของตู้ปลูกผัก
การออกแบบระบบควบคุมและสั่งการภายในตูป้ ลูกผักแสดง
ดัง รู ป ที่ 4 แอพพลิ เ คชั่น ที่ ใ ช้ ใ นการท างานประกอบไปด้ ว ย Blynk
NETPIE และ Line การทางานของ Blynk Application [6] เริ่ มจาก
อุปกรณ์ NodeMCU เชื่ อมต่ อไปยัง Server ของ Blynk Application
โดยตรง เพื่อให้สามารถรับ -ส่ งข้อมูลจากบอร์ ดมาแสดงผลและสั่งการ
ผ่านโทรศัพท์มือถือได้แบบ Real Time

ในส่ วนของการทางานของ NETPIE (Network Platform for Internet of
Everything) นั้น จะใช้ ใ นการเชื่ อมต่ อ ข้อ มู ล และแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล
ระหว่า งอุ ป กรณ์ ต่า งๆ ซึ่ งจะรั บ ข้อมู ล จากบอร์ ด ขึ้ น มาแสดงผล โดย
สามารถเก็บข้อมูลและดูขอ้ มูลย้อนหลังในลักษณะกราฟได้ สาหรับ Line
application จะใช้เป็ นส่ วนที่ใช้ในการแจ้งเตือนสถานะต่างๆของระบบ
ไปยังผูใ้ ช้ อี กทั้งยังใช้ในการส่ งคาสั่งผ่าน Bot ใน Line เพื่อไปควบคุม
บอร์ ดได้อีกทางหนึ่ ง Bot โต้ตอบผ่าน Line application แบ่งออกเป็ น 2
ส่ วนหลักๆ [7] คือ Line messaging api ซึ่ งเป็ นการส่ งคาสั่งไปให้ตวั
บอร์ ดทางานผ่าน Line Bot และLine Notify ซึ่ งเป็ นการรองรับการส่ ง
การแจ้งเตือนไปยัง Line application เพียงทางเดียวอยูใ่ นรู ปแบบของ API
เมื่ อบอร์ ดท างานสาเร็ จโดยจะส่ งการแจ้งเตื อนเข้าไปยังแชทกลุ่ มหรื อ
บัญชี ส่วนตัวของผูใ้ ช้

3. การโปรแกรมและนาไปใช้ งาน
ระบบการท างานภายในตู้ จ ะถู ก ควบคุ ม ด้ ว ยปั จ จัย การ
เจริ ญเติบโตที่แตกต่างกันของพืชแต่ละชนิ ด สาหรับผักสลัดทั้ง 3 ชนิ ดคือ
ต้นเคล ต้น กรี นโอ๊ค และต้นกรี นคอส ที่ เ ลื อกมาปลู ก มี เ งื่ อนไขความ
ต้องการที่แตกต่างกันดังสรุ ปในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปัจจัยการเจริ ญเติบโตของพืชแต่ชนิ ด
ชื่อ
ความชื้น
แสง
อุณหภูมิ
ในดิน
(ลักส์)
(องศา)
ผักกรี นโอ๊ค
สูง
9000++ 18 - 25
ผักเคล
สูง
9000++ 20 - 25
ผักกรี นคอส
สูง
9000++ 10 - 24

เวลาในการ
ปลูก (วัน)
40 - 50
50 - 60
45 - 60

การทางานผ่านทาง Blynk application นั้น จะมีการสร้ าง Server เพื่อใช้
ในการส่ งค่าต่างๆมายัง Blynk application เพื่อแสดงสถานะของระบบ
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เช่น พัดลมระบายความร้ อนทางานเมื่อความร้ อนในตูส้ ู งเกินกว่าที่พืชจะ
รั บ ได้ ระบบการพ่ น น้ า แบบหมอกท างานเมื่ อ ความชื้ น ในดิ น น้ อ ย
จนเกิ นไป และเปิ ด-ปิ ดไฟจากหลอดไฟ led เมื่อถึ งช่ วงเวลาที่พืชควรจะ
ได้รับแสง โดยสถานะการทางานทั้งหมดจะแสดงผลผ่านจอ OLED แบบ
real time ใช้ NETPIE server ในการดูค่าหรื อสถานะของระบบย้อนหลัง
และใช้ควบคุมระบบได้คล้ายกับ Blynk application สาหรับในส่ วนของ
Line application นั้น จะเป็ นส่ วนเสริ มในกรณี ที่ผใู ้ ช้งานต้องการสัง่ การ
ทางานอุปกรณ์ในระบบด้วยตัวเองโดยการพิมพ์คาสั่ง เช่ น เปิ ด-ปิ ด พัด
ลมระบายความร้อน เมื่อพัดลมระบายความร้ อนทางานตามที่ส่งั สาเร็ จจะ
มีการส่ งการแจ้งเตือนกลับมายังผูใ้ ช้

4. อภิปรายผลการดาเนินงาน
ผลการทางานของตูป้ ลู กผักออร์ แกนิ คนั้นมี การทางานตาม
ขั้นตอนตามการเขี ยนโค้ด ควบคุ ม การทางานที่ ก าหนด สามารถรั ก ษา
อุณหภูมิและความชื้นให้อยูใ่ นช่วงที่ตอ้ งการได้ ซึ่ งผลการทางานที่ได้นน่ั
คือการเจริ ญเติ บโตของพืชอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยพัดลมระบายความ
ร้ อนจะทางานเมื่ อมีความร้ อนสู งเกิ นกว่า 25 องศา เมื่ อความชื้ น ในดิ น
น้อยเกิ นไปจะทาการสั่งรดน้ าอัตโนมัติ เมื่ อถึ งช่ วงเวลาที่ พืชควรได้รับ
แสงเพื่อ ทาการสังเคราะห์ สารอาหารจะเปิ ดไฟจากหลอด LED ใน
ระยะเวลาประมาณ 16 ชัว่ โมงต่อวัน และจะมีการปิ ดไฟจากหลอด LED
เพื่อให้พืชได้พกั โดยอาศัยหลักการเจริ ญเติ บโตของพืชในธรรมชาติ ค่า
จากเซนเซอร์ ทุกตัวที่ได้ติดตั้งในระบบนั้นจะส่ งค่าขึ้นไปยัง Server และ
Blynk Application เพื่อแสดงผลแบบ Real Time ในส่ วนของระบบการ
ควบคุมจากตัว Server และ Blynk ที่ออกแบบไว้น้ นั สามารถทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ จอแสดงผล OLED ที่ตวั ตูส้ ามารถแสดงสถานะ การ
เชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ต ค่าอุณหภูมิ และค่าความชื้ นในดิ นได้อย่างถู กต้อง
เมื่อเกิ ดการทางานของอุปกรณ์แต่ละตัว ระบบมี การส่ งการแจ้งเตื อนไป
ยังผูใ้ ช้ว่าอุปกรณ์ตวั นั้นได้มีการสั่งการทางานทุกครั้ง อีกทั้งยังสามารถ
สัง่ การทางานของพัดลมระบายความร้ อนโดยพิมพ์คาสัง่ ผ่าน Line ให้
เปิ ด-ปิ ดได้อย่างถูกต้องตามต้องการ
สาหรับปั ญหาในการทางานบางส่ วนนั้น เกิ ดจากเซนเซอร์
DHT22 ยังมีความเสถียรไม่มากพอในบางช่ วงเวลาที่อ่านค่าอุณหภูมิและ
ความชื้น ทาให้ไม่สามารถเก็บค่าข้อมูล ณ ช่วงเวลานั้นๆ ได้ นอกจากนั้น
ยังมี ปัญหาเล็กน้อยในเรื่ องของการนาโค้ดที่ ใช้ใ นการควบคุ มอุปกรณ์
ต่างๆ มารวมกัน ไม่แยกสัดส่วนให้ชดั เจนจนทาให้เกิ ด bug เนื่ องจากการ
กวนกันของอุปกรณ์ ปั ญหาการเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตยังเป็ นอีกสิ่ งหนึ่ งที่
ต้องได้รับการแก้ไข หากความแรงของสัญญาณไม่มากพอจะทาให้เกิ ด
การหน่วงเวลาในการสั่งการทางาน การส่ งค่าไปแสดงผลและการพิมพ์
คาสั่งควบคุ มการทางาน สาหรั บการสั่งการระบบผ่านทาง Line ยังมี
ข้อจากัดในด้านของการพิมพ์คาสั่งเนื่ องจากการกาหนดคาสั่งมาตรฐาน

ไว้ในระบบยังไม่ยืด หยุ่น เพียงพอ หากพิมพ์ค าสั่งไม่ตรงกับ ชุ ดค าสั่งที่
กาหนดไว้แม้แต่พยางค์เดียว ตัวอุปกรณ์จะไม่สามารถรับรู ้ ได้ ทาให้คาสั่ง
ที่พิมพ์มานั้นถูกเพิกเฉยไป
ตูป้ ลู ก ผัก นี้ ยงั มี ส่ วนที่ ต้องพัฒนาปรั บ ปรุ งต่ อเพื่ อให้ พร้ อม
สาหรั บการนาไปใช้งานจริ งในครั วเรื อน ตัวอย่างเช่ น พัฒนาการเขี ยน
โค้ดในส่ วนของ Line application ให้มีการรองรับคาสัง่ ได้หลายหลากง่าย
ต่ อ การใช้ ง าน และพัฒ นาการสื่ อ สารระหว่ า งตัว ระบบควบคุ ม และ
แอพพลิเคชัน่ ในการสัง่ การให้มีความเสถียรมากขึ้น

5. สรุปผลการดาเนินงาน
ตู้ป ลู ก ผัก และระบบควบคุ ม สภาพแวดล้ อ มภายในตู้ ที่
ออกแบบมา สามารถจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับการปลูก
ผัก ได้ดี ทั้ง ระบบน้ า ปรั บ ความชื้ นในดิ น ระบบระบายอากาศปรั บ
อุณหภูมิให้เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตของพืช รวมทั้งระบบแสงสว่าง
ที่ ทาการเปิ ด-ปิ ดไฟ LED เป็ นช่ วงเวลา ทาให้พืชได้รับแสงเพียงพอต่ อ
การเจริ ญเติบโต และจากการทดสอบระบบทั้งหมดพบว่า ระบบสามารถ
ท างานได้ อ ย่ า งถู ก ต้อ ง สามารถอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู้ใ ช้ ง าน
ประหยัดเวลาในการดูแล และได้ผกั ที่มีคุณภาพมาบริ โภคในครัวเรื อน
ระบบที่ออกแบบมาสาหรั บตูป้ ลู กผักนี้ ยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
งานด้านอื่ น ๆ ที่ คล้ายคลึ งกันได้ ยกตัวอย่างเช่ น การเลี้ ยงไส้ เดื อน การ
เพาะเห็ด หรื อการปลูกพืชสมุนไพร เป็ นต้น
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ตู้เก็บยาอัจฉริยะสาหรับผู้สูงอายุและผู้พกิ ารทางสายตา โดยใช้ เทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี
Intelligent Medicine Cabinet for The Elderly and The Visually Impaired by Using RFID Technology
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บทคัดย่ อ
ปัจจุบนั จากสถิติการดาเนิ นงานจดทะเบียนผูพ้ ิการทัว่ ประเทศ
ไทย ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2552 มี ป ระชากรผู ้พิ ก ารรวมทั้ง สิ้ น
855,973 ราย ยอดของผูพ้ ิการทางสายตาทัว่ โลกสู งถึ ง 37 ล้านคนทัว่ โลก
และประเทศไทยยังได้กา้ วเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุในปี พ.ศ. 2547-2548 โดย
มีจานวนประชากรผูส้ ู งอายุ 60+ คิดเป็ นร้อยละ 10.2-10.4 ของประชากร
ไทยทั้งประเทศซึ่ งคาดว่าจะเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุโดยสมบูรณ์ ประมาณปี
พ.ศ. 2567-2568 ปั ญหาการใช้ยาที่ผิดประเภทหรื อ ยาหมดอายุเ กิ ดขึ้ น
อย่างมากกับสังคมผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการทางสายตา เนื่ องจากไม่สามารถ
อ่านฉลากยาได้ในกรณี ของพิการทางสายตาหรื อปั ญหาการมองเห็นทาง
สายตาของผูส้ ู งอายุ ซึ่ งอาจส่ งผลให้ เกิ ด อันตรายจากการใช้ยาได้ จาก
หลักการและเหตุผลที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น ทางผูว้ ิจยั เห็ นว่ามีความจาเป็ น
อย่า งยิ่ง ที่ จ ะต้อ งมี ก ารพัฒ นาและน าเอาเทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่
ทันสมัย เช่น การนาเอาเทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดีเข้ามาช่วยในการระบุชนิ ด
ของยาผลดี คือ สามารถระบุชนิ ดของยาได้ สามารถบอกถึงวันเดื อนปี ที่
หมดอายุของยา สามารถบอกวิธีการใช้ยาเป็ นต้น ซึ่ งในการวิจยั นี้ ได้ทา
การออกแบบและสร้ างตูเ้ ก็บยาอัจฉริ ยะสาหรั บผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการทาง
สายตา โดยใช้เ ทคโนโลยี อ าร์ เ อฟไอดี โดยตู ้เ ก็ บ ยาอัจ ฉริ ย ะส าหรั บ
ผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการทางสายตา โดยใช้เทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี สามารถ
บอกชนิดของยาและวิธีการใช้ยา วัน เดือน ปี ที่หมดอายุของยา โดยจะมี
หน่ วยประมวลผลและสั่งการด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ แ ละสามารถ
ติดต่อกับผูใ้ ช้ผา่ นทางจอแอลซี ดีร่วมกับสัญญาณเสี ยงซึ่ งสามารถช่ วยลด
ปัญหาการใช้ยาที่ไม่ถูกชนิ ดหรื อปั ญหาของยาที่หมดอายุสาหรับผูส้ ู งอายุ
และผูพ้ ิการทางสายตาได้เป็ นอย่างดี

percent of the entire of thai population. which the ages are expected to enter
the elderly society by about 2024-2025 critical increased such as elderly and
the visually impaired age. Due to the inability to read the drug label, the case
of visually impaired or vision problems of the elderly become in the danger
of drug are based on the principles and reasons mentioned. The researchers
believe that it is necessary to develop and adopt modern electronic
technology, such as adopting RFID technology to help identify the type of
drug. We can specify the type of medicine that the date of expiration in the
drug instructions of drugs used etc. In this research, we designed and built
intelligent drug storage cabinets for the elderly and the visually impaired.
The RFID technologies are intelligent medicine cabinet for the elderly and
the visually impaired using RFID technology to verifying the type of drug
and the date of drug expiration. The microprocessor and processing unit can
communicate with the user via the LCD together such as audio signal,
flashlight that can reduce the problem of the drug benefit to use for the
elderly and the visually.
Keywords : RFID technology, Drug Label Reader, Intelligent Drug Storage Cabinet

1. บทนา
 





คาสาคัญ: เทคโนโลยี อาร์เอฟไอดี, เครื่ องอ่านฉลากยา, ตูเ้ ก็บยาอัจฉริ ยะ








Abstract
Presently, from the statistics of the registration of people with
disabilities throughout Thailand, as of September 30, 2009, the total
population of disabled people is 855,973. The elderly society in the year
2004-2005 With the population aged over 60, accounting for 10.2-10.4

รู ปที่ 1 ตูเ้ ก็บยาอัจฉริ ยะสาหรับผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการทางสายตา
โดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
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ในปี 2561 ประเทศไทยมีผสู้ ูงอายุสูงถึง 1 ใน 5 ของประชากร
ทั้งหมดมากกว่าประชากรเด็ก และผูม้ ีปัญหาทางสายตาในประเทศไทย มี
มากถึง 600,000 คนโดยประมาณ ซึ่ งจะเห็นได้วา่ มีปริ มาณที่มากและหาก
เกิ ดการเจ็บป่ วยและจาเป็ นต้องรั บ ประทานยา ซึ่ งหากรับประทานยาที่
หมดอายุห รื อรั บประทานยาที่ เ กิ น ขนาดอาจเกิ ด ความเสี่ ยงและได้รั บ
อันตรายจากการรับประทานยาที่ไม่ถูกต้องได้
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้ทาการออกแบบและสร้ างตูเ้ ก็บยาอัจฉริ ยะ
สาหรับผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการทางสายตา โดยใช้เทคโนโลยีอาร์ เ อฟไอดี
จากรู ปที่ 1 โดยตูเ้ ก็บยาอัจฉริ ยะสาหรั บผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการทางสายตา
โดยใช้เทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี สามารถบอกชนิ ดของยาและวิธีการใช้ยา
วันเดื อนปี ที่หมดอายุของยา โดยจะมี หน่ วยประมวลผลและสั่งการด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ แ ละสามารถติ ด ต่ อกับ ผูใ้ ช้ผ่านทางจอแอลซี ดี
ร่ วมกับสัญญาณเสี ยงซึ่ งสามารถช่วยลดปั ญหาการใช้ยาที่ไม่ถูกชนิ ดหรื อ
ปั ญหาของยาที่ ห มดอายุสาหรั บผูส้ ู งอายุแ ละผูพ้ ิก ารทางสายตาได้เ ป็ น
อย่างดี สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานในด้านอื่นๆ ต่อไป

2. ทฤษฎีและหลักการทางาน

Speaker

สามารถระบุชนิ ดของยาได้ สามารถบอกถึงวันเดื อนปี ที่หมดอายุของยา
สามารถบอกวิธีการใช้ยาเป็ นต้น ซึ่ งในการออกแบบและสร้ างตูเ้ ก็บยา
อัจฉริ ยะสาหรับผูส้ ูงอายุและผูพ้ ิการทางสายตา โดยใช้เทคโนโลยีอาร์ เอฟ
ไอดี เก็ บ ยาอัจ ฉริ ย ะส าหรั บ ผู ้สู ง อายุแ ละผู้พิ ก ารทางสายตา โดยใช้
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี สามารถบอกชนิดของยาและวิธีการใช้ยาวันเดือน
ปี ที่หมดอายุของยา โดยเมื่อเริ่ มการทางานระบบจะทาการตรวจสอบว่ามี
ผูใ้ ช้งานเข้ามาใกล้ตูเ้ ก็บยาหรื อไม่หากเข้ามาใกล้ในระยะตาแหน่ งของ
เซนเซอร์ ตรวจจับความร้อนก็จะทาการส่ งเสี ยงต้อนรับและแนะนาการใช้
งานตูเ้ ก็บยาเบื้ องต้น จากนั้นเมื่อผูใ้ ช้งานได้ทาการหยิบยาที่ มีสติ๊กเกอร์
RFID Tag 13.56 MHz ติ ดอยูแ่ ล้วนาไปวางในตาแหน่ งที่ มีเครื่ องอ่าน
RFID Card Reader RC522 เครื่ องอ่าน RFID Card Reader RC522 จะทา
การอ่านหมายเลขรหัสไอดี จากยาที่มีสติ๊กเกอร์ RFID Tag 13.56 MHz
จากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์จะทาการประมวลผลและนาตัวเลขรหัสไอ
ดี ที่ได้ไปทาการเปรี ยบเที ยบกับรหัสไอดี ที่อยูใ่ นฐานข้อมูลซึ่ งเก็บไว้บน
Raspberry Pi หากตรงกับข้อมูลชุ ดไหนก็จะทาการส่ งสัญญาณข้อมูล
มายังไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทาการกาหนด
ไฟล์เสี ยงที่จะเล่นจากรหัสไอดี พร้ อมกับสั่งงานให้โมดูลเสี ยง DF Player
MP3-TF-16P Mini ทาการเล่ นเสี ยงที่มีการบันทึกบอกชนิ ดของยาและ
วิธีการใช้ยาวันเดื อนปี ที่หมดอายุของยาและทาการแสดงผลทางหน้าจอ
แอลซีดี LCD Display
Activate

User

Power Amplifier

Reader

Antenna

}

RFID Card Reader (RC522)

Arduino MEGA 2560 R3

Data

RFID
Tag

Raspberry Pi 3 Model B+
RFID STATION

Computer or Microcontroller
LCD Display

Switching Power Supply

รู ปที่ 2 ไดอะแกรมระบบ
จากรู ป ที่ 2 หลัก การท างานของตู ้เ ก็ บ ยาอัจ ฉริ ย ะส าหรั บ
ผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการทางสายตา โดยใช้เทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี ได้มีการ
พัฒนาและนาเอาเทคโนโลยีอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ทนั สมัย เช่ น การน าเอา
เทคโนโลยี อ าร์ เ อฟไอดี เ ข้า มาช่ ว ยในการระบุ ช นิ ด ของยา ผลดี คื อ

รู ปที่ 3 การทางานของระบบ RFID
RFID เป็ นระบบที่นาเอาคลื่นวิทยุมาเป็ นคลื่นพาหะเพื่อใช้ใน
การสื่ อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สองชนิ ดที่ Tag และ Reader ซึ่ งเป็ น
การสื่ อสารแบบไร้ สาย (Wireless) โดยการนาข้อมูลที่ตอ้ งการส่ งมาทา
การมอดูเลต (Modulation) กับคลื่ นวิทยุแล้วส่ งออกผ่านทางสายอากาศที่
อยูใ่ นตัวรับข้อมูล ดังรู ปที่ 3
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ก็ จ ะท าการส่ งสั ญ ญาณข้ อ มู ล มายัง ไมโครคอนโทรเลอร์ เ พื่ อ ให้
ไมโครคอนโทรเลอร์ทาการกาหนดไฟล์เสี ยงที่จะเล่นจากรหัสไอดี พร้ อม
กับสัง่ งานให้โมดูลเสี ยง DF Player MP3-TF-16P Mini ทาการเล่นเสี ยงที่
มีการบันทึกบอกชนิดของยาและวิธีการใช้ยาวันเดือนปี ที่หมดอายุของยา
และทาการแสดงผลทางหน้าจอแอลซีดี LCD Display

3. วิธีการดาเนินงานและการทดลอง

เริ่ ม

ไม่ใช่

ผูใ้ ช้งานเข า้ มาใกล้ตเู ้ ก็บ ยา

4. ผลการทดลอง

ใช่
แสดงข้อความต้อนรับผ่า นทางหน้า จอ

เสี ยงต อ้ นรับและแนะน าวิธีการใช้งาน
เบื้องต น
้ ผ่า นล าโพง


RFID Tag
RFID Card Reader สามารถอ่า นได้

ไม่ใช่

ใช่
RFID Card Reader



RFID Tag







1. ขั้น ตอนการทดสอบผลการด าเนิ น การทดลองตู ้เ ก็ บ ยา
อัจฉริ ยะสาหรับผูส้ ูงอายุและผูพ้ ิการทางสายตาโดยใช้เทคโนโลยีอาร์ เอฟ
ไอดีโดยทาการทดลองการอ่านไอดี จากตัวสติ๊กเกอร์ tag ที่ติดกับขวดยา
และท าการอ่ า นเป็ นแนวตรงความยาวของระยะทาง 5 เซนติ เ มตร
หลังจากนั้นทาการ ทดสอบการอ่านจากตัวสติ๊กเกอร์ tag ที่ติดกับขวดยา
และทาการอ่านเป็ นแนวตรงความยาวของระยะทาง ที่แตกต่างกัน จานวน
10 ครั้ง ต่อการทดสอบ1รอบ และทาการทดสอบซ้ า10รอบ และหาค่า
ความผิดพลาด โดยคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ความผิดพลาด ดังสมการที่ 1 และ
ตารางที่ 1


Raspberry Pi



ตารางที่ 1 ผลการทดสอบระยะการอ่านตัวสติ๊กเกอร์ tag
ไม่ใช่



ครั้งที่

ระยะทาง 5
เซนติเมตร

ระยะทาง 4
เซนติเมตร

ระยะทาง 3
เซนติเมตร

ระยะทาง 2
เซนติเมตร

1

อ่านได้

อ่านได้

อ่านได้

อ่านได้

2

อ่านได้

อ่านได้

อ่านได้

อ่านได้

3

อ่านไม่ได้

อ่านได้

อ่านได้

อ่านได้

4

อ่านได้

อ่านไม่ได้

อ่านได้

อ่านได้

5

อ่านได้

อ่านได้

อ่านได้

อ่านได้

6

อ่านไม่ได้

อ่านไม่ได้

อ่านไม่ได้

อ่านได้

7

อ่านไม่ได้

อ่านได้

อ่านได้

อ่านได้

8

อ่านไม่ได้

อ่านได้

อ่านได้

อ่านได้

9

อ่านไม่ได้

อ่านไม่ได้

อ่านได้

อ่านได้

10

อ่านไม่ได้

อ่านไม่ได้

อ่านไม่ได้

อ่านได้

เปอร์ เซ็น
ผิดพลาด

60%

40%

20%

0%

ใช่











LCD Display

รูปที่ 4 แผนผังการทางานของระบบ
จากรู ปที่ 4 การทางานของตูเ้ ก็บ ยาอัจฉริ ยะสาหรั บผูส้ ู งอายุ
และผูพ้ ิการทางสายตา โดยใช้เทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี เมื่อเริ่ มการทางาน
ระบบจะทาการตรวจสอบว่ามีผใู ้ ช้งานเข้ามาใกล้ตูเ้ ก็บยาหรื อไม่หากเข้า
มาใกล้ในระยะตาแหน่งของเซนเซอร์ ตรวจจับความร้ อนก็จะทาการส่ ง
เสี ยงต้อนรับและแนะนาการใช้งานตูเ้ ก็บยาเบื้องต้น จากนั้นเมื่อผูใ้ ช้งาน
ได้ทาการหยิบยาที่มีสติ๊กเกอร์ RFID Tag 13.56 MHz ติดอยูแ่ ล้วนาไป
วางในตาแหน่ งที่มีเครื่ องอ่าน RFID Card Reader RC522 เครื่ องอ่าน
RFID Card Reader RC522 จะทาการอ่านหมายเลขรหัสไอดี จากยาที่มี
สติ๊กเกอร์ RFID Tag 13.56 MHz จากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์จะทาการ
ประมวลผลและนาตัวเลขรหัสไอดี ที่ได้ไปทาการเปรี ยบเทียบกับรหัสไอ
ดีที่อยูใ่ นฐานข้อมูลซึ่งเก็บไว้บน Raspberry Pi หากตรงกับข้อมูลชุ ดไหน

=
เมื่อ

(เอ็กซ์บาร์ ) คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
คือ ผลบวกของข้อมูลทุกค่า
คือจานวนข้อมูลทั้งหมด
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2. ขั้นตอนการทดสอบการแสดงผลของชนิ ดของยา ของตูเ้ ก็บ
ยาอัจฉริ ยะสาหรับผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการทางสายตา โดยใช้เทคโนโลยีอาร์
เอฟไอดี โดยจะทดสอบการแสดงชนิ ดของยาและหาค่าความถู กต้องใน
การแสดงผลชนิดของยา ทาการทดสอบและแสดงจานวน 10 ครั้ง แล้วหา
ค่าเฉลี่ยของระยะเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพการทางานของ
ตูเ้ ก็บยาอัจฉริ ยะสาหรับผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการทางสายตาโดยใช้เทคโนโลยี
อาร์เอฟไอดี ดังสมการที่ 2 และตารางที่ 2

ซึ่ งมี ค่าที่ น้อยมาก ซึ่ งเราสามารถนาไปใช้ในการต่อยอดการใช้งานใน
ด้านอื่นได้ในอนาคต

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการอ่านค่าชนิ ดของยา
ครั้งที่

จานวนชนิดของยา

จานวนชนิดของยา
ที่อ่านได้ (ชนิด)

1
25
2
25
3
25
4
25
5
25
6
25
7
25
8
25
9
25
10
25
ค่าเฉลี่ย
25
เปอร์เซ็นต์ค่าความผิดพลาด
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

23.5
25.5
26
26.5
24
25.5
24.5
25
26
27
25.35

รู ปที่ 5 ตูเ้ ก็บยาอัจฉริ ยะสาหรับผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการทางสายตาโดยใช้
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ส าเร็ จลุ ล่วงได้ภายใต้การสนับสนุ นความร่ วมมื อ
จากกองพัฒนานัก ศึ ก ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชี ยงราย รหัส โครงการ
6216120203 กิจกรรมหลัก สนับสนุนการเข้าร่ วมแข่งขันทักษะต่างๆ

1.4%

เอกสารอ้ างอิง
ค่าความผิดพลาดเบี่ยงเบนมาตรฐาน =

(2)

S = ความกว้างมาตรฐานของระยะของข้าว
E = ความกว้างของระยะที่ได้จากการทดลอง

5. สรุปผลการทดลอง
จากการออกแบบระบบตูเ้ ก็บยาอัจฉริ ยะสาหรับผูส้ ู งอายุและผู ้
พิก ารทางสายตาโดยใช้เ ทคโนโลยี อาร์ เ อฟไอดี สามารถสรุ ป ผลการ
ทดลองได้ร ะยะของการอ่ า นแถบ RFID ที่ ดี ที่ สุ ด โดยอยู่ที่ ร ะยะ 2
เซนติเมตร ซึ่ งจะไม่เกิ ดข้อผิดพลาดและเมื่อระยะการอ่านที่เพิ่มมากขึ้น
จะทาให้เกิดความผิดพลาดจากการอ่านมากขึ้นตาม และจากการทดลอง
การอ่านจานวนชนิ ด ของยาสามารถบอกได้ว่า ระบบตู ้เ ก็ บ ยาอัจฉริ ย ะ
สาหรับผูส้ ูงอายุและผูพ้ ิการทางสายตาโดยใช้เทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี น้ นั
ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยมีเปอร์ เซ็ นต์ความผิดพลาดอยูท่ ี่ 1.4%

[1] ประยุทธ อัครเอกฒาลิน. การออกแบบวงจรไมโครเวฟ. กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.
[2] Deo, A.S.; Walker, I.D. “Minimum effort inverse kinematics for
redundant manipulators” Robotics and Automation, IEEE
Transactions ,1997
[3] Zhiyong Wang; Ghorbel, F.H. “Control of closed kinematic
chains using a singularlyperturbed dynamic model.” CDC. 43rd
IEEE Conference on year 2004
[4] Embedded System Design with the Atmel AVR Microcontroller,
Synthesis Lectures on Digital Circuits and Systems.
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การหาคาตอบการไหลของกาลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดแบบแยกกาลังงานไฟฟ้าจริงและกาลังงานไฟฟ้ารีแอก
ทีฟโดยวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดของอนุภาคกลุ่ม
Real and Reactive Powers Decomposition Using Particle Swarm Optimization
คณาธิป โรจนวรหิรัญ
กีรติ ชยะกุลคีรี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา 30000 โทรศัพท์ 08-8581-1274 E-mail: kanatip_mang@hotmail.com

บทคัดย่อ

1. บทนา

บทความนี้ น าเสนอวิธีการหาค าตอบการไหลของก าลังงาน
ไฟฟ้าที่เหมาะที่สุดแบบแยกกาลังงานไฟฟ้าจริ งและกาลังงานไฟฟ้ารี แอก
ที ฟ ( real and reactive power decomposition optimal power flow,
PQDOPF) โดยใช้วิธี ก ารหาค่ า ที่ เหมาะที่ สุ ด ของอนุ ภ าคกลุ่ ม (Particle
Swarm Optimization, PSO) ทั้งนี้ ในวิธีการ PQDOPF ที่ นาเสนอได้แยก
ออกเป็ นสองปั ญหาย่อยคือปั ญหาค่ าใช้จ่ ายในการผลิ ตไฟฟ้ ารวมต่ าสุ ด
และก าลังไฟฟ้ าจริ งสู ญเสี ย ต่ าสุ ด โดยระบบที่ ใช้การทดสอบวิ ธีการที่
นาเสนอคื อ ระบบ IEEE-30 บัส ซึ่ งผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าวิธีการ
ที่ ได้นาเสนอสามารถลดค่ าใช้จ่ายในการผลิ ตไฟฟ้ ารวมและกาลังงาน
ไฟฟ้าจริ งสู ญเสี ยของระบบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

การหาค าตอบการไหลของก าลั ง ไฟฟ้ า ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด
(Optimal Power Flow, OPF) คื อการหาผลลัพธ์ตวั แปรที่ ทาให้ได้คาตอบ
การไหลของกาลังไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดซึ่ งโดยปกติหมายถึงมีตน้ ทุนการ
ผลิ ตรวมของระบบต่าที่สุดและต้องอยู่ในข้อจากัดขอบระบบไฟฟ้ าด้วย
อาทิ ก าลังงานไฟฟ้ า ที่ ไหลในสายส่ ง แรงดัน ที่ แ ต่ ล ะบัส เป็ นต้น ใน
ปั จ จุ บั น ปั ญหา OPF ได้ มี ปั ญ หาที่ ใ ช้ ก ารหาค าตอบด้ ว ยซอฟต์ แ วร์
คอมพิวเตอร์ระดับสู งเนื่องจากปั ญหามีความซับซ้อนเป็ นอย่างมาก
โดยทัว่ ไปรู ป แบบปั ญหา OPF แสดงถึงปั ญหาในการกาหนด
จุ ด การท างานที่ ดี ที่ สุ ด ส าหรั บ โรงงาน ผลิ ต ไฟฟ้ า ของระบบโดยมี
วัตถุ ประสงค์คือเพื่อให้ระบบมีการลดต้นทุ นการผลิตให้ต่ าที่ สุดเท่าที่จะ
เป็ นไปได้ การแก้ปัญหา OPF นั้นมีหลายวิธีที่ถูกนาเสนอ เช่น วิธีเชิ งทาง
พันธุ กรรม (Genetic Algorithm, GA) [1], การหาค่ าที่ เหมาะสมที่ สุดของ
อนุ ภาคกลุ่ ม (Particle Swarm Optimization, PSO) [2-4], การหาค่ าที่
เหมาะสมที่สุดด้วยระบบอาณาจักรมด (Ant Colony Optimization, ACO)
[5], การค้นหาค าตอบแบบทาบู (Tabu Search, TS) [6] ซึ่ งกระบวนการ
วิเคราะห์ตามวิธีเหล่ านี้ ได้ถูกนาเสนอในการแก้ไขปั ญหา OPF ในระบบ
ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องและหลากหลายรู ปแบบ
ทั้งนี้ในกระบวนการวิเคราะห์ทางปั ญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการ
แก้ไขปั ญหา OPF ทั้งหมด วิธีการหาค่าที่ เหมาะสมที่สุดของอนุภาคกลุ่ ม
ซึ่ งพัฒนาโดย Eberthart และ Kennedy ในปี 1995 [7] เป็ นวิธีหนึ่งที่ได้รับ
การนามาประยุกต์ใช้ในหลายงานวิจยั โดยวิธีน้ ีมีแนวทางในการวิเคราะห์
ที่คล้ายคลึงกับวิธีการ GA ซึ่ งระบบการคานวณจะเริ่ มต้นด้วยประชากร
ของค าตอบแบบสุ่ ม และค้น หาค่ า ที่ ต่ า ที่ สุ ด อย่ า งไรก็ต ามสิ่ ง ที่ PSO
แตกต่ างจาก GA คื อ PSO จะไม่มีตัวดาเนิ นการวิวฒ
ั นาการ เช่น การข้าม
สายพันธ์ (Cross over) และการกลายพันธุ ์ (Mutation)
บทความนี้นาเสนอการหาคาตอบการไหลของกาลังงานไฟฟ้ า
ที่เหมาะสมที่ สุดแบบแยกกาลังงานไฟฟ้ าจริ งและกาลังงานไฟฟ้ ารี แอก
ที ฟ (Real and Reactive Powers Decomposition, PQDOPF) ซึ่ ง ใ น
งานวิจัยนี้ ได้ใช้วิธี PSO ในการแก้ไขปั ญหาOPF โดยการควบคุมตัวแปร

คาสาคัญ: การหาค่ าเหมาะที่ สุดของอนุภาคกลุ่ ม, การไหลของกาลังไฟฟ้ า
ที่ เหมาะสมที่ สุด , ต้น ทุ น การผลิ ตรวมต่ าสุ ด , กาลังงานจริ งสู ญเสี ยรวม
ต่าสุ ด

Abstract
This paper proposes a real and reactive powers
decomposition algorithm for optimal power flow using particle swarm
optimization (PSO). In the proposed PQDOPF, the total cost
minimization subproblem (TCMS) and the total real power loss
minimization subproblem (TLMS) are solved successively. The
simulation result with IEEE-30 bus system shown that the proposed
algorithm can efficiently minimize the total cost with total system loss
consideration.
Keywords: Particle swarm optimization, optimal power flow, total cost
minimization, total real power loss minimization
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ในระบบได้แ ก่ ก าลัง งานไฟฟ้ าจริ ง ที่ เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า ผลิ ต ขนาด
แรงดันไฟฟ้ าที่บสั เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า และแท็ปของหม้อแปลง ทั้งนี้
การก าหนดปั ญ หาถู ก แบ่ งออกเป็ นสองปั ญ หาย่ อ ยได้แ ก่ ปั ญ หาย่อ ย
ต้น ทุ น การผลิ ต รวมต่ าสุ ด (Total Cost Minimize Subproblem, TCMS)
และปั ญ หาย่ อยก าลังงานไฟฟ้ าจริ งสู ญ เสี ย รวมต่ าสุ ด (Total Real Loss
Minimize Subproblem, TLMS) ส าหรั บ การหาค่ าต้น ทุ น และกาลัง งาน
จริ งสู ญเสี ยที่ น้อยที่ สุด ในการทดสอบศักยภาพของวิธีการ PQDOPF ที่
พัฒนาขึ้นได้ใช้ระบบ IEEE 30 บัสในการทดสอบ ผลการทดสอบแสดง
ให้เห็นว่าวิธีการ PQDOPF ที่เสนอสามารถลดต้นทุนในการผลิตรวมและ
กาลังงานสู ญเสี ยทั้งหมดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โครงสร้ างของบทความนี้ได้มีการเรี ยบเรี ยงไว้ดังนี้คือ หัวข้อ
ที่ 2 กล่ างถึ งการกาหนดรู ปแบบปั ญหา OPF หัวข้อที่ 3 เป็ นเนื้ อหาของ
การใช้ PSO เพื่อแก้ปัญหา OPF โดยผลการทดสอบโดยจาลองด้วยระบบ
IEEE 30 บัสได้แ สดงไว้ใ นหัวข้อที่ 4 และมี การสรุ ปผลการวิจัยไว้ใ น
หัวข้อที่ 5

2. การกาหนดรูปแบบปัญหา OPF
สมการวัต ถุ ป ระสงค์ข อง OPF สามารถเขี ยนอยู่ในรู ป กาลัง
งานไฟฟ้ า จริ งและก าลั ง งานไฟฟ้ า รี แอคที ฟ ได้ โดย PQDOPF ที่ ไ ด้
นาเสนอประกอบด้วย 2 ปั ญ หาย่ อยได้แก่ TCMS และ TLMS สามารถ
เขียนให้อยู่ในรู ปสมการได้เป็ น
NG
Minimize FC = 
(1)
F ( PGi )
i =1

และ
Minimize

NB NB



PL =  Gij Vi 2 + V j2 − 2ViV j cos( i −  j )



(2)

i =1 j =1
j i

ภายใต้ขอ้ จากัดของสมดุลพลังงาน
NB

PG i − PDi = − | Vi || V j || yij | cos(ij −  ij ) , i = 1,…,NB

(3)

QG i − QDi = − | Vi || V j || yij | sin(ij −  ij ) , i = 1,…,NB

(4)

j =1

NB

j =1

ข้อจากัดของสายส่ ง
(5)
| fi | fi max สาหรับ i = 1,…NL,
ข้อจากัดกาลังงานจริ งของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า , แรงดันที่ บัส, แท็ปหม้อ
แปลงและกาลังงานรี แอคทีฟเอาต์พุต,
(6)
PGimin  PGi  PGimax , for i = 1,…,NL,
min
max
(7)
QGi  QGi  QGi , for i = 1,…,NL,
min
max
(8)
Ti  Ti  Ti , for i = 1,…,NL และ
min
max
(9)
Vi  Vi  Vi , for i = 1,…,NL.
โดยที่

Gij
FC
F(PGi)
PGi
PGimax
|yij|
NG
NB
NT
PDi
|Vi|
QGi

ij

คือ ค่าความนาไฟฟ้า ของสายส่ งระหว่างบัส i และบัส j
คือ ผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของระบบ ($/hr)
คือ ค่าใช้จ่ายของแหล่งกาเนิดไฟฟ้าแต่ละตัวในระบบ ($/hr)
คือ กางานจริ งของแหล่งกาเนิดไฟฟ้าที่บสั i (MW)
คือ ค่ากาลังงานจริ งสู งสุ ดของแหล่งกาเนิดไฟฟ้า (MW)
คือ ค่าแอตมิตแตนซ์ของสายส่ งระหว่างบัส i และบัส j (mho)
คือ จานวนของแหล่งกาเนิดไฟฟ้าทั้งหมด
คือ จานวนบัสทั้งหมด
คือ จานวนหม้อแปลงทั้งหมด
คือ กาลังงานจริ งที่บสั i (MW)
คือ ขนาดแรงดันไฟฟ้าที่บสั i (p.u.)
คือ กาลังงานไฟฟ้ารี แอคทีฟที่บสั แหล่งกาเนิดไฟฟ้าที่บสั i
(Mvar)
คือ ความต้องการกาลังงานไฟฟ้ารี แอคทีฟที่บสั i (Mvar)
คือ มุมเฟสของค่าแอตมิตแตนซ์ของสายส่ งระหว่างบัส i และ

 ij

บัส j (radian)
คือ ค่าความต่างของมุมเฟสระหว่างบัส i และ บัส j (radian)

fi max

คือ ค่ากำลังงำนไฟฟ้ำที่ไหลที่สำยส่งรับได้ สงู สุด (MVA)

QDi

fi

คือ ค่า MVA ของสายส่ ง (MVA)

3. การใช้ PSO ในการแก้ ปัญหา PQDOPF
ในระบบ PSO นั้นเริ่ มต้นด้วยกลุ่มของอนุ ภาคสุ่ มและค้นหา
จุ ด ที่ ต่ า ที่ สุ ด ด้ ว ยการปรั บ ค่ า (Update) ในแต่ ล ะรอบการค านวณ
(Generation) ในการวนซ้ าแต่ ละรอบอนุ ภาคจะได้รับ การอัพเดตโดยวิ่ง
เข้าหาตามอนุ ภาคที่ ดีที่สุด ค่ าที่ ดีที่สุดของแต่ ละประชากรจะถู กเรี ยกว่า
pbest ส่ ว นค่ าที่ ดีที่ สุดในแต่ ล ะรอบเราเรี ยกว่ า lbest และค่ าที่ ดีที่ สุด ใน
รอบการคานวนทั้งหมดเราเรี ยกว่า gbest
▪ ขั้นตอนที่ 1: กาหนดตัวนับจานวนรอบ t=0 และสร้างตัวแทนของ
อนุภาคกระจายอย่างสม่าเสมอด้วยตัวแปร x
▪ ขั้น ตอนที่ 2: ประเมิ ณ ต าแหน่ งของของอนุ ภ าคแต่ ล ะตัว ตาม
ฟังก์ชนั่ วัตถุประสงค์
▪ ขั้นตอนที่ 3: ถ้าอนุภาคตัวปั จจุบนั ดีกว่าอนุภาคตัวเก่าให้อนุภาคตัว
ที่ดีกว่าแทนที่
▪ ขั้นตอนที่ 4: หาอนุภาคที่ดีที่สุด (อนุภาคที่ดีกว่าอนุภาคก่อนหน้า)
▪ ขั้นตอนที่ 5: คานวณความเร็ วของอนุภาคตามสมการที่ 10
▪ ขั้นตอนที่ 6: ปรับค่าตาแหน่งของอนุภาคตามสมการที่ 11
▪ ขั้นตอนที่ 7: ย้อนกลับ ไปขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะตรงตามเงื่อนไข
จานวนรอบการคานวณที่กาหนด
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vit +1 = wvit + c1r1 ( pbestit − xit ) + c2 r2 ( gbestit − xit )

xit +1 = xit + vit +1

โดยที่
w
c1,c2
r1,r2

(10)
(11)

คือ น้ าหนักความเฉี่อยกาหนดให้เท่ากับ 1
คือ ค่าความเร่ งแบบสุ่ มโดยสุ่ มในช่วง [0,2]
คือ ค่าคงที่โดยการสุ่ มในช่วง [0,1]

ในบทความนี้ ก าลังงานจริ งของเครื่ องกาเนิ ด ไฟฟ้ าที่ เหมาะ
ที่ สุ ด ใน TCMS คื อ ตั ว แปร x ที่ ไ ด้จ าก PSO ขณะเดี ย วกัน ขนาดของ
แรงดันที่ บัสเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า และแท็ปหม้อแปลงที่ เหมาะสมที่ สุดใน
TLMS คือตัวแปร x ที่ได้จาก PSO โดยขั้นตอนการคานวณสามารถแสดง
ดังรู ปที่ 1.

รู ปที่ 2 ระบบทดสอบ IEEE 30 บัส

ตารางที่ 1
การเปรี ยบเทียบผลการจาลองการไหลของกาลังงานไฟฟฟ้า
IEEE 30 บัส
ตัวแปร

รู ปที่ 1 ขั้นตอนการคานวณ PQDOPF โดยใช้ PSO

4. ผลการทดสอบวิธีการ PQDOPF
วิธีการ PQDOPF ที่นาเสนอได้รับการทดสอบบนระบบ IEEE
30 บัสที่ แสดงดังรู ปที่ 2 โดยข้อมู ลของระบบอ้างอิ งมาจากเอกสาร [8]
ทั้งนี้ผลลัพธ์การทดสอบได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 และ 2 ตารางที่ 1 แสดง
การคานวนการไหลของกาลังงานไฟฟ้ าที่ นาเสนอโดย [8] และ [1] และ
PQDOPF ที่นาเสนอพบว่า PQDOPF ให้ผลลัพธ์ค่าใช้จ่ายรวมต่ าที่ สุดคื อ
800.035 $/hr. และกาลังงานจริ งสู ญเสี ยรวม 9.118 MW

V1
V2
V5
V8
V11
V13
T1
T2
T3
T4
PG1
PG2
PG5
PG8
PG11
PG13
ค่าใช้จ่าย
รวม ($/hr.)
กาลังงาน
สู ญเสี ยรวม
(MW)

กรณี ฐาน
(Base Case)
1.050
1.045
1.010
1.010
1.050
1.050
0.978
0.969
0.932
0.968
93.4
80
50
20
20
20

วิธีการที่
เสนอใน [8]
1.050
1.045
1.011
1.019
1.092
1.091
1.028
0.960
1.0047
0.9416
167.66
48.84
21.51
22.15
12.14
12.00

วิธีการที่
เสนอใน [1]
1.050
1.038
1.012
1.012
1.082
1.067
1.013
0.950
1.000
0.9625
176.20
48.75
21.44
22.95
12.42
12.02

900.76

802.400

802.060

800.985

18.742

9.642

9.380

9.118
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1.070
1.050
1.021
1.032
1.088
1.075
0.989
0.977
0.942
0.975
176.601
48.607
21.483
21.750
12.077
12.00
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ตารางที่ 2

5. สรุป

ขนาดแรงดันและมุมเฟสที่ได้จาก PQDOPF สาหรับบัส
ทดสอบ IEEE 30 บัส

ในบทความนี้ได้นาเสนอ PQDOPF ที่ใช้ในการลดต้นทุนและ
ลดกาลังงานสู ญเสี ยรวมทั้งระบบได้จริ ง ผลการจาลองแสดงให้เห็นว่า
PQDOPF ที่นาเสนอสามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้
ได้ตวั แปรที่เหมาะสมที่สุดบนข้อจากัด

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

Voltage (p.u.)
1.07
1.05
1.033
1.024
1.021
1.023
1.015
1.022
1.054
1.047
1.088
1.060
1.075
1.046
1.041
1.047
1.042
1.031
1.028
1.032
1.032
1.038
1.032
1.027
1.021
1.006
1.031
1.022
1.011
1.000

Phase angle (Degree)
0.000
-5.193
-7.413
-9.134
-13.889
-10.896
-12.640
-11.605
-13.936
-15.525
-13.936
-14.744
-14.744
-15.620
-15.705
-15.345
-15.667
-16.332
-16.514
-16.324
-16.035
-15.861
-16.042
-16.226
-15.837
-16.251
-16.251
-11.542
-16.551
-17.421
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บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี้นาเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบตรวจวัด
การใช้พลังงานไฟฟ้าที่สามารถบันทึกและรายงานข้อมูลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าย้อนหลังผ่านอุปกรณ์พกพาสมาร์ ทโฟนและคอมพิวเตอร์ ช่ วยเพิ่ม
ความตระหนักรู้ให้กบั ผูใ้ ช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ และสนับสนุนให้เกิ ดการ
ใช้ เ ทคนิ ค การลดค่ า ใช้ จ่ า ยด้า นพลัง งานไฟฟ้ า ด้ว ยวิ ธี ก ารบริ ห ารจัด
การพลังงานไฟฟ้าภายในองค์กรและกาหนดแผนนโยบายสาหรับการใช้
พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สร้ างจิตสานึ กและทัศนคติที่ดีต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า โดยมุ่งให้
ทุกคนภายในองค์กรแบบมีส่วนร่ วม
คาสาคัญ: พลังงานไฟฟ้ า, ระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า , มาตร
ไฟฟ้าอัจฉริ ยะ, การบริ หารจัดการพลังงานไฟฟ้า

Abstract
This paper presents the design and development of an
electrical energy measurement system that can record and report
backward electricity consumption data via a smart phone and computer
portable device, increasing interest for users of electrical equipment.
Encourage the use of techniques to reduce electricity costs by power
management within the organization and policies for the use of electrical
energy in Nakhon Sawan Rajabhat University effectively, as well as
create a positive attitude towards saving electricity with participation
from everyone within the organization.
Keywords: Electrical energy, Electric energy measurement system,
Electricity smart meter, Electric power management

1. บทนา
จากความต้องการด้านพลังงานของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ผา่ นมาโดยนับตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปี 2559
การนาเข้าพลังงานขั้นต้นเชิ งพาณิ ชย์เฉลี่ ยร้ อยละ 63.5 ของความต้องการ

ใช้พลังงานขั้นต้นเชิ งพาณิ ชย์ โดยเฉพาะปริ มาณน้ ามันดิ บที่มีสัดส่ วนการ
นาเข้าอยูใ่ นระดับร้ อยละ 80 ของปริ มาณการนาเข้าทั้งหมดและพบว่า
สัดส่ วนการนาเข้าพลังงานมีแนวโน้มสู งขึ้นเรื่ อยๆ เนื่ องจากปริ มาณการ
ผลิ ต พลัง งานภายในประเทศไม่ ส ามารถปรั บ ตัว สู ง ขึ้ น ได้ ต ามความ
ต้องการใช้ [1] ดังนั้น หากไม่พฒั นาพลังงานทดแทนอย่างจริ งจัง จะส่ งผล
ให้ ประเทศไทยนาเข้าพลังงานเพิ่ม ขึ้น ไปอยู่ในระดับ ร้ อยละ 70 ซึ่ ง
สภาวการณ์ ดงั กล่ าวจะส่ งผลต่อความเสถี ยรภาพทางด้านพลังงานและ
ด้านเศรษฐกิ จของประเทศอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การพัฒนาและการใช้
พลังงานได้ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
อย่างมาก เนื่ องจากการผลิตพลังงานมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหลาย
ประเภท เช่น ทรัพยากรน้ า ป่ าไม้ และแร่ อีกทั้งการพัฒนาและการใช้
พลังงานที่ มี การปล่ อยสารมลพิษทางอากาศได้ก่ อให้ เกิ ดผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อม และมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น ดังเช่นกรณี การผลิ ตพลังงานไฟฟ้ า
ที่ใช้ถ่านหิ น ก๊าซธรรมชาติหรื อชี วมวลเป็ นเชื้ อเพลิ ง เป็ นต้น รวมทั้งยัง
เป็ นสาเหตุส าคัญประการหนึ่ งในการท าให้ เกิ ด การเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศปรากฏการณ์สภาวะโลกร้อน [2-3] นอกจากนี้ ความต้องการ
และราคาพลังงานที่ เพิ่มสู งขึ้ นอาจนาไปสู่ การบุกรุ กพื้นที่ป่าไม้เพื่อขยาย
พื้นที่เพาะปลูกพืชพลังงานอี กด้วย จากนโยบายพลังงานตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ในยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน โดยให้ความสาคัญกับการ
ยกระดับขี ดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภู มิ อากาศ เพื่ อให้ สั งคมมี ภูมิ คุ ้ม กัน มุ่งพัฒนาองค์ค วามรู ้ แ ละ
เครื่ องมื อ ในการบริ หารจัด การเพื่ อ รองรั บ ความท้ า ทายจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึ งพัฒนาศักยภาพชุ มชนให้พร้ อมกับ
การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สอดคล้องกับ แผนยุท ธศาสตร์ ก าร
อนุรักษ์พลังงานของประเทศ [4] โดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
เพิ่มจานวนและคุณภาพของบุคลากรให้เพียงพอในการนาไปสู่ เป้ าหมาย
ของแผนอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งานไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ จากความเป็ นมาและ
ความสาคัญ ดังกล่ าว บทความวิ จ ัยนี้ นาเสนอการออกแบบและพัฒนา
ระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้ าที่สามารถบันทึกและรายงานข้อมูล
การใช้พ ลังงานไฟฟ้ าผ่านอุ ปกรณ์ พกพาสมาร์ ท โฟนและคอมพิวเตอร์
ช่วยเพิ่มความตระหนักรู ้ให้กบั ผูใ้ ช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ สนับสนุ นให้เกิด
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การใช้เ ทคนิ คการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ าด้วยวิ ธีการบริ หารจัด
การพลังงานไฟฟ้าภายในองค์กรและกาหนดแผนนโยบายสาหรับการใช้
พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สร้างจิตสานึกและทัศนคติที่ดีต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยมุ่งให้ทุก
คนภายในองค์กรแบบมีส่วนร่ วม ด้านการอนุ รักษ์พลังงานและพลังงาน
หมุนเวียนในระดับอุดมศึกษา โดยจะมีการใช้พลังงานหลายรู ปแบบเช่ น
ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบลิ ฟต์ขนส่ งภายในอาคารหรื อ
การใช้อุปกรณ์ต่างๆ แต่จะใช้มากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของกิ จกรรม
ภายในแต่ละอาคาร โดยผูใ้ ช้อาคารทุกคนควรจะร่ วมมือกันประหยัดการ
ใช้พลังงานและใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สถานที่ทางานทุกแห่งจะประหยัด
พลังงานได้ต้องอาศัยความร่ วมมื อจากทุ ก คนที่ เ ข้ามาใช้อาคารเจ้าของ
กิจการหรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งควรให้การสนับสนุ นทุกคนควรตระหนัก
และมี ส่ ว นร่ วมก าหนดเป้ า หมายอย่ า งชั ด เจนและความเป็ นไปได้
ดาเนิ นการอย่างจริ งจังประเมินผลแก้ไขปรับปรุ งอย่างสม่ าเสมอ จากที่
กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็ นว่าพลังงานมี ความสาคัญและมี อิทธิ พลต่ อ
ชีวิตประจาวันเป็ นอย่างมาก ดังนั้นภายในองค์กรทุกคนควรตระหนักและ
มีส่วนร่ วมในการกาหนดเป้ าหมายการประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน ด้วย
เหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้แก่ เรื่ องของ
ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู ้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ข้อค้นพบที่ได้
จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนาไปใช้เป็ นแนวทางสาหรับวางแผนใน
การพัฒนาและปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ส่ งเสริ ม พฤติ ก รรมการประหยัด พลังงาน
ไฟฟ้ าภายในองค์กรมี ส่วนร่ วม รวมไปถึ งการนาข้อมูลสารสนเทศที่ ได้
จากการวิจยั ไปเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อกาหนดนโยบายและมาตรการ
การประหยัดพลังงานภายในองค์กรต่อไป

การคิดค่าไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าฯ มีการคิดพลังงานไฟฟ้ าเป็ นหน่ วยการใช้
ไฟฟ้าเป็ น ยูนิต (Unit) โดย 1 หน่วยการใช้ไฟฟ้ามีค่าเท่ากับพลังงานไฟฟ้ า
ที่ เกิ ดจากการใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้ ากาลังขนาด 1 กิ โลวัตต์เป็ นระยะเวลา 1
ชัว่ โมง (kWh)
T

R

EP 

(Unit)

3.6 106

จากข้อกาหนดตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิ ธีก ารจัด การพลัง งานในโรงงานควบคุ ม และอาคารควบคุ ม ซึ่ ง
กาหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจาเป็ นต้องเริ่ มให้มีวิธีการจัด
การพลังงานเพื่อให้ เกิ ด การใช้พลังงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดย
วิธีการจัดการพลังงานนั้นต้องมีการปฏิ บตั ิอย่างเป็ นขั้นตอน รวมทั้งมีการ
วางแผนดาเนิ นการที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร เพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมาย
ของการจัดการพลังงาน [8] การด าเนิ น การสามารถแบ่ งได้ออกเป็ น 8
ขั้นตอน ดังแสดงในรู ปที่ 1
1. 
2.


3.
4.

8.

5.
 






รู ปที่ 1 ขั้นตอนการจัดการพลังงาน

19%

(1)
54%

เมื่อ Vp และ I p คือ ค่ายอด (Peak value) ของแรงดันและกระแสที่
เกิ ดขึ้ นในขณะนั้น [5] โดยทัว่ ไปค่าของ Vp จะมีการเปลี่ยนแปลงตาม
คุ ณ ภาพของระบบส่ ง จ่ า ยกระแสไฟฟ้ า และค่ า ของ I p จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามกิจกรรมการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า [6-7] สุ ดท้ายใน
ส่ วนของเทอม cos( ) จะแสดงถึงตัวประกอบกาลัง (Power Factor) ใน

(2)

2.2 แนวทางการจัดการพลังงาน

6.

การหาค่าพลังงานไฟฟ้ า (Electric power: EP) ที่ถูกอุปกรณ์
ไฟฟ้ าใช้ไปในช่ วงระยะเวลาใดๆ สามารถทาได้โดยการคานวณหาค่ า
พลังงานไฟฟ้ าเก็ บสะสมที่ อุป กรณ์ ไฟฟ้ านั้น ใช้ไปต่ อหนึ่ งหน่ วยเวลา
(วินาที) คือ ค่ากาลังไฟฟ้าจริ ง (Real Power: PR)
PR  0.5Vp I p cos( )

0

เมื่อ T คือเวลาที่อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าไปมีหน่วยเป็ นวินาที

7. 

2. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 พื้นฐานการหาค่ าพลังงานไฟฟ้ า

 P dt

27%

รู ปที่ 2 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าในอาคารต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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จากการส ารวจข้ อ มู ล การใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ในอาคารต่ า งๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่ามีการใช้พลังงานไฟฟ้ าที่แยกตาม
กิจกรรมแบ่งได้เป็ น 3 ส่ วนคือ ระบบปรั บอากาศ ระบบแสงสว่าง และ
ระบบอื่นๆ (ลิฟต์ อุปกรณ์สานักงาน ปั๊มน้ า ฯลฯ) ดังแสดงในรู ปที่ 2

รายงานการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังแสดงในรู ปแบบแผนภูมิผ่านอุปกรณ์พกพา
สมาร์ ทโฟน และคอมพิวเตอร์ ได้ตลอดเวลา

Single Phase
Power Analyzer

3. ระบบตรวจวัดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าผ่านอินเทอร์ เน็ต
L N
input

Single Phase
Power Analyzer

Electricity smart meter
RS-485

MCU
Module

GSM
Module

MCU Module
Internet

database
server

Internet

Smartphone
&
Computer

GSM Module

Output

รูปที่ 3 ระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ต
มาตรไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ (Electricity smart meter) คือ มาตรวัด
พลังงานไฟฟ้ าที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนมาตรวัดพลังงานไฟฟ้ าชนิ ด
เหนี่ ยวนาแบบจานหมุน [9-10] โดยอาศัยการอ่านค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ถูก
ใช้ไปด้วยวงจรอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ และส่ งข้อมู ลการใช้ไฟฟ้ าที่ ตรวจวัดได้
บันทึ ก และจัด เก็บ ไว้ใ นรู ป แบบดิ จิ ทลั บนระบบเซิ ร์ ฟเวอร์ ฐ านข้อมู ล
(Database server) ซึ่ งผูใ้ ช้ไฟฟ้าสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลการใช้ไฟฟ้ าของ
อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ตรวจวัดได้ตามเวลาจริ ง และสามารถเรี ยกดูรายงานการ
ใช้ไฟฟ้ าย้อนหลัง โดยที่ ไม่จาเป็ นต้องอาศัยพนัก งานเพื่ออ่านค่าหน่ วย
ไฟฟ้าในแต่ละเดือน ช่วยทาให้เพิ่มความตระหนักรู ้ให้กบั ผูใ้ ช้งานอุปกรณ์
ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มาตรไฟฟ้ าอัจฉริ ยะที่งานวิจยั นี้ นาเสนอมี
ลักษณะการทางานตามบล็อกไดอะแกรมดังรู ปที่ 3 จากรู ปดังกล่าวจะเห็ น
ว่า ระบบตรวจวัด การใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า ที่ น าเสนอสามารถบันทึ ก และ
รายงานข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตไปยังอุปกรณ์
พกพาสมาร์ ทโฟน และคอมพิวเตอร์ โดยเราสามารถอธิ บายขั้นตอนการ
ทางานได้คือ เริ่ มจากการตรวจวัดค่ากาลังงานไฟฟ้ าตามสมการที่ (2) จาก
เครื่ อ งวิเ คราะห์ พ ลังงานไฟฟ้ า แบบเฟสเดี ย ว (Single Phase Power
Analyzer) เมื่ออินพุตเชื่ อมต่อเข้ากับระบบส่ งจ่ายไฟฟ้ ากระแสสลับแบบ
เฟสเดี ยวและเอาต์พุตเชื่ อมต่อเข้ากับ อุปกรณ์ ไฟฟ้ า (Load) ที่ ตอ้ งการ
ตรวจวัดการใช้ไฟฟ้ า โดยที่ ขอ้ มูลการใช้ไฟฟ้ าจะถู กส่ งผ่านการสื่ อสาร
แบบ RS-485 ไปยัง หน่ ว ยประมวลผลของไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller Unit: MCU) ซึ่ งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ตรวจวัดได้จะถู กส่ งผ่านโมดู ลสื่ อสารไร้ สายความเร็ วสู งแบบจี เอสเอ็ม
(Global System for Mobile Communications: GSM) ที่สามารถเชื่ อมต่อ
เข้ากับระบบอินเทอร์ เน็ต เพื่อนาข้อมูลการใช้ไฟฟ้าที่ได้ไปบันทึกเก็บไว้
ที่เซิ ร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลการใช้ไฟฟ้ าของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตรวจวัดได้ตามเวลาจริ ง (Real time) และสามารถเรี ยกดู

รู ปที่ 4 โครงสร้างและองค์ประกอบของมาตรไฟฟ้าอัจฉริ ยะที่พฒั นาขึ้น
ในการออกแบบและพัฒนามาตรไฟฟ้ าอัจฉริ ยะที่ งานวิจยั นี้ น าเสนอมี
โครงสร้างและองค์ประกอบดังแสดงในรู ปที่ 4 จากรู ปดังกล่าวจะเห็ นว่า
มาตรไฟฟ้าอัจฉริ ยะประกอบด้วยเครื่ องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าแบบเฟส
เดี ยวยี่ห้อ Eastron รุ่ น SDM120 ขนาด 220 โวลต์ 5(45) แอมแปร์ ทา
หน้าที่ตรวจวัดการใช้ไฟฟ้าและส่ งข้อมูลดังกล่าวผ่านพอร์ ต RS-485 ไป
ยังโมดูล หน่ วยประมวลผลของไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU Module)
โดยทาการบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเทียบกับเวลาตามจริ ง พร้อมส่ งข้อมูล
การใช้ไฟฟ้ าเที ยบกับเวลาตามจริ งของอุปกรณ์ ไฟฟ้ าที่ ตรวจวัดได้ผ่าน
โมดูลจีเอสเอ็ม (GSM Module) ไปยังเซิ ร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล ที่เชื่ อมต่อเข้า
กับระบบอินเทอร์เน็ต

4. ผลการตรวจวัดปริมาณการใช้ พลังงานไฟฟ้ าย้ อนหลัง
ในการศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ โดยการจัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยมีสอดคล้องตามสัดส่ วนการใช้พลังงานไฟฟ้าดังแสดง
ในรู ปที่ 2 จึงทาให้งานวิจยั นี้ มุ่งเน้นการตรวจวัดปริ มาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเฉพาะในส่ วนของระบบปรับอากาศ และระบบแสงสว่าง พร้ อมทั้ง
ประเมินศักยภาพถึ งความเป็ นไปได้ของมาตรการอนุ รักษ์พลังงานไฟฟ้ า
เพื่อหาแนวทางในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ ตัวอย่างหลังจากการติดตั้งมาตรไฟฟ้าอัจฉริ ยะในรู ปที่ 4 เพื่อ
ทาการตรวจวัดปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 1 วัน
ของห้องเรี ยน 1152 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ดงั แสดงใน
รู ปที่ 5 จากแผนภูมิในรู ปดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ระบบปรับอากาศและระบบ
แสงสว่างมีการทางานระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. ซึ่ งมีความสอดคล้อง
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ตามลักษณะกิจกรรมในการจัดการเรี ยนสอนของห้องเรี ยน และสาหรับ
การตรวจวัด ปริ มาณการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า ย้อ นหลัง เป็ นระยะเวลา 1
สัปดาห์ของห้องเรี ยน 1152 อาคาร 11 ดังแสดงในรู ปที่ 6

เพื่อหาแนวทางในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ซ่ ึ งมี ประสิ ทธิ ภาพดี กว่าเมื่ อเที ยบกับข้อมูลจากการตรวจวัด
ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้า มาตรวัดพลังงานไฟฟ้ าชนิ ดเหนี่ ยวนาแบบ
จานหมุน
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รูปที่ 5 การตรวจวัดปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าย้อนหลังเป็ นระยะ
เวลา 1 วันของห้องเรี ยน 1152 อาคาร 11
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รูปที่ 6 การตรวจวัดปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าย้อนหลังเป็ นระยะ
เวลา 1 สัปดาห์ของห้องเรี ยน 1152 อาคาร 11

5. สรุป
จากการศึกษาผลการย้อนหลังตามแผนภูมิในรู ปที่ 5 และรู ปที่
6 ส่ งผลทาให้เราทราบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ
และระบบแสงสว่างที่ มีค วามสอดคล้องตามลัก ษณะของกิ จกรรมการ
จัดการเรี ยนการสอนของของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อี กทั้งยัง
สามารถนาข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ าดังกล่ าวนี้ ไปวิเคราะห์ พร้ อมทั้ง
ประเมินศักยภาพถึ งความเป็ นไปได้ของมาตรการอนุ รักษ์พลังงานไฟฟ้ า

[1] กระทรวงพลัง งาน, บทสรุ ป สาหรั บ ผูบ้ ริ ห ารแผนยุทธศาสตร์
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. 2555 – 2558, 2555.
[2] ธี รวัฒน์ ศรี จนั ทร์ , การจัดการและอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ าในอาคาร
กรณี ศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่, ภาควิชา
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ,
เชี ยงใหม่, 2556.
[3] ศิริพรรณ ธงชัย และ พิชยั อัษฎมงคล, การอนุ รักษ์พลังงานไฟฟ้ า,
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุ งเทพฯ, 2548.
[4] วัชระ มัง่ วิทิตกุล, กระบวนการและเทคนิ คการลดค่าใช้จ่ายพลังงาน
สาหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม, ศูนย์อนุ รักษ์พลังงานแห่ ง
ประเทศไทย, กรุ งเทพฯ, 2544.
[5] D. P. Kothari and I. J. Nagrath, Power system engineering,
McGraw-Hill, 2008.
[6] T. L. Skvarenina and W. E. DeWitt, Electrical Power and Control,
Prentice Hall, 2004.
[7] A. Keyhani, Design of smart power grid renewable energy
systems, IEEE Press, Wiley, 2017.
[8] กระทรวงวิทยาศาสตร์ เ ทคโนโลยีแ ละการพลังงาน, สานัก งาน
พลังงานแห่ งชาติ, การประหยัดพลังงานไฟฟ้า / สานักงานพลังงาน
แห่ ง ชาติ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลัง งาน,
สานักงานพลังงานแห่ งชาติ, กรุ งเทพฯ, 2530.
[9] มนัส เกื้ อกูลกิ จการ, สาวิตร์ ตัณฑนุ ช, และ โกวิทย์ ส่ องสี , การ
ออกแบบและพัฒนาต้นแบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้ าแบบรวมศูนย์,
2547.
[10] อนุ ช า คุ ณ ทะวงษ์ , การจัด การปรั บ ปรุ ง ระบบปรั บ อากาศเพื่ อ
ประหยัด พลังงานไฟฟ้ าโดยเปลี่ ยนระบบปรั บ อากาศแบบหน่ วย
เดียวชนิ ดแยกส่ วนเป็ นแบบส่ วนกลางชนิ ดระบายความร้ อนด้วยน้ า
: กรณี ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ (อาคาร 1,2,3 และ 4),
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุ งเทพฯ, 2548.
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แอปพลิเคชั่นมิเตอร์ แท็กซี่
A Meter Taxi Application
อภิรักษ์ ภักดีวงษ์ 1 สมหมาย บัวแย้มแสง1 ชนินท์ วงษ์ใหญ่ 1
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอการพัฒ นาและทดสอบ แอปพลิ เ คชั่น
มิ เ ตอร์ แ ท็ก ซี่ โ ดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ ออ านวยความสะดวกผูใ้ ช้บ ริ ก าร
แท็กซี่ โดยสามารถได้ประเมิ นค่าบริ การตามระยะทางและเวลาใน การ
เดิ นทางล่ วงหน้าเพื่อที่ ผูใ้ ช้บริ การแท็กซี่ (Taxi) จะได้เ ตรี ยมตัว ก่อน
เรี ยกใช้บ ริ ก าร และ ในแอปพลิ เ คชัน ยัง มี ส่ ว น ของ การค านวณค่ า
โดยสารขณะเดินทาง(real time) และสามารถบันทึกเป็ น ข้อมูลอ้างอิงเมื่อ
เดินทางถึงปลายทาง โดยที่โครงงานนี้ เป็ น การพัฒนาแอปพลิเคชันบน
สมาร์ ตโฟนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เวอร์ ชั น 6.0 ขึ้ นไป ผูใ้ ช้งาน
สามารถเลือกจุดหมายปลายบนแอปพลิ เคชัน่ ระบบจะแสดงเส้นทางจาก
Google Maps โดยทางานร่ วมกับ ระบบระบุตาแหน่งบนพื้นโลก (GPS)
เพื่อใช้ในการคานวณ ระยะทาง, เวลาการเดินรถและเวลาที่รถติด รวมถึง
คานวณสรุ ปเป็ นค่าโดยสารอี กด้วย ผลการทดสอบแอปพลิ เคชั่นพบว่า
สามารถทางานได้อย่างดี
คาสาคัญ: รถแท็กซี่ , ค่าโดยสารรถแท็กซี่, จีพีเอส, แอนดรอด์

Abstract
In this paper, we introduce a Taxi Meter Application aims to
serve passengers who take a taxi to estimate taxi fare, distance, trip time
from the current location to destinations. The project will provide the
information to the passengers before calling a taxi and calculate taxi
fare while traveling (real time). Moreover, the passengers can record
information to the database when reach destination. This project is an
application development on android smartphone version 6.0 or later.
The application starts when a user selected a destination. The
application will show the route to the destination. This system is
working with global position systems (GPS) via Google Map for
estimate distance, time, traffic jam time and calculate to the taxi fare.
The result, the application is able to work as designed.
Keywords: Taxi, taxi fare, GPS, Android

1. บทนา
ในปั จจุ บ ั น ก ารเ ลื อก เดิ นทางโดยเ ลื อก ใ ช้ ร ถ แ ท็ ก ซี่
เป็ นที่ นิ ย มกัน อย่า งแพร่ ห ลาย และปั ญ หาหลัก ที่ เ กิ ด จาก การเลื อ ก
เดินทาง ด้วยรถ แท็กซี่ คือ รถแท็กซี่ เลื อกใช้เส้นทาง ในระยะที่ไกลกว่า
ค ว ร จ ะ เ ป็ น แ ล ะ ก า ร ดั ด แ ป ล ง เ ค รื่ อ ง ค า น ว ณ ค่ า โ ด ย ส า ร
ให้อตั ราการเพิ่มเงินเร็ วขึ้นและจากเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือ (smart
phone) ที่ มี ระบบนาทาง ซึ่ งอยู่ ในรู ป แบบของ Global Positioning
System (GPS) [1] ซึ่ งมีคุณสมบัติในการคานวณตาแหน่ ง และสามารถ
คานวณ ระยะทางบนพื้นโลกได้บทความนี้ จึงได้ทาการศึกษาวิจยั ในการ
นาเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขั้นโดยการออกแบบและพัฒนา
แอปพลิเคชันบนสมารทโฟน (Smart Phone ) เพื่อทาหน้าที่ ตรวจเส้นทาง
การเดิ นรถ, คานวณระยะทาง, เวลาในการเดิ นทาง และ ค่าโดยสาร
ช่ ว ยให้ ผู ้โ ดยสารที่ ต้อ งการใช้ บ ริ การ แท็ ก ซี่ สามารถวางแผน
ประมาณค่าโดยสารก่อนการเดิ นทาง ยิ่งกว่านั้น แอปพลิ เคชันยังสามารถ
คานวณค่าโดยสารแบบเรี ยลไทม์ (Real Time) ขณะที่เดิ นทางบนรถ
และสามารถบั น ทึ ก ค่ า โดยสารในการเดิ น ทาง ลงใน ฐาน ข้ อ มู ล
เพื่อเป็ นข้อมูลอ้างอิงให้กบั ผูโ้ ดยสาร

2. ทฤษฎีและการออกแบบ
2.1 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระบบการค านวณค่าใช้จ่ายบริ การ แท็กซี่ ได้ถู กคิ ด ค้นโดย
Jose Lorenzo, Gerardo Robledillo, Dani Jimenez ซึ่ งเป็ นการเริ่ มสร้ าง
เวปไซด์ ส าหรั บ การค านวณค่ า โดยสารแท็ ก ซี่ ซึ่ งสามารถ ค านวณ
ค่าใช้จ่ายใน เส้นทาง ก่อน การเดิ นทางจริ ง [2] ซึ่ งระบบ ที่จดั ทามีชื่อว่า
World Taximeter International Taxi Fare Calculator สามารถคานวณค่า
แท็กซี่ ในเมื องใหญ่ทวั่ โลกได้ถึง 30 เมือง โดย เวปไซด์น้ ี ได้มีการนา
Google Maps มาใช้ในการ ระบุ ตาแหน่ ง ต้นทางและปลายทาง และ
นอกจาก นี้ ยงั มีเวปไซด์ taxifarefinder ซึ่ ง สามารถคานวณค่าใช้จ่าย ใน
การเดินทาง โดยใช้รถแท็กซี่ ในหลายประเทศโดยอ้างอิงจากตาแหน่ งใน
Google Map และ ประเภทของรถ แท็กซี่ ที่มีในประเทศนั้นๆ [4].
ส าหรั บ ใน ประเทศ
ไทยมี เวปไซด์ taxi.postsum.com
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ซึ่ งเป็ นการค านวณค่ า เดิ น ทางโดย รถ แท็ ก ซี่ [5] นอกจากนี้ ยัง มี
แอปพลิ เ คชั น Thailand Taxi Meter ช่ วยค านวณ ค่ า โดยสาร
ตามเวลาที่ข้ ึนรถแท็กซี่ จากการวัดมิเตอร์โดยอิงจาก GPS[7]

2.2 สถาปัตยกรรมระบบ
แผนภาพสถาปัตยกรรมของระบบมีผใู้ ช้งานคือผูโ้ ดยสารโดย
การทางานแแบ่งออกเป็ นสองส่ วนดังรู ปที่ 1 การทางานของแอปพลิเคชัน
หมายเลข 1 และหมายเลข 2 เป็ นการทางานคล้ายกันคือเมื่อผูโ้ ดยสารระบุ
ปลายทางในแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนที่มี Google Maps [3] ระบบ จะ
ร้องขอตาแหน่งปั จจุบนั จากผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เพื่อขอค่าละติจูด,
ค่าลองจิจูด ปลายทางจากดาวเทียม หลังจากนั้นผูโ้ ดยสารจะได้ รับ พิกดั
ตาแหน่ งที่ร้องขอ ระบบจะแสดงรายละเอี ยดของเส้นทางและ คานวณ
ข้อมูล ค่า โดย สาร ซึ่ งหมายเลข 2 เป็ นแค่การ ประเมิ น ก่อนเรี ยก ใช้
บริ การ แต่หมายเลข 1 เป็ นการใช้งานแอปพลิ เคชันบนแท็กซี่ ขณะรถวิ่ง
สามารถเรี ยกดู ค่าโดยสาร, ระยะทาง,เวลาที่ ใช้ในการเดิ นทาง ในแบบ
เรี ยลไทม์ รวมถึ ง การบัน ทึ ก ค่ า โดยสารเมื่ อ ถึ ง ปลายทางเก็ บ ไว้ใ น
ฐานข้อมูล เพื่อเอาไว้อา้ งอิง

(รู ปที่ 2 หมายเลข 1) แล้วจะแสดงหน้าจอหลักให้ผใู้ ช้งานเลื อก ระบุ
จุ ด หมายปลายทางโดยระบบจะระบุ ต้น ทางจากตาแหน่ งปั จจุ บ นั ของ
ผูใ้ ช้งาน เมื่อเลื อกกาหนดจุดหมายปลายทางแล้วจะเข้าสู่ โหมดคานวณ
ขณะเดิ นทาง โดยเมื่อเริ่ มเดิ นทางระบบจะ แสดงเส้นทาง และตาแหน่ ง
ปั จจุบนั ที่รับค่ามาจาก GPS เพือ่ คานวณระยะทางและ คานวณระยะเวลา
(รถติ ด และไม่ ติ ด ) เพื่ อ น ามาค านวณ เป็ นราคาค่ า โดยสาร (รู ป ที่ 2
หมายเลข 2)แล้วนาผลแสดงออกทางหน้าจอ หลังจากนั้นตรวจสอบว่า ถึ ง
ปลายทาง แล้ ว หรื อ ไม่ ถ้า ยัง ไม่ ถึ ง ปลายทาง ระบบจะรั บ ค่ า GPS
ต าแหน่ ง ล่ า สุ ด น ามา ค านวณระยะทาง, ค านวณระยะเวลาและ
คานวณค่าโดยสาร ต่อเรื่ อยๆ เป็ นลู ป จนกระทัง่ เดิ น ทางถึ งจุดหมาย
ปลายทาง ผูใ้ ช้งานจะสามารถ บันทึ ก ค่าโดยสารไว้ในฐานข้อมูล เพื่อ
เป็ น ข้อมูลอ้างอิงในการเดินครั้งต่อไป

รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชัน่
จากรู ปที่ 2 สามารถ อธิ บายได้ว่าเมื่ อเปิ ด แอปพลิ เคชัน จะ
ตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์ เน็ต และตรวจสอบการเปิ ดสัญญาณ GPS ถ้า
ระบบตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่ ได้เ ปิ ดแอปพลิ เ คชั่น จะแสดง Pop Up
เพื่อเตือนให้ ผูใ้ ช้งานเปิ ดสัญญาณอินเตอร์ เน็ต และสัญญาณ GPS ถ้าเปิ ด

รู ปที่ 2 flowchart diagram การทางานของแอปพลิเคชัน่ ขณะเดินทาง
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2.3 ระบบการคานวณค่ าโดยสาร
เมื่อผูโ้ ดยสารเลือกปลายทางจากความต้องการแล้วโปรแกรม
จะค านวณค่ าโดยสารที่ ได้จากระยะทาง (กิ โลเมตร) และ ระยะเวลา
ที่รถเคลื่อนที่ได้ชา้ หรื อไม่เคลื่อนที่ (นาที) ซึ่ งเกณฑ์ค่าโดยสาร ที่ คานวณ
นั้นอ้างอิงจากกรมขนส่งทางบก[6] แสดงตารางที่ 1
ตารางที่1 เกณฑ์การคานวณค่าโดยสาร

มากกว่า 1 กิโลเมตร - ไม่เกิน 10 กิโลเมตร
มากกว่า 10 กิโลเมตร - ไม่เกิน 20 กิโลเมตร
มากกว่า 20 กิโลเมตร - ไม่เกิน 40 กิโลเมตร

ค่าโดยสารใหม่
(พ.ศ. 2557)
35 บาท
5.50 บาท / กิโลเมตร
6.50 บาท / กิโลเมตร

มากกว่า 40 กิโลเมตร - ไม่เกิน 60 กิโลเมตร

7.50 บาท / กิโลเมตร

มากกว่า 60 กิโลเมตร - ไม่เกิน 80 กิโลเมตร
มากกว่า 80 กิโลเมตร ขึ้นไป
กรณี รถแท็กซี่ไม่สามารถเคลื่อนที่ความเร็ ว
ไม่เกิน 6 กม./ชม. (รถติด-เคลื่อนตัวช้า)

8 บาท / กิโลเมตร
10.50 บาท /กิโลเมตร
2 บาท / นาที

ระยะทาง (กิโลเมตร)

โด ยที่ แ อ ปพ ลิ เ ค ชั น จ ะ ส าม าร ถ จ าแ นก ได้ ว่ า รถ ไ ม่
เคลื่อนที่กี่นาที
Price คือราคาค่าโดยสาร (บาท)

3.2 ผลการทดลอง
ส่ วนของการทดลองมี สมมติ ฐ านเพื่ อประเมิ นความแม่น ยา
ใน การ คานวณระยะทางในการเดิ นทาง, เวลาที่ รถติด (รถแท็กซี่ ไม่
สามารถ เคลื่อนที่ ความเร็ วไม่ เกิน 6 กม./ชม.) ซึ่งจะถูกรวมเป็ นค่าใช้จ่าย
เปรี ยบเที ยบ กับ มิ เ ตอร์ บนรถแท็กซี่ ในการทดลอง ผูใ้ ช้นา โทรศัพท์
SmartPhone พร้ อมกับแอปพลิ เคชัน่ ทดลองนัง่ บนรถแท็กซี่ ทดลองใน 3
ระยะคือระยะใกล้, ระยะปานกลางและระยะไกล แต่มีการควบคุมปั จจัย
ที่มีผลต่อสัญญาณ GPS โดยเลื อกเดิ นทางในเส้นทางที่ ไม่มี สิ่ งกี ดขวาง
มาบดบัง สั ญ ญาณ GPS เช่ น ใต้ ร่ มไม้ ใ หญ่ , ใต้ ท างด่ ว น เป็ นต้ น
และยังเลือก ทดลองในวันที่อากาศปลอดโปร่ ง

ตัวอย่างการคานวณค่าโดยสาร การเดิ นรถจานวนกิ โลเมตร
เท่ากับ 26 กิ โลเมตร , ระยะเวลาที่ รถติด หรื อ เคลื่ อนตัวช้า เท่ากับ 5
นาทีนาผลลัพธ์ที่ได้มาบวกรวมกัน 35(กิโลเมตรที่ 1) + 49.50 [(กิ โลเมตร
ที่ 2 ถึ ง 10 )9 * 5.50]+ 65 [(กิ โลเมตรที่ 11-20) 10 * 6.50]+ 45
[(กิ โลเมตรที่ 21-26) 6 * 7.50]+ 10[(เวลารถติ ด) 5 * 2] = 104.50
จะเห็นว่าจานวนเงินเป็ นเลขคู่และทศนิ ยม ดังนั้น ให้ปัด ขึ้น ให้ เป็ น
จานวนเต็มคี่ จะได้ 105 เป็ นค่าโดยสาร

3 ผลการดาเนินงาน
3.1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชั่น
เมื่อผูใ้ ช้งานเลื อกสถานที่ปลายทางแล้ว กดปุ่ มเริ่ มการทางาน
ของ แอปพลิเคชัน่ ซึ่ งเป็ นการทางาน ในขณะเดิ นทางแบบ Real Time
แสดงดังรู ปที่ 3 ประกอบด้วย แผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง ,หมายเลข
2 แสดง จุ ด หมายปลายทาง, หมายเลข 3 แสดง ต าแหน่ ง ปั จ จุ บ ัน
และกล่องหมายเลข 1 แสดงรายละเอียดการในการเดินทาง ดังนี้
Destination คือบอกสถานที่ปลายทาง
Distance คือระยะทางที่เคลื่อนที่มาแล้ว (กิโลเมตร)
Time คือระยะเวลาทั้งหมดที่อยูบ่ นรถ (นาที)
Traffic Jam คือระยะเวลาที่รถไม่เคลื่อนที่หรื อ รถติด (นาที)

รู ปที่ 3 หน้าจอของแอปพลิเคชัน่ ขณะทางานในแบบ Real Time
จากตารางที่ 2 ก าร ค านวณจาก
แ อปพลิ เค ชั่ น
เปรี ยบเที ยบกับมิเตอร์ รถแท็กซี่ ทาการทดลอง 8 ครั้งในทุกๆระยะทาง
เพื่ อ ค านวณหาค่ า เฉลี่ ย ใน ราคา, ระยะ ทาง และ เวลารถติ ด
เมื่ อพิ จารณาในระยะทาง 2 กิ โลเมตร, 4.5 กิ โลเมตรและ 8 กิ โลเมตร
พบว่า ราคาค่าโดยสาร มีค่าคลาดเลื่ อน น้อยกว่า 1 บาท โดยมีระยะทาง
คลาดเคลื่ อนต่ างกันน้อยกว่า 100 เมตรและมี ค่ าเวลารถติ ด น้อยกว่า 1
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นาที ดังนั้นจะเห็นได้วา่ การคานวณ ด้วยแอปพลิเคชัน่ มี ความ น่ าเชื่ อถือ
มากเพียงพอที่จะใช้เป็ นค่าอ้างอิงในการเดินทางด้วยรถแท็กซี่
ตารางที่ 2. แสดงผลการทดลองเพื่อเปรี ยบเทียบความแม่นยาของ
แอปพลิเคชัน่ กับ มิเตอร์บนรถแท็กซี่
ระยะทางจริ ง(กิโลเมตร)
แ อ พ พ ลิ ราคาค่าเฉลี่ย(บาท)
เคชัน่
ระยะทางค่าเฉลี่ย
(กิโลเมตร)
เวลารถติดค่าเฉลี่ย
(นาที)
มิเเตอร์
ราคาค่าเฉลี่ย(บาท)
รถแท็กซี่
ระยะทางค่าเฉลี่ย
(กิโลเมตร)
เวลารถติดค่าเฉลี่ย
(นาที)

2

4.5

8

44.5

57

77.25

2.1

4.45

7.925

1.75

1

1

44

57.33

76.5

2.075

4.45

79.5

1.25

1.6

0.75

[3] C. Chanok.”ความรู ้เกี่ยวกับ Google Map”562926.com.
http://562926 com .blogspot.com/2014/02/google-map.html
(access Dec. 10 2018)
[4] TaxiFareFinder , “Taxi Fare Calculate” https://www.taxifare
finder.com / (access Jan. 11 2019)
[5] PostSum.com,” คานวณค่าแท็กซี่ Taxi Meter” https://taxi.postsum
.com/” (access Jan. 2 2019)
[6] กรมการขนส่ งทางบก” คู่มือการใช้และให้บริ การรถแท็กซี่ มิเตอร์ ”
.dlt.go.th.
https://www.dlt.go.th/th/dltknowledge/view.php?
_did=107 (access Dec. 2 2018)
[7] P. Chochai.” Thailand TAXI Meter (App คานวณค่าแท็กซี่
กรุ งเทพฯ)v0.2”software.thaiware.com.https://software.thai ware
.com /46-Thailand-TAXI-Meter-App.html (access Dec. 23 2018)

5. สรุป
แอปพลิ เ คชั่ น มิ เ ตอร์ แ ท็ ก ซี่ เ ป็ นการพัฒ นาแอปพลิ เ คชั่ น
มิ เ ต อ ร์ แ ท็ ก ซี่ ผ่ า น ร ะ บ บ ปฏิ บั ติ ก า ร แ อน ด ร อ ย ด์ (A n d r o i d )
บนโทรศัพท์มือถือ จุดประสงค์ เพื่อใน การเลือกเส้นทางในการเดินทาง
รวมถึ งการประเมินค่าโดยสารก่ อนการเดิ นทางยิ่งกว่านั้นแอปพลิ เคชั่น
มิ เ ตอร์ แ ท็ก ซี่ ยัง สามารถใช้ เ ป็ นเครื่ องมื อ ค านวณค่ าโดยสารในแบบ
เรี ยลไทม์ ข ณะเดิ น ทางบนรถ เพื่ อ เป็ น ข้อ มุ ล อ้า งอิ ง ในการ ใช้
บริ การรถแท็ ก ซี่ เนื่ อ งจากปั จ จุ บ ัน มี ผู้ใ ห้ บ ริ การแท็ ก ซี่ ใช้ เ ทคนิ ค
วิ ธีก ารทาให้มิเ ตอร์ ไม่ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ข อง กรมการขนส่ งทางบก
บ า ง ค รั้ ง พ นั ก ง า น ขั บ ร ถ แ ท็ ก ซี่ ใ ช้ เ ส้ น ท า ง ที่ ไ ก ล ก ว่ า
เพื่อให้ระยะทางเพิ่มขึ้น ซึ่ งค่าบริ การเพิ่มขึ้นตามเส้นทางด้วย

เอกสารอ้ างอิง
มหาวิทยาลัย ABAC, “ความรู ้เกี่ยวกับ GPS” https://www.global5
thailand.com/ thai/gps.htm (access Dec. 10 2018)
[2] J. Lorenzo, G. Robledillo and D.Jimenez .”World Taximeter
International Taxi Fare Calculator”. Worldtaximeter.com.
http://www.worldtaximeter.com/ (access Dec. 22 2018)
[1]
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การสร้ างวงจรกรองความถี่แบบดิจิทลั ทีม่ ีผลตอบสนองอิมพัลส์ จํานวนจํากัด โดยใช้ เอฟพีจีเอ
Implementation Digital Finite Impulse Response Filter via Using FPGA
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บทคัดย่ อ

บทความนี้นาํ เสนอการสร้างวงจรกรองความถี่แบบดิจิทลั FIR
Filter ซึ่ งเป็ นวงจรกรองความถี่ ที่มีการตอบสนองอิมพัลส์ในลักษณะเฟส
เชิ งเส้น และสร้ างวงจรบน FPGA Xilinx Spartan6 (XC6SL-TQG144)
โดยใช้ภาษา VHDL โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําไปใช้กรองความถี่เสี ยงใน
ย่านความถี่ 20 Hz – 20 KHz โดยมีความถี่ ต้ งั แต่ยา่ น 60 Hz – 2 KHz,
2 KHz – 4 KHz, 4 KHZ – 6 KHz, 6 KHZ – 20 KHz โดยคณะผูจ้ ดั ทําได้
ออกแบบการควบคุมโดยใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ ซ่ ึ งมี อยู่สองวิธีที่ใช้
ออกแบบ คือ การออกแบบโดยใช้ฟังก์ชันหน้าต่าง (Window Method)
และการออกแบบโดยเทคนิ กสุ่ มความถี่ (Frequency Sampling Method)
จากนั้นนํามาทดลองการทํางานบนโปรแกรม Xilinx Vivado โดยผ่าน
วงจร ADC และ DAC เพื่อทําการแปลงสัญญาณ และทําการทดสอบโดย
ใช้ Function Generator ในการป้ อนสัญญาณอินพุตและแสดงผลออกทาง
Oscilloscope เมื่อทดสอบจนมัน่ ใจแล้ว จึงนําไปทดสอบกับสัญญาณเสี ยง
โดยมี ก ารแสดงผลออกทางลํา โพง เพื่ อ เป็ นการพิ สู จ น์ ว่ า วงจรกรอง
ความถี่แบบดิจิทลั นั้น สามารถใช้งานได้จริ ง
คําสําคัญ: เอฟพีจีเอ, เอฟไอสอาร์, วีเอชดีแอล

Abstract

This article presents the creation of a digital frequency filter.
FIR filters are specially designed and highly accurate networks on the
FPGA Xilinx Spartan6 (XC6SL-TQG144) using the VHDL language.
The frequency of the frequency is 20 Hz - 20 KHz, with a frequency range
of 60 Hz - 2 KHz, 2 KHz - 4 KHz, 4 KHz - 6 KHz, 6 KHZ - 20 KHz. The
design team of the controller uses mathematical equations that are Design
using window functions (Window method) and design using frequency
sampling method (Frequency sampling method), then experiment with
the Xilinx Vivado program via ADC and DAC for signal conversion and

testing using the signal generator function to transmit the oscilloscope
signal. Going to test with audio signals with the output
displayed by the speaker to be a proof Digital frequency filters can
actually be used.

1. บทนํา

ตัวกรองดิ จิท ลั เป็ นองค์ป ระกอบสําคัญในการประมวลผล
สัญญาณดิ จิทลั (DSP) ปั จจัยสําคัญที่มีอิทธิ พลต่อการออกแบบตัวกรอง
ดิ จิท ลั ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพ คื อ ข้อกําหนดด้านการคํานวณหน่ วยความจํา
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ลาํ ดับของตัวกรองดิ จิทลั ต้องถูกเก็บ
ไว้ให้เล็กที่ สุดเท่าที่ จะทําได้ โดยการเลื อกวิธีออกแบบที่ เหมาะสม [1]
ซึ่ งวิธีที่พบมากที่ สุดสําหรั บการใช้อลั กอริ ทึมการประมวลผลสัญญาณ
ดิ จิทลั คือ การใช้ตวั ประมวลผลสัญญาณดิจิทลั (DSP) [2] เช่ น ในกรณี
ของ TMS320F2812 DSP จะใช้ไลบารี จุดลอยตัวเสมือนเพื่อเร่ งความเร็ ว
การควบคุมเทียบกับเลขคณิ ตศาสตร์ ที่มีความแม่นยําสองเท่า ในอีกทาง
หนึ่ งมีการพัฒนาสําหรั บ FPGA ซึ่ งสามารถลดการใช้ฮาร์ ดแวร์ และลด
เวลาในการคํานวณ ซึ่ งทั้งสองบอร์ ดสามารถควบคุ ม STATCOM ได้
สําเร็ จ แต่ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่า FPGA มีการคํานวณที่ดีกว่าเนื่องจาก
มีกลยุทธ์การควบคุมเชิ งเส้นในระดับสู ง [3] สําหรับการดําเนิ นการบน
Field Programmable Gate Array (FPGA) อุ ป กรณ์ ไ ฮบริ ด ขั้น สู งและ
อาร์ เรย์เกตที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ ได้รับการพัฒนาเป็ นแพลตฟอร์ มที่
เหมาะสมสําหรับการตระหนักถึงอัลกอริ ทึม DSP ซึ่ งในบทนี้ มุง้ เน้นไป
ที่การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของ FPGA และการวิเคราะห์ความซับซ้อน
ของเวลาสํ า หรั บ โครงสร้ า งของตัว กรอง Finite Impulse Response
(FIR) [2] ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ กรองสั ญ ญาณความถี่ เ สี ยง ซึ่ งมี
ส่ วนประกอบของระบบการทํางานดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ส่ วนประกอบในระบบประมวลผลสัญญาณดิจิทลั FIR Filter
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จากรู ปที่ 1 วงจรแปลงสัญญาณแอละล็ อกเป็ นดิ จิทลั จะทํา
หน้าที่สุ่มสัญญาณและแบ่งขั้นสัญญาณให้ได้สญ
ั ญาณในรู ปของสัญญาณ
Discrete เพื่อใช้ในการประมวลผลสัญญาณดิ จิทลั วงจรกรองความถี่ FIR
Filter จะทําหน้าที่ ประมวลผลสัญญาณ x(n) เพื่ อกรองความถี่ บ างย่าน
ออกและให้ผลลัพธ์ใ นรู ปของสัญญาณ y(n) และส่ วนของวงจรแปลง
สัญญาณดิจิทลั เป็ นแอนะล็อก จะทําหน้าที่แปลงสัญญาณไม่ต่อเนื่ องทาง
เวลา y(n) ให้อยูใ่ นรู ปของสัญญาณต่อเนื่องทางเวลา y(t)

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 หลักการพื้นฐานของการออกแบบ

โครงสร้างพื้นฐานของ FIR ประกอบด้วยชุ ดการคูณและการ
บวก สมการโดเมนเวลาแบบไม่ต่อเนื่ องของตัวกรอง FIR สามารถแสดง
ได้วา่ [4]
L−1
=
Y ( n ) ∑ x( n − i )h( i )
(1)
i =0
y(n) เป็ นผลลัพ ธ์ x(n-1) คื อ ลํา ดับ หน่ ว งเวลาอิ น พุ ต และ h(n) คื อ ค่ า
สัมประสิ ทธิ์การกรอง

2.2 โครงสร้ างพื้นฐานของตัวกรอง FIR

หน้าต่าง Hann ได้รับการแก้ไขจากรู ปแบบของหน้าต่าง Hann
ซึ่งค่าสัมประสิ ทธิ ของหน้าต่าง Hann ถูกปรับในลักษณะที่ทาํ ให้ได้ระดับ
side lobe ขั้นตํ่า โดยมีสมการดังนี้ [5]
ในโดเมนเวลา
w( n ) =
0.54 − 0.46 cos 2π n / Mn =
0 ,1,2...M − 1 (3)
ในโดเมนความถี่

2π
2π

w(=
n ) 0.54 D( ω ) + 0.46  D  ω −  + D  ω +
M  
M
 
sin Mω / 2
D( ω ) = e jω / 2
Drichlet kemel
sinω / 2

จากรู ปที่ 2 โครงสร้ างของตัวกรองดิ จิทลั FIR ในฮาร์ ดแวร์
ส่ วนใหญ่ประกอบไปด้วย shift register, adder และตัวคู ณ ซึ่ งจะทํางาน
สัมพันธ์กนั ในเวลาที่เหมาะสม[4]

(5)

2.Blackman Window
เป็ นตระกูลของหน้าต่ างซี รีส์โคไซน์ ในโดเมนเวลานั้น ถู ก
กําหนดโดย [5]
M/2
2π nk 
w(=
n ) ∑ ( −1 )k ak cos 
(6)

 M 
k =0
สําหรับหน้าต่าง Blackman
=
k 2 ,a
=
,a1 0.50 ,a
=
0 0.42=
2 0.08
ในโดเมนความถี่

M/2
2π
2π 
αk 
w( ω ) = ∑ ( −1 )k    D  ω − k  + D  ω + k  
M  
M 
 2  
k =0

รูปที่ 2 แผนภาพบล็อกตัวกรองดิจิทลั FIR

  (4)



(7)

3. การออกแบบ

การออกแบบตัวกรองโดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ h(n) ได้โดย
การใช้ FDATool (เครื่ องมื อ ออกแบบและวิ เ คราะห์ ต ัวกรอง) ซึ่ งเป็ น
เครื่ องมือชนิ ดหนึ่งในซอร์ ฟแวร์ Matlab ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์การทํางาน
ของระบบ

2.3 วิธีการของฟังก์ ชันหน้ าต่ าง

การตอบสนอง Impulse Response ของตัวกรองโดยใช้ฟังก์ชนั
หน้าต่างสามารถเขียนได้วา่
(2)
h( n ) = w( n )hd ( n )
ในส่ วนนี้ จะนําเสนอฟั งก์ชันหน้าต่างแฮมมิ่ ง และหน้าต่าง
แบล็กแมนเพื่อใช้ในการออกแบบ
1.Hann Window

(ก)
(ข)
รู ปที่ 3 ผลตอบสนองของฟั งก์ชนั หน้าต่าง Hann
(ก) ผลตอบสนองต่อขนาด (ข) ผลตอบสนองต่ออิมพัลส์
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จากการออกแบบเพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวกรอง h(n) โดย
นําค่าสัมประสิ ทธิ์ที่ได้จาก FDATool สร้างเป็ นโมดูล FIR Filter โดยใช้
ภาษา VHDL ในการอธิ บายการทํางานของตัวกรอง FIR Filter ซึ่ง
ออกแบบบนโปรแกรม Xilinx Vivado และตรวจสอบสถานะการทํางาน
ของตัวกรอง FIR Filter

(ก)
(ข)
รูปที่ 4 ผลตอบสนองของฟังก์ชนั หน้าต่าง Blackman
(ก) ผลตอบสนองต่อขนาด (ข) ผลตอบสนองต่ออิมพัลส์

(ก)

(ข)
รู ปที่ 5 โครงสร้างภายในของตัวกรอง FIR Filter
(ก) โครงสร้างภายในแบบฟังก์ชนั หน้าต่าง Hann
(ข) โครงสร้างภายในแบบฟังก์ชนั หน้าต่าง Blackman
จากรู ปที่ 5 การออกแบบตัวกรอง FIR Filter โดยการสังเคราะห์
ในระดับ RTL (Register Transfer Level) เพื่ อสร้ างวงจรการทํางาน
บน FPGA โดยใช้เ ครื่ อ งมื อ ในการสัง เคราะห์ คื อ Synthesis โดย
ได้ผลการสังเคราะห์ ดังรู ป ที่ 5 โดยจากการออกแบบของฟั ง ก์ ชัน
หน้าต่าง Hann และหน้าต่าง Blackman ใช้ทรัพยากร

ของ FPGA 6SLX9TQG114 ไปทั้งหมดมีรายระเอียดดังในตารางที่ 1
และ 2 โดยการออกแบบโดยใช้ Hann Window จะมีการใช้ Slice LUTs
น้อยกว่าการออกแบบโดยใช้ Blackman Window Function แต่
ออกแบบโดยใช้ Hann Window จะใช้จาํ นวน Slice Registers ที่
มากกว่า
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ตารางที่ 1 Device Utilization for 6SLX9TQG114 of the Hann Window

บทความนี้ น ําเสนอการออกแบบวงจรกรองความถี่ แ บบดิ จิ ท ัล ที่ มี
ผลตอบสนองอิมพัลส์จาํ นวนจํากัด โดยใช้ FPGA ซึ่ งคณะผูจ้ ดั ทําได้
จัด ทํา ขึ้ น อัน มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ใ นการใช้ ง านกรองความถี่ เ สี ย ง โดย
กล่าวถึงทฤษฎีและหลักการออกแบบวงจร ซึ่งจากการจําลองตัวกรอง
แถบความถี่ ผ่า นที่ อ อกแบบ และทํา การ Simulation สามารถกรอง
ความถี่บางช่วงที่ไม่ตอ้ งการได้ ซึ่งสามารถสังเกตุได้จากผลตอบสนอง
ความถี่ดงั รู ป

ตารางที่ 2 Device Utilization for 6SLX9TQG114 of the Blackman
Window

เอกสารอ้ างอิง
[1] Gopal S. Gawande, Dr. K.B. Khanchandani, Efficient Design and
FPGA Implementation of Digital for Audio Application, 2015
International Conference on Computing Communication Control and
Automation.
[2] Sharbari Banerjee, Amitabha Sinha, Performance Analysis of
Different DSP Algorithms on Advanced Microcontroller and FPGA,
ACTEA 2009.
[3] Cristian A. Sepulveda, Javier A. Munoz, Member, IEEE, Jose R.
Espinoza, Member, IEEE, Miguel E. Figueroa, and Carlos R. Baier,
Member, IEEE, FPGA v/s DSP Performance Comparison for a VSCBased STATCOM Control Application, IEEE TRANSACTIONS ON
INDUSTRIAL INFORMATICS, VOL.9 NO.3, AUGUST 2013.
[4] Lin Jieshan, Huang Shizhen, An Design of the 16-order FIR
Digital Filter Based on FPGA, The 1 st International Conference on
Information Science and Engineering (ICISE2009).
[5] Vivek Kumar, Shailesh Bangar, Shiv Narayan Kumar and S. Jit,
Design of Effective Window Function for FIR Filter, IEEE
International Conference on Advances in Engineering &Technology
Research (ICAETR-2014).

4. ผลการจําลอง Simulation

การจําลองสถานะของตัวกรอง FIR Filter แบบฟังก์ชนั
หน้าต่าง Hann และหน้าต่าง Blackman โดยใช้ Xilinx Vivado ในการ
Simulation ซึ่งสามารถกรองแถบความถี่ผา่ นที่ได้ทาํ การออกแบบไว้
ได้

(ก)

5. สรุป

(ข)
รูปที่ 6 ผลการจําลองสถานะของตัวกรอง FIR Filter
(ก) ผลการจําลองแบบฟังก์ชนั หน้าต่าง Hann
(ข) ผลการจําลองแบบฟังก์ชนั หน้าต่าง Blackman
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การสร้ างตัวควบคุม PID โดยใช้ FPGA และนําไปประยุกต์ ใช้ สําหรับการควบคุมความเร็วมอเตอร์
Implementation PID Controller by using FPGA and Applied for Control Speed Motor
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บทคัดย่อ

บทความนี้ นํา เสนอการสร้ า งตัว ควบคุ ม PID หรื อ ระบบ
ควบคุ ม แบบสั ด ส่ ว น-ปริ พัน ธ์ - อนุ พ ัน ธ์ บน FPGA Xilinx Spartan 6
(XC6SLX9-TQG144) ซึ่ งเป็ นอุ ปกรณ์ ลอจิ กแบบโปรแกรมได้สามารถ
พัฒนาให้เป็ นวงจรทางดิ จิตอลที่มีความซับซ้อนสู งโดยใช้ภาษา VHDL
ซึ่ งเป็ นการเขี ย นโค้ดเพื่ อ สร้ า งฮาร์ ดแวร์ ข้ ึ นมาโดยแต่ ละฮาร์ ด แวร์ จ ะ
ทํางานอิสระต่อกัน ต่างจากไมโครคอนโทรลเลอร์ที่การทํางานจะทํางาน
ตามคํา สั่ง เป็ นลํา ดับขั้น จากบรรทัด บนลงล่ า ง (Sequential) ซึ่ ง FPGA
สามรถทํางานได้ท้งั แบบลําดับขั้น (Sequential) และทํางานแบบพร้อมกัน
ทั้งหมด (Concurrent) เหมาะกับงานที่ตอ้ งการความเร็ วสู ง หรื อทํางานที่
ความถี่สูง สามารถแยกงานออกมาประมวลผลพร้อมกันได้หลาย ๆ งาน
ดังนั้นทางคณะผูจ้ ดั ทําจึงได้นาํ FPGA มาประยุกต์สร้างตัวควบคุมแบบ
PID ซึ่ งเป็ นระบบควบคุมแบบป้ อนกลับที่ใช้กนั อย่างกว้างขวาง ซึ่ งค่าที่
นําไปใช้ในการคํานวณเป็ นค่าความผิดพลาดที่ หามาจากความแตกต่าง
ของตัวแปรในกระบวนการและค่าที่ตอ้ งการ ตัวควบคุมจะพยายามลดค่า
ผิ ด พลาดให้ เ หลื อ น้ อ ยที่ สุ ดด้ ว ยการปรั บ ค่ า สั ญ ญาณขาเข้ า ของ
กระบวนการ ค่ าตัว แปรของ PID ที่ ใช้จ ะปรั บเปลี่ ย นตามระบบให้ไ ด้
ผลตอบสนองที่เหมาะสม ในบทความนี้ จะนํามาใช้งานสําหรับควบคุม
ความเร็ วมอเตอร์ให้ทาํ ความเร็ วรอบให้ได้ตามที่กาํ หนด จากการทดลอง
พบว่าการออกแบบตัวควบคุม PID สามารถควบคุมความเร็ วมอเตอร์ ได้
ความเร็วตามต้องการ
คําสําคัญ: เอฟพีจีเอ, ระบบควบคุมแบบสัดส่ วน, วีเอชดีแอล

Abstract

This article presents the creation of a PID controller or
proportional control system - integrals on the FPGA Xilinx Spartan 6
(XC6SLX9-TQG144), which is a programmable logic device that can be
developed into a highly complex digital circuit. Using VHDL language,

which is written code to create hardware, each of which will work
independently. Unlike the microcontroller, the work will be executed
according to the order from top to bottom (Sequential). Which the FPGA
can operate both sequentially and concurrently, suitable for high-speed
applications or work at high frequency can split the work out to process
simultaneously can get many jobs. Therefore, the team has applied FPGA
to create a PID controller which is a widely used feedback control system.
Which the value used in the calculation is the error value derived from
the difference in the process variables and the desired value, the
controller will try to reduce the error value to a minimum by adjusting
the input signal value of the process. The variable value of the PID used
will change according to the nature of the system. In this article, it will
be used to control the motor speed to achieve the required speed. From
the experiment, it was found that the design of the PID controller can
control the motor speed at the desired speed.
Keywords: FPGA, PID, VHDL

1. บทนํา

FPGA จัด เป็ นอุ ป กร์ ส ารกึ่ งตัว นํา ชนิ ด โปรแกรมได้ ซึ่ ง
โครงสร้ างภายในของ FPGA นั้น สามารถโปรแกรมให้เ ป็ นวงจรทาง
ดิ จิ ต อลที่ มี ค วามซับ ซ้ อ นสู ง ซึ่ ง FPGA สามารถประมวลผลได้อ ย่า ง
รวดเร็ วผุจ้ ดั ทําจึงได้นาํ FPGA มาประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบควบคุม
แบบสัดส่ วน-ปริ พนั ธ์-อนุ พนั ธ์ (PID) เป็ นระบบควบคุมที่ นิยมใช้อย่าง
กว้างขวางในงานอุตสาหกรรม มาใช้ในการควบคุ มความเร็ วมอเตอร์
ไฟฟ้ า กระแสตรง 12 โวลต์ โดยนํา ฟั ง ก์ ชัน ถ่ า ยโอนและสมการทาง
คณิ ตศาสตร์ ใช้ในการออกแบบการทํางานของระบบ ซึ่ งค่าที่นาํ ไปใช้ใน
การคํานวนเป็ นค่าความผิดพลาดที่หามาจากความแตกต่างของค่าตัวแปร
ในกระบวนการ โดยระบบจะอ่ า นค่ า ความเร็ ว รอบของมอเตอร์ ใ น
ขณะนั้นและคํานวนค่าใหม่ออกมาเพื่อลดค่าความผิดพลาดให้หลื อน้อย
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ที่สุด โดยค่าได้จากการคํานวนจะถูกนํามาเปรี ยบเทียบกับตัวควบคุมสร้าง
การดู เ ลตความกว้า งพัล ส์ (PWM) ป้ อ นให้ ว งจรขับ มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแสตรง 12 โวลต์ และอ่านค่าความเร็ วปั จจุบนั จากเอ็นโค้ดเดอร์ ซึ่งใน
ระบบสามารถปรับจูนเพื่อให้ระบบมีการตอบสนองที่เหมาะสมมีการเกิด
โอเวอร์ ชู ตน้อ ยที่ สุ ด สามารถเข้า สู่ Setpoint ที่ ไ ด้ก าํ หนดไว้ใ นเวลาที่
เหมาะสมตามต้องการได้

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง

มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า การะแสตรงเขี ย นเป็ นวงจรไฟฟ้ า ของอาร์
เมเจอร์แสดงดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 แบบจําลองระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
จากรู ปที่ 1 เป็ นแบบจําลองระบบมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงมี
พารามิเตอร์ ที่ใช้ในการออกแบบประกอบด้วย ค่าโมเม้นความเฉื่ อย (J),
อัตราการหน่วงของระบบทางกล (B), ค่าคงที่แรงเคลื่อนไฟฟ้ าเหนี่ ยวนํา
(K), ค่าความต้านทางไฟฟ้ า (R), ค่าความเหนี่ ยวนําไฟฟ้ า (L), แหล่งจ่าย
แรงดันไฟฟ้า (V), และความเร็ วเชิงมุม ( θ ) สามารถนํามาหาฟั งก์ชนั ถ่าย
โอนระหว่างความเร็วการหมุนต่อแรงดันไฟฟ้าดังสมการที่ 1


θ ( s)
V ( s)

=

k
( Ls + R )( Js + B ) + k 2

(1)

จากรู ปที่ 2 การทํางานเริ่ มจากตั้งค่า Setpoint ให้กบั ระบบ โดย
FPGA จะคํา นวนค่ า สั ญ ญาณสํ า หรั บ ใช้ใ นการควบคุ ม เป็ นสั ญ ญาณ
ดิ จิตอลขนาด 12 บิ ต ป้ อนให้กบั วงจรสร้ างสัญญาญ PWM เพื่อไปขับ
มอเตอร์ ให้เพิ่มความเร็ วให้เข้าสู่ ค่า Setpoint ที่กาํ หนด มีการอ่านค่ากลับ
จากเอนโค้ดเดอร์ เพื่อนําค่าความเร็ วในปั จจุบนั มาป้ อนกลับให้กบั ระบบ
เพื่ อ หาค่ า ความผิ ด พลาดและคํา นวนค่ า สั ญ ญาณควบคุ ม ส่ ง ออกไป
จนกระทัง่ ความเร็ วมอเตอร์เข้าสู่ Set point ที่กาํ หนด
จากฟั งก์ ชั น ถ่ า ยโอนระหว่ า งความเร็ วการหมุ น ต่ อ
แรงดันไฟฟ้ าสามารถแทนค่าพารามิเตอร์ ของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง
ดังนี้
J = 1.88 ×10 −6 Nms 2
B = 2.03×10 −5 Nms
R = 5.65 Ohm
L = 2.90 ×10 −3 H
k = 2.39 ×10 −2 Nm / A
ทําการแปลงฟั งก์ชนั ถ่ายโอนนจะได้แบบจําลองมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่อเนื่องทางเวลา (Continuous-time) คือ
4.3837 ×10 6
(2)
s 2 + 1.9591×10 3 s + 1.2581×10 5
จาก สมการ (2) ทําการแปลงฟั งก์ชนั ถ่ายโอนที่ ต่อเนื่ องทาง
เวลาเป็ นแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา (discrete z-domain) โดยเลือกระยะเวลา
การสุ่ มตัวอย่าง 0.1 วินาที จะได้โมเดลทางคณิ ตศาสตร์ สําใช้ในระบบ
ควบคุม PID Discrete time ดังสมการที่ 3
36.84 z + 4.655e − 15
z − 0.5144 z + 2.895e − 46
2

(3)

3. การออกแบบตัวควบคุม PID โดยใช้ FPGA
3.1 ออกแบบระบบควบคุมแบบ PID

รู ปที่ 3 ตัวควบคุม PID Discrete time
รู ปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมระบบควบคุม PID ควบคุมความเร็ วมอเตอร์

จากรู ปที่ 3 การสร้างตัวควบคุม PID มาจําลองการทํางานกับ
โมเดลทางคณิ ตศาสตร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตง โดยค่าที่ได้จากระบบ
PID คือแรงดันสําหรับจ่ายให้มอเตอร์ ส่ วนเอาต์พตุ ของระบบคือความเร็ว
ของมอเตอร์ แล้วป้ อนกลับไปเปรี ยบเที ยบกับค่ า Set point แล้วโดยทํา
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การปรั บ จู น ค่ า คงที่

K ,K ,K
P

I

D

ด้ว ยวิ ธี ก าร Loot locus เพื่ อ ให้ ไ ด้

ผลตอบสนองที่เหมาะสม โดยออกแบบให้ค่าความผิดพลาดในสภาวะคง
ตัว ไม่เกิน 3% การพุ่งเกินน้อยกว่า 5% ผลการปรับจูนได้ค่าอัตราขยาย
K = 0.204 , K = 0.5514 และ K = 0.005547 ได้ผ ลตอบสนอง
P

I

D

ดังรู ปที 4

UART มาแสดงเป็ นกราฟผลตอบสนองของระบบจริ ง ดัง รู ป ที่ 5 โดย
ทรัพยากรของ FPGA ที่ใช้มีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 Device Utilization for 6SLX9TQG144
Device Utilization Summary (Estimate Value)
Logic Utilization

Used

Available

Utilization

Number of Slice Register

276

11440

2%

Number of Slice LUTs

615

5720

10%

Number of fully use
LUT-FF pair

188

703

26%

Number of bonded IOBs

24

102

23%

Number of
BUFG/BUFG/BUFHCES

5

16

31%

Number of DSP48A1s

3

16

18%

รู ปที่ 4 ผลตอบสนองของการจําลองระบบ

3.2 การสร้ างตัวควบคุม PID บน FPGA

จากการจําลองการทํางานของระบบ คณะผูจ้ ดั ทําได้นาํ ไปทํา
การทดลองบนบอร์ ด FPGA Xilinx Spartan 6 เบอร์ XC6SLX9 เป็ นตัว
ประมวลผลโดยทําการ Implement วงจดิจิตอลประกอบด้วย วงจรอ่านค่า
ความเร็วมอเตอร์จากเอนโค้ดเดอร์เป็ นสัญญาณดิจิตอลขนาด 12 บิต ป้อน
ให้กบั วงจรควบคุม PID เป็ นสัญญาณป้อนกลับนําไปหาค่าความผิดพลาด
แล้วคํานวนสัญญาณที่ใช้ควบคุมส่ งออกไปให้วงจรสร้างสัญญาณ PWM
มีความละเอียด 10 บิต ความถี่ 50 Hz นําไปควบคุมความเร็ วมอเตอร์ โดย
ผ่านวงจรไดร์ มอเตอร์ L298N นําค่าความเร็ วที่อ่านได้ไปแสดงผลออก
จอ LCD 16x2 และส่ ง ค่ า ความเร็ ว ผ่ า นวงจรการสื่ อ สาร Serial แบบ

รู ปที่ 5 ผลการจําลองระบบ PID
จําลองการทํางานโดยใช้โปรแกรม Model Sim ดังรู ปที่ 5 ซึ่ งผล
การทํางานระบบจะคํานวนค่าสัญญาณควบคุมจากค่าความผิดผลาดที่อ่าน
เข้ามาเมื่อค่าความเร็ วมากกว่าค่า Set point ระบบจะทําการลดความเร็ วลง
มาจนถึงค่า Set point เมื่อเข้าสู่ สภาวะนี้ระบบจะควบคุมความเร็ วคงที่
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4. ผลการทดลอง

รู ปที่ 6 ผลการสังเคราะห์วงจร(View Technology Schematic)

การทดลองการออกแบบตัว ควบคุ ม PID ควบคุ ม ความเร็ ว
มอเตอร์ ได้ทดลองใช้กบั มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง 12 โวลต์ ใช้บอร์ ด
FPGA ในการควบคุ ม และส่ ง ข้อ มู ล Serial ผ่า นพอร์ ต USB เพื่ อ แสดง
กราฟผลตอบสนอง และแสดงค่ า ความเร็ ว ของมอเตอร์ อ อกทาง
จอแสดงผล LCD 16x2 แสดงผลค่ า ความเร็ ว ที่ ก ํา หนดและความเร็ ว
ปัจจุบนั ดังรู ปที่ 6

5. สรุ ปผลการทดลอง

บทความนี้ นาํ เสนอ การสร้างตัวควบคุม PID นําฟั งก์ชนั ถ่าย
โอนมาจํ า ลองการทํ า งานของระบบเพื่ อ หาค่ า อั ต ราการขยาย
ั ราการขยายที่
K , K , K ที่ เหมาะสมให้ระบบมี เสถี ย รภาพเมื่ อได้อ ต
P

I

D

เหมาะสมนํามาทําการ Implement ลงใน FPGA ใช้ภาษา VHDL สําหรับ
สร้างตัวควบคุม PID และนําไปประยุกต์ใช้สาํ หรับการควบคุมความเร็ ว
มอเตอร์ จากผลการทดลองพบว่าระบบสามารถควบคุมความเร็ วมอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสตงให้ได้ความเร็ วรอบตามต้องการ สามารถนําระบบ PID
ไปประยุกต์กบั งานด้านต่าง ๆ ได้

6. เอกสารอ้างอิง

รู ปที่ 7 ผลการทดลองควบคุมความเร็ วมอเตอร์ ที่ Setpoint 3000 RPM
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Design and Implementation of Modular FPGA-Based PID
Controllers.IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 54,
NO,4 August 2007.
[3] IEEE Standard, “1076 IEEE Standard VHDL Language Reference
Manual”, IEEE Computer Society, 17 May 2002.
[4] Xilinx, Inc., “Spartan-6 FPGA Configuration User Guide”,
August11, 2016, UG380 (v2.9).
[4] Deep Chakraborty Electronics & Communication MIT, Manipal.
Design & Implementation of FPGA based PID Controller. 2015
[5] Basil Hamed, Moayed Almobaied. Fuzzy PID Controllers Using
FPGA Technique for Real Time DC Motor Speed Control.
Intelligent Control and Automation, 2011, 2, 233-240.

รู ปที่ 8 ผลตอบสนองการควบคุมความเร็ วมอเตอร์ ที่ Setpoint 3000 RPM
จากรู ปที่ 7 ควบคุมความเร็ วมอเตอร์คงที่ 3000 RPM ระบบจะ
ส่ งค่าาออกไปควบคุมมอเตอร์ เมื่อค่าความเร็ วมากว่าค่า Setpoint ระบบ
จะลดความเร็ วลงมาให้เข้าสู่ ค่า Setpoint ที่เวลา 200 มีโหลดมากระทําต่อ
มอเตอร์ทาํ ให้ความเร็ วของมอเตอร์ ลดลงระบบจะส่ งสัญญาณไปควบคุม
ให้เพิ่มความเร็ วขึ้นมาจนถึงค่าที่กาํ หนดและรักษาระดับความเร็ วให้คงที่
ให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุด
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บทคัดย่อ

บทความนี้ นาํ เสนอระบบควบคุ มอุณหภู มิแบบพีไอดี สําหรั บเตา
บัดกรี แผ่นวงจรพิมพ์ โดยใช้เทอร์ โมคอปเปิ ลวัดอุณหภูมิภายในเตาอบ
และทําการประมวลผลของสัญญาณโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ นาํ มา
คํา นวณหาความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า ที่ ต้ ัง ไว้กับ ค่ า เอาท์ พุ ต ปั จ จุ บ ัน
เพื่อลดความผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อนํามาควบคุม
อิน
ฟาเรดฮีตเตอร์ให้อุณหภูมิภายในเตาอบคงที่ และเป็ นไปตามกระบวนการ
ประสาน (Reflow Soldering) สามารถแสดงอุณหภูมิ
และสั่งการ
ผ่านหน้าจอสัมผัส
คําสําคัญ: พีไอดี, เตาบัดกรี แผ่นวงจรพิมพ์,กระบวนการประสาน

Abstract

This article presents a PID temperature control system for
soldering boards, printed circuit boards. by using thermocouples to
measure the temperature inside the oven And processing the signal using
a microcontroller to calculate the difference between the set value and
the current output value. to reduce errors to a minimum In order to control
the infrared heater to keep the temperature inside the oven constant And
possible eye coordination process (Reflow Soldering).. can display
temperature, can display temperature and order through the touch screen
and order through the touch screen
Keywords: PID, Reflow Oven, Reflow Soldering

1.บททํา

ปั จจุบนั การสร้างวงจรอิเล็กทรอนิ กส์เพื่อการนําไปใช้งานมีวิธีการ
สร้ า งวงจรหลากหลายขั้น ตอน แต่ ข้ ัน ตอนที่ มี ค วามละเอี ย ด แต่ ใ ช้
ระยะเวลาในการทํางานนาน และมีความผิดพลาดต่อชิ้นงานสู ง
คือ
การบัดกรี ปั จจุบนั นิ ยมใช้หัวแร้ ง เครื่ องเป่ าลมร้ อน และเตาอบบัดกรี

ตะกัว่ ในการบัดกรี โดยที่เตาอบบัดกรี ตะกัว่ สําหรับการบัดกรี แผ่นวงจร
ลายพิมพ์รวดเร็ วและประหยัด ระยะเวลาในการทํา งาน และใช้ในการ
บัดกรี อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กความละเอียดสู ง โดยการทํางานของเตาอบจะ
แบ่งออกเป็ น 4 ช่ วงของการทํางานได้แก่ อุ่นแผ่นก่อน (Preheat Zone) ,
ช่ ว งแช่ ค วามร้ อ น (Thermal Soak Zone) , ช่ ว งการถ่ า ยเทความร้ อ น
(Reflow Zone), ช่วงระบายความร้อน (Cooling Zone) ใช้การควบคุมการ
ทํางานแบบระบบควบคุมแบบสัดส่ วน-ปริ พนั ธ์-อนุพนั ธ์ (PID controller)
ที่ใช้จะปรับเปลี่ยนตามธรรมชาติของระบบทําให้มีการทํางานที่เกิดความ
สมดุลส่ งผลให้การทํางานในแต่ละช่วงของเตาอบมีการควบคุมอุณหภูมิ
เป็ นไปตามขั้นตอนการทํางานที่ได้กาํ หนด ดั้งนั้นคณะผูจ้ ดั ทําได้เล็งเห็น
ถึงปั ญหาข้างต้องจึงได้สร้าง “ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบพีไอดี สําหรับ
เตาบัดกรี แผ่นวงจรพิมพ์” ขึ้นมาเนื่ องจากการใช้หวั แร้งและเครื่ องเป่ าลม
ร้ อ นนั้น มี การให้ค วามร้ อ นที่ สู ง ขึ้ น ในเวลาฉับ พลัน ไม่ เ หมาะกับ การ
ทํา งานกับ วงจรที่ มี ค วามละเอี ย ดสู ง และไม่ ส ามารถให้ค วามร้ อ นแก่
อุ ป กรณ์ ทุ กชิ้ น บนชิ้ น งานในเวลาเดี ย วกัน เมื่ อ ต้อ งการบัด กรี ว งจรที่ มี
อุปกรณ์หลากหลายชิ้น ทําให้เสี ยระยะเวลาในการทํางาน

2.ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

2.1 ระบบควบคุมแบบสั ดส่ วน-ปริ พนั ธ์-อนุพนั ธ์ (PID controller)
ระบบควบคุมแบบสัดส่ วน-ปริ พนั ธ์-อนุพนั ธ์ (PID controller) พีไอ
ดี เป็ นตัวควบคุมการทํางานโดยการนําความผิดพลาดระหว่างสัญญาณ
อ้างอิงกับค่าปั จจุบนั ที่ได้จากกระบวนการมาสร้างสัญญาณเอาต์พุตใหม่
ด้วยการขยายความผิดพลาดของสัญญาณดังกล่าวด้วยค่าเกน (gain) [1]
โครงสร้างการทํางานของตัวควบคุมไอดีแสดงดังภาพที่ 1 จากภาพแสดง
ถึงสัดส่ วน (P: Proportional Control) ลักษณะการทํางานจะให้ค่าเอาต์พตุ
ที่ เป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับค่าความผิดพลาด ตัวควบคุ มแบบสัดส่ วน (I:
Integral Control) ลักษณะการทํางานจะเกิ ด จากการอิ น ทิ เกรตค่ า ความ
ผิดพลาด ของระบบเพื่อการแก้ไข offset ของระบบ โดยการให้ค่าเอาต์พตุ
ออกมาควบคุ ม ระบบดัง กล่ า ว และตัว ควบคุ ม แบบอนุ พ นั ธ์
(D:
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Derivative Control) จะเป็ นตัวควบคุมที่ทาํ งานด้วยวิธีการหาอนุพนั ธ์ของ
ค่าความผิดพลาดแล้วให้ค่าเอาต์พุตออกมา ซึ่ งทั้ง 3 ส่ วนของตัวควบคุม
จะนําค่าเอาต์พุตไปคูณกับค่าเกนของตัวควบคุมแต่ละชนิ ด โดยค่าเกนจะ
เป็ นตัว กํา หนดผลตอบสนองของระบบเมื่ อ ควบคุ ม พี ไ อดี
ส่ ง
เอาต์พุตออกไป จะเป็ นไปตามสมการที่ (1) ค่าตัวแปรของ PID ที่ ใช้จะ
ปรับเปลี่ยนตามธรรมชาติของระบบ [2]
วิธีคาํ นวณของ PID ขึ้ นอยู่กบั สามตัวแปรคือค่าสัดส่ วน, ปริ พนั ธ์
และ อนุพนั ธ์ ค่าสัดส่ วนกําหนดจากผลของความผิดพลาดในปั จจุบนั , ค่า
ปริ พนั ธ์กาํ หนดจากผลบนพื้นฐานของผลรวมความผิดพลาดที่ซ่ ึ งพึ่งผ่าน
พ้น ไป, และค่ า อนุ พ ัน ธ์ ก ํ า หนดจากผลบนพื้ น ฐานของอั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงของค่าความผิดพลาด นํ้าหนักที่เกิ ดจากการรวมกันของทั้ง
สามนี้ จะใช้ในการปรั บ กระบวนการ โดยการปรั บค่ า คงที่ ใน PID ตัว
ควบคุ มสามารถปรั บรู ป แบบการควบคุ ม ให้เ หมาะกับ ที่ ก ระบวนการ
ต้องการได้ การตอบสนองของตัวควบคุมจะอยูใ่ นรู ปของการไหวตัวของ
ตัวควบคุมจนถึงค่าความผิดพลาด ค่าโอเวอร์ชูต (overshoots) และ ค่า
แกว่งของระบบ (oscillation) วิธี PID ไม่รับประกันได้ว่า จะเป็ นระบบ
ควบคุมที่เหมาะสมที่ สุดหรื อสามารถทําให้กระบวนการมี ความเสถี ย ร
แน่ นอน การประยุกต์ใช้ง านบางครั้ งอาจใช้เ พี ย งหนึ่ ง ถึ งสองรู ป แบบ
ขึ้นอยูก่ บั กระบวนการเป็ นสําคัญ พีไอดีบางครั้งจะถูกเรี ยกว่าการควบคุม
แบบ PI, PD, P หรื อ I ขึ้นอยูก่ บั ว่าใช้รูปแบบใดบ้าง [3]

ในระบบควบคุมวงปิ ดที่ ใช้หน่ วยปริ พนั ธ์เพียงอย่างเดี ยวหรื อตัว
ควบคุมแบบ ปริ พนั ธ์ ตัวควบคุมดังกล่าวจะได้รับความผิดพลาดระหว่าง
สัญญาณอ้างอิงและผลตอบสนอง และนําความผิดพลาดนี้ มาหาปริ พนั ธ์
เทียบกับเวลาตั้งแต่เวลาเริ่ มต้นจนถึงเวลาปั จจุบนั จากนั้นนําผลลัพธ์ที่ได้
คูณกับค่าเกน K ที่มีหน่วยต่อวินาทีจะเป็ นไปตามสมการ
i

t

(3)

I out = K i ∫ e(T)dt
0

เมื่อ

สัญญาณขาออกของเทอมปริ พนั ธ์
ั ธ์, ตัวแปรปรบค่าได้
K : อัตราขยายปริ พน
e : ความผิดพลาด = SP − PV
t : เวลา
ั ธ์
T : ปริ พน
ในระบบควบคุมวงปิ ดที่ ใช้หน่ วยอนุ พนั ธ์เพียงอย่างเดี ยวหรื อตัว
ควบคุมแบบ อนุพนั ธ์ ตัวควบคุมดังกล่าวจะได้รับความผิดพลาดระหว่าง
สัญญาณอ้างอิงและผลตอบสนอง และนําความผิดพลาดนี้มาหาอนุพนั ธ์
ที่เวลาปั จจุบนั จากนั้นนําผลลัพธ์ที่ได้คูณกับค่าเกน K ที่มีหน่วย วินาที
จะเป็ นไปตามสมการ
I out
i

d

Dout = K d

เมื่อ

d
e(t)
dt

(4)

: สัญญาณขาออกของเทอมอนุพนั ธ์
ั ธ์, ตัวแปรปรบค่าได้
K : อัตราขยายปริ พน
e : ความผิดพลาด = SP − PV
t : เวลา
Dout
d

รู ปที่ 1 บล็อกแสดงภาพบล็อกของการควบคุม PID
t

u (t) =
K p e(t) + K i ∫ e(t) dt + K d
0

dt (t)
dt

(1)

ในระบบควบคุมวงปิ ดที่ ใช้หน่ วยสัดส่ วนเพียงอย่างเดี ยวหรื อตัว
ควบคุมแบบ สัดส่ วน ตัวควบคุมดังกล่าวจะได้รับความผิดพลาด (e(t))
ระหว่างสัญญาณอ้างอิงและผลตอบสนอง และนําความผิดพลาดนี้ มาคูณ
กับค่าเกน K เพื่อขยายความผิดพลาดจะเป็ นไปตามสมการ

2.2 การอ อ กแบ บ และ คํ า นว ณค วามร้ อน ภ ายใน เตาอบ บั ด กรี
แผ่นวงจรพิมพ์
อัตราการถ่ายเทความร้ อนโดยมวล (Rate of Heat Mass Transfer)
อัตราการถ่ายเทความร้ อนที่ เ กิ ดขึ้ นเนื่ อ งมาจากความแตกต่างระหว่า ง
อุณหภูมิ สองจุดโดยที่ความร้อนถูกพาไปกับความจุมวลอากาศแสดงดัง
สมการที่ [5]

p

เมื่อ

Pout : สัญญาณขาออกของเทอมสัดส่ วน

K p : อัตราขยายมตัวแปร, ตัวแปรปรับค่าได้

e
t

: ค่าความผิดพลาด=
: เวลา

SP − PV

(5)

Q flow = mc c p T

(2)

Pout = K p e(t)

เมื่อ

Q flow
ma

cp
T

คือ อัตราการถ่ายเทความร้อน (W )
คือ อัตรการไหลของอากาศ (kg / s)
คือ ค่าความจุความร้อนจําเพาะ ( j / kg. C )
คือ ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิ ( C )
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3.การออกแบบและการดําเนินงาน

ระบบควบคุมแบบสัดส่ วน-ปริ พนั ธ์-อนุพนั ธ์ (PID controller) เป็ น
ระบบควบคุมแบบป้อนกลับที่ใช้กนั อย่างกว้างขวาง ซึ่ งได้ประยุกต์ใช้ใน
การควบคุมการทํางานของเตาบัดกรี แผ่นวงจรพิมพ์ ซึ่ งการทํางานของเตา
บัด กรี แ ผ่น วงจรพิ ม พ์เ ป็ นระบบควบคุ ม ป้ อ นกลับ (Feedback Control
System) เป็ นการต่ อ ระบบโดยนํา ชุ ด ควบคุ ม มาต่ อ แบบอนุ ก รมกับ
ระบบงาน โดยมีสัญญาณ R(s) เป็ นอินพุตของระบบ และมีสัญญาณ C(s)
เป็ นเอาต์พุตของระบบ สัญญาณอินพุตจะถูกป้ อนเข้าชุ ดควบคุมเพื่อส่ ง
สัญ ญาณไปทํา การควบคุ ม ระบบงาน และชุ ด ตรวจจับ จะรั บ สั ญญาณ
เอาต์พุตจากระบบงานมาทําการปรับอัตราการขยายเพื่อนําไปหักล้างกับ
สั ญ ญาณอิ น พุ ต สํา หรั บ ควบคุ ม ให้ ร ะบบงาน มี ก ารทํา งานได้อ ย่ า ง
ต่อเนื่ องและคงที่ต่อไป ดั้งนั้นทางคณะผูจ้ ดั ทําได้ประยุกต์ระบบควบคุม
ป้ อนกลับ (Feedback Control System) และระบบควบคุ มแบบสัดส่ วนปริ พนั ธ์-อนุพนั ธ์ (PID controller) เพื่อนํามาควบคุมการทํางานของเครื่ อง
บัดกรี แผ่นวงจรพิมพ์
เครื่ อ งเตาอบบัด กรี แ ผ่น วงจรพิ ม พ์ จะประกอบด้ว ยส่ ว นต่ า งๆ
ที่ทาํ งานร่ วมกันดังนี้ โดยจะมี แหล่งจ่ายไฟคื อ แหล่งจ่ายไฟ (Switching
Power Supply) และมี ห น้ า จอสั ม ผัส ทํา หน้ า ที่ รั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ระหว่ า ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) และผูใ้ ช้งาน โดยหน้าจอสัมผัส
รั บ ส่ ง ข้อ มู ล ระหว่ า ง ไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้ว ย การสื่ อ สารแบบ
อนุ ก รม (Serial Communication) และจะแสดงผลการทํา งานผ่ า นทาง
หน้ า จอสั ม ผัส หลัง จากนั้ นไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)
คํานวณคําสั่งการทํางาน โดยจะใช้การควบคุ มแบบสัดส่ วน-ปริ พ นั ธ์ อนุ พ ัน ธ์ (PID controller) นํา มาควบคุ ม การทํา งานของเครื่ องบัด กรี
แผ่นวงจรพิมพ์ให้อุณหภูมิภายในเตาอบคงที่ และใช้ เซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิ
(Thermocouple) ในการรั บ ค่ า อุ ณ หภู มิ ภ ายในเตาอบเพื่ อ รั บ สั ญ ญาณ
เอาต์พุตจากระบบงานมาทําการปรับอัตราการขยาย เพื่อนําไปหักล้างกับ
สัญญาณอินพุต สําหรับควบคุมให้ระบบงานมีการทํางานได้อย่างต่อเนื่ อง
และคงที่ต่อไป หลังจากจบการทํางานจะเก็บข้อมูลด้วย Data Logger
ในการทํางานของเตาอบบัดกรี ตะกัว่ จะอ้างอิงการทํางานของ
กระบวนการประสาน (Reflow Soldering) รู ปที่ 5

รู ป ที่ 5 กราฟแสดงการทํา งานของกระบวนการประสาน (Reflow
Soldering)

การทํางานของกระบวนการประสาน (Reflow Soldering) จะแบ่ง
ออกเป็ น 4 คือ อุ่นแผ่นก่อน (Preheat Zone) , ช่วงแช่ความร้อน (Thermal
Soak Zone) , ช่ วงการถ่ายเทความร้อน (Reflow Zone), ช่ วงระบายความ
ร้อน (Cooling Zone) การทํางานของเตาอบบัดกรี ตะกัว่ จะเริ่ มการทํางาน
ในช่วงอุ่นแผ่นก่อน (Preheat Zone) ไมโครคอนโทรลเลอร์จะควบคุมการ
ทํางานที่อุณหภูมิภายในห้องอบที่อุณหภูมิปัจจุบนั ถึง 150 องศาเซลเซี ยส
ซึ่ งอยู่ในช่ วงช่ วงแช่ ความร้ อน (Thermal Soak Zone) 1 นาที เพื่อทําให้
ครี มตะกัว่ (solder paste) เริ่ มเปลี่ยนสถานะเป็ นของเหลว แต่ยงั ไม่ถึงจุด
หลอมละลาย เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ด การหลอมละลายอย่างเฉี ย บ พลัน
ป้ องกันความเสี ยหายและไม่ให้ครี มตะกัว่ ที่หลอมละลายอย่างเฉี ยบพลัน
ไปทับเส้นอื่นในวงจรอาจทําให้เกิ ดการลัดวงจรได้ ดั้งนั้นจึ งใช้ ระบบ
ควบคุ มแบบสัดส่ วน-ปริ พนั ธ์-อนุ พนั ธ์ (PID controller) มาควบคุ มการ
ทํา งานในกระบวนการนี้ เพื่ อ ให้ อุ ณ หภู มิ ค งที่ ที่ อุ ณ หภู มิ 150 องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 นาที จะสิ้ นสุ ดการทํางานของ ระบบควบคุมแบบ
สัดส่ วน-ปริ พนั ธ์-อนุพนั ธ์ (PID controller) จากนั้นจะเข้าสู่ ช่วงการถ่ายเท
ความร้อน (Reflow Zone) ช่วงนี้ จะเร็ งอุณหภูมิจากที่ 150 องศาเซลเซี ยส
ถึง 270 องศาเซลเซี ยส ทําให้ครี มตะกัว่ (Solder paste) เริ่ มเปลี่ยนสถานะ
เป็ นของเหลวเพื่ อ ทํา ให้อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กับ ครี ม ตะกั่ว ที่ ท าไว้
แผ่นวงจรพิมพ์ (Printed circuit board, PCB) ยึดติดกัน [4] จากนั้นจะเข้าสู่
ช่วงระบายความร้อน (Cooling Zone) เพื่อระบายความร้อนภายในเตาอบ
ทําให้ครี มตะกัว่ คลายความร้อน และครี มตะกัว่ เข็งตัว

รู ปที่ 6 การใช้ solder paste ในกระบวนการผลิตแบบ SMT
(Surface mount technology)
การหาค่า PID โดยการใช้โปรแกรม MATLAB & Simulink และหาค่ า
Transfer function ของระบบก่อน

รู ปที่ 7 บล็อกการทํางานของ PID controller
และสามารถปรับจูนค่า PID controller ได้โดยใช้ Step Plot
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รู ปที่ 8 การปรับจูนค่า PID controller

4.ผลการทดําเนินงาน

การทดสอบและหาความแมนยํา่ ในการควบคุมพีไอดี
(PID
controller) ในการควบคุ ม เตาบัด กรี ต ะกั่ว ในกระบวนการประสาน
(Reflow Soldering) โดยการใช้โปรแกรม MATLAB & Simulink ในการ
หาค่ า K K และ K โดยใช้ ATatmega 2560 ควบคุ ม หลอด
อินฟราเรดฮีตเตอร์ สรุ ปได้ด้ งั นี้
p

i

d

สามารถให้ความร้ อนแก่ อุปกรณ์ ทุกชิ้ นบนชิ้ นงานในเวลาเดี ยวกันเมื่ อ
ต้อ งการบัด กรี ว งจรที่ มี อุ ป กรณ์ ห ลากหลายชิ้ น หลัง จากได้อ อกแบบ
ระบบควบคุ ม แบบสั ด ส่ ว น-ปริ พัน ธ์ - อนุ พ ัน ธ์ (PID controller) และ
ทดลองการทํางานของระบบแล้วพบว่าสามารถควบคุมอุณหภูมิในช่ วง
ช่ วงแช่ ความร้ อน (Thermal Soak Zone) ที่ อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซี ยส
เป็ นเวลา 1 นาที ได้ และสามารถบัดกรี ตะกัว่ กับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์
ประเภท Surface-mount technology (SMT) ได้หลายตัวพร้อมกัน แต่การ
นําไปใช้งานจริ งนั้นอาจจะต้องคํานึ งถึงความร้อนหลังจากการบัดกรี ครั่ง
แรก และในการบัดกรี ครั้งถัดไปอาจจะต้องพักเตาบัดกรี เพื่อให้ความ
ร้อนภายในเตาอบมีความร้อนที่เหมาะสมก่อนบัดกรี ครั้งถัดไป

6. กิตติกรรมประกาศ

วิ จ ั ย เรื่ องระบบควบคุ มอุ ณ หภู มิ แบบพี ไ อดี สํ า หรั บเตาบั ด กรี
แผ่ น วงจรพิ ม พ์ (PID Temperature Controller for Reflow Oven) สํา เร็ จ
ลุ ล่ ว งได้ ด้ ว ยความกรุ ณาจากอาจารย์ ธ นาฒน์ สุ กนวล และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.พิ พ ฒ
ั น์ อมตฉายา อาจารย์ที่ ป รึ กษาวิจ ยั ที่ ไ ด้ใ ห้ค าํ
เสนอแนะ แนวคิ ด ตลอดจนแก้ไ ข้ข ้อ บกพร้ อ งต่ า งๆมาโดยตลอด จึ ง
ขอขอบคุณมา ณ ที่น้ ี

เอกสารอ้ างอิง

รู ปที่ 9 การทดลองการควบคุมอุณหภูมิ
โดยสรุ ปช่ ว งที่ หนึ่ งมี ค่ า Setpoint อยู่ที่ 150 องศาเซลเซี ย ส
มี ค่ า error ระหว่างอุ ณ หภู มิ เ ริ่ ม ต้นกับจุ ด Setpoint มาก พี ไ อดี จ ะมี การ
ทํางานโดยสั่งค่าสัญญาณพัลส์ที่ 255 เพื่อเร่ งเข้าสู่ จุด Setpoint ช่วงที่สอง
พีไอดี จะพัลส์ลดลงเพื่อรักษาอุณหภูมิประมาณ 150 องศาเซลเซี ยส เป็ น
เวลา 60 วิ น าที จากนั้น เข้า สู่ ช่ ว งที่ ส ามเป็ นการไต่ ร ะดับ ให้ เ ข้า สู่ จุ ด
Setpoint ที่ 2 ที่อุณหภูมิ 270 องศาเซลเซี ยส พีไอดีจะมีการทํางานโดยสั่ง
ค่าสัญญาณพัลส์ที่ 255 เพื่อเร่ งเข้าสู่ จุด Setpoint และเมื่อถึงอุณหภูมิ 270
องศาเซลเซี ยส พัดลมจะทํางานและระบายความร้อนออกจากตัวเครื่ อง
และสิ้ นสุ ดการทํางาน

5. สรุ ป

ในการออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิแบบพีไอดีสาํ หรับเตาบัดกรี
แผ่นวงจรพิมพ์สาํ หรับเตาบัดกรี แผ่นวงจรพิมพ์ เพื่อแก้ไขปั ญหาเนื่องจาก
การใช้หวั แร้งและเครื่ องเป่ าลมร้อนนั้นมีการให้ความร้อนที่สูงขึ้นในเวลา
ฉับพลัน ไม่เหมาะกับการทํางานกับวงจรที่ มีความละเอี ยดสู ง และไม่

[1] ธนวัฒน์ แซ่ ไล, สุ รกิ ต อมประนาม, และ ธี รพงษ์ ฉิ มเพชร. 2559
“ตัวควบคุม พีไอดี สํ าหรับการควบคุมตําแหน่ งแบบเชิงเส้ นบนอาร์
ดูโน” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั
[2] ไชโย จิบโคกสู ง และสุ ทธิ พงษ์ เอกพันธ์ชยั ,เดชอาจารย์ดร.ณัฐดนัย
ตัณฑวิรุฬห์.“ชุ ดทดลองระบบควบคุมระดับนํา้ สํ าหรับการเรียนการ
สอนวิ ช าการควบคุ ม อั ต โนมั ติ ”ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ องกล
(กําแพงแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กําแพงแสน).
[3] นายวุฒิธ รรม ดัด ธุ ย าวัตร. 2556. “ตั ว ควบคุ มพีไอดีเ ชิ ง ขนานที่มี
หน่ ว ยปรั บ ถ่ ว งนํ า หนั ก ” สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้า. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี .
[4] อาจารย์ธรรมนูญ อุดมมัน่ . “Solder paste ในอุตสาหกรรมประกอบ
อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร.
[5] นายธนวัฒ น์ โพธิ์ งาม. 2555 “การออกแบบตั ว ควบคุ ม แบบ PI
สํ า หรั บ การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ข องเตาอบเหล็ ก ชนิ ด WALKING
HEARTH ในขั้นตอนเตรียมการผลติ”
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การออกแบบระบบควบคุมสํ าหรับแขนกลคัดแยกชินงานอัตโนมัติ
Control System Design For Automate Sorting Robotic Arm
วิชชุ พงษ์ วิบูลเจริญ อรอุษา แซ่ กอ ณรงค์ ชัย ศักดิ=กลุ พิทักษ์ ธนาฒน์ สุ กนวล และ ไมตรี ธรรมมา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถนนสุ รนารายณ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา 30000 โทรศัพท์ 044 233 000 E-mail: Vichupong@gmail.com

บทคัดย่ อ
บทความนี นําเสนอการออกแบบระบบควบคุ ม ตํา แหน่ ง
สําหรับแขนกลคัดแยกชินงานอัตโนมัติดว้ ยระบบควบคุมระบบปิ ด โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือปรับปรุ งผลการตอบสนองของระบบให้เสถียรมากขึน
รวมทังกําจัด ค่ า ผิ ด พลาดที เ กิ ด จากระบบการควบคุ ม แบบเปิ ดในการ
ควบคุ ม ตําแหน่ งของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง และช่ วยอํานวยความ
สะดวกแก่ผใู ้ ช้งานจริ ง ระบบควบคุมระบบควบคุมตําแหน่ งสําหรับแขน
กลคัดแยกชินงานอัตโนมัติประกอบไปด้วยชุดขับมอเตอร์ และชุดขับแขน
กล โดยใช้เอ็นโค้ดเดอร์ เป็ นตัวตรวจจับ ความเร็ วของมอเตอร์ และใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM9 ของ Lego รุ่ น EV3 เป็ นตัวควบคุม เขียน
โปรแกรมควบคุ มโดยใช้ Matlab/Simulink แสดงผลแบบเวลาจริ งผ่าน
พอร์ ตอนุกรม ผลของการทดลองพบว่าการออกแบบตัวควยคุมแบบพีไอ
สามารถควบคุมตําแหน่งของแขนกลได้ตามทีตอ้ งการ
คําสํ าคัญ : ระบบควบคุ ม ตําแหน่ ง, แขนกลคัด แยกชิ น งานอัตโนมัติ,
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง,ตัวควบคุมแบบพีไอ

Abstract
This research presents a design of position control system
for automate sorting robotic arm using closed loop control system. The
design targets to improve the system response to be more stabilized as
well as to remove errors caused by open loop system with regard to dc
motor position control. It helps facilitate real users of the position
control system for automate sorting robotic arm which comprises motor
driver by applying encoder to detect motor speed and ARM9
microcontroller of EV3 lego family as controller. The control program
is based on Matlab/Simulink and results displayed on a real time basis
on computer monitor via serial port. Based on the study, the designed PI
controller can control the position of automate sorting robotic arm as
required.
Keywords: position control system, automate sorting robotic , dc
motor, PI controsller

1.บทนํา
ในปั จ จุ บ ัน เทคโนโลยี ด้า นต่ า ง ๆ ได้ พ ฒ
ั นาอย่ า งรวดเร็ ว
โดยเฉพาะในโรงงานอุ ตสาหกรรมได้มี ก ารนําเอาหุ่ น ยนต์ม าใช้แ ทน
แรงงานมนุ ษย์ สําหรั บกระบวนการผลิ ตในทางอุ ตสาหกรรม หุ่ นยนต์
แขนกลถื อว่าเป็ นส่ วนสําคัญและได้เข้ามามีบทบาทเป็ นอย่างมากในการ
ผลิ ตหลายๆขัน ตอน โดยเฉพาะอย่างยิง ในส่ วนของการหยิ บ จับ และ
เคลื อนย้ายวัตถุ จากตําแหน่ งหนึ งไปยังอี กตําแหน่ งหนึ ง ซึ งพบมากใน
กระบวนการผลิ ตแทบจะทุกประเภท ดังนันการควบคุมให้หุ่ นยนต์แขน
กลเคลือนทีและหยิบจับวัตถุได้อย่างถูกต้องและแม่นยํา หรื อให้เกิดความ
ผิ ด พลาดน้ อ ยที สุ ด เท่ า ที เ ป็ นไปได้ ย กตัว อย่า งเช่ น การควบคุ ม แขน
หุ่ นยนต์หยิบจับชินงาน จําเป็ นจะต้องควบคุมแขนของหุ่ นยนต์ให้มีความ
ถูกต้องและแม่นยํามากทีสุด ซึ งถ้าการควบคุมแขนของหุ่ นยนต์ไม่มีความ
ถู ก ต้ อ งและแม่ น ยํา ที เ พี ย งพอ หรื อเกิ ด ความผิ ด พลาดขึ นก็ อ าจจะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายหรื อกระบวนการผลิ ต ไม่ เ ป็ นไปตามความ
ต้องการ ดังนันเพือทีจะออกแบบตัวควบคุมให้หุ่ นยนต์แขนกลทํางานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด จําเป็ นต้องอาศัยหลักการออกแบบตัวควบคุม
ให้ มี ค วามเหมาะสมกับ การใช้งานของแขนกลนัน ด้วย รวมไปถึ งการ
ออกแบบตัวควบคุมเพือลดความผิดพลาดในการเคลือนที
ในบทความ [1-3] ได้นาํ เสนอการประยุกต์ใช้ Lego การสร้าง
ระบบสมองกลฝังตัวแบบต่างๆ ทังในการสร้ างแบบจําลองและออกแบบ
ระบบอัติโนมัติ รวมทังประยุกต์ใช้นด้านการสื อสาร [4] ในบทความนี จึง
ได้ มุ่ ง เน้ น ที จ ะนํา วิ ธี ก ารควบคุ ม แบบป้ อนกลับ มาใช้ เพื อ ลดความ
ผิดพลาดในการทํางานของแขนกลโดยนําตัวควบคุมชนิ ด P และ PI มาใช้
ในข้อต่อช่วง ฐาน (Base) ข้อศอก (Elbow) มือจับ (Gripper) และได้นาํ ชุ ด
การเรี ยนรู ้ หุ่นยนต์ Lego EV-3 มาใช้ในการจําลองการทํางานของระบบ
แขนกล โดยออกแบบการทํางานในรู ปแบบ 3 แกน เพือหยิบจับชิ นงาน
จากตําแหน่ งหนึ งไปยังอีกตําแหน่ งทีตอ้ งการเพือคัดแยกชิ นงานด้วยการ
ตรวจวัดค่าสี และใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink ในการออกแบบและ
ควบคุ มการทํางานของแขนกลคัดแยกชิ นงานโดยการตรวจจับค่าสี ด้วย
ระบบอัตโนมัติ
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2. การหาแบบจําลองคณิตศาสตร์

(3)

การจํ า ลองระบบด้ ว ยสมการทางคณิ ตศาสตร์ เพื อ หา
ความสัม พัน ธ์ ข องระบบในรู ป ของฟั ง ก์ชัน ถ่ ายโอน และนําเอาไปใช้
ทดสอบหาเสถียรภาพของระบบ หรื อหาผลตอบสนองของระบบ การหา
ค่าทรานเฟอร์ ฟังก์ชันของมอเตอร์ สําหรั บ การเริ ม ต้น หาแบบจําลอง
แสดงดังบล็อกไดอะแกรมในรู ปที 1

เปอร์ เซนต์ค่าพุ่งเกิ นสู งสุ ด ( %overshoot, M p ) และอัตราความหน่ วง
ของระบบ อาศัยสมการดังนี
(4)
เมื อกําหนดให้ค่าอัตราขยายของตัวควบคุ มมี ค่าเป็ น 1 ฟั งก์ชันถ่ ายโอน
สําหรับตัวควบคุมและระบบวงปิ ด สามารถเขียนแสดงได้ดงั นี

G (s) =

รู ปที 1 บล็อกไดอะแกรมพืนฐานของระบบมอเตอร์
โดยทรานเฟอร์ ฟังก์ชันพืนฐานของระบบสมการอันดับสอง
แสดงดังสมการที 1
(1)

kω m
s + 2ζωn s + ωn2 (1 − k )
2

(5)

3 การเก็บข้ อมูลและการประมาณค่ า
การทดลองนี จะทํา การเก็ บ ข้อ มู ล อิ น พุ ตและเอาต์พุต เพื อ
นําไปคํานวณหาแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้เทคนิ คการประมาณ
ค่าพารามิ เตอร์ ในการทดลองนี ได้สร้ าง การป้ อนกลับอย่างง่ายด้วยตัว
ควบคุมแบบ P ที Setpoint 90 องศา

ค่ า พารามิ เ ตอร์ ไ ด้ แ ก่ ค่ า อัต ราขยาย k ค่ า ωn (natural
frequency) และค่ า ζ (damping ratio) ค่าพารามิ เ ตอร์ ท งั หมดจําเป็ น
จะต้องใช้การประมาณค่าจากการทดลองเพือใช้ในการหาแบบจําลองของ
ระบบป้ อนกลับดังรู ปที 2
รู ปที 3 แบบจําลองการเก็บข้อมูล
นําสัญญาณทีได้จากการทดลองมาประมาณค่าโดยได้ค่าดังนี
ดังนี Tr = 0.216 วินาที Ts = 0.9 วินาที , Mp = 26 , %Mp = 28.8% และ
Tp = 0.3 วินาที ตามลําดับ
รู ปที 2 บล็อกไดอะแกรมของระบบปิ ด
ในการหาแบบจําลองของระบบควบคุมตําแหน่ งมอเตอร์ ไฟฟ้
สกระแสตรงอาศัยการวัดค่าช่ วงเวลาขาขึน (rise time, Tr ) โดยเลื อกใช้
ช่วงเวลาทีการตอบสนองไต่ระดับจาก 0% ถึ ง 100% ของการตอบสนอง
ทางเวลาดังสมการที 2
(2)
และช่วงเวลาขนาดสู งสุ ด (peak time, Tp ) ดังนี

รู ปที 4 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบวงปิ ดที 90 องศา
จากการพิจารณากราฟเอาต์พุตและคํานวณจากสมการ ค่าการ
ตอบสนองที setpoint 90 องศา ช่ วงเวลาขึน ( Rise time ) อยูท่ ี 0.395
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วิน าที ความถี ธ รรมชาติ อยู่ที 5.5696 Hz เปอร์ เ ซ็ น ต์ค่าพุงเกิ น สู งสุ ด
ประมาณ 15.18% และอัต ราความหน่ ว งของระบบ 0.5145 นํ า
ค่าพารามิเตอร์ แทนลงในสมการที (5)

กําหนดค่าพุ่งเกิ น น้อยกว่า 10% และค่า Ts ไม่เ กิ น 1.5 วิน าที จะได้
ตําแหน่งทางเดินรากทีตอ้ งการดังรู ปที 8

รู ปที 5 ฟังก์ชนั ถ่ายโอนทีอินพุต 90 องศา
สามารถเปรี ยบเทียบผลทีได้จากกราฟรู ปที 6 เพือเปรี ยบเทียบ
ระหว่างผลทีได้จากการคํานวณสมการถ่ายโอน ทีเปรี ยบเทียบกับเอาต์พตุ
ทีวดั จริ งจะเห็นได้ว่ามีผลลัพธ์สอดคล้องกัน

รู ปที 8 ผลตอบสนองทางเวลาจากการหาทางเดินของราก
จากผลตอบสนองทางเวลาจากการหาทางเดิ นของรากของระบบ
ควบคุ มตําแหน่ งในรู ปที 8 ได้ค่าพุ่งเกิ น 8.61% และค่า Ts=1.53 วินาที
ค่าพารามิเตอร์ ของตัวควบคุม Kp = 0.64 และ KI = 0.034

5. ผลการจําลองสถานการณ์ และผลการทดลอง
รู ปที 6 การคํานวณสมการถ่ายโอนเปรี ยบเทียบกับเอาต์พตุ ทีวดั จริ ง

ผลการจํา ลองสถานการณ์ ก ารออกแบบตัว ควบคุ ม แบบพี ไ อ
สํา หรั บ ระบบควบคุ ม ตํา แหน่ ง แขนกลคัด แยกชิ น งานอัต โนมัติ ใน
ตําแหน่งทีกาํ หนด แสดงดังรู ปที 9 และ 10 ตามลําดับ

4 การออกแบบตัวควบคุมแบบ P และ PI
จากฟังก์ชนั ถ่ายโอนของระบบทีกล่าวมาข้างต้น สามารถหา
ค่าพารามิเตอร์ ตวั ควบคุม PI ด้วยวิธี ทางเดินของราก ดังรู ปที 7

รู ปที 9 บล็อกไดอะแกรมแสดงการจําลองสถานการณ์ระบบควบคุม
ตําแหน่ง

รู ปที 7 การหาทางเดินของราก
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เอกสารอ้ างอิง
รู ปที 10 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบควบคุมตําแหน่ง
จากผลจําลองสถานการณ์
ผลการทดสอบการออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอสําหรั บระบบควบคุม
ตําแหน่ งแขนกลคัดแยกชิ นงานอัตโนมัติ ในตําแหน่ งที กาํ หนด ผลการ
ทดลองทีได้สามารถควบคุมไปยังตําแหน่งทีตอ้ งการได้ โดยมีค่าผิดพลาด
เป็ นศูนย์ ดังแสดงในรู ปที 11

รู ปที 11 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบควบคุมตําแหน่งจากผลการ
ทดลอง

[1] B. S. Heck, N. S. Clement, and A. Ferri, “A LEGO experiment for
embedded control system design,” IEEE Control Syst. Mag., vol. 24,
no. 5, pp. 61-64, Oct. 2004.
[2] S. H. Kim and J. W. Jeon, “Introduction for freshmen to embedded
system using LEGO Mindstorms,” IEEE Trans. Educ., vol. 52, no.1,
pp. 99-108, 2009.
[3] A. Behrens, L. Atof, R. Schwann, B. Nuemann, R. Scnitzler, J.
Balle. T. Herold, A. Telle, T. G. Noll, K. Hameyer, and T. Aach,
“MATLAB meet LEGO Mindstorms—A freshmen introduction course
into practical engineering,” IEEE Trans. Educ., vol. 53, no. 2, pp.306317, 2010.
[4] B. H. Ferri, S. Ahmed, J. E. Michaels, E. Dean, C. Garyet, and
S.Shearman, “Signal processing experiments with the LEGO
MindstormsNXT kit for use in signals and systems course,” in Proc.
American Control Conference., pp. 3787–3792, 2010.

ประวัตผิ ู้เขียนบทความ

6. สรุ ปผลการทดลอง
บทความนี นาํ เสนอการออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอสําหรั บ
แขนกลคัดแยกชิ นงาน ซึ งเป็ นตัวควบคุมทีมีความสําคัญในการควบคุ ม
ระบบ โดยใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink ในการออกแบบระบบ
ควบคุมซึ งใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ของ LEGO รุ่ น EV3 เป็ นตัวควบคุม
ผลทีได้จากการควบคุมตําแหน่ง ตําแหน่งทีได้ยงั ไม่เป็ นไปตามทีกาํ หนด
ระบบควบคุมแบบพียงั มีค่าผิดพลาดในการควบคุมระบบ ถ้าต้องการให้
ค่าผิดพลาดเป็ นศูนย์สามารถทําได้โดยเพิมตัวควบคุมแบบพีไอ โดยอาศัย
ฟังก์ชนั ถ่ายโอนของระบบ จากผลการจําลองสถานการณ์และการทดลอง
พบว่าการออกแบบระบบควบคุ ม ตําแหน่ งของแขนกลสามารถใช้ต ัว
ควบคุมแบบพีไอในการเคลื อนทีไปยังตําแหน่ งและทิศทางทีตอ้ งการได้
ตามทีกาํ หนด

7. กิตติกรรมประกาศ
เครื องมื อ สํา หรั บ ทํา การทดลองได้ ค วามอนุ เ คราะห์ จ าก
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ และ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอี ส าน และ
งบประมาณสนับ สนุ น จากคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงขอขอบคุณมา ณ ทีน ี

ผูช้ ่วยศาสตรจารย์วิชชุพงษ์ วิบูลเจริ ญ ปั จจุบนั เป็ น
อาจารย์ทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
งานวิจยั ทีสนใจ ระบบอัตโนมัติ ระบบควบคุม
แบบคงทน
นางสาวอรอุ ษา แซ่ ก อ นัก ศึ ก ษาชัน ปี ที 3 สาขา
วิศวกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสี มา
นายณรงค์ชยั ศักดิกุลพิทกั ษ์ นักศึกษาชันปี ที 3
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสี มา
นายธนาฒน์ สุ ก นวล อาจารย์ป ระจํา สาขา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอี ส าน งานวิ จ ัย ที ส นใจ เทคโนโลยี
วงจรรวม การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
นายไมตรี ธรรมมา อาจารย์ ป ระจํา สาขา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน งานวิจยั ทีสนใจ ระบบอัตโนมัติ
ระบบควบคุมแบบปรับตัว
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การสร้ างสั ญญาณอลวนแบบม้ วนคู่ด้วยโปรแกรม Matlab Simulink
Implement Even-Scroll Chaotic Generator Based on Matlab Simulink
ถนอมศักดิ8 โสภณ เสถียรพร ออมไธสง ขนิษฐา วรรณคง ธนาฒน์ สุ กนวล และวิชชุ พงษ์ วิบูลเจริญ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744ถนนสุ รนารายณ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา 30170โทรศัพท์ 086-5813680E-mail: vichupong@gmail.com

บทคัดย่ อ

1.บทนํา

บทความนี นาํ เสนอการประยุกต์ใช้สญ
ั ญาณอลวนแบบม้วน
คู่ (Even-scroll Chaos signal) โดยใช้โปรแกรม Matlab\Simulink
ในการออกแบบและสร้ างสัญญาณอลวนแทนการสร้ างสัญญาณ
ด้วยอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์เพือให้มีความง่ายต่อการปรั บเปลี ยน
สภาวะอลวน และลดปั ญ หาที เ กิ ด จากความคลาดเคลื อ นของ
สั ญ ญาณอลวนที ม ัก เกิ ด จากความร้ อ นและอายุ ก ารใช้ ง านที
เสื อมสภาพตามระยะเวลาทีใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ผล
การจําลองสถานการณ์ ด้วยโปรแกรม Matlab\Simulink และการ
สร้ างสัญญาณอลวนด้วยประมวลผลและส่ งออกสัญญาณ ด้ว ย
บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Due พบว่าสัญญาณอลวนที
สร้างขึนสามารถนําไปใช้งานแบบเวลาจริ งได้เป็ นอย่างดี

ธรรมชาติของสัญญาณอลวนมีลกั ษณะทียงุ่ เหยิงและไร้ ระเบียบแต่
ในความเป็ นจริ งนันหากนําสัญญาณอลวนมาใช้ก็จะเกิ ดประโยชน์
ได้เป็ นอย่างมาก ในปั จจุบนั สัญญาณอลวน (Chaos) ได้รับความ
สนใจและนําไปประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่ หลายในงานทางด้าน
วิศวกรรม เช่น การประยุกต์ทฤษฎีอลวนกับการขับเคลือนหุ่ นยนต์
เนื องจากสัญญาณอลวนมี ล ัก ษณะยุ่งเหยิง หรื อเกิ ด แบบเชิ งสุ่ ม
(Random) จึงสามารถนําสัญญาณมาขับเคลื อนให้หุ่นยนต์ประเภท
ลาดตระเวน หุ่ น ยนต์ ต รวจจับ ทุ่ น ระเบิ ด โดยใช้ ว งจรกํา เนิ ด
สั ญ ญาณอลวนรู ปแบบต่ า ง ๆ การนํา สั ญ ญาณอลวนมาใช้ ใ น
ระบบสื อสารทีมีการเข้ารหัส การเข้ารหัสสําหรับเสี ยงเพือป้ องกัน
การดัก ฟั งของบุ ค คลที ส าม โดยค่ า ที เ กิ ด ขึ น จะถู ก กํา หนดโดย
เงือนไขเริ มต้นจึงสามารถนําเอาปรากฏการณ์มาใช้กบั การเข้ารหัส
ลับ โดยการนํา เอาข้อ มู ล หรื อ สั ญญาณมาเข้า กระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ กบั สัญญาณอลวน และการประยุกต์ใช้สัญญาณอลวน
กั บ การผสมของเหลวยั ง มี บทบาทสํ า คั ญ มากทั งในด้ า น
เกษตรกรรม และการผลิ ตสิ นค้าหลายอย่าง ในด้านอุตสาหกรรม
การผสมต่าง ๆ เช่นอุตสาหกรรมเคมีอาหารและยา การปั นผสมไบ
โอดี เซลทีตอ้ งการปั นผสมทีรวดเร็ ว [1-3] โดยทําการขับเคลื อน
มอเตอร์ ซ ึ งเป็ นตัวเริ มต้นการปั นแบบผสมเป็ นแบบอลวนแทนที
จะเป็ นแบบปกติ โดยพบว่าการเคลือนนี เป็ นการเพิมประสิ ทธิ ภาพ
ในกระบวนการปั นผสมไบโอดีเซล [4]
ในบทความ [5] ได้นาํ เสนอการประยุกต์ใช้สัญญาณอลวน
เพือแก้ไขมี ขอ้ จํากัดที เกิ ดจากการสร้ างวงจรอลวนเนื องจากการ
สร้างวงจรอลวนด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์เกิ ดความคลาดเคลื อน
และทําให้การสร้างสภาวะอลวนมีการเปลียนแปลงโดยมักเกิ ดจาก
อายุการใช้งานและเกิ ดจากความร้ อนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
[6-7] งานวิ จ ัย นี นํา เสนอการออกแบบและสร้ า งวงจรกํา เนิ ด
สัญญาณอลวนแบบม้วนคู่โดยอาศัยตัวเหนี ยวนําเสมือนด้วยการใช้
ไมโครคอลโทรลเลอร์ Arduino รุ่ น Due และโปรแกรม
Matlab\Simulink โดยสร้างวงจรกําเนิ ดสัญญาณอลวนแบบม้วนคู่
และส่ งออกในรู ปสัญญาณ PWM (Pulse Width Modulation)

คําสํ าคัญ : สัญญาณอลวนแบบม้วนคู่, วงจรฉัว, วงจรไม่เป็ นเชิ ง
เส้น, สัญญาณอลวน

Abstract
This research proposes an implementation of Even-Scroll
Chaotic Generator Based on Matlab Simulink. The Matlab
Simulink program is used to design and implement chaos signal
in place of conventional implementation through electronic
devices. This is mainly to facilitate changes in chaotic criteria
and decrease problems caused by deviation of chaos signal which
are often attributed to heat and deterioration in proportion to life
of usage of electronic devices. The successful realization of the
Even-Scroll Chaotic Generator by using the controller designed
on MATLAB/Simulink was shown by the obtained simulation
results. Moreover, the implementation of processing and
exporting chaos signal by using analogue outputs of Arduino
Due microcontroller board, the Even-Scroll Chaotic Generator
was achieved on a real time.
Keywords: even-scroll chaotic generator, chua circuit, non-linear
circuit, chaos signal
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เพือให้สามารถนําสัญญาณอลวนม้วนคู่แบบต่างๆไปประยุกต์ใช้
งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ม้วนอลวนแล้ว ต่อไปจึ งคํานวณหาค่าความต้านทานในวงจร
การสร้างม้วนอลวนได้ดงั ต่อไปนี

2. สัญญาณอลวนแบบม้ วนคู่และการออกแบบวงจร

R2 j ,2

r2 j =

การม้ว นอลวนเป็ นพฤติ ก รรมที เ กิ ด จากจุ ด ทํา งานที ไ ม่
เสถี ยร ซึ งมี ลกั ษณะเป็ นการลู่เข้าหาจุดทํางานแต่ไม่สามารถทีจะ
คงสภาวะสมดุ ล ณ จุ ดทํางานนันได้ และจะเกิ ดการไถลจากจุ ด
ทํางานเดิมไปยังจุดทํางานใหม่โดยมีลกั ษณะลู่เข้าสู่ จุดทํางานนันๆ
แต่ ไ ม่ ส ามารถคงสภาวะสมดุ ลที จุ ด ทํ า งานใหม่ ไ ด้ การ
เปลียนแปลงทีเกิดขึนนี แม้จะเกิดซํา ๆ กัน แต่ก็ไม่สามารถบอกได้
ชัดเจนว่าจุดทํางานทีแน่ นอนอยูท่ ีตาํ แหน่ งใด พฤติกรรมทีเกิ ดขึน
ในลักษณะนี จึงเรี ยกว่า “การม้วนอลวน”(chaotic scroll) การสร้ าง
การม้วนอลวนอาศัยวงจรออปแอมป์ ให้กาํ เนิ ดการม้วนเป็ นจํานวน
คู่ ห รื อคี ก็ ไ ด้ การทํ า งานของวงจรอาศั ย หลั ก การเชิ งเส้ น
แบบต่อเนื องเป็ นช่วง การม้วนอลวนจํานวนคู่ คือ ลักษณะทีแสดง
การลู่ เข้าหาจุดทํางานทีไม่สามารถคงสภาวะการทํางานให้อยู่จุด
นันได้โดยจุดทํางานทีมีลกั ษณะนี จะมีจาํ นวนเท่ากับจํานวนคู่เช่ น2
4 6 เป็ นต้น การนําสัญญาณอลวนมาควบคุมไม่สามารถกระทําได้
โดยตรง ต้อ งมี ก ารปรั บ เปลี ย นสั ญ ญาณเพื อ ให้ ส ามารถนํา ไป
ควบคุ มได้แต่ยงั คงพฤติกรรมความอลวนไว้คงเดิ ม แสดงดังรู ปที
2.1

=

R2 j ,1

Esat 1 + (−1) j
−
( j = 1, 2,3, 4,5)
E6− j
2

G5 = −
G5− j = G6− j +

 1 
( −1) j 1 + ( −1) j
+ r2 j  

R3 
2
  1 + r2 j +1 

r0 =

r2 j +1 =

r2 j = [ r0

r2

r4

r6

1  R02 


R3  R01 

r8

R02
= − R3G8
R01

R2 j +1,2
R2 j +1,1

1 + (−1) j

+ r2 j 
(−1) j 
2


=
R3 (G4− j − G5− j )

i

Ei+1 =

2∑ (G j − G j −1 ) E j
j =1

(G − Gi )

− Ei (i = 1, 2,3, 4)

(1)

จากสมการที (1) เป็ นการหาจุดพักแรงดันของวงจรกาสร้ าง
ม้ว นอลวนที มี จ าํ นวน 6 วงม้ว นซึ งจะได้ค่ า แรงดัน ที จุ ด พัก
แรงดัน เมื อได้ค่าแรงดันไฟฟ้ าที จุดต่าง ๆ ของวงจรสร้ างการ

(4)
(5)
(6)

r10 ]

และ
r2 j +1 = [ r3

r5

r7

r9

r11 ]

= [ 6.9636 9.4380 13.2402 23.7149 66.1952] Ω

ซึ งมีโครงสร้ างหลักแสดงในรู ปที 2.2 วงจรเต็มรู ปเพือกําเนดการ
ม้วนอลวนแบบคู่แสดงดังรู ปที 2.3 โดยโครงข่ายออปแอมป์ มีการ
ต่อแบบกลับเฟสและไม่กลับเฟสสลับกัน หากคํานวณอัตราขยาย
ของโครงข่ายออปแอมป์ ตามรู ปที 2.2 สําหรับค่าจุดพักแรงดันจาก
E − E พบว่า มี ค่ าอัต ราขยาย 71.5 26.3 15.1 11.1 และ 8.42
ตามลํา ดั บ เมื อ คู ณ ค่ า แรงดัน E − E ด้ ว ยอัต ราขยายเหล่ า นี
ตามลําดับพบว่าผลคูณเท่ากับ 14.3 โวลต์ ซึ งเป็ นระดับอิมตัวของ
เอาต์พตุ ของโครงข่ายพอดี
5

1

การกําหนดจุดพักแรงดันไฟฟ้ าให้กบั โครงข่ายของวงจรซึ ง
เป็ นการนํา ไปสู่ ก ารสร้ า งการม้ว นอลวนโดยมี ก ารกํา หนด
แรงดันเริ มต้นของวงจรค่าความนําในวงจรเพือให้ได้ค่าทีมีความ
เหมาะต่อการกําเนิ ดการม้วนอลวน [8] แสดงดังสมการที (1)
การกําหนดค่าต่างๆเพือนําไปใช้หาค่าจุดพักแรงดันลําดับต่อไป
และค่าความต้านทานต่างๆของวงจรสร้างการม้วนอลวนดังนี

(3)

= [ 0.6400 8.4736 10.1016 15.1516 25.2966 71.5000] Ω

1

รู ปที 2.1 บล็อกไดอะแกรมของระบบ

(2)

5

รู ปที 2.2 โครงข่ายออปแอมป์ สําหรับกําเนิ ดการม้วนอลวน
จากวงจรกํา เนิ ด สั ญ ญาณอลวนแบบม้ว นคู่ โ ดยอาศัย ตัว
เหนี ยวนําเสมือน [8] สามารถเขียนสมการได้น ี
C1

dV1 1
= (V2 − V1 ) − f (V1 )
dt R

C2

dV2 1
= (V1 − V2 ) + i L
dt
R

L

diL
= −V2
dt
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เมือ V V และ i คือแรงดันตกคร่ อม C C และกระแส
ทีไหลผ่านตัวเหนี ยวนํา L ตามลําดับส่ วน f (V ) คื อ สมการ
ลักษณะสมบัติของความต้านทานแบบไม่เป็ นเชิ งเส้น
1

2

L

1

2

1

n−1

f (V1 ) = G n−1 V1 + 0.5∑ (Gi−1 − Gi ){ V1 + Ei − V1 − Ei }

(10)

(ค) สัญญาณอลวนแบบ4 วงม้วน ในโดเมนเวลา

i =1

3. การสร้ างสัญญาณอลวนด้ วย Matlab\Simulink
อาสํยสมการของวงจรกําเนิ ดสัญญาณอลวนแบบม้วนคู่โดย
อาศัยตัว เหนี ยวนําเสมื อนในสมการที (7) – (10) จะได้ผลการ
จําลองสถานการณ์ ในโดเมนเวลาและในปริ ภูมิสเตตดังรู ปที 3.1
และสามารถเขี ยนโปรแกรมได้ด ังรู ป ที 3.2(ก) สมการลัก ษณะ
สมบัติของความต้านทานแบบไม่เป็ นเชิ งเส้น f (V ) และสามารถ
แทนค่าพารามิเตอร์ ได้ดงั รู ปที 3.2(ข)

(ง) สัญญาณอลวนแบบ 4 วงม้วน ในปริ ภูมิสเตต

1

(ก) สัญญาณอลวนแบบ 2 วงม้วน ในโดเมนเวลา

(จ) สัญญาณอลวนแบบ 6 วงม้วน ในโดเมนเวลา

(ฉ) สัญญาณอลวนแบบ 6 วงม้วน ในปริ ภูมิสเตต
รู ปที 3.1 สัญญาณของวงจรกําเนิ ดสัญญาณอลวนแบบม้วนคู่โดย
อาศัยตัวเหนี ยวนําเสมือนทีสร้างจากโปรแกรม MatlabSimulin

(ข) สัญญาณอลวนแบบ 2 วงม้วน ในปริ ภูมิสเตต

(ข)
(ก)
รู ปที 3.2 การสร้างวงจรกําเนิ ดสัญญาณอลวนแบบม้วนคู่ดว้ ย Matlab\Simulink
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4. ผลการทดลอง
ในส่ ว นของการทดลองนํ า สั ญ ญาณอลวนที ส ร้ า ง ด้ ว ย
โปรแกรม Matlab\Simulink ส่ งสัญญาณออกในรู ปสัญญาณ PWM
ด้วยบอร์ ด Arduino มีอุปกรณ์แสดงดังรู ปที 4.1 เมือนําสัญญาณไป
ควบคุ ม มอเตอร์ ไ ฟฟ้ ากระแสตรงขนาดเล็ ก และวัด ผลของ
สั ญ ญาณด้ ว ยออสซิ ล โลสโคป ในการควบคุ ม ความเร็ ว ของ
มอเตอร์ แ ละควบคุ ม ทิ ศ ทางการหมุ น ของมอเตอร์ ได้ผ ลการ
ทดลองดังรู ปที 4.2

การทดลองส่ งสัญญาณควบคุมในรู ปสัญญาณ PWM โดยบอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถสร้
ส ามารถสร้ า งสั ญ ญาณควบคุ ม ให้ มี
พฤติ ก รรมข องสั ญญาณอลวนตามที ไ ด้ออกแบบ และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ ตามจํานวนม้วนคู่ของสัญญาณอลวนที
ต้องการ

6.กิตติกรรมประกาศ
อุปกรณ์ แ ละเครื องมื อที ใ ช้สําหรั บทําการทดลองได้ความ
อนุ เ คราะห์ จ าก สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ และสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงขอขอบคุณมา ณ ทีน ี

7.เอกสารอ้ างอิง

รู ปที 4.1 การติดตังอุปกรณ์ส่งสัญญาณอลวนแบบม้วนคู่

(ก) สัญญาณควบคุมความเร็ วของมอเตอร์

(ข) สัญญาณควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์
รู ปที 4.2 การส่ งสัญญาณอลวนแบบม้วนคู่

5.สรุปผลการทดลอง
วงจรกํ า เนิ ดสั ญ ญาณอลวนแบบม้ ว นคู่ โ ดยอาศั ย ตั ว
เหนี ยวนําเสมื อน สามารถสร้ างวงจรด้วยอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์
และอาศัยความสัมพันธ์ของสมการแบบไม่เป็ นเชิ งเส้นของวงจร
เพือเขี ยนโปรแกรมสําหรั บสร้ างสัญญาณควบคุ มด้วยโปรแกรม
Matlab\Simulink นัน พบว่าจากผลการจําลองสถานการณ์และผล
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บทคัดย่อ

บทความนี้นาํ เสนอการออกแบบและประยุกต์ใช้งานตัวควบคุม
พีไอดี สําหรับควบคุมระบบลูกตุม้ ผกผันแบบจุดหมุนเคลื่อนที่บนตัวรถ
ซึ่งจะมีองค์ประกอบสําคัญอยู่ 2 ส่ วน คือ ตัวรถและลูกตุม้ ระบบลูกตุม้ ผกผัน
ซึ่ งเป็ นระบบที่ไร้เสถียรภาพเมื่อลูกตุม้ อยูใ่ นตําแหน่งสภาพคงที่ในแนวดิ่ง
และมีความพลศาสตร์ สูง ดังนั้นการควบคุมระบบจึงทําได้ยาก การหา
แบบจําลองคณิ ตศาสตร์ของระบบจะพิจารณาพฤติกรรมทางด้านพลศาสตร์
ของระบบร่ วมกับการใช้กฎการเคลื่อนที่ขอ้ ที่ 2 ของนิ วตัน ในขณะที่ตวั
ควบคุมแบบพีไอดีจะถูกออกแบบโดยใช้วิธีเทคนิ คทางเดิ นของรากและ
จําลองสถานการณ์ เพื่อควบคุมระบบด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink
แต่อย่างไรก็ตามค่าพารามิเตอร์ ของตัวควบคุมที่ได้ยงั ไม่เหมาะสม ซึ่ งจะ
ทําการปรับปรุ งอีกเล็กน้อยเพื่อให้ได้ผลตอบสนองเอาต์พุตตามต้องการ
หลังจากนั้นนําค่ าพารามิ เตอร์ ที่ ได้ไปสร้ างตัวควบคุ มด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32F417IG เพื่ อ ทํา การควบคุ ม ระบบจริ ง ซึ่ งจากการ
ทดลองที่ได้แสดงให้เห็นว่าผลตอบสนองเอาต์พตุ จากการทดลองจริ งมีค่า
ใกล้เคียงกับค่าจากการจําลองสถานการณ์ และเมื่อมีการรบกวนระบบ ตัว
ควบคุ มยังสามารถกําจัด สิ่ งรบกวนและสามารถรัก ษาเสถี ยรภาพของ
ลูกตุม้ ผกผันให้อยูใ่ นตําแหน่งสภาพคงที่ในแนวดิ่งได้
คําสําคัญ: ระบบลูกตุม้ ผกผันแบบเชิงเส้น, ตัวควบคุมแบบพีไอดี, เทคนิค
ทางเดินราก

Abstract

This paper proposes the design and the implementation of
PID controller for controlling the inverted pendulum on a cart system.
The linear inverted pendulum control system consists of cart and
pendulum. The inverted pendulum is unstable when it is upright in a
vertical state and high dynamic. Thus, it is difficultly controlled. The
mathematic modeling system is considered by using the dynamic
behavior of system and apply Newton’s second law of motion for
analyzing the system, while the PID controller is designed by using the
root locus technique and simulation for control the system with

MATLAB/Simulink. However, the parameters of the controller are not
suitable. This will improve slightly to get the desired output response.
After that, the parameters were implemented by the microcontroller
STM32F417IG. The experimental results show that the output response
of the experiment is close to the simulation value. When it is disturbed
the controller can remove the disturbance and stabilize of the inverse
pendulum is upright in a stable state
Keywords: Inverted pendulum on a cart system, PID controller, Root
locus technique

1. บทนํา

ในสาขาวิศ วกรรมระบบควบคุ ม ถื อ ว่า ระบบลู กตุ ้ม ผกผัน
(Inverted Pendulum) เป็ นอี ก ระบบหนึ่ งที่ มี ค วามยากในการควบคุ ม
เนื่ องจากเป็ นระบบเป็ นพลวัติสูง ความไม่มีเสถียรภาพในสภาวะที่ไม่มี
การควบคุม (open loop unstable) ดังนั้น ระบบลูกตุม้ ผกผันจึงได้รับความ
นิ ย มอย่างแพร่ ห ลายในการนํา มาเป็ นระบบสํา หรั บ สาธิ ต เพื่ อ อธิ บ าย
พฤติ กรรมทางกายภาพ การออกแบบตัวควบคุ ม และการควบคุ มแบบ
ป้อนกลับเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบ [1] ระบบลูกตุม้ ผกผันมีท้ งั แบบ
หนึ่ งก้าน (single inverted pendulum) สองก้าน (double inverted pendulum)
และ สามก้าน (triple inverted pendulum) [2] ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มความยาก
ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ตัวควบคุมที่ใช้ในการควบคุมระบบ
ก็มี ห ลากหลายทั้งตัว ควบคุ ม แบบดั้งเดิ ม (classical controller) เช่ น ตัว
ควบคุมแบบพีไอดี [3-4] เป็ นตัวควบคุมที่ได้รับความนิยมเนื่องจากใช้ง่าย
และให้ผลตอบสนองเป็ นที่ น่าพอใจ และตัวควบคุ มแนวใหม่ (modern
controller) เช่ น ตัวควบคุ มแบบ Linear Quadratic Regulator (LQR) [5]
หรื อตัวควบคุมแบบ H ∞ [6] เป็ นต้น จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้
ว่าระบบลู ก ตุ ้ม ผกผัน เป็ นระบบที่ น่ าสนใจและมี ค วามท้าท้าย ดัง นั้น
งานวิจยั นี้ จึ งมี วตั ถุประสงค์ในการออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอดี ดว้ ย
เทคนิ ค ทางเดิ น ของราก โดยใช้ sisotool ในโปรแกรม MATLAB และ
ประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ STM32F417IG เป็ นตัวควบคุม
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2. ระบบลูกตุ้มผกผันแบบจุดหมุนบนตัวรถ
2.1 ส่ วนประกอบของระบบ

ระบบลูกตุม้ ผกผันแบบจุดหมุนบนตัวรถประกอบด้วยลูกตุม้ ที่
หมุนได้อย่างอิสระบนรถเข็นและมีเอ็นโค้ดเดอร์ เป็ นตัวตรวจวัดตําแหน่ง
เชิ งมุม และรถเข็นที่ เคลื่ อนที่ ในแนวระนาบด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ า โดยใน
สภาวะที่ ไ ม่ ไ ด้ค วบคุ ม ระบบลู ก ตุ ้ม ผกผัน จะเป็ นระบบที่ มี ค วามไม่
เสถี ย รภาพ กล่ า วคื อ ลู ก ตุ ้ม จะตกลงมาหากรถเข็ น ไม่ เคลื่ อ นที่ เมื่ อ
พิจารณาระบบจากรู ปที่ 1 จะเห็ นว่า มีแรงที่ กระทําต่ออินพุตของระบบ
คื อ แรง F ที่ ก ระทํา ต่ อ รถเข็น ในแนวนอนและผลลัพ ธ์ คื อ ตําแหน่ ง
เชิงมุมของลูกตุม้ (θ ) และตําแหน่งในแนวนอนของรถเข็น ( x)

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของระบบ
ตัวแปร
ความหมาย
(M)
มวลของรถเข็น
(m)
มวลของก้านลูกตุม้
(b)
สัมประสิ ทธิ์แรงเสี ยดทานของรถเข็น
(l)
ความยาวถึงจุดกึ่งกลางของก้านลูกตุม้
(I)
โมเมนต์ความเฉื่ อยของลูกตุม้
(g)
แรงโน้มถ่วงของโลก
(F)
แรงที่กระทําต่อรถเข็น
(x)
พิกดั ตําแหน่งของรถเข็น
(θ )
มุมของลูกตุม้ ในแนวดิ่ง

ปริ มาณ
5.4 kg
0.12 kg
0.1 N/m/sec
0.415 m
0.006 kg.m^2
9.81 m/s^2

(8)
(9)
( I + ml )Φ ( s ) s − mgl Φ ( s ) =
mlX ( s ) s
ฟั งก์ชน่ั การถ่ายโอนหมายถึงความสัมพันธ์ของเอาต์พตุ ต่ออินพุต โดยที่
เอาต์พตุ ของระบบนี้มีสองตัวแปร คือ Φ( s) คือ การเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง
ของก้านลูกตุม้ และ X(s) คือ การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งของรถเข็น ในขณะ
ที่อินพุตมีเพียงตัวแปรเดียว คือ แรงที่กระทําต่อรถเข็น กําหนดให้เป็ น
ั ถ่ายโอนของระบบจึงสามารถหาได้สองฟังก์ชนั คือ
U (s) ดังนั้น ฟั งก์ชน
X ( s ) s 2 bX ( s ) s − ml Φ ( s ) s 2 =
U ( s)
2

รู ปที่ 1 แผนภาพอิสระขององค์ประกอบทั้งสองของระบบลูกตุม้ ผักผัน

2.2 แบบจําลองคณิตศาสตร์

เมื่อพิจารณาแผนภาพอิสระของระบบในรู ปที่ 1 ผลรวมของ
แรงในทิศทางแนวนอนจะได้สมการการเคลื่อนที่ดงั นี้
(1)
Mx + bx + N =
F
โดยที่แรงปฏิกิริยา N คือ
(2)
N=
mx + mlθ cos θ − mlθ 2 sin θ
แทนสมการ (2) ลงในสมการ (1) จะได้
( M + m) 
x + bx + mlθ cos θ − mlθ 2 sin θ =
F (3)
ในขณะที่ผลรวมของแรงที่กระทําในแนวตั้งฉากกับก้านลูกตุม้ คือ
(4)
− mlx cos θ
( I + ml 2 )θ + mgl sin θ =
ทําการแปลงสมการ (3) และ (4) ให้เป็ นสมการเชิงเส้น โดยสมมุติให้
cos
=
θ
sin
=
θ
2

θ=

cos(π + φ ) ≈ −1
sin(π + φ ) ≈ −φ
φ2 ≈ 0

(5)

แทนสมการ (5) ลงในสมการ (3) และ (4) จะได้
( M + m) 
x + bx − mlφ =
u
2 
( I + ml )φ + mglφ =
−mlx

(6)
(7)
ทําการแปลงลาปลาซสมการ (6) และ (7) เพื่ อ หาฟั งก์ชัน ถ่ ายโอนของ
ระบบ โดยสมมติให้เงื่อนไขเริ่ มต้นเป็ นศูนย์ จะได้

2

2

Φ(s)
(s) =
Ppend=
U (s)

ml
s
q
2
b( I + ml ) 2 ( M + m)mgl
bmgl
s3 +
s −
s−
q
q
q

(10)

X (s)
Pcart
(s) =
=
U (s)

( I + ml 2 )s 2 − gml
q
b( I + ml 2 ) 3 ( M + m)mgl 2 bmgl
4
s +
s −
s −
s
q
q
q

(11)

เมื่อ
q = ( M + m)( I + ml 2 ) − (ml ) 2 

(12)

แทนค่าของพารามิเตอร์ในตารางที่ 1 ลงในสมการ (10) และ (11) จะได้
Ppend=
( s)

Φ(s)
0.3435s
=
U ( s ) s 3 + 0.01843s 2 − 18.58s − 0.3366

(13)

=
Pcart
(s)

X (s)
0.1843s 2 − 3.366
= 4
U ( s ) s + 0.01843s 3 − 18.58s 2 − 0.3366 s

(14)

3 การออกแบบตัวควบคุม
3.1 ตัวควบคุมพีไอดี

พื้นฐานของระบบควบคุมป้ อนกลับพิจารณาได้ดงั รู ป 2 จะเห็นได้
ว่าเอาต์พตุ ของตัวควบคุมก็คือสัญญาณอินพุตสําหรับควบคุมกระบวนการ
ในโดเมนเวลา สามารถหาได้ดงั นี้
u (t ) =
K p e(t ) + K i ∫ e(t )dt + K

d

de(t )
dt
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14.5( s + 0.6)( s + 7.5) 14.5s 2 + 117.45s + 65.25
=
s
s

รู ปที่ 2 ระบบควบคุมป้อนกลับ

(17)

เมื่ อเที ยบสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรในสมการ (17) กับสมการ
(16) จ=
ะ ไ ด้ K p 117.45,
=
K i 65.25 แ ล ะ K d = 14.5 แ ล ะ
ผลตอบสนองของระบบแสดงดังรู ปที่ 4 ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนด
Root Locus Editor for Open Loop 1(OL1)

8

โดยที่ตวั แปร (e) คือ ค่าผิดพลาดระหว่างค่าเป้าหมาย (r ) กับ
สัญญาณเอาต์พตุ ( y ) ซึ่ งความผิดพลาด (e) จะถูกส่ งไปยังตัวควบคุม
พีไอดี และตัวควบคุมจะประมวลผลทั้งอนุพนั ธ์ (Derivative) และ
ปริ พนั ธ์ (Integral) ค่าผิดพลาด แล้วจะได้สญ
ั ญาณควบคุม (Control Signal)
ซึ่งก็คือ (u ) จากนั้นสัญญาณควบคุมจะถูกส่ งไปควบคุมกระบวนการซึ่ง
จะประกอบไปด้วยเกณฑ์สดั ส่ วน (Proportional Gain: K p ) บวกกับ
เกณฑ์การปริ พนั ธ์ (Integral Gain : K i ) บวกกับเกณฑ์การอนุพนั ธ์
(Derivative Gain : K d )
ฟังก์ชนั ถ่ายโอนของตัวควบคุมพีไอดีหาได้จากการแปลงลาปลาซ
สมการ (15) จะได้
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รู ปที่ 3 ทางเดินรากของระบบหลังชัดเชยตัวควบคุมพีไอดี
Impulse Response

0.102

2

K d s + K p s + Ki
Ki
+ Kd s =
(16)
s
s
K p คือ เกณฑ์สดั ส่ วน K i คือ เกณฑ์การปริ พนั ธ์ และ K d

0.085

Kp +

0.068

Pendulum Angle (rad)

เมื่อ
คือ เกณฑ์การอนุพนั ธ์
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0

3.2 การออกแบบตัวควบคุมด้ วยเทคนิคทางเดินราก
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รู ปที่ 4 ผลตอบสนองของระบบหลังชัดเชยตัวควบคุมพีไอดี

4 ผลการทดลอง
4.1 การจําลองกระบวนการ

pendulum angle (rad)

การจําลองระบบจะใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink ซึ่ งเมื่อ
นําค่ าพารามิ เตอร์ ข องตัว ควบคุ ม ที่ ไ ด้อ อกแบบไว้ในหั ว ข้อ ที่ ผ่านมา
ข้างต้น ปรากฏว่าสามารถควบคุมระบบให้มีเสถียรภาพได้ แต่สมรรถนะ
ที่ได้ยงั มีค่าเกิ นข้อกําหนดที่ตอ้ งการ ดังนั้น คณะผูว้ ิจยั จึงมีการปรับแต่ง
ค่ าพารามิ เตอร์ ข องตัวควบคุ ม พี ไ อดี เป็=
น K p 100,
=
K i 50 และ
K d = 10 และทําการจําลองระบบอีกครั้ง ผลการจําลองแสดงดังรู ปที่ 5
0.1
0.05
0
-0.05

control signal (volt)

สําหรับงานวิจยั นี้ จะทําการควบคุมเฉพาะส่ วนของก้านลูกตุม้
ผกผัน ซึ่ งทรานส์ เฟอร์ ฟังก์ชนั วงรอบเปิ ด (open loop transfer function)
แสดงดังสมการ (13) เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของระบบโดยการถอดราก
จะเห็ น ได้ว่าระบบมี ซี โ ร่ 1 ตัว อยู่ที่ ต ํา แหน่ ง 0 และมี โ พล 3 ตัว อยู่ที่
ตําแหน่ ง 4.31, -4.31 และ -0.018 จากข้อ มู ล ดังกล่ าวทํา ให้ เราทราบว่า
ระบบนี้เป็ นระบบที่ไม่มีเสถียรภาพในสภาวะที่ไม่มีการควบคุม เนื่ องจาก
มีโพล 1 ตัว อยูท่ างด้านขวาของระนาบ s − plan
งานวิจยั นี้ ออกแบบตัวควบคุมด้วยเทคนิ คทางเดิ นรากเพื่อหา
ค่ าพารามิ เตอร์ ข องตัว ควบคุ ม พี ไ อดี ในสมการ (16) ด้ว ยเครื่ อ งมื อ ใน
โปรแกรม MATLAB ที่ เรี ย กว่า sisotool โดยเงื่ อ นไขในการออกแบบ
กําหนดให้เวลาเข้าที่ของระบบ (settling time : Ts ) ไม่เกิน 2 วินาที และ
ก้านลูกตุม้ เคลื่อนที่ไม่เกิน 0.1 เรเดียนจากแนวตั้ง
รู ปที่ 3 เป็ นทางเดิ นรากของระบบหลังจากชดเชยตัวควบคุ ม
แบบพี ไ อดี โดยการเพิ่ ม โพลที่ จุ ด กํา เนิ ด 1 ตัว และเพิ่ ม ซี โ ร่ 2 ตัว ที่
ตําแหน่ ง -0.6 และ -7.5 ตามลําดับ จากนั้น ปรั บ อัต ราการขยายให้ มี ค่ า
เท่ ากับ 14.5 เพื่ อ ให้ ผ ลตอบสนองของระบบเป็ นไปตามข้อ กําหนดที่
ต้องการ ซึ่ งจากผลของการเพิ่มตัวควบคุมพีไอดีเข้าไปในระบบจะทําให้
ได้สมการของตัวควบคุม ดังสมการ (17)
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การทดลองแสดงดังรู ปที่ 9 จะเห็นได้วา่ ตัวควบคุมสามารถควบคุมให้กา้ น
ลูกตุม้ อยูใ่ นสภาพคงที่ในแนวดิ่ง โดยใช้เวลาเข้าที่ (settling time) ประมาณ
0.3 วินาที และก้านลูกตุม้ มีมุมเอียงไม่เกิน 1 rad นอกจากนี้ แล้วเมื่อทําการ
รบกวนระบบตัวควบคุ มยังสามารถกําจัดสิ่ งรบกวนและสามารถรั กษา
เสถียรภาพของลูกตุม้ ผกผันให้อยูใ่ นตําแหน่งสภาพคงที่ในแนวดิ่งได้
Pendulum Angle (rad)

4.2 การทดลองจริง
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รู ปที่ 6 เป็ นระบบลูกตุม้ ผกผันในขณะที่ควบคุมจริ งและรู ปที่ 7
แสดงสถาปั ตยกรรมของฮาร์ ดแวร์ ในการควบคุ มระบบ ซึ่ งประกอบไป
ด้ ว ยบอร์ ด STM32F417IG เป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ ข นาด 32 บิ ต
สามารถควบคุมระบบแบบเวลาจริ งได้ วงจรขับมอเตอร์กระแสตรงซึ่ งเป็ น
วงจรขับแบบ H-Bridge สามารถขับกระแสสู งสุ ดได้ 30 แอมแปร์ เอ็นโค้ด
เดอร์ เชิ งมุมที่ใช้เป็ นชนิ ด Incremental มีจาํ นวนพัลส์ เอาต์พุตเท่ากับ 1000
พัลส์ต่อรอบ มีความละเอียดในการอ่าน 0.5 มิลลิเมตรต่อพัลส์

รูปที่ 7 สถาปั ตยกรรมของระบบ
รู ปที่ 8 เป็ นส่ วนของซอฟต์แวร์ ที่ใช้ควบคุมระบบที่สร้างจาก
โปรแกรม MATLAB/Simulink ซึ่ งจะถูกดาวน์โหลดลงไปยังบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32F417IG ส่ ว นประกอบหลัก ๆ ของซอฟต์แ วร์
ประกอบด้วยบล็อก Encoder Read จะทําหน้าที่อ่านสัญญาณเอาต์พุตจาก
เอ็นโค้ดเดอร์ และจะส่ งสัญญาณไปเปรี ยบเที ยบกับค่าเป้ าหมาย บล็อก
ตัวควบคุมพีไอดี จะทําหน้าที่คาํ นวณค่าผิดพลาดและส่ งสัญญาณเอาต์พุต
ผ่านบล็อก Basic PWM เพื่อส่ งสัญญาณไปควบคุมมอเตอร์ต่อไป

รูปที่ 8 ซอฟต์แวร์การควบคุมระบบ
การดําเนิ นการทดลองจะเริ่ มต้นด้วยการให้กา้ นลูกตุม้ ตั้งตรง
ในแนวดิ่งหลังจากนั้นจะทําการรบกวนระบบที่เวลา 2 และ 4 วินาที ซึ่ งผล
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รูปที่ 6 ระบบลูกตุม้ ผกผันขณะควบคุมจริ ง
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รู ปที่ 9 ผลตอบสนองของระบบ

5 สรุป

จากการทดลองใช้ตวั ควบคุมพีไอดีที่ออกแบบด้วยวิธีเทคนิ ค
ทางเดินรากและประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32F417IG เป็ น
ตัวควบคุม ซึ่ งจากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าตัวควบคุมสามารถรักษา
เสถียรภาพของระบบลูกตุม้ ผกผันให้เป็ นไปตามข้อกําหนดสมรรถนะได้
อี กทั้งยังทนทานต่ อ แรงกระทําจากภายนอก โดยมี ข นาดมุ มแกว่งของ
ลูกตุม้ ไม่เกิน 0.1 เรเดียน แสดงให้เห็นว่าการใช้ตวั ควบคุมแบบพีไอดีดว้ ย
เทคทางเดินรากมีประสิ ทธิภาพในการประยุกต์ใช้กบั ระบบลูกตุม้ ผกผัน
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บทคัดยอ
บทความวิจั ยนี้นํ าเสนอการศึก ษาและการออกแบบเทคนิ ค
การเพิ่ ม อั ต ราขยายของสายอากาศไมโครสตริ ป ด ว ยการเพิ่ ม วั ส ดุ
ไดอิ เ ล็ ก ตริ ก ชนิ ด FR4 ที่ ห น า สายอากาศ เพื่ อ ทํ า หน า ที่ เ ป น วงจร
เรโซแนนซ ใ ห แ ก ส ายอากาศ และวัส ดุ ไ ดอิ เ ล็ ก ตริ ก ชนิ ด ซุ ป เปอร ลี น
(Superlene หรือ Polyamide) สําหรับ การปรับ ปรุงค าสั มประสิท ธิ์ก าร
สะทอนกลับ (S11) ใหดียิ่งขึ้น และมีความกวางแถบ (Bandwidth: BW) ที่
กวางมากขึ้น จากการศึกษาการออกแบบและจําลองผลสายอากาศดวย
โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป พบว า สายอากาศไมโครสตริ ป ที่ นํ า เสนอนี้ มี
อัตราขยายเพิ่มขึ้นจาก 1.91 dBi เปน 8.79 dBi หรือประมาณ 6.8 dBi จาก
อัตราขยายเดิม ที่ความถี่ปฏิบัติการ 9.4 GHz
คําสําคัญ: การเพิ่มอัตราขยาย, สายอากาศไมโครสตริป, วัสดุไดอิเล็กตริก

Abstract
This paper presents the study and design of the gain
enhancement technique of a microstrip antenna by adding FR4
dielectric in front of the antenna. The FR4 dielectric functions as a
resonant circuit for the microstrip antenna. Moreover, a superlene or
polyamide is used to improve the reflection coefficient (S11) and the
bandwidth. From our study, designed and simulated with simulation
program, we found that this proposed microstrip antenna can achieve
the gain from 1.91 dBi to 8.79 dBi or higher than the gain, which is
obtained using a basic microstrip antenna at around 6.8 dBi at an
operating frequency of 9.4 GHz.
Keywords: Gain Enhancement, Microstrip Antenna, Dielectric

1. บทนํา
สายอากาศเปนอุปกรณที่ ทําหนาที่ เปลี่ ยนพลัง งานไฟฟาให
เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา สําหรับเครื่องสงสัญญาณ โดยเครื่องสงจะปอน
กระแสไฟฟาที่ความถี่นั้นๆ ไปยังขั้วไฟฟาทั้งสองของสายอากาศ จากนั้น
สายอากาศจะแผ รั ง สี พ ลั ง งานจากกระแสในรู ป แบบของคลื่ น
แมเหล็กไฟฟาออกไป และในทางตรงกันขามที่เครื่องรับ สายอากาศก็จะ
เปลี่ยนคลื่นแมเหล็กไฟฟาใหเปนพลังงานไฟฟา โดยสรางแรงดันไฟฟา
ขนาดเล็กที่ขั้วไฟฟา แลวแรงดันไฟฟานี้จะถูกสงตอไปใหเครื่องรับเพื่อ
ทําการขยายสัญญาณตอไป สายอากาศไมโครสตริปเปนสายอากาศแบบ
แผนหรือแพทช (Patch antenna) ที่ถูกสรางบนแผนวงจรพิมพ (Printed
circuit board: PCB) ซึ่ งนิ ยมนํ ามาใช ง านกัน อยางแพรห ลายสํ าหรับ
ระบบสื่อสารไรสายสมัยใหมในปจจุบัน เนื่องจากมีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา
ราคาถู ก สามารถออกแบบและสร า งได ง า ย แต ใ นขณะเดี ย วกั น
สายอากาศไมโครสตริปก็มีขอจํากั ดในเรื่องของความกวางแถบที่แคบ
และอัตราขยายที่ต่ํา จากคุณสมบัติของการเรโซแนนซตามธรรมชาติของ
สายอากาศเอง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดนําเสนอการศึกษาและการออกแบบ
การเพิ่ ม อั ต ราขยายสํ า หรั บ สายอากาศไมโครสตริ ป แบบยู นิ ฟ อร ม
(Uniform microstrip antenna) ดวยเทคนิคการเพิ่มวัสดุไดอิเล็กตริกที่หนา
สายอากาศไมโครสตริ ป เพื่ อ ทํ า หน า ที่ เ ป น วงจรเรโซแนนซ ใ ห แ ก
สายอากาศ และปรับ ปรุ ง ค าสั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารสะท อนกลั บ (S11) ให ดี
ยิ่ง ขึ้ น ทั้ ง ในเรื่องของความกวา งแถบที่ ก วา งมากขึ้ น และการแมทช
สายอากาศที่ ดี ขึ้ น ส ง ผลให ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยรวมของสายอากาศ
ไมโครสตริปดียิ่งขึ้น

2. การออกแบบสายอากาศ
สํ า หรั บ หั วข อนี้ จ ะกล าวถึ ง การออกแบบระบบสายอากาศ
ตนแบบ ในขั้นตอนแรกไดทําการออกแบบสายอากาศไมโครสตริปแบบ
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ยูนิฟอรม ซึ่งมีขอดี คือ การออกแบบที่งาย ไมซับซอน สามารถทําการ
แมทชสายอากาศไดงาย และมีระดับโหลบดานขาง (Side lope level:
SLL) ที่ต่ํา ตามงานวิจัยของ Damaraji Wijoyono, Dewa Rakmatulah, and
Fitri Yuli Zulkifli [1] ด ว ยโปรแกรมสํ าเร็จ รู ปสํ าหรับ การจํ าลอง
สนามแม เ หล็ก ไฟฟา ดั ง แสดงในรู ป ที่ 1 โดยมี ค า พารามิ เ ตอรใ นการ
ออกแบบสายอากาศแสดงดังตารางที่ 1

สนามแมเหล็กเทากับ -14 dB และ -13 dB ตามลําดับ และมีอัตราขยาย
เทากับ 1.91 dBi ที่ความถี่ปฏิบัติการ 9.4 GHz ซึ่งจะเห็นวาอัตราขยายที่
ไดมีคาคอนขางต่ํา
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รูปที่ 2 กราฟ S11 ของสายอากาศไมโครสตริป
รูปที่ 1 สายอากาศไมโครสตริปแบบยูนิฟอรม [1]

 0
45°

ตารางที่ 1 พารามิเตอรและขนาดของสายอากาศไมโครสตริป
ขนาดที่ความถี่ 9.4 GHz
พารามิเตอร ขนาด (เมตร)
(มิลลิเมตร)
Ls
0.625λ
20
Hs
0.481λ
15.40
Lc
0.289λ
9.25
Hc
0.213λ
6.80
Wc
0.095λ
3.05
Uc
0.03λ
0.955
Vc
0.212λ
6.77
Ic
0.04λ
1.27
Mc
0.077λ
2.47
จากผลการจํ า ลองสายอากาศไมโครสตริ ป ได ค า S11 ของ
สายอากาศเทากับ -51.1 dB ที่ความถี่ 9.4 GHz และมีความความกวางแถบ
(BW) เทากับ 0.7 GHz แสดงดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3 แสดงแบบรูปการแผ
กระจายกํ าลัง งานในระนาบสนามไฟฟาและระนาบสนามแมเ หล็ ก มี
ความกวางลําคลื่นครึ่งกําลัง (Half power beamwidth: HPBW) ในระนาบ
สนามไฟฟาและระนาบสนามแมเหล็กเทากับ 81.9° และ 95.7° ตามลําดับ
มี ร ะดั บ โหลบด า นข า งเท า กั บ ในระนาบสนามไฟฟ า และระนาบ
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(ก) ระนาบสนามไฟฟา

(ข) ระนาบสนามแมเหล็ก

รูปที่ 3 แบบรูปการแผกระจายกําลังงานของสายอากาศไมโครสตริป
จากนั้ น ได ทํ า การออกแบบวั ส ดุ ไ ดอิ เ ล็ ก ตริ ก ชนิ ด FR4
(  r = 4.4, tan δ = 0.02) ใหทําหนาที่เสมือนเปนวงจรเรโซแนนซ เมื่อ
นํามาวางไวหนาสายอากาศ เพื่อเพิ่มอัตราขยายของสายอากาศ ดังแสดง
ในรูป ที่ 4 โดยไดแนวคิด มาจากคุณสมบัติของอภิวัส ดุ (Metamaterial)
จากงานวิจัยที่ไดศึกษามา Saran Kampeephat and Rangsan Wongsan [2]
– [3] พบวาโครงสรางของอภิวัสดุที่มีความเหมาะสมกับรูปรางของบีม
(Beam shaped) ของสายอากาศจะสงผลใหคลื่นที่ออกจากสายอากาศจะ
เดิ น ทางมาถึ ง โครงสร า งของอภิ วั ส ดุ พ ร อ ม ๆ กั น ส ง ผลให เ กิ ด การ
เรโซแนนซ สู ง สุ ด ในการออกแบบโครงสร า ง FR4 ขนาดและ
คาพารามิ เ ตอรแ สดงดัง รูป ที่ 5 และตารางที่ 2 โดยด านหน าของ
โครงสร า ง FR4 จะถู ก เซาะร อ งให เ ป น เส น ไมโครสตริ ป แนวนอน
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(Horizontal microstrip line) และดานหลังเปนซับสเตรต (Substrate) ซึ่ง
ได ทํ า การปรั บ ค า พารามิ เ ตอร ใ ห มี ค วามเหมาะสมสํ า หรั บ การเกิ ด
เรโซแนนซที่ความถี่ปฏิบัติการ 9.4 GHz

7 ตามลําดับ โดยมีคา HPBW และ SLL ในระนาบสนามไฟฟาและ
ระนาบสนามแมเหล็ก แสดงดังตารางที่ 4 และสายอากาศมีอัตราขยาย
เทากับ 8.142 dBi หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 6.23 dBi
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รูปที่ 6 กราฟ S11 ของสายอากาศไมโครสตริปและโครงสราง FR4
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ตารางที่ 2 คาพารามิเตอรในการออกแบบโครงสราง FR4
ขนาดที่ความถี่ 9.4 GHz
พารามิเตอร
ขนาด (m)
(mm)
dz
300
9.375λ
Le
150
4.688λ
He
83
2.594λ
Ue
7
0.219λ
de
12
0.357λ
จากการจําลองผลสายอากาศไมโครสตริปที่มีโครงสราง FR4
วางหน า สายอากาศดั ง รู ป ที่ 4 โดยใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป จํ า ลอง
สนามแมเหล็กไฟฟา พบวาคา S11 มีคาเทากับ -22.3 dB ที่ความถี่ 9.4 GHz
มีความความกวางแถบเทากับ 0.82 GHz และมีแบบรูปการแผกระจาย
กําลังงานในระนาบไฟฟาและในระนาบแมเหล็ก ดังแสดงในรูปที่ 6 และ
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รูปที่ 5 ดานหนาของโครงสราง FR4 ทีถ่ ูกเซาะรองใหเปนเสนไมโครส
ตริปแนวนอน
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(ข) ระนาบสนามแมเหล็ก

รูปที่ 7 แบบรูปการแผกระจายกําลังงานของสายอากาศไมโครสตริป
และโครงสราง FR4
จากผลการจําลองผลที่ได แมวาโครงสราง FR4 จะชวยให
สายอากาศไมโครสตริปแบบดั้งเดิมมีอัตราขยายเพิ่มสูงขึ้นถึง 6.23 dBi
แตพบวาคา S11 ของสายอากาศที่ไดมีการแมทชที่ลดลง งานวิจัยนี้จึงได
เพิ่ ม วั ส ดุ ไ ดอิ เ ล็ ก ตริ ก ชนิ ด ซุ ป เปอร ลี น (Superlene หรื อ Polyamide)
สํ า หรั บ การปรั บ ปรุ ง ค า S11 ให ดี ขึ้ น ตามแนวคิ ด จากงานวิจั ย ของ
Paowphattra Kamphikul and Rangsan Wongsan [4] ซึ่งไดนําซุปเปอรลีน มาวางแทรกระหวางสายอากาศไมโครสตริปและโครงสราง FR4
แสดงดังรูปที่ 8 โดยไดออกแบบขนาดและพารามิเตอรของซุปเปอรลีน
ใหมีความเหมาะสมสําหรับการเกิดเรโซแนนซที่ความถี่ 9.4 GHz ไดดัง
รูปที่ 9 และตารางที่ 3
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รูปที่ 8 สายอากาศไมโครสตริปที่มีโครงสราง FR4 และซุปเปอรลีน
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รูปที่ 10 กราฟ S11 ของสายอากาศไมโครสตริปที่มโี ครงสรางและ
ซุปเปอรลีน
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ตารางที่ 3 คาพารามิเตอรในการออกแบบซุปเปอรลีน
ขนาดที่ความถี่ 9.4 GHz
พารามิเตอร
ขนาด (m)
(mm)
10
dp
0.313λ
Lp

0.625λ

20

Hp

0.481λ

15.40

Up

0.05λ

1.6

จากการจําลองผลสายอากาศไมโครสตริปที่มีโครงสราง FR4
และซุปเปอรลีนวางหนาสายอากาศดังรูปที่ 8 พบวาคา S11 มีคาเทากับ
-72 dB ที่ความถี่ 9.4 GHz มีความความกวางแถบเทากับ 0.94 GHz และ
มีแบบรูปการแผกระจายกําลังงานในระนาบไฟฟาและในระนาบแมเหล็ก
ดังแสดงในรูปที่ 10 และ 11 ตามลําดับ โดยมีคา HPBW และ SLL ใน
ระนาบสนามไฟฟาและระนาบสนามแมเหล็ก แสดงดังตารางที่ 4 และ
สายอากาศมีอัตราขยายเทากับ 8.79 dBi จะเห็นไดวา ซุปเปอรลีนที่ถูก
นํามาวางแทรกระหวางสายอากาศไมโครสตริปและโครงสราง FR4 ชวย
ทํา ให ค า S11 ดี ยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ความกว า งแถบที่ ก ว างขึ้ น และการแมทช
สายอากาศที่ดีขึ้น รวมถึงสายอากาศมีอัตราขยายที่เพิ่มขึ้นดวย
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รูปที่ 9 กําหนดระยะหางระหวางสายอากาศไมโครสตริปโครงสราง FR4
และซุปเปอรลีน
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รูปที่ 11 แบบรูปการแผกระจายกําลังงานสายอากาศไมโครสตริป ที่มี
โครงสราง FR4 และซุปเปอรลีน
จากรูปที่ 12 และ 13 แสดงกราฟเปรียบเทียบคา S11 และแบบ
รูปการแผกระจายกําลังงานสายอากาศไมโครสตริป ตามลําดั บ และได
สรุปเปรียบเทียบผลอัตราขยาย คา HPBW และ SLL แสดงดังตารางที่ 4
จะเห็นไดวาสายอากาศไมโครสตริปที่มีโครงสราง FR4 และซุปเปอรลีน
มีคา S11 และอัตราขยายที่ดีที่สุด
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3. สรุป
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รูปที่ 12 เปรียบเทียบกราฟ S11 ของสายอากาศไมโครสตริปทั้งหมด
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(ก) ระนาบสนามไฟฟา

ขอขอบคุ ณอาจารยใ นสาขาวิศ วกรรมอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส คณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ที่ไดเอื้อเฟออุปกรณที่ใชในการจําลองผลในการทํางานวิจัย
รวมถึ ง อาจารย จ ากภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดใหความอนุเคราะห ใหคําแนะนําและแนวคิด
ที่มีประโยชน สงผลใหงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี

เอกสารอางอิง

(ข) ระนาบสนามแมเหล็ก

รูปที่ 13 เปรียบเทียบแบบรูปการแผกระจายกําลังงานของสายอากาศ
ไมโครสตริปทั้งหมด
ตารางที่ 4 สรุปผลการจําลองสายอากาศไมโครสตริป
Gain
HPBW
สายอากาศ
(dBi)
E-plane/Hplane (Degrees)

สายอากาศไมโครสตริปที่
มีโครงสราง FR4
สายอากาศไมโครสตริปที่
มีโครงสราง FR4 และ
ซุปเปอรลีน

4. กิตติกรรมประกาศ

180°

MSA
MSA + FR4
MSA + FR4 + Superlene

สายอากาศไมโครสตริป

งานวิจั ยนี้ ไดนํ าเสนอการเพิ่ม อัตราขยายสํ าหรับสายอากาศ
ไมโครสตริปแบบยูนิฟอรมที่ความถี่ปฏิบัติการ 9.4 GHz ดวยเทคนิคการ
เพิ่มวัส ดุไดอิเ ล็กตริก ที่หนาสายอากาศไมโครสตริป เพื่อทําหน าที่เป น
วงจรเรโซแนนซใหแกสายอากาศ และปรับปรุงคา S11 ใหดีขึ้น มีความ
กวางแถบที่กวางมากขึ้น และการแมทชสายอากาศที่ดียิ่งขึ้น จากผลการ
จําลองพบวาสายอากาศไมโครสตริปที่มีโครงสราง FR4 และซุปเปอรลีน
มีอัตราขยายสูงถึง 8.79 dBi ซึ่งเพิ่มจากสายอากาศไมโครสตริปดั้งเดิมถึง
6.88 dBi หรือประมาณ 2 เทา ซึ่ งเป นไปตามวัตถุป ระสงคของการ
ออกแบบ

SLL
E-plane/Hplane (dB)

1.910

81.9 / 95.7

-14.0 / -13.0

8.142

29.2 / 14.2

-3.8 / -2.8

8.790

28.9 / 14.2

-3.8 / -3.0

[1] D. Wijoyono, S. Ramadhanty, D. Rakmatulah, and F.Y. Zulkifli,
“Uniform Microstrip Array Antenna with Low Sidelobe Level for
Coastal Surveillance Radar Application at 9.37-9.43 GHz” St.
Petersburg, Russia, pp 3866-3870, 18 January 2018.
[2] R. Wongsan, P. Krachodnok, S. Kampeephat, and P. Kamphikul,
“Gain Enhancement for Conventional Circular Horn Antenna by
Using EBG Technique” Hua Hin, Thailand, 20 August 2015.
[3] S. Kampeephat, P. Krachodnok and R. Wongsan, “Gain
improvement for conventional rectangular horn antenna with
additional EBG structure” Nakhon Ratchasima, Thailand, 17
July 2014.
[4] P. Kamphikul and R. Wongsan, “Gain improvement for
rectangular horn antenna by using curved - woodpile
metamaterial” Chiang Mai, Thailand, 08 September 2016.
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การปรับปรุงอัตราขยายสําหรับสายอากาศโมโนโพลโดยใชโครงสรางตัวกลางแบบเสนลวดแนวตั้ง
Creating a Gain Improvement for a Monopole Antenna Usinga Vertical Wire Medium Structure
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บทคัดยอ
งานวิจั ยนี้ นํ าเสนอการปรั บ ปรุง อั ตราขยายของสายอากาศ
โมโนโพล  / 4 ดวยโครงสรางตัวกลางแบบเสนลวดแนวตั้งซึ่งจัดเปน
อภิวัสดุชนิดหนึ่ง ที่สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพของสายอากาศในเรื่อง
ของอัตราขยาย ระดับโหลบขางและหลัง และคลื่นผิว โดยงานวิจัยนี้ได
ทําการออกแบบและจําลองผลสายอากาศที่ความถี่ปฏิบัติการ 1 GHz และ
มีความกวางแถบครอบคลุมชวงความถี่ 0.9 – 1.1GHzซึ่งสามารถรองรับ
การประยุก ต ใ ช ง านยานความถี่ L-Band ได จากการจํ าลองผลด ว ย
โปรแกรมสําเร็จรูป พบวาสายอากาศโมโนโพลที่มีโครงสรางตัวกลาง
แบบเสนลวดแนวตั้งลอมรอบสายอากาศ มีอัตราขยายเทากับ 5.045 dBi
หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 3.2dBi
คําสําคัญ: การปรับปรุงอัตราขยาย, สายอากาศโมโนโพล, โครงสราง
ตัวกลางแบบเสนลวด

Abstract
This paper proposed the gain improvement for a
 / 4 monopole antenna usinga vertical wire medium structure, a one
type of the metamaterial. It is capable to improve the performance of
the antennas in term of the gain, side and back lobes levels, and surface
wave. Furthermore, this proposed antenna is designed and simulated at
the operating frequency of 1 GHz. The bandwidth is between 0.9 – 1.1
GHz that can support the L-Bandapplications. From the simulated
results with a simulation program, we found that a monopole antenna
encircled with a vertical wire medium structurecan achieve5.045dBi of
gain orhigher than the gain,whichis obtained using a basic monopole
antenna at around 3.2dBi.

Keywords: Gain Improvement, Monopole Antenna, Wire Medium
Structure

1. บทนํา
สายอากาศเปนอุปกรณที่สําคัญในระบบสื่อสาร ทําหนาที่ใน
การเปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาแลวสงไปในอากาศ
สํ าหรับ ภาคส ง และคลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟาที่ รับ มาเป นพลั ง งานไฟฟาใน
ภาครั บ สายอากาศโมโนโพลเป น สายอากาศแบบเส น ลวด (Wire
antenna) ที่ นิ ย มนํ ามาใช ง านในระบบสื่ อสารเป น อย างมาก เนื่ องจาก
ขนาดที่เล็กกะทัดรัด น้ําหนักเบา สามารถออกแบบ สราง และติดตั้งใช
งานได โ ดยง า ย จากการศึ ก ษาค น คว าข อ มู ล สายอากาศโมโนโพลใน
ฐานขอมูล IEEE จากงานวิจัยของ Rapin Kudpik, Piyaphorn Meesawad,
and Rangsan Wongsan[1] ไดออกแบบสายอากาศโมโนโพลที่มีแบบ
รู ป ก ารแ ผ พ ลั ง ง า นค ลื่ น อ อก ม าแ บ บรอ บตั วใ น ระ น าบ เ ดี่ ย ว
(Omnidirectional pattern) สําหรับการประยุกตใชงานในระบบเรดารที่
ความถี่ 1GHz มีอัตราขยายเทากับ 1.8 dB ซึ่งจะเห็นไดวายังมีคาคอนขาง
ต่ํา งานวิจัยนี้จึงไดนําเสนอการปรับปรุงอัตราขยายของสายอากาศโมโน
โพล ดวยเทคนิค ของอภิวัสดุ โดยได แนวคิดมาจากงานวิจั ยของ Saran
Kampheephat, Paowphattra Kamphikul, Rangsan Wongsan, Pumipong
Duangtangand Piyaporn Mesawad[2]–[3]ซึ่ ง งานวิ จั ยนี้ ได ออกแบบ
โครงสร า งตั ว กลางแบบเส น ลวดแนวตั้ ง (Vertical wire medium
structure)ที่ เ ป น โครงสร า งแบบ 3 มิ ติ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป น ไอโซทรอป ก
(isotropic) ทางคลื่นแมเหล็กไฟฟา Y. Zhao, P. A. Belov, and Y. Hao[4]
โดยใชเ สน ลวดตัวนํ าแบบบางที่ มีพื้นที่ หน าตัดเปน สี่เ หลี่ ยมมุม ฉาก ที่
ประยุ ก ต ม าจากโครงสร า งของโพรงช อ งว า งแถบแม เ หล็ ก ไฟฟ า
(Electromagnetic Band Gap: EBG) ทําหนาที่ขัดขวางหรือสนับสนุนการ
แพร ก ระจายของคลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า ในแถบความถี่ ที่ เ ฉพาะเจาะจง
สํ า หรั บ ทุ ก ๆ มุ ม ตกกระทบและทุ ก ๆ สถานะของการโพลาไรซ
โครงสราง EBG เปนหนึ่งในอภิวัสดุ F. Yang and Y. Rahmat-Samii,[5]ที่
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2. การออกแบบสายอากาศ
งานวิจัยนี้ไดทําการออกแบบสายอากาศโมโนโพล  / 4 บน
ระนาบกราวนดดวยโปรแกรมสําเร็จรูปจําลองสนามแมเ หล็กไฟฟาดั ง
แสดงในรูปที่ 1โดยไดมีการปรับคาพารามิเตอรใหเหมาะสมสําหรับการ
ประยุกตใชงานในยานความถี่L-Bandตามงานวิจัยของ Rapin Kudpik,
Piyaphorn Meesawad, and Rangsan Wongsan [1] แสดงคาพารามิเตอร
ของสายอากาศในตารางที่ 1

แบบรอบตัวในระนาบเดี่ยว ดังในรูป ที่ 3 และมีอัตราการขยายเทากั บ
1.825 dBi ซึ่งมีคาคอนขางต่ํา
0
-5
S11S11
(dB)(dB)

มีลักษณะสมบัติของผิวหนาที่มีอิมพีแดนซสูง (HighImpedance Surface:
HIS) และมีคาสภาพยอมทางไฟฟาที่เขาใกลศูนย (Epsilon Near Zero:
ENZ) ซึ่งจากสมบัตินี้สามารถใช EBG ในการออกแบบเพื่อลดขนาดและ
เพิ่มประสิทธิภาพการแผก ระจายคลื่น ของสายอากาศ และนอกจากนี้
EBG ยังชวยในการกํ าจั ดคลื่ นผิว จึง ทําใหป ระสิ ทธิภาพโดยรวมของ
สายอากาศเพิ่มมากขึ้น
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รูปที่ 2 กราฟ S11ของสายอากาศโมโนโพล  / 4
 0



(ก) ระนาบสนามไฟฟา

 0



(ข) ระนาบสนามแมเหล็ก

รูปที่ 3 แบบรูปการแผกระจายกําลังงานของสายอากาศโมโนโพล  / 4

รูปที่ 1 สายอากาศโมโนโพล  / 4
ตารางที่ 1 ขนาดของสายอากาศโมโนโพล  / 4
พารามิเตอรของสายอากาศ
ขนาด (mm)
92
h porb
rporb

0.4

h ground

1

rground

13

จากนั้ น ได ทํ า การปรั บ ปรุ ง อั ต ราขยายของสายอากาศ
โมโนโพล ดวยเทคนิคของอภิวัสดุโดยไดทําการออกแบบโครงสรางของ
อภิวัสดุที่เปนแบบ 3 มิติ ซึ่งจะมีความเหมาะสมกับรูปรางของสายอากาศ
โมโนโพล ซึ่งไดออกแบบเปนโครงสรางตัวกลางแบบเสนลวดแนวตั้ง
โดยประยุก ตมาจากงานวิจั ยของ Saran Kampheephat, Paowphattra
Kamphikul, Rangsan Wongsan, Pumipong Duangtang and Piyaporn
Mesawad [2]– [3] มาวางลอมรอบตัวสายอากาศโมโนโพล  / 4 ดังแสดง
ในรูปที่ 4

จากการจําลองผลสายอากาศโมโนโพล  / 4 ที่ความถี่ 1 GHz
ไดคาสัมประสิทธิ์การสะทอนกลับ (S11) เทากับ-22.5 dB คาความกวาง
แถบ (Bandwidth: BW) อยูในชวงความถี่ 0.9 –1.1 GHz หรือ 0.2 GHz
แสดงดังรูปที่ 2 โดยสายอากาศมีแบบรูปการแผกระจายกําลังงานเปน
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5.045dBi ซึ่ ง เพิ่ม ขึ้ น จากเดิ ม ถึ ง 3.22 dBi แสดงการเปรียบเที ยบค า
อัตราขยายของสายอากาศไดดังตารางที่ 3
0
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SS11
(dB)
11 (dB)

-10

รูปที่ 4สายอากาศโมโนโพลที่ถูกลอมรอบดวยโครงสรางตัวกลาง
แบบเสนลวดแนวตั้ง
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จากนั้นไดทําการปรับคาพารามิเตอรของโครงสรางตัวกลาง
แบบเสนลวดแนวตั้ง ใหมี ความเหมาะสมที่ค วามถี่ป ฏิบั ติการ 1 GHz
รวมถึงปรับหาคาระยะระหวางสายอากาศโมโนโพลและตัวกลางแบบ
เส น ลวดแนวตั้ ง เพื่ อ ให เ กิ ด การเรโซแนนซ ข องคลื่ น สู ง สุ ด ทํ า ให
สายอากาศมีอัตราขยายที่เพิ่มสูงขึ้นมากที่สุด แสดงดังรูปที่ 5 และขนาด
ของพารามิเตอรดังในตารางที่ 2

รูปที่ 6 กราฟS11ของสายอากาศโมโนโพลที่ทําการปรับปรุงอัตราขยาย
 0



(ก) ระนาบสนามไฟฟา

 0



(ข) ระนาบสนามแมเหล็ก

รูปที่ 7 แบบรูปการณแผกระจายกําลังงานของสายอากาศโมโนโพล
ที่ทําการปรับปรุงอัตราขยาย
รูปที่ 5 พารามิเตอรที่ใชในการปรับหาคาที่เหมาะสม
ของระบบสายอากาศที่ความถี่ 1 GHz
ตารางที่ 2 ขนาดพารามิเตอรที่เหมาะสม จากรูปที่ 5
พารามิเตอร
ขนาด (mm)
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e porb
d porb
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p eeporb
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จากผลการจํ า ลองการปรั บ ปรุง อั ตราขยายของสายอากาศ
โมโนโพล  / 4 ตามแบบจํ าลองในรูปที่ 4 พบวาที่ค วามถี่ 1 GHz
สายอากาศมี S11 เทากับ-38.35 dB แสดงไดดังรูปที่ 6 และรูปที่ 7 แสดง
แบบรูปการแผกระจายกําลังของระบบสายอากาศ มีคาอัตราขยายเทากับ

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบอัตราขยายของสายอากาศโมโนโพลกอนและหลัง
ทําการปรับปรุงอัตราขยาย
สายอากาศ
อัตราขยาย (dBi)
กอนปรับปรุงอัตราขยาย
1.825
สายอากาศโมโนโพล [1]
หลังปรับปรุงอัตราขยาย
สายอากาศโมโนโพลที่ถูกลอมรอบดวย
5.045
โครงสรางตัวกลางแบบเสนลวดแนวตั้ง
เมื่อทําการเปรียบเทียบผลคา S11 และแบบรูปการแผกระจาย
กําลังงานของสายอากาศโมโพล  / 4 กอนและหลังปรับปรุงอัตราขยาย
ดวยเทคนิคอภิวัสดุที่เปนโครงสรางตัวกลางแบบเสนลวดแนวตั้ง ดังรูปที่
8 และ 9 ตามลําดับ พบวาคา S11 หลังทําการปรับปรุงอัตราขยายมีคาที่ต่ํา
มากกวา ซึ่ งแสดงใหเ ห็น วาระบบสายอากาศที่ไดออกแบบนั้ นมี ความ
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แมตชของสายอากาศที่ดียิ่งขึ้น และนอกจากนี้ยังพบวาโครงสรางตัวกลาง
แบบเสนลวดแนวตั้งไมมีผลตอคาความกวางแถบ
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S11 (dB)
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5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณอาจารยใ นสาขาวิศ วกรรมอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส คณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ที่ไดเอื้อเฟออุปกรณที่ใชในการจําลองผลในการทํางานวิจัย
รวมถึ ง อาจารย จ ากภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ซึ่ ง ได ใ ห ค วามอนุ เ คราะห ให คํ า แนะนํ า และ
แนวคิดที่มีประโยชน สงผลใหงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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รูปที่ 8 กราฟเปรียบเทียบคา S11 ของสายอากาศโมโนโพล
กอนและหลังปรับปรุงอัตราขยาย
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(ก) ระนาบสนามไฟฟา



(ข) ระนาบสนามแมเหล็ก

รูปที่ 9 กราฟเปรียบเทียบแบบรูปการแผกระจายกําลังงานของสายอากาศ
โมโนโพลกอนและหลังปรับปรุงอัตราขยาย
4. สรุป
ในการปรับ ปรุงอัตราขยายของสายอากาศโมโนโพล  / 4
สามารถทํ าไดดวยการใชเทคนิคอภิวัสดุ แบบ 3 มิติ ที่เปนโครงสราง
ตัวกลางแบบเสนลวดแนวตั้งมาวางลอมรอบสายอากาศโมโนโพล จาก
การออกแบบและจําลองผลสายอากาศที่ความถี่ปฏิบัติการ 1 GHz พบวา
สายอากาศโมโนโพลหลั งการปรับปรุงอัตราขยายแลว มีคาอัตราขยาย
เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 3.22 dBi และยังพบอีกวาโครงสรางตัวกลางแบบเสน
ลวดแนวตั้งนี้ นอกจากจะชวยเพิ่มอัตราขยายแลว ยังชวยใหสายอากาศมี
ความแมตชที่ดียิ่งขึ้น โดยไมสงผลตอคาความกวางแถบซึ่งเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการออกแบบสายอากาศ
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บทคัดย่ อ
งาน วิ จั ย นี้ ได้ อ ธิ บ าย ก ารออก แ บบ ก ารเ พิ่ ม ก ารเ พิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพสายอากาศไดโพลบนแผ่นวงจรพิมพ์ สาหรับรับสัญญาณ
โทรทัศน์ในระบบดิ จิตอล บนย่านความถี่ สูงยิง่ หรื อ UHF (Ultra High
Frequency) โดยใช้ เ ทคนิ ค อภิ ว ัส ดุ ที่ เ ป็ นโครงสร้ า งช่ อ งว่ า งแถบ
แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Band Gap: EBG) ที่มีรูปร่ างคล้ายดอก
เห็ด (Mushroom like EBG) ซึ่ งเป็ นโครงสร้างแบบ 2 มิติ วางด้านหลัง
สายอากาศไดโพล เพื่อทาหน้าที่ เ ป็ นตัวสะท้อนคลื่ น (Reflector) และ
รู ปร่ างกองฟื นแบบโค้ง (Curved woodpile EBG) ที่เป็ นโครงสร้างแบบ 3
มิ ติ วางด้า นหน้า สายอากาศส าหรั บ เป็ นวงจรเรโซแนนซ์ (Resonant
circuit) จากผลการจ าลองด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป พบว่ า สายอากาศ
ไดโพลบนแผ่นวงจรพิมพ์ที่มีโครงสร้าง EBG มีความกว้างแถบเพิ่มขึ้น
จาก 396 MHz เป็ น 413 MHz หรื อประมาณ 17 MHz มีการแมตช์ของ
สายอากาศที่ดีข้ ึน และมีอตั ราขยายที่สูงขึ้นดังนี้ ที่ความถี่ 514 MHz มีค่า
เท่ากับ 9.72 dBi ที่ความถี่ 650 MHz มีค่าเท่ากับ 10.13 dBi และที่ความถี่
786 MHz มีค่าเท่ากับ 9.36 dBi หรื อเพิ่มขึ้นประมาณ 2.4 dBi, 2.7 dBi
และ 1.9 dBi ตามลาดับ ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของสายอากาศดี
ยิง่ ขึ้น เมื่อเทียบกับสายอากาศไดโพลบนแผ่นวงจรพิมพ์แถบความถี่กว้าง
ร่ วมกับแผ่นสะท้อน EBG จากงานวิจยั S. Pimpol and R.Wongsan [1]
คาสาคัญ: การเพิ่มความกว้างแถบและอัตราขยาย, สายอากาศไดโพลบน
แผ่นวงจรพิมพ์, โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล, ช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้า

Abstract
This article describes a design of the efficiency enhancement
of a printed dipole antenna for DTV system at the UHF band. A
metamaterial technique in term of the Electromagnetic Band Gap or

EBG is used to improve the performance of this antenna. The
mushroom like EBG, 2D structure, is installed behind a printed dipole
antenna to function as a reflector. Moreover, the curved woodpile EBG,
3D structure, is placed in front of a printed dipole antenna for being a
resonant circuit. From the simulated results with simulation program,
we found that this proposed printed dipole antenna can achieve the
bandwidth from 396 MHz to 413 MHz or around 17 MHz, better
impedance matching, and the gain of 9.72 dBi at 514 MHz, 10.13 dBi at
650 MHz, and 9.36 dBi at 786 MHz, or higher than the gain, which is
obtained using a Band - Notched Printed Dipole Antenna with EBG
Reflector [1] at around 2.4 dBi, 2.7 dBi, and 1.9 dBi, respectively. As a
result, this technique gives rise to achieving better overall performance
of the antenna.
Keywords: Bandwidth and gain enhancement, Printed dipole antenna,
DTV system, Electromagnetic Band Gap (EBG)

1. บทนา
ระบบดิจิตอลทีวี หรื อ DTV เป็ นระบบส่ งสัญญาณโทรทัศน์
แบบใหม่ที่มาแทนที่ การส่ งสัญญาณแบบอนาล็อก ซึ่ งเป็ นการยกระดับ
การส่ งสัญญาณโทรทัศน์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น อาทิเช่ น ทาให้เราได้
รับชมภาพแบบความความคมชัดสูง (High- Definition หรื อ HD) ได้ และ
รับชมกับโทรทัศน์แบบจอกว้าง (Wide Screen) แบบ 16:9 ได้อย่างเต็มจอ
รวมถึ ง ช่ อ งสั ญ ญาณฟรี ที วี ที่ มี ใ ห้ รั บ ชมมากขึ้ น โดยท าให้ เ ป็ นระบบ
ดิ จิ ต อลตั้ง แต่ ต้น ทาง คื อ เริ่ มจากสายอากาศภาคพื้ น ดิ น ไปจนถึ ง
ปลายทางซึ่งก็คือเครื่ องโทรทัศน์ที่บา้ น โดยมาตรฐานของการออกอากาศ
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ระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิ นของประเทศไทย กาหนดให้ใช้งานใน
ย่านความถี่ UHF ที่ความถี่ต้งั แต่ 470 – 862 MHz
การรั บ สัญ ญาณในระบบดิ จิ ต อลที วี จึ ง จ าเป็ นที่ จ ะต้อ งใช้
สายอากาศในการรับสัญญาณ โดยสายอากาศที่ใช้งานต้องมีความกว้าง
แถบที่กว้างมากพอที่สามารถรองรับสัญญาณในระบบดิจิตอลทีวี ความถี่
470 – 862 MHz ได้ และสามารถรับสัญญาณได้รอบทิศทาง จากงานวิจยั
S. Pimpol and R.Wongsan [1] ที่ น าเสนอสายอากาศไดโพลบน
แผ่นวงจรพิมพ์แถบความถี่ กว้างร่ วมกับแผ่นสะท้อน EBG สาหรับการ
ประยุกต์ใช้งานในระบบดิจิตอลทีวี พบว่าสายอากาศยังมีความกว้างแถบ
ที่แคบ และอัตราขยายที่ต่าอยู่ งานวิจยั นี้ จึงได้พฒั นาต่อยอดเพื่อปรับปรุ ง
ค่าความกว้างแถบและอัตราขยายของสายอากาศให้ ดีย่ิงขึ้ น ด้วยการ
ออกแบบโครงสร้างอภิวสั ดุ แบบ 3 มิติ ที่เป็ นโครงสร้าง EBG ที่มีรูปร่ าง
กองฟื นแบบโค้ง มาวางด้านหน้า สายอากาศ ให้ มี ค วามเหมาะสมกับ
รู ปร่ างของบีม (Beam shaped) สาหรับเป็ นวงจรเรโซแนนซ์ (Resonant
circuit) ให้แก่สายอากาศ
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รู ปที่ 2 ค่า S11 ของสายอากาศตั้งต้น [1]
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2. การออกแบบสายอากาศ
สายอากาศไดโพลบนแผ่นวงจรพิมพ์แถบความถี่ กว้างร่ วมกับ
แผ่นสะท้อน EBG ที่ มีรูป ร่ างคล้ายดอกเห็ ด ขนาด 3x3 อี ลิ เมนต์จาก
งานวิจยั S. Pimpol and R.Wongsan [1] ดังรู ปที่ 1 ที่เป็ นสายอากาศตั้งต้น
เมื่อทาการออกแบบด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปจาลองสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
ได้ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ การสะท้อ นกลับ (S11) และความกว้า งแถบของ
สายอากาศ ดังแสดงในรู ปที่ 2 ซึ่ งจะเห็นได้วา่ สายอากาศตั้งต้นนี้ สามารถ
ตอบสนองความถี่เรโซแนนซ์ตลอดความกว้างแถบความถี่ ปฏิ บตั ิการอยู่
ที่ 470 - 862 MHz ตามที่กาหนดได้ แต่การแมตช์ของสายอากาศที่ช่วง
ความถี่ 600 - 700 MHz ยังไม่ดีเท่าที่ควร และรู ปที่ 3 แสดงแบบรู ปการ
แผ่กาลังของสายอากาศ โดยมีค่าอัตราขยายที่ความถี่ 514 MHz, 650 MHz
และ 786 MHz เท่ากับ 7.332 dBi, 7.014 dBi และ 7.454 dBi ตามลาดับ
แสดงในตารางที่ 1

รูปที่ 1 สายอากาศไดโพลบนแผ่นวงจรพิมพ์แถบความถี่กว้างร่ วมกับแผ่
สะท้อน EBG [1] ที่เป็ นสายอากาศตั้งต้น
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รู ปที่ 3 แบบรู ปการแผ่กาลังของสายอากาศตั้งต้น [1]
งานวิจยั นี้ จึงได้นาเสนอการออกแบบโครงสร้าง EBG รู ปร่ าง
กองฟื นแบบโค้ง เพื่อเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพของสายอากาศตั้งต้น โดยการ
ปรับปรุ งค่า S11 ในส่ วนของความกว้างแถบ และการแมตช์ของสายอากาศ
ให้ ดี ย่ิง ขึ้ น และการเพิ่ ม อัต ราขยาย ในการออกแบบและการปรั บ หา
ค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมของโครงสร้าง EBG รู ปร่ างกองฟื นแบบโค้ง
งานวิจยั นี้ ได้แนวคิดจากงานวิจยั P. Kamphikul and R. Wongsan [2] –
[3] โดยนาโครงสร้ าง EBG รู ปร่ างกองฟื นแบบโค้งมาวางด้านหน้า
สายอากาศตั้งต้น ให้ทาหน้าที่เป็ นวงจรเรโซแนนซ์ เพื่อสนับสนุนการแผ่
กระจายกาลังของคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ าในแถบความถี่ ที่เฉพาะเจาะจง ดัง
แสดงในรู ปที่ 4
จากนั้นทาการจาลองผล เพื่อหาระยะห่ างระหว่างสายอากาศ
ตั้งต้นและโครงสร้าง EBG รู ปร่ างกองฟื นแบบโค้งที่เหมาะสม หรื อระยะ
L ดังรู ปที่ 5
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รู ปที่ 6 ค่า S11 ของสายอากาศตั้งต้นและโครงสร้าง EBG รู ปร่ างกองฟื น
แบบโค้ง ที่ระยะ L แตกต่างกัน
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รูปที่ 5 ระยะห่างระหว่างสายอากาศตั้งต้นและโครงสร้าง EBG
รู ปร่ างกองฟื นแบบโค้ง หรื อระยะ L
จากการจาลองผลผ่านโปรแกรมสาเร็ จรู ปสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
เพื่อหาระยะ L ที่เหมาะสม พบว่าเมื่อระยะ L เพิ่มขึ้น ความกว้างแถบจะ
กว้างขึ้น และการแมตช์ของสายอากาศจะมีค่าการแมตช์ดีข้ ึนที่ช่วงความถี่
ตั้งแต่ 750 MHz – 820 MHz แต่เมื่อ L มีระยะที่มากกว่า 1 m จะส่ งผลให้
การแมตช์ของสายอากาศในช่วงความถี่ ต้ งั แต่ 500 MHz – 700 MHz มีค่า
ไม่ดีเท่าเมื่อเทียบกับระยะ L เท่ากับ 1 m ดังกราฟ S11 ในรู ปที่ 6 ดังนั้น
งานวิจยั นี้จึงกาหนดให้ระยะ L= 1 m ซึ่ งเป็ นระยะห่ างที่ให้ประสิ ทธิ ภาพ
ของสายอากาศดีที่สุด สามารถตอบสนองความถี่เรโซแนนซ์ตลอดความ
กว้างแถบความถี่ ปฏิ บตั ิการตั้งแต่ 467 – 880 MHz ซึ่ งครอบคลุ มช่ วง
ความถี่ ใ ช้งานสาหรั บระบบดิ จิตอลทีวี มีก ารแมตช์ข องสายอากาศที่ ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่ งสังเกตได้จากค่า S11 ที่ต่าลง และมีอตั ราขยายที่เพิ่มขึ้ นสาหรับ
ทุกช่วงความถี่ใช้งาน แสดงดังตารางที่ 1 และรู ปที่ 7 แสดงแบบรู ปการแผ่
ก าลังงานของสายอากาศตั้ง ต้น และโครงสร้ าง EBG รู ป ร่ า งกองฟื น
แบบโค้ง
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(ก) ระนาบสนามไฟฟ้า
(ข) ระนาบสนามแม่เหล็ก
รู ปที่ 7 แบบรู ปการแผ่กาลังของสายอากาศตั้งต้นและโครงสร้าง EBG
รู ปร่ างกองฟื นแบบโค้ง
ตารางที่ 1 ผลการจาลองอัตราขยาย
สายอากาศ
สายอากาศตั้งต้น
สายอากาศตั้งต้นและ
โครงสร้าง EBG กองฟื น
แบบโค้ง
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ความถี่
ความถี่
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7.332
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9.72

10.13

9.36

จากรู ปที่ 6 และ 7 แสดงการเปรี ยบเทียบผลการจาลองค่า S11
และแบบรู ป การแผ่ก าลังของสายอากาศตั้งต้นที่ มี แ ละไม่มี โครงสร้ าง
EBG รู ป ร่ า งกองฟื นแบบโค้ง ตามล าดับ พบว่า สายอากาศตั้งต้น ที่ มี
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โครงสร้าง EBG รู ปร่ างกองฟื นแบบโค้งวางหน้าสายอากาศมีค่า S11 ที่ดี
ขึ้น ทั้งค่าความกว้างแถบ และการแมตช์สายอากาศ
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วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ที่ได้เอื้อเฟื้ ออุปกรณ์ที่ใช้ในการจาลองผลในการทางานวิจยั
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แนวคิดที่มีประโยชน์ ส่ งผลให้งานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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งานวิ จยั นี้ น าเสนอการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของสายอากาศรั บ
สั ญ ญาณโทรทัศ น์ ร ะบบดิ จิ ต อลภาคพื้ น ดิ น ย่า นความถี่ UHF โดยมี
ความถี่ ปฏิ บตั ิการตั้งแต่ 470 - 862 MHz โดยได้นาสายอากาศไดโพลบน
แผ่ น วงจรพิ ม พ์แ ถบความถี่ ก ว้างร่ วมกับ แผ่น สะท้อน EBG มาเป็ น
สายอากาศตั้งต้น จากผลการศึกษาการใช้เทคนิ ค อภิวสั ดุ แบบ 3 มิติ ที่
เป็ นโครงสร้าง EBG รู ปร่ างกองฟื นแบบโค้ง มาวางด้านหน้าสายอากาศ
ตั้งต้น เพื่อทาหน้าที่ เป็ นวงจรเรโซแนนซ์ให้แก่ ระบบสายอากาศ พบว่า
สามารถช่วยเพิ่มอัตราขยาย ความกว้างแถบ และการแมตช์สายอากาศให้
ดีข้ ึน ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของสายอากาศดียงิ่ ขึ้น
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รูปที่ 9 แบบรู ปการแผ่กาลังของสายอากาศตั้งต้นที่มีและไม่มีโครงสร้ าง
EBG รู ปร่ างกองฟื นแบบโค้ง
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ระบบควบคุมและตรวจสอบสถานะเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
ผ่ านทางโทรศัพท์ มือถือ
Control and Monitoring System of Electrical Appliances via a Mobile Phone
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บทคัดย่อ

บทความนี้ เป็ นการนํ า เสนอเกี่ ย วกับ ระบบควบคุ ม และ
ตรวจสอบสถานะเครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าภายในบ้านผ่านทางโทรศัพ ท์มื อ ถื อ
ระบบประกอบด้วยอุปกรณ์ ควบคุ มเครื่ องใช้ไฟฟ้ าซึ่ งจะถูกติดตั้งไว้ใน
บ้า นและแอพพลิ เคชั่น ที่ สั่ ง งานบนโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ สํ า หรั บ ควบคุ ม
เครื่ องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์จะรับคําสั่งเปิ ดปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้ าจาก
โทรศัพท์มือถือผ่านทางระบบอินเตอร์ เน็ต นอกจากนี้อุปกรณ์ดงั กล่าวยัง
มีเซ็นเซอร์ สาํ หรับตรวจวัดอุณหภูมิภายในบ้านเพื่อส่ งข้อมูลดังกล่าวไป
แสดงผลยังโทรศัพท์มือถือ จากการทดลองระบบจะถูกทดสอบด้วยการ
ส่ งคําสั่งจากแอพพลิเคชัน่ บนมื อถื อเพื่อที่ จะเปิ ดและปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
(20 ครั้ง) ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถทํางานได้ 100 %
และค่าความคลาดเคลื่อนจากการตรวจวัดอุณหภูมิมีค่าเท่ากับ 11.11 %
คําสําคัญ: ระบบ IOT,ไมโครคอนโทรลเลอร์ , เซ็นเซอร์ ตรวจจับอุณหภูมิ
และความชื้น

Abstract

This paper presents the control and monitoring system of
electrical appliances via a mobile phone. The system consists of a
device installed in a house and an application on a mobile for
controlling the electrical appliances in the house. The devices will
receive commands to turn on/off electrical appliances from the mobile
application via an internet system. Moreover, the device also has a
sensor to measure temperature in the house in order that the temperature
data will be sent into a mobile phone and shown in a mobile
application. From the experiment, the system is tested by sending the
commands from the mobile application in order to turn on/off electrical
appliances (20 times).The results shows that it can work 100 % while
the maximum relative error between the real temperature and the
temperature measured from a DHT11 sensor is equal to 11.11 %.
Keywords: IOT system, Micro controller, temperature and humidity
sensor.

1. บทนํา

ปั จจุบนั เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์อจั ฉริ ยะ ได้เข้ามามีบทบาท
ในชี วิ ต ประจํา วัน เป็ นอย่ า งมาก เทคโนโลยี ด ัง กล่ า วสามารถนํ า มา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูใ้ ช้ หัวข้อหนึ่ ง
ที่มีความสําคัญคือการใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวเพื่อประหยัดพลังงาน
ในปั จ จุ บ ัน มี อุ ป กรณ์ อ าํ นวยความสะดวกมากมาย อุ ป กรณ์
เหล่านั้นล้วนแล้วแต่ตอ้ งใช้พลังงาน ไม่วา่ จะเป็ นพลังงานนํ้ามัน พลังงาน
ไฟฟ้ า ทําให้อตั ราการใช้พลังงานสู งขึ้นมาก ซึ่ งสวนทางกับพลังงานที่ มี
น้อยลงและจํากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานไฟฟ้ ามีอตั ราความต้องการ
เพิ่มขึ้ น ซึ่ งประเทศไทยจึ งจําเป็ นต้องนําเข้าพลังงานไฟฟ้ าจากประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่ อตอบสนองความต้องการพลังงานไฟฟ้ าภายในประเทศ
ดังนั้นเทคโนโลยีที่ส่งเสริ มการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจึงเป็ นสิ่ งสําคัญ
สํ าหรั บ กิ จ กรรมการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า ของบุ ค คล สํ า หรั บ
กิ จกรรมบางกิ จกรรมที่ ทาํ ให้เกิ ดการสู ญเสี ยพลังงานโดยไม่จาํ เป็ น เช่ น
การเปิ ดระบบแสงสว่างติ ดต่อกัน เป็ นเวลาหลายวัน ซึ่ งมี ส าเหตุ มาจาก
ผูใ้ ช้ง านไม่ ไ ด้อ ยู่บ ้าน การใช้ระบบทําความเย็น โดยไม่ มี ก ารควบคุ ม
ปริ มาณการใช้ เป็ นต้น จะเห็นได้วา่ ถ้าสามารถลดกิจกรรมที่ทาํ ให้สูญเสี ย
พลัง งานโดยไม่ จ าํ เป็ นแล้ว จะเป็ นอี ก ทางหนึ่ งที่ จ ะช่ ว ยประเทศให้
สามารถลดการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า ด้ว ยเหตุ ผ ลนี้ จึ ง มี ง านวิ จ ัย มากมาย
เพื่อที่ จะลดการใช้พลังงานเช่ น การสร้ างอุ ปกรณ์ ที่ กิน พลังงานตํ่า การ
สร้างอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลสําหรับควบคุมการเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ า
เป็ นต้น
ในอดีตการสร้างอุปกรณ์เพื่อควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าระยะไกล
มีตน้ ทุนค่อนข้างสู ง แต่ในปั จจุบนั มี เทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบควบคุ ม
อุ ป กรณ์ ร ะยะไกลและมี ต้น ทุ น ที่ ต่ ํา ซึ่ งระบบนี้ เรี ย กว่ า เทคโนโลยี
อิ นเตอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ ง(Internet of Thinks) [1] ระบบอิ นเตอร์ เน็ตทุก
สรรพสิ่ ง คื อ การเชื่ อ มโยงอุ ป กรณ์ ห รื อ วงจรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ านทาง
อินเตอร์ เน็ต ส่ งผลให้ผใู ้ ช้งานระบบสามารถควบคุมกอุปกรณ์ต่างๆ จาก
ระยะไกลได้ ซึ่ งหั ว ข้อ สํ าหรั บ การพัฒ นาอุ ป กรณ์ ที่ ใช้สํ าหรั บ ระบบ
อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ งมีมากมาย เช่น การพัฒนาสายอากาศของอุปกรณ์
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ส่ งและรับสัญญาณในระบบให้อุปกรณ์สามารถส่ งสัญญาณได้ไกลยิง่ ขึ้น
[2]-[4] การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ สําหรั บ การตรวจวัดและควบคุ ม
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [5]-[6]
บทความนี้ จะมุ่ งประเด็น ไปที่ การใช้อุ ป กรณ์ ที่ อ ยู่ในระบบ
อินเตอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ งเพื่อควบคุมอุปกรณ์ระยะไกล ซึ่ งสามารถทําได้
โดยใช้ไ มโครคอนโทรลเลอร์ ท่ี มี โมดู ล ไวไฟในตัว ส่ งผลให้ ส ามารถ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างอุปกรณ์ดว้ ยโครงข่ายอินเตอร์ เน็ต โดยผูจ้ ดั ทําได้นาํ
อุปกรณ์ดงั กล่าวมาใช้สําหรับควบคุมอุปกรณ์ ไฟฟ้ าภายในบ้านผ่านทาง
โทรศัพ ท์ โดยอุ ป กรณ์ ส ามารถส่ งข้อ มู ลไปยังแอพพลิ เคชั่น เพื่ อ แสดง
สถานะการทํางานของโหลดไฟฟ้าบนโทรศัพท์มือถือเจ้าของบ้านหรื อผูท้ ี่
อาศัยอยูภ่ ายในบ้าน ทั้งนี้ ระบบถูกออกแบบให้มีตน้ ทุนที่ต่าํ และสามารถ
ใช้งานได้ง่าย

2. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหา

หัว ข้อ เรื่ อ งเทคโนโลยีอิ เล็ก ทรอนิ กส์ อ ัจ ฉริ ย ะเป็ นหนึ่ งใน
แผนพัฒนายุทศาสตรของชาติ ว่าด้วยเรื่ องกลไกขับเคลื่ อนเศรฐกิ จเพื่ อ
อนาคต ดัง นั้ นระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ัจ ฉริ ย ะจึ ง เข้า มามี บ ทบาทต่ อ
ชีวติ ประจําวันของผูค้ นทุกเพศทุกวัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ งในปั จจุบนั มี
ระบบที่สนับสนุ นระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ อจั ฉริ ยะ คือ ระบบอินเตอร์ เน็ ต
ทุกสรรมสิ่ ง
ระบบอินเตอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ ง คือการเชื่อมโยงอุปกรณ์หรื อ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นทางอินเตอร์ เน็ต ส่ งผลให้ผใู ้ ช้งานระบบสามารถ
ควบคุมกอุปกรณ์ อื่นจากระยะไกล เช่ น การควบคุมการปิ ด-เปิ ดอุปกรณ์
เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าจากระยะไกลผ่านทางโทรศัพ ท์มื อ ถื อ การตรวจสอบ
สถานะของเครื่ องใช้ไฟฟ้า เป็ นต้น
แม้ว่าอุปกรณ์สาํ หรับใช้กบั ระบบอินเตอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ งจะ
มี ว างขายในท้อ งตลอดแต่ ว่าอุ ป กรณ์ ด ังกล่ าว มักจะมี ข ้อ จํากัด อยู่บ าง
ประการ เช่น อุปกรณ์ควบคุมที่ใช้สาํ หรับควบคุมโหลดไฟฟ้ ากระแสสู ง
ยังคงมี ราคาแพงหรื อความยืดหยุ่นระหว่างการใช้งานแอพพลิ เคชัน่ กับ
อุปกรณ์ต่างบริ ษทั เป็ นต้น
ด้ว ยเหตุ น้ ี ทางคณะผู ้จ ัด ทํา จึ ง ได้อ อกแบบระบบควบคุ ม
เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า ผ่ า นทางโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ โดยระบบสามารถควบคุ ม
อุ ป กรณ์ ไ ด้ท้ ัง หมด 7 อุ ป กรณ์ โ ดยที่ 1 ช่ อ งสั ญ ญาณสามารถใช้ กับ
เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าระบบ 3 เฟส เช่ น แอร์ หรื อ ปั๊ ม นํ้า เป็ นต้น นอกจากนี้
ระบบยังสามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์พร้อมทั้งวัดค่าอุณหภูมิที่
ตําแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมซึ่ งจะถูกติดตั้งภายในบ้าน

3 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
3.1 ภาพรวมของระบบ

การเปิ ดและปิ ดเครื่ อ งใช้ไฟฟ้ าได้ 7 อุ ป กรณ์ ซ่ ึ ง 1 อุ ป กรณ์ ส ามารถใช้
ควบคุมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ า 3 เฟสได้ โดยจะมี ตวั ประมวลผลหลักเป็ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ESP8266 ที่ เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งกับ
สวิตช์อิเล็กทรอนิ กเพื่อควบคุมการเปิ ดปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้ าโดยใช้ไทรแอค
และแมกเนติ ก คอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor) สํ า หรั บ ควบคุ ม
อุปกรณ์ไฟฟ้ า 3 เฟส นอกจากนี้ อุปกรณ์ยงั สามารถตรวจวัดอุณหภูมิโดย
ใช้เซ็ นเซอร์ วดั อุณหภูมิและความชื้ น DHT11 ในการวัดค่าอุณหภูมิเพื่อ
ส่ งไปยัง NodeMCU ESP8266และในฝั่งของผูใ้ ช้งานจะมีแอพพลิเคชัน่ ที่
ออกแบบโดยใช้แ พลตฟอร์ ม Blynk ซึ่ งเป็ นแพลตฟอร์ ม ที่ ส ามารถ
ออกแบบแอพพลิเคชัน่ บนมือถือให้เชื่ อมต่อกับอุปกรณ์ในระบบ IoT ทํา
ให้มีความยืดหยุน่ ในการออกแบบและใช้งาน ซึ่ งการทํางานของระบบทั้ง
2 ฝั่งจะมีการเชื่ อต่อกันผ่านทางอินเตอร์ เน็ต ภาพรวมของระบบแสดงดัง
รู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ภาพรวมของระบบ

3.2 NodMCU ESP8266

NodeMCU เป็ น บ อร์ ดอิ เล็ ก ท รอนิ กส์ ที่ ป ระกอบ ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 ซึ่ งมีโมดู ลไวไฟและวงจรรักษาระดับ
แรงดันในตัวทําโดยตัว NodeMCU ใช้แรงดันไฟฟ้ าตั้งแต่ 3.0-3.6 โวลต์
และสามารถติดต่อเพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอกผ่านทางผ่านทางขาอินพุต
และเอาต์ พุ ต ดิ จิ ต อล และยัง มี Inter integrated Circuit (IIC)สํ า หรั บ
เชื่ อมต่ อกับอุ ปกรณ์ อื่น เช่ น อุ ปกรณ์ RFID NFC เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั
สามารถติ ดต่อสื่ อสารกับอุปกรณ์ อื่นด้วยการสื่ อสารแบบ SPI และ I2C
ได้ โดยจุดเด่ นที่ สําคัญของ NodeMCU คื อราคาถูกและสามรถเชื่ อมต่ อ
กับ ระบบเครื อ ข่ ายไร้ ย สาย (WLAN) โดยทํา งานได้ห ลายสถานะเช่ น
ทํา งานเชื่ อ มต่ อ ในโหมดไคลเอนท์ ( Client) หรื อ โหมดเซิ ร์ ฟ เวอร์
(Server) ก็ได้ [7] รู ปภาพของ NodeMCU แสดงดังรู ปที่ 2

การทํางานของระบบจะถูกแยกออกเป็ น 2 ฝั่งคื อ ฝั่ งอุปกรณ์
ควบคุมและฝั่งผูใ้ ช้ ฝั่งการทํางานของอุปกรณ์ควบคุมจะทําหน้าที่ควบคุม
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ถู กต่ อ เข้ากับ NodeMCU ESP8266 เพื่ อ ตรวจสอบอุ ณ หภู มิภ ายในบ้าน
โครงสร้างและขาการใช้งานของ DHT11 แสดงในรู ปที่ 4

4.วิธีการดําเนินงาน

รูปที่ 2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ESP8266

3.3 วงจรควบคุมเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า

เนื่ อ งจากโครงงานนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ที่ จ ะสร้ า งระบบ
สําหรับควบคุ มอุปกรณ์ ไฟฟ้ าที่ ใช้ภายในบ้านซึ่ งใช้ไฟฟ้ ากระแสสลับ
ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ดังนั้นในการออกแบบวงจรควบคุมผูจ้ ดั ทําได้เลือกใช้
ไทรแอคซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ กาํ ลังที่ ส ามารถนํากระแสได้ 2
ทิศทาง มาใช้ในวงจรควบคุม โดยไทรแอคสามารถทําหน้าที่เป็ นสวิตช์
อิ เล็ก ทรอนิ กส์ เพื่ อ เปิ ดและปิ ดเครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าโดยการส่ งสั ญ ญาณไฟ
กระแสตรงไปยังขาเกตของไทรแอคเมื่อต้องการให้เครื่ องใช้ไฟฟ้าทํางาน
และปิ ดการทํางานเครื่ องใช้ไฟฟ้ าโดยการหยุดจ่ายสัญญาณไฟฟ้ าที่ขาเกต
นัน่ เอง รู ปที่ 3 เป็ นวงจรที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ไทรแอค
วงจรจะได้ รั บ สั ญ ญาณควบคุ ม การเปิ ดปิ ดเครื่ องใช้ อุ ป กรณ์ จาก
NodeMCU ESP8266 เข้า มายัง ไอซี อ อปโต้ค ัป เปลอร์ (Opto-Coupler)
และไอซี ออปโต้ จ ะส่ งสั ญ ญ าณ ไปยัง ไทรแอคเพื่ อเปิ ดและปิ ด
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า การใช้ไอซี ออปโต้คปั เปลอร์ ในวงจรเพื่อที่ จะแยกส่ วน
ควบคุ มที่ เป็ นวงกระแสตรงและกระแสสลับออกจากกัน ทําให้ลดการ
เสี ยหายระหว่างของอุปกรณ์เมื่อวงจรมีการทํางานผิดพลาด

วิธีการดําเนินงานโครงการมีอยู่ 2 ขั้นตอนคือ
1) ออกแบบวงจรในฝั่ ง อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม และแอพพลิ เคชั่น
สําหรับติดต่อกับผูใ้ ช้ วงจรควบคุมประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
NodeMCU ESP8266 ซึ่ งจะถู กต่ อ อยู่กับ วงจรควบคุ ม เครื่ อ งใช้ไฟฟ้ า 7
ช่ องควบคุ ม วงจรควบ คุ มเป็ น วงจรที่ ใช้ ไ ท รแอคเพื่ อควบคุ ม
เครื่ องใช้ไฟฟ้ ากระแสสลับ 1 เฟส และ อีก 1 ช่องการควบคุมจะต่ออยูก่ บั
แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor) สําหรับควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้ า 3 เฟส โดย NodeMCU ESP8266 จะรับค่าอุ ณ ภูมิจากตัวตรวจจับ
DHT11 เพื่อส่ งข้อมูลอุณหภูมิไปยังฝั่งผูใ้ ช้ที่โทรศัพท์มือถือ
ใน ฝั่ งของผู ้ ใ ช้ ง าน จะออกแบ บ แอพ พ ลิ เ คชั่ น โดยใช้
แพลตฟอร์ ม Blynk ซึ่ งเป็ นแพลตฟอร์ มที่สามารถออกแบบแอพพลิเคชัน่
บนมือถือให้เชื่ อมต่อกับอุปกรณ์ในระบบ IoT โดยจะประกอบด้วยส่ วน
ควบคุ มและแสดงผลสถานะอุ ป กรณ์ ทั้งหมด 7 ช่ อ งควบคุ ม และจะมี
ส่ ว นของการแสดงอุ ณ หภู มิ ที่ รับ ค่ ามาจากฝั่ งอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ที่ ติ ด ตั้ง
ภายในบ้าน
2)จัดทําอุปกรณ์และแอพพลิเคชัน่ บนมือถือพร้อมทั้งทดสอบ
ระบบ โดยการทดลองแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกเป็ นการสั่งงานเปิ ด
และปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้ าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ จํานวน 20 ครั้ง พร้อมทั้ง
บัน ทึ กผลการทํางานของอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ในส่ ว นที่ 2 เป็ นการตรวจวัด
อุณหภูมิผา่ นทางตัวตรวจจับ DHT11 เปรี ยบเทียบกับอุณหภูมิจริ งที่วดั ได้
จากเทอร์โมมิเตอร์

รูปที่ 3 วงจรควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้าด้วยไทรแอค

3.4 ตัวตรวจจับอุณหภูมิ (DHT11)

ในระบบควบคุ ม เครื่ อ งใช้ไฟฟ้ ามี ตวั ตรวจจับอุ ณ หภู มิ และ
ความชื้น DHT11 อยูใ่ นระบบเพื่อใช้ในการตรวจจับอุณหภูมิภายในบ้าน
DHT11 มีย่านการวัดวัดอุณหภูมิ 0 -50 องศาเซลเซี ยสและความชื้ น 2090% RH โดยมี ค่ า ความแม่ น ยํา ในการวัด ความชื้ น ±5% RH
เซ็นเซอร์ สามารถวัดชื้ นได้ความละเอี ยด 1 % ในส่ วนความแม่นยําของ
การตรวจวัดอุณหภูมิมีความคลาดเคลื่อน ±2 องศาเซลเซี ยส DHT11 จะ

รู ปที่ 4 ตัวตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น

5 ผลการทดลอง
5.1 อุปกรณ์ ควบคุมเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

ในรู ป ที่ 5 เป็ นแอพพลิ เคชั่น บนมื อ ถื อที่ ใช้ควบคุ มอุ ป กรณ์
ไฟฟ้ าจากระยะไกล แอพพลิเคชัน่ ประกอบด้วยปุ่ มควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ า
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จํานวน 7 ปุ่ ม โดย 6 ปุ่ มสําหรับเครื่ องใช้ไฟฟ้ า 1 เฟส และ อี ก 1 ปุ่ มใช้
สําหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 เฟส นอกจากนี้ในแอพพลิเคชัน่ ยังมีส่วน
แสดงผลอุณหภูมิที่รับข้อมูลมาจากฝั่งของอุปกรณ์ควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้า

รูปที่ 5 แอพพลิเคชัน่ บนมือถือ
ใน ส่ วน ของอุ ป กรณ์ ควบ คุ ม จะป ระกอบ ด้ ว ยส วิ ต ช์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซ่ ึ งประกอบไปด้ว ยไทรแอคจํา นวน 6 ช่ อ งสั ญ ญาณ
สําหรับ ควบคุ ม เครื่ อ งใช้ไฟฟ้ า 1 เฟส และอี ก 1 ช่ อ งควบคุ ม เป็ นแมก
เนติกคอนแทคเตอร์ใช้สาํ หรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ า 3 เฟส โดยภาพรวม
ของอุปกรณ์ควบคุมแสดงในรู ปที่ 6

5.2 ผลการทดลองการทํางานและการตรวจวัดอุณหภูมิ

จากการทดลองควบคุมการเปิ ดและปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้าผ่านทาง
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ โดยแต่ ล ะช่ อ งควบคุ ม จะทํา การทดลอง 20 ครั้ ง ผล
ปรากฏว่าอุปกรณ์สามารถทํางานได้ 100 % และการตรวจวัดอุณหภูมิผา่ น
ทางตัวตรวจจับ DHT11 แสดงให้เห็นว่าเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างอุณหภูมิ
ที่วดั ได้จาก DHT11 กับอุณหภูมิจริ งที่วดั จากเทอร์ โมมิเตอร์ ยงั คงมีความ
คลาดเคลื่อน ซึ่ งเมื่อคํานวณค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ที่มากที่สุดจะมี
ค่าเท่ากับ 11.11 %

6 สรุ ปผลการทดลอง

จากผลการทดลองจะพบว่ า ผลการดํา เนิ น งานของระบบ
ควบคุมอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถควบควบคุม
การเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์ ไฟฟ้ าได้ 100 % ซึ่ งระบบนี้ สามารถนําไปติ ดตั้งใน
บ้านหรื อสํานักงานเพื่อควบคุมและตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ทําให้สามารถช่ วยอํานวยความสะดวกให้ผูใ้ ช้งาน ตัวอย่างเช่ นในกรณี
ผูใ้ ช้งานไม่อยูบ่ า้ นเป็ นเวลานาน สามารถนําไปใช้ในการควบคุมการเปิ ด
ปิ ดหลอดไฟ หรื อปั๊ มนํ้าเพื่อรดนํ้าต้นไม้ได้ จะเห็นได้วา่ เป็ นการประหยัด
พลังงานมากกว่าการเปิ ดระบบแสงสว่างเป็ นเวลาหลายวัน อย่างไรก็ตาม
ระบบควบคุ มดังกล่าวยังต้องมี การพัฒนา เช่ นการเพิ่มส่ วนตรวจวัดค่ า
ความชื้ น พร้ อ มทั้ง ปรั บ ปรุ ง ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นจากการตรวจวัด
อุณหภูมิ และเก็บผลการทดลองเกี่ยวกับสัญญาณทางไฟฟ้ าเพิ่มเติมเพื่อ
วัดเสถียรภาพของระบบในครั้งต่อไป

รู ปที่ 6 วงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
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A study in the optimal geometries of ejector by multi-objective evolutionary algorithms (MOEAs)
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บทคัดย่ อ
การศึก ษานี้ เ ป็ นการหาขนาดที่ เ หมาะสมของอี เ จ็คเตอร์ ซึ่ ง
ประกอบด้วยมุมบานออกของหัวฉี ด ความยาวของส่ วนที่มีพ้ืนที่หน้าตัด
คงที่ และมุมของตัวกระจาย สาหรับระบบทาความเย็นแบบอีเจ็ค เตอร์
ชนิ ดอัดครั้งเดี ยว โดยใช้น้ าเป็ นสารทาความเย็น โดยระเบียบวิธีการหา
คาตอบสาหรับปั ญหาที่มีหลายเป้ าหมาย ด้วยโปรแกรมพลศาสตร์ ของ
ไหลเชิ งคานวณในการหาตัวแปรอิสระที่เหมาะสมที่จะนามาใช้ในการ
สร้างระบบอีเจ็คเตอร์ ที่ให้ ผลตอบสนองที่ ดีที่สุด เพื่อหาขนาดของอีเจ็ค
เตอร์ ที่ทาให้ระบบทาความเย็นแบบอี เจ็ค เตอร์ มีประสิ ทธิ ภาพสู งที่ สุด
ภายใต้อุณหภูมิระเหย 10C อุณหภูมิควบแน่น 32C และอุณหภูมิเครื่ อง
กาเนิ ดไอที่มีก ารเปลี่ ยนแปลง 140C ผลจากการวิเคราะห์ พบว่าอี เจ็ค
เตอร์ มีมุม บานออกของหัวฉี ด 11.60 o ความยาวของพื้น ที่ ห น้าตัด คงที่
122.33 mm และมุมของตัวกระจาย 5.91o เป็ นขนาดที่ทาให้อีเจ็คเตอร์ มี
อัตราส่วนอัตราการไหลสูงที่สุดคือ 0.64
คาสาคัญ: โปรแกรมพลศาสตร์ ของไหลเชิ งคานวณ อัตราส่ วนอัตราการ
ไหล อีเจ็คเตอร์

Abstract
This research is the study in the optimal geometries of ejector
by multi-objective evolutionary algorithms (MOEAs) in order to find the
optimum in the divergent angle of nozzle, the length of constant area and
the diffuser angle for the single stage ejector cooling system by using
water as the refrigerant. The working conditions of the system, the
generating temperatures, evaporating temperature and condensing
temperatures are 140°C, 10°C and 32°C, respectively. The results of CFD
analysis found that the divergent angle of nozzle, the length of constant
area and the diffuser angle were 11.60 o, 122.33 mm and 5.91o,
respectively. It had a maximum entrainment ratio 0.64.

1. บทนา
เนื่ องจากสถานการณ์การใช้พลังงานที่ได้จากการปิ โตรเลียม
ของโลกมี แนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร
โลก ซึ่ งสวนทางกับ ปริ ม าณของปิ โตรเลี ย มที่ เ หลื ออยู่ใ นขณะนี้ และ
เนื่ องจากสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิเฉลี่ ยเพิ่มขึ้นจากภาวะโลกร้ อน จากการ
ปล่ อ ยแก๊ ส เรื อนกระจกสู่ บ รรยากาศที่ เ พิ่ม ขึ้ น เป็ นสาเหตุ ใ ห้ ห ลาย ๆ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับพลังงานและสิ่ งแวดล้อม ทาการศึกษาและวิจยั
เพื่อประยุกต์การนาพลังงานในรู ปอื่น ๆ มาทดแทนการใช้พลังงานจาก
ปิ โตรเลี ยม อีกทั้งยังพยายามศึกษาและพัฒนาเครื่ องจักร และอุปกรณ์ต่าง
ๆ ให้สามารถทางานด้วยพลังงานทดแทนเพียงอย่างเดียว หรื อทางานด้วย
พลังงานทดแทนควบคู่ไปกับการใช้พลังงานไฟฟ้ า หรื อใช้พลังงานไฟฟ้ า
เพียงอย่างเดี ยวแต่ปริ มาณการใช้ให้น้อยที่ สุดเท่าที่ จะเป็ นไปได้ ดังนั้น
ระบบทาความเย็น แบบอี เ จ็ค เตอร์ ดัง แสดงในรู ป ที่ 1 จึ ง ถู ก นามาใช้
ร่ วมกับระบบทาความเย็น แบบอัด ไอเพื่ อเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพของระบบ
หรื อนามาใช้แทนระบบทาความเย็นแบบอัดไอทั้งระบบ เนื่ องจากระบบ
ทาความเย็นแบบอี เจ็คเตอร์ เป็ นระบบที่ มีโครงสร้ างอย่างง่ าย อุ ปกรณ์
เคลื่อนไหวน้อย มีอตั ราการใช้พลังงานไฟฟ้าต่ามาก โดยระบบนี้ สามารถ

รู ปที่ 1 ระบบทาความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์ ชนิ ดอัดครั้งเดียว

Keyword: CFD, Entrainment ratio, Ejector
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ใช้พลังงานในการขับเคลื่ อนระบบซึ่ งได้แก่ ความร้ อนที่เหลื อใช้หรื อทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม ความร้อนจากแสงอาทิตย์ และความร้อนจาก
ไอเสี ยของเครื่ องยนต์ เป็ นต้น แม้ขอ้ ดีของระบบทาความเย็นแบบอีเจ็ค
เตอร์จะมีมาก แต่เมื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพกับระบบทาความเย็นแบบ
อัดไอที่มีค่า COP เฉลี่ ยประมาณ 3.5 พบว่าประสิ ทธิ ภาพของระบบท า
ความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์ ต่ากว่ามาก Al-Khalidy[1] ได้วิเคราะห์ทางทฤษฎี
และทาการทดลองหาสมรรถนะของระบบทาความเย็นแบบอี เจ็คเตอร์
โดยใช้พลังงานแสงอาทิ ตย์ใ นการขับเคลื่ อนระบบ จากการใช้สารทา
ความเย็น R113 ที่อุณหภูมิของเครื่ องกาเนิ ดไอ 87°C, อุณหภูมิควบแน่ น
43°C และอุณหภูมิระเหย 10°C ผลที่ได้รับจากการศึกษาพบว่าค่า COP ที่
ได้รับคือ 0.256 Huang และคณะ[2] ได้พฒั นาระบบทาความเย็นแบบอีเจ็ค
เตอร์ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการขับเคลื่ อนระบบ และใช้สารทา
ความเย็น R141b จากการศึ ก ษาพบว่าค่า COP คื อ 0.22 ภายใต้อุณหภูมิ
ของเครื่ องกาเนิ ดไอ 95°C, อุณหภูมิระเหย 8°C และค่ าการแผ่รังสี ข อง
แสงอาทิตย์ 700 W/m2 Bejan และคณะ[3] ได้ออกแบบระบบทาความเย็น
แบบอีเจ็คเตอร์ ชนิ ดอัดครั้งเดี ยว ขนาดการทาความเย็น 3.5 kW โดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ในการขับเคลื่ อนระบบ ภายใต้อุณหภูมิระเหย 4°C
และอุณหภูมิข องเครื่ องก าเนิ ด ไอ 90-105°C และใช้ R114 เป็ นสารท า
ความเย็น ซึ่งผลที่ได้รับพบว่าค่า COP อยูใ่ นช่วง 0.126 - 0.26
ปั ญ หาดัง กล่ า วนี้ ถู ก ตั้ง เป็ นโจทย์ใ ห้ ก ับ นัก วิ จ ัย เพื่ อ ศึ ก ษา
แนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบทาความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์ให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น ซึ่ งการศึ ก ษานี้ เป็ นการศึ ก ษาถึ ง การหาขนาดที่
เหมาะสมของอีเจ็คเตอร์ ซึ่ งประกอบด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางคอคอดและ
เส้นผ่านศูนย์ก ลางที่ ท างออกของหัวฉี ด แบบลู่ เ ข้า-บานออก เส้ น ผ่า น
ศูนย์กลางของส่ วนที่มีพ้ืนที่หน้าตัดคงที่ ความยาวของเขตผสม ความยาว
ของส่ ว นที่ มี พ้ื น ที่ ห น้ า ตัด คงที่ และความยาวของตัว กระจาย ภายใต้
อุ ณ หภู มิ เ ครื่ องก าเนิ ด ไอ อุ ณ หภู มิ เ ครื่ องระเหย และอุ ณ หภู มิ เ ครื่ อ ง
ควบแน่ น เพื่อให้ได้มาซึ่ งประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด สาหรับระบบทาความเย็น
แบบอี เ จ็ค เตอร์ ช นิ ด อัด ครั้ งเดี ย ว โดยใช้ น้ า เป็ นสารท าความเย็น โดย
ระเบียบวิธีการหาคาตอบสาหรับปั ญหาที่มีหลายเป้ าหมายเพื่อหาตัวแปร
อิ ส ระที่ เ หมาะสมที่ จ ะน ามาใช้ ใ นการสร้ า ง ระบบอี เ จ็ ค เตอร์ ที่ ใ ห้
ผลตอบสนองที่เหมาะสมที่สุด

2. การวิเคราะห์ หาขนาดของอีเจ็คเตอร์ ทเี่ หมาะสม
ในงานวิ จ ัย นี้ มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะศึ ก ษาเงื่ อ นไขของปั จ จัย ที่ ท าให้
สมรรถนะอีเจ็คเตอร์ มีค่าสู งสุ ดโดยทาการเปลี่ ยนแปลงมุมบานออกของ
หัวฉี ด (  t ) ความยาวของพื้น ที่ หน้าตัด คงที่ ( Lc ) มุมของตัวกระจาย
(  d ) ดังแสดงในรู ปที่ 2 เพื่อค านวณหาอัตราส่ วนอัตราการไหล ()
ซึ่งป็ นอัตราส่ วนของอัตราการไหลเชิงมวลของของไหลปฐมภูมิ ( mp )

ต่ออัตราการไหลเชิ งมวลของของไหลทุติยภูมิ ( ms ) ดังแสดงในสมการ
ที่ (1)
m
 s
(1)
mp
t

Lc

d

รู ปที่ 2 ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์
การวิ เ คราะห์ ปัญหาทางพลศาสตร์ ของไหลนั้น จะเกี่ ยวกับ
สมการเชิ งอนุ พนั ธ์ยอ่ ยที่อธิ บายถึงความเป็ นจริ งของการไหลที่เกิ ดขึ้นซึ่ ง
เกิ ด จากสมการอนุ รักษ์ม วล โมเมนตัม และพลังงาน การค านวณหรื อ
แก้ปัญหาระบบสมการเชิ งอนุ พนั ธ์เหล่านี้ มีหลายวิธี ซึ่ งงานวิจยั นี้ ใช้วิธี
ปริ มาตรสื บเนื่ อง (finite volume) กับโปรแกรม FLUENT 6.1 แก้ปัญหา
และวิเคราะห์การไหลในอี เจ็คเตอร์ โดยมี สมการที่เกี่ยวข้องคื อ สมการ
อนุ รั ก ษ์ ก ารไหลของของไหล สมการอนุ รั ก ษ์ เ ป็ นสมการแสดง
ความสัมพันธ์ของของไหลที่เกิ ดขึ้นจริ งในการไหล ซึ่ งแสดงในรู ปของ
สมการเชิ งอนุ พนั ธ์ ตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติที่เกิ ดขึ้น ซึ่งการวิเคราะห์
เพื่ อหาขนาดที่ เ หมาะสมของอี เ จ็ค เตอร์ ใ นครั้ งนี้ จะใช้ระเบี ย บวิธีก าร
Multi Objective Genetic Algorithm (MOGA) ซึ่ งเ ป็ นวิ ธี ก ารที่ นิ ยม
นามาใช้ใ นการวิเ คราะห์ ฟังก์ชั่น เป้ าหมาย (objective function) และตัว
แปรที่ มีต้ งั แต่ 2 ตัวแปรขึ้ นไปเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่ สุดด้วยโปรแกรม
พลศาสตร์ ข องไหลเชิ งคานวณ (Computational Fluid Dynamics, CFD)
โดยหาเงื่อนไขที่ ทาให้มีค่า  สู งที่สุดโดยขอบเขตของเงื่อนไขที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ น้ นั ได้มาจากการเสนอแนะจากสมาคมวิศวกรการทาความ
ร้ อ น การท าความเย็ น และการปรั บ อากาศ แห่ งสหรั ฐ อเมริ กา
(ASHRAE)[4] มีดงั นี้
10  t  12
60  Lc  180

5  d  12

2.1 แบบจาลองของอีเจ็คเตอร์ ในการวิเคราะห์
แบบจาลองของอี เจ็คเตอร์ มีความจาเป็ นต่อการวิเคราะห์ ดว้ ย
CFD จึ ง ได้ท าการเขี ย นรู ป อี เ จ็ ค เตอร์ ที่ มี รู ป ร่ า งที่ ส อดคล้ อ งกับ การ
วิ เ คราะห์ ใ นสั ด ส่ ว นที่ ต้อ งการพิ จ ารณาดัง แสดงในรู ป ที่ 3 และเป็ น
การศึกษาแบบสมมาตรรอบแกนหมุน (axis symmetry) เนื่ องจากลักษณะ
ของชิ้นงานเป็ นงานที่สามารถวิเคราะห์แบบสมมาตรรอบแกนหมุนได้
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รู ปที่ 3 แบบจาลองอีเจ็คเตอร์

รู ปที่ 5 เฉดสี แสดงความดันของของไหลแบบสองมิติ

2.2 สภาวะการทางานของระบบทาความเย็น
สภาวะการทางานของระบบทาความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์ ชนิ ด
อัดครั้งเดียว โดยใช้น้ า (R718) เป็ นสารทางาน วิเคราะห์โดย CFD เพื่อหา
ขนาดของอี เ จ็ ค เตอร์ ที่ ท าให้ ร ะบบท าความเย็น แบบอี เ จ็ ค เตอร์ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด มี ดงั นี้ ปริ มาณความเย็น (cooling capacity) 1 kW
อุ ณ หภู มิ ร ะเหย (evaporating temperature) 10C อุ ณ หภู มิ ค วบแน่ น
(condensing temperature) 32C และอุณหภูมิเครื่ องกาเนิ ดไอ (generating
temperature) 140C

3. การวิเคราะห์ โดยโปรแกรมพลศาสตร์ ของไหลเชิงคานวณ
จากการวิเคราะห์โดยโปรแกรมพลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณใน
แบบจาลองเบื้องต้นแล้ว ผลการวิเคราะห์ความเร็ ว และความดัน ของของ
ไหลในเงื่อนไขเริ่ มต้นทาให้เกิ ดลาพุ่ง (jet core) ภายในขึ้น ซึ่ งเงื่ อนไข
เริ่ มต้นส่ งผลให้เกิ ดของไหลที่ ผสมกัน และมี ค่ าความเร็ วสู งสุ ด เท่ากับ
1,152.45 m/s ดังแสดงในรู ปที่ 4 ในส่ วนของความดัน ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใน
อีเจ็คเตอร์ สามารถแสดงได้ดงั แสดงในรู ปที่ 5 พบว่าของไหลปฐมภูมิมี
ความดันสู งสุดเท่ากับ 0.35 MPa จากนั้นเมื่อผ่านคอคอดแล้วความดันจะ
ลดลงเหลื อต่าสุ ดเท่ากับ 0.39 kPa และเมื่อทาการวิเคราะห์ความเร็ วของ
ของไหลในอีเจ็คเตอร์พบว่ามีทิศทางการไหล ดังแสดงในรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 เวกเตอร์แสดงทิศทางการไหลของของไหล

4. ผลการวิเคราะห์
จากการเปลี่ ยนแปลงปั จจัยที่เกี่ ยวข้องเพื่อทดสอบว่าปั จจัยใดส่ ง
ผลกระทบต่อค่า  โดยกาหนดให้ Lc เท่ากับ 120 mm  d เท่ากับ 8.5o
และท าการเปลี่ ย นแปลงค่ า  t ผลการวิ เ คราะห์ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า เมื่ อ
กาหนดให้ความยาวของพื้นที่ หน้าตัดคงที่ และมุมของตัวกระจาย คงที่
แล้วเปลี่ ยนแปลงเฉพาะมุม บานออกของหัวฉี ด ค่ า  จะมี ค่ าสู งที่ สุ ด
เท่ ากับ 0.63 ดังแสดงในรู ปที่ 7 จากนั้น จึ งใช้ก ารวิ เ คราะห์ ถ ดถอยเพื่ อ
สร้ างสมการความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ ยนแปลงมุมทางเข้าของของ
ไหลปฐมภูมิและค่า  ดังสมการที่ (2)

   0.1356 t 2  3.1451 t  17.615

รู ปที่ 4 เฉดสี แสดงความเร็ วของของไหลแบบสองมิติ

(2)

ผลของการเปลี่ ยนแปลง Lc เมื่ อก าหนดให้  t เท่ ากับ 11o
และ  d เท่ า กับ 8.5o แสดงให้ เ ห็ น ว่ าเมื่ อก าหนดให้ มุ ม บานออกของ
หัวฉี ดและมุมของตัวกระจายคงที่ แล้วเปลี่ยนแปลงเฉพาะความยาวของ
พื้นที่ หน้าตัดคงที่ ค่า  จะมี ค่าสู งที่ สุดเท่ากับ 0.59 ดังแสดงในรู ปที่ 8
จากนั้นจึงใช้การวิเคราะห์ถดถอยเพื่อสร้ างสมการความสัมพันธ์ระหว่าง
การเปลี่ยนแปลงความยาวคอคอดและค่า  ดังสมการที่ (3)
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Entrainment Ratio, 

   3 x10 5 Lc 2  0.0069Lc  0.1237
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(3)

5. สรุป

y = -0.1356x2 + 3.1451x - 17.615
R² = 0.9991
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ผลจากการวิเคราะห์การทางานของอีเจ็คเตอร์ ร่วมกับระบบทา
ความเย็น แบบอี เจ็คเตอร์ ช นิ ดอัดครั้ งเดี ยว ที่ ใช้น้ าเป็ นสารทาความเย็น
ด้ว ยระเบี ย บวิ ธี ก ารหาค าตอบส าหรั บ ปั ญ หาที่ มี ห ลายเป้ า หมายโดย
โปรแกรมพลศาสตร์ ของไหลเชิ งคานวณ พบว่าอีเจ็คเตอร์ ที่มีมุมบานออก
ของหั ว ฉี ด 11.60o มุ ม ของตั ว กระจาย 5.91o และความยาวของ
พื้นที่ หน้าตัด คงที่ 122.33 mm เป็ นขนาดที่ทาให้อีเจ็ค เตอร์ มี อตั ราส่ วน
อัตราการไหลสู งที่ สุดคือ 0.64 ภายใต้อุณหภูมิของสารทาความเย็นใน
เครื่ องกาเนิ ดไออยูใ่ นช่ วงระหว่าง 140C อุณหภูมิของสารทาความเย็น
ในเครื่ องระเหย 10C และอุ ณ หภู มิ ข องสารท าความเย็น ในเครื่ อง
ควบแน่ น 32C ซึ่ งค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ดงั กล่าวจะเป็ นค่าที่นาไปใช้
ในการออกแบบและสร้างอีเจ็คเตอร์ ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับสภาวะการ
ทางานของระบบทาความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์ ที่ตอ้ งการ เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ประสิ ทธิภาพของการทางานของระบบที่สูงที่สุดต่อไป

12.50

t

Entrainment Ratio, 

รู ปที่ 7 ค่า  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่า  t
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y = -3E-05x2 + 0.0069x + 0.1237
R² = 0.9992
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ผลการวิ เ คราะห์ เ งื่ อ นไขที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ได้แ ก่ เ งื่ อ นไขที่
ขนาดของ  t เท่ากับ 11.60o  d เท่ากับ 5.91o และค่า Lc เท่ากับ 122.23
mm จะให้ค่า  สู งสุ ดเท่ากับ 0.64

200.000

Lc

6. กิตติกรรมประกาศ

รู ปที่ 8 ค่า  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่า Lc
ผลของการเปลี่ยนแปลง  d เมื่อกาหนดให้ Lc เท่ากับ 120 mm
และ  t เท่ า กั บ 11o แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เมื่ อ ก าหนดให้ ค วามยาวของ
พื้น ที่ ห น้า ตัด คงที่ แ ละมุ ม บานออกของหั ว ฉี ด คงที่ แล้ว เปลี่ ยนแปลง
เฉพาะมุมของตัวกระจาย ค่า  จะมีค่าสู งที่ สุดเท่ากับ 0.59 ดังแสดงใน
รู ปที่ 9 จากนั้นจึงใช้การวิเคราะห์ ถดถอยเพื่อสร้ างสมการความสัมพันธ์
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงมุมของตัวกระจายและค่า  ดังสมการที่ (4)

   0.0006 c 2  0.007 c  0.567
Entrainment Ratio, 

0.590

(4)

y = -0.0006x2 + 0.007x + 0.567
R² = 0.9981

0.585
0.580
0.575
0.570
0.565
0.560
0.555
0.000

5.000

d

10.000

บทความนี้ ได้รับการสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอี ส าน นครราชสี มา ด้ ว ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
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Application of heat pipe to increase the performance of vapor compression refrigeration system
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บทคัดย่อ

การวิ จ ัย นี้ เป็ นการเปรี ย บเที ย บการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
เครื่ องปรับอากาศ เมื่อติดตั้งท่อความร้อนที่ทางออกของคอมเพรสเซอร์
และทางเข้าของคอมเพรสเซอร์ เพื่ อ แลกเปลี่ ยนความร้ อ นของสารทํา
ความเย็น ในระบบเครื่ องปรับอากาศขนาด 1 ตัน วัสดุ ที่สร้างท่อความ
ร้อนใช้ท่อทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อทองแดงภายนอก 22 mm
และภายใน 16 mm มี ความยาว 69 cm ใช้สารทําความเย็น R-134a และ
R-11 เป็ นสารทํางาน โดยเติม 50% ของปริ มาตรท่อความ พารามิเตอร์ ที่
ใช้ในการศึ กษาได้แก่ อุ ณ หภู มิส ารทําความเย็นและความดัน ที่ ท างเข้า
คอมเพรสเซอร์ ในการทดสอบจะเก็บข้อมูลทุกๆ 1 นาทีต้ งั แต่เวลา 8.0016.00 น. ผลการทดสอบท่ อ ความร้ อ นที่ ใ ช้ ส ารทํา งาน R-134a มี ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ สมรรถนะในการทํา ความเย็น (COP) 4.51 มี ค่ าเพิ่ ม ขึ้ น
19.31% และค่าประสิ ทธิ ภ าพการให้ความเย็น (EER) เท่ ากับ 12.99 ค่ า
เพิ่ ม ขึ้ น 20.17% เมื่ อ เปลี่ ย นสารทํา งานเป็ น R-11 มี ค่ า COP 4.05 ค่ า
เพิ่ ม ขึ้ น 7.14% และ EER 12.60 ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น 16.56% ในงานวิจ ัย นี้ สาร
ทํางาน 134a มีค่าประสิ ทธิภาพการทําความเย็นสู งกว่าสารทํางาน R-11
คําสําคัญ: ท่อความร้อน. เครื่ องปรับอากาศ, สารทําความเย็น

Abstract

This research is a comparison the efficiency of air conditioning that heat
pipes are installed at the outlet compressor and inlet compressor for heat
exchange of the refrigerant at the 1 ton air conditioner system. The
copper pipe is created as the heat pipe when external diameter is 22
mm, inside diameter 16 mm and 69 cm in length. The R-134a and R-11
refrigerant were used as the working fluid by adding 50% of a heat pipe
volume. The refrigerant temperature and pressure inlet compressor are
the operation parameters. The data were collected at the interval of 1
minutes during 8:00 to 16:00 hour basis. The test results of the heat pipe
using the working fluid R-134a has the coefficient of performance

(COP) 4.51, increasing 19.31%. The energy efficiency ratio (EER) is
12.99, increasing 20.17%. The working fluid is changed R-11 is
valuable COP 4.05 increasing 7.14% and EER 12.60 increasing
16.56%. In this research a working fluid R-134a has refrigeration
performance higher than the working fluid R-11.
Keywords: heat pipe, air condition, refrigerant

1. บทนํา

ประเทศไทยตั้ งอยู่ ใ นเขตร้ อ นใกล้ เ ส้ น ศู น ย์สู ตรทํ า ให้
ภูมิอากาศของประเทศมีลกั ษณะเป็ นแบบร้อนชื้น ส่ งผลกระทบต่อการใช้
ชี วิตประจําวันรวมถึ งการทํางาน เครื่ องปรับอากาศจึ งมี ความจําเป็ นใน
การอํานวยความสะดวกสบาย ในที่ พกั อาศัย สํานักงาน อาคาร รวมถึ ง
งานอุตสาหกรรม โดยพบว่าอัตราการผลิ ตเครื่ องปรับอากาศเพิ่มขึ้นคิด
เป็ นร้อยละ 2.9 ในปี พ.ศ. 2558 และเพิ่มขึ้นอี กคิ ดเป็ นร้อยละ 18.2 ในปี
พ.ศ. 2559 [1] อนาคตอาจจะมี แนวโน้ม เพิ่ มขึ้ น เรื่ อ ยๆ เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้อ งการของมนุ ษ ย์ และเครื่ อ งปรั บ อากาศใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า ใน
อาคารสํานักงาน ที่ พกั อาศัยรวมถึ งโรงงานอุตสาหกรรมคิดเป็ นร้อยละ
60 ของการใช้ไฟฟ้ า และมีแนวโน้มใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นประมาณร้อย
ละ 10 ต่อปี [2] ในปั จจุบนั ได้มีการคิดค้นหาวิธีในการประหยัดพลังงาน
ในเครื่ องปรับอากาศโดยเป็ นการทํางานของระบบกลไก และระบบไฟฟ้ า
ที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ เช่น ระบบควบคุมอัตราการไหลของสารทํา
ความเย็น (VRV) ระบบอินเวอร์ เตอร์ (INVERTER) ในระบบนี้ จะมีราคา
ค่อนข้างสู ง ส่ วนในการลดพลังงานในระบบเครื่ องปรับอากาศแบบต่างๆ
มี ก ารออกแบบ และการลดพลัง งานโดยการเพิ่ ม ความดัน ก่ อ นเข้ า
คอมเพรสเซอร์ เพื่อเป็ นการลดภาระการทํางานของคอมเพรสเซอร์ ทาํ ให้
ประหยัดพลังงานลงได้โดยหลายๆ วิธี เช่น ได้นาํ ท่อความร้อนหรื อระบบ
อีเจคเตอร์ มาเป็ นตัวแลกเปลี่ยนความร้อน จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
เทคโนโลยีท่อความร้อนเป็ นเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนได้ถูกนําไปใช้
งานในรู ป แบบต่ า งๆ และเป็ นที่ แ พร่ ห ลายมากขึ้ นโดยที่ โ ครงสร้ า ง
พื้นฐานของท่อความร้อนใช้ท่อทองแดงเชื่ อมปิ ดหัวปิ ดท้ายภายในบรรจุ
สารทํางานตัวกลาง เมื่อได้รับความร้อนจะระเหยกลายเป็ นไอและเคลื่อน
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ตัวไปสู่ ปลายอีกด้านหนึ่ งซึ่ งทํางานโดยอาศัยสารทํางานที่สามารถเปลี่ยน
สถานะกลายเป็ นไอและเปลี่ ยนเป็ นของเหลวได้ และสามารถนําความ
ร้ อ นจากแหล่ งให้ค วามร้ อ นไปยัง แหล่ งรั บ ความร้ อ นที่ เป็ นของไหล
สามารถนําหลักการทํางานมาใช้ประกอบในระบบเครื่ องปรับอากาศ โดย
การติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างท่อ
ความเย็นก่ อนเข้าคอมเพรสเซอร์ กับท่ อสารทําความเย็นหลังออกจาก
คอมเพรสเซอร์ จะมีผลทําให้อุณหภูมิของสารทําความเย็นเปลี่ยนไปทั้ง 2
ส่ วน คือส่ วนที่เข้าคอมเพรสเซอร์ จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทําให้สารทําความ
เย็น ก่ อ นเข้าคอมคอมเพรสเซอร์ เป็ นไอร้ อ นยวดยิ่งที่ มี ค่ าสู งขึ้ น และ
อุณหภูมิของสารทําความเย็นหลังออกจากคอมเพรสเซอร์ จะมี อุณหภูมิ
ตํ่าลง ในปั จจุบนั มีผนู ้ าํ เทคโนโลยีน้ ี ไปใช้งานในรู ปแบบต่างๆ ที่พบเห็น
ในปั จจุบนั มี การนําท่อความร้อนมาใช้ประโยชน์ โดยการเพิ่มความดัน
ก่อนเข้าคอมเพรสเซอร์ มีการศึกษาการทดลองโดยใช้ท่อสั่นวงรอบที่ปิด
ปลายทั้ง 2 ข้าง ผลการทดลองที่ เกิ ดขึ้ น ได้ค่า ค่ าประสิ ท ธิ ภ าพและค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะเพิ่มขึ้น 3% [3] จากข้อมูลเบื้องต้นคณะผูจ้ ดั ทําจึง
ได้ทาํ การออกแบบชุ ดท่อความร้อนมาเพิ่ม-ลดความดันและอุณ หภู มิที่
ทางเข้าและออกคอมเพรสเซอร์ เพื่อเปรี ยบเทียบค่าประสิ ทธิ ภาพและค่า
สัมประสิ ทธิ์สมรรถนะที่เพิ่มขึ้นของเครื่ องปรับอากาศ

ภายในห้องควบคุมอุณหภูมิ 25±2 °C ดังแสดงในรู ปที่ 2,3 และตารางที่ 1
ใช้หลอดไฟ ขนาด 500 W จํานวน 6 หลอด เพื่อสร้างโหลดเทียม

รู ปที่ 2 เครื่ องปรับอากาศและชุดเครื่ องมือวัด

2 อุปกรณ์ การทดลอง

การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องปรับอากาศ โดยใช้ท่อความ
ร้อน ที่สร้างจากท่อท่องแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อทองแดงภายนอก
22 mm และภายใน 16 mm มี ค วามยาว 69 cm ดั ง แสดงใน รู ปที่ 1
ประกอบและเชื่อมขึ้นรู ป ท่อที่แลกเปลี่ยนความร้อนเป็ นท่อ 2 ชั้น เชื่ อม
ปิ ดหัวท้าย ทําสู ญญากาศในแต่ละชุด ในแต่ละชุดเติมสารทําความเย็น
R-134a และ R-11 เป็ นสารทํางาน โดยเติ ม 50% ของปริ มาตรท่ อความ
นํามาเชื่อมต่อเข้าระบบ ท่อด้านส่ งและดูดของเครื่ องปรับอากาศ ขนาด 1
ตัน พร้อมติดตั้งชุ ดวัดความดันแบบอิ เล็กทรอนิ กส์ และชุ ดวัดอุณ หภู มิ
ชนิด type K ดังแสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 3 ห้องควบคุมอุณหภูมิ
ตารางที่ 1 คํากํากับหมายเลข
หมายเลข คําอธิบาย
1
ฮีตเตอร์หลอดแก้ว
2
ท่อลมเข้าห้องควบคุมอุณหภูมิอากาศก่อนเข้าคอนเดนเซอร์
3
อีวาพอเรเตอร์เครื่ องปรับอากาศ
4
ห้องควบคุมอุณหภูมิอากาศก่อนเข้าคอนเดนเซอร์
5
คอนเดนเซอร์เครื่ องปรับอากาศ
6
ท่อส่ งลมร้อนคอนเดนเซอร์เครื่ องปรับอากาศ
7
ชุดท่อความร้อน
8
ตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้า
9
ห้องควบคุมอุณหภูมิอากาศของอีวาพอเรเตอร์

3.1 หลักการทํางาน
รูปที่ 1 ท่อทองแดงสําหรับท่อความร้อน
การวิจยั ได้สร้างห้องควบคุมอุณหภูมิท้ งั ภายในและภายนอก
ห้องวิจยั โดยควบคุมอุณหภูมิก่อนเข้าคอนเดนเซอร์ 35±2 °C50-60 %RH

ท่ อ ความร้ อ นแบบธรรมดาหรื อ ท่ อ ความร้ อ นแบบเทอร์ ไ ซ
ฟอน (Thermosyphon) เป็ นอุปกรณ์ ถ่ายเทความร้อนโดยใช้หลักการส่ ง
ถ่ายความร้อนจากความร้อนแฝงของสารทํางานภายในท่อลักษณะของ
ท่อความร้อนเป็ นท่อปลายปิ ดทั้งสองด้าน ภายในเป็ นสู ญญากาศ ซึ่ งจะ
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บรรจุสารทํางานไว้ทาํ งานจะอยูใ่ นรู ปของของเหลวโดยท่อความร้อนจะ
ประกอบด้ว ยส่ ว นทํา ระเหย (Evaporator Section) และส่ ว นควบแน่ น
(Condenser Section) แต่ บ างกรณี อาจมี ส่ ว นกัน ความร้ อ น (Adiabatic
Section) แหล่งให้ความร้อน และแหล่งรับความร้อนอยูห่ ่างกันมาก [13]
โดยอาศัยหลักการถ่ายเทความร้อน โดยการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
ที่บรรจุอยูภ่ ายในท่อซึ่ งไม่ตอ้ งอาศัยพลังงานจากภายนอกมีลกั ษณะเป็ น
ท่อปลายปิ ดทั้ง 2 ข้างโดยท่อที่ใช้จะเป็ น ทองแดง แยกเป็ น 3 ส่ วนหลัก
คือ ส่ วนระเหย ส่ วนควบแน่น ในบริ เวณผนังผิวในท่อดังแสดงในรู ปที่ 4
การทํางานของไหลที่ อ ยู่ภ ายในท่ อ เมื่ อ ได้รับความร้ อนจากท่ อด้านอัด
เครื่ องปรับอากาศ ระเหยกลายเป็ นไอจากส่ วนทําระเหย และนําเอาความ
ร้อนนั้นส่ งถ่ายจากส่ วนแรกไปถ่ายเทยังส่ วนที่อุณหภูมิต่าํ ที่ท่อด้านดูด ดัง
แสดงในรู ปที่ 5 กลายเป็ นของเหลวอีกครั้ง และไหลกับสู่ ปลายท่อที่ร้อน
ส่ วนทําระเหยด้วยแรงโน้มถ่วงอีกครั้งเป็ นวัฏจักร และค่าความร้อนแฝง
ของการระเหยของของไหลมีค่าที่สูงมาก ดังนั้นท่อความร้อนจะสามารถ
ส่ งผ่านความร้อนปริ มาณมากจากปรายหนึ่ งไปสู่ อีกปรายหนึ่ ง โดยมีค่า
ความแตกต่างของอุณหภูมิไม่มาก

รู ปที่ 6 ตําแหน่งค่าเอนธาลปี
1. อัต ราการทําความเย็น พิ จารณาจากอุ ณ หภู มิและอัตราการไหลสาร
ความเย็นคอยล์เย็น โดยใช้ค่าเอนธาลปี [4] ดังแสดงในรู ปที่ 7
(1)
Q evap = m r (h4 − h3 )
2.ปริ มาณความร้อนที่ระบายออกจากคอยล์ร้อนได้จากสมการ
(2)
Q cond = m r (h1 − h3 )
3. กําลังงานที่เกิดจากคอมเพรสเซอร์ พิจารณาจากอุณหภูมิและอัตราการ
ไหลสารความเย็น
(3)
W comp = m r (h1 − h4 )
4. สัมประสิ ทธิ์สมรรถนะการทําความเย็น

รู ปที่ 4 การทํางานท่อความร้อน
อีวาพอเรเตอร

4 ผลการทดลองและวิเคราะห์

ฮีทไปป์

คอนเดนเซอร์

คอมเพรสเซอร

รูปที่ 5 ติดตั้งท่อความร้อนกับเครื่ องปรับอากาศ

3.2 การคํานวณวิเคราะห์ ด้านพลังงาน

Q evap
Cooling output
=
work of compression W comp
5. อัตราส่ วนประสิ ทธิภาพพลังงาน
Q evap BTU / hr
EER =
=
watts
W comp
COP =

จากผลการวิจยั คํานวณเปรี ยบเทียบสัมประสิ ทธิ์สมรรถนะ
เครื่ องปรับอากาศและอัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพพลังงานเมื่อติดตั้งท่อความ
ร้อน

(4)

(5)

การวิจยั นี้ ตอ้ งการทราบถึงผลของประสิ ทธิ ภาพที่เกิดจากการ
ติ ด ตั้งท่ อความร้ อนในเครื่ องปรับ อากาศ การเปรี ยบเที ยบอัตราการทํา
ความเย็น ที่ เกิ ด ขึ้ น ที่ อี ว าเปอร์ เรเตอร์ ดัง สมการที่ 1.ใช้ค่ า ความดัน ที่
เปลี่ยนแปลงมาวิเคราะห์การเพิ่มอุณหภูมิก่อนเข้าคอมเพรสเซอร์ พบว่า
สารทํางาน R-134a มี ค่าความดันแตกต่างระบบปกติ 0.287% ส่ วนสาร
ทํางาน R-11 มีค่าความดันแตกต่างระบบปกติ 0.3081% ดังแสดงในรู ปที่
8 ความดันที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากการแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทํางาน
และสารทําความเย็นที่ท่อด้านอัดของคอมเพรสเซอร์ ทาํ ให้ความดันและ
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็ นหลักการถ่ายโอนความร้อนผ่านสารทํางาน
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รูปที่ 8 อุณหภูมิสารทําความเย็นที่ออกจากท่อความร้อนก่อนเข้า
คอมเพรสเซอร์
เมื่อนําความดันและอุณหภูมิมาวิเคราะห์จากแผนภาพมอเลีย กําลังงาน
ของคอมเพรสเซอร์ ที่ แสดงออกมาในรู ป ของผลต่ างของเอนธาลปี ที่
ติดตั้งชุดลดการพลังงานคอมเพรสเซอร์ ซึ่ งผลจากกําลังงานลดลง ทําให้
ค่า (COP) เพิ่มขึ้น 19.31% , 7.14% ตามลําดับ และ (EER) เพิ่ม 20.17% ,
16.56% ตามลําดับ ดังแสดงในรู ปที่ 9 และ 10
6
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3. สรุป

รูปที่ 10 ค่าประสิ ทธิภาพของเครื่ องปรับอากาศ (EER)

จากผลการวิจยั ได้ติดตั้งท่ อความร้ อนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
เครื่ องปรับอากาศขนาด 1 ตัน ใช้สารทําความเย็น R-22 เป็ นสารทําความ
เย็น และสารทํางานในท่อความร้ อนใช้ R-134a และR-11 ตามลําดับ ที่
ภายใต้การควบคุมสภาวะเดียวกัน สรุ ปผลการทดลองได้ดงั นี้
1. อุณหภูมิก่อนเข้าคอมเพรสเซอร์ เพิ่มขึ้นเมื่อติดตั้งท่อความ
ร้อน ใช้สารทํางาน R-134a และ R-11 เท่ากับ 2.28% และ 1.49%
2. สั ม ประสิ ทธิ์ สมรรถนะการทํา ความเย็น เฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น
19.31% , 7.14% ตามลําดับ
3. ค่าอัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพพลังงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 20.17% ,
16.56% ตามลําดับ
จากผลงานวิจยั นี้ สามารถใช้ในการวิเคราะห์ ติดตั้งท่ อความ
ร้อนในระบบเครื่ องปรับอากาศที่ใช้ทวั่ ไป เช่นอาคารพาณิ ชย์ อาคารส่ วน
ราชการที่ เ ป็ นระบบอัด แบบคงที่ และสามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้
เครื่ องปรับอากาศที่มีขนาดตันความเย็นมากขึ้น

4 กิตติกรรมประกาศ

ผูเ้ ขียนบทความขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน นครราชสี มา ที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจยั ให้ความอนุเคราะห์
สถานที่ รวมทั้ง แหล่ ง ความรู ้ ใ นการสื บ ค้น งานวิ จ ัย และ สาขาวิ ช า
วิศวกรรมการทําความเย็นและการปรับอากาศ ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้
สถานที่ในงานวิจยั จนทําให้งานวิจยั ชิ้นนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี

5 เอกสารอ้ างอิง
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300

Time (min)

รูปที่ 7 ความดันสารทําความเย็นที่ออกจากท่อความร้อนก่อน
เข้าคอมเพรสเซอร์
อุณ หภูมิเพิ่มขึ้ น 2.28% และ 1.49% ตามลําดับ จากที่ ความดัน ของสาร
ทํางาน R-11 สู งกว่าสารทํางาน R- 134a แต่ มี ค วามอุ ณ หภู มิ ต่ าํ กว่า
สื บ เนื่ อ งจากค่ าจุด เดื อ ดของสารทําความเย็น แตกต่ างกัน จึ งทําให้มี ค่ า
อุณหภูมิต่าํ กว่า ดังแสดงในที่ 7

0

200

600

Time (min)

รูปที่ 9 ค่าสัมประสิ ทธิ์สมรรถนะในการทําความเย็น (COP)
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อิทธิพลของสภาวะการทํางานทีส่ ่ งผลต่ อขนาดของอีเจ็คเตอร์ ทใี่ ช้ เป็ นอุปกรณ์ ขยายตัว
ของระบบทําความเย็นแบบอัดไอ
Effect of Operating Conditions on the Ejector Sizes Used as an Expansion Device
of Vapor Compression Refrigeration System
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บทคัดย่อ

งานวิ จ ั ย นี้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พลของสภาวะ
การทํางานที่ส่งผลต่อขนาดของอีเจ็คเตอร์ ที่ใช้เป็ นอุปกรณ์ขยายตัวของ
ระบบทําความเย็นแบบอัดไอ สมการทางคณิ ตศาสตร์ ถู กใช้วิเ คราะห์
ความสัมพันธ์ของสภาวะการทํางานและขนาดของอี เจ็คเตอร์ สภาวะ
การทํางานที่ใช้ศึกษา คือ ระบบที่มีวิสัยสามารถการทําความเย็น 3.5 kW
เครื่ องควบแน่นและเครื่ องระเหยทํางานในช่วงอุณหภูมิ 38 - 55°C และ
0 - 18°C ตามลําดับ และใช้ R-22 เป็ นสารทําความเย็น ในการศึ กษานี้
พบว่า สภาวะการทํางานที่เปลี่ยนแปลงส่ งผลกระทบต่อขนาดของอีเจ็คเตอร์ เ ป็ นอย่า งมาก นอกจากนี้ ความสัม พัน ธ์ ท่ี ไ ด้รั บ จากการศึ ก ษานี้
สามารถใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบระบบทําความเย็นแบบอัดไอที่
ใช้อีเจ็คเตอร์เป็ นอุปกรณ์ขยายตัวได้อีกด้วย
คําสําคัญ: อีเจ็คเตอร์ แบบสองสถานะ, สัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะ, อุปกรณ์
ขยายตัว, ระบบทําความเย็นแบบอัดไอ

Abstract

This study aims to investigate the operating condition effects
on the ejector geometries used as expander of vapor compression
refrigeration system. A mathematical model is developed to analyze the
relationships among the operating conditions and the ejector sizes. A
trailed system with a refrigeration capacity of 3.5 kW and operating
condition ranges of 38 - 55°C for the condenser temperature and
0 - 18°C for the evaporator temperature is chosen as a model case. The
working fluid or the refrigerant is R-22. In this study, it is found that
varying the operating conditions strongly affects the required ejector

sizes. In addition the relationships obtained from this study can be used
as a guideline to design a vapor compression refrigeration system using
the ejector as an expansion device.
Keywords: two phase ejector, expansion device, vapor compression
refrigeration system

1. บทนํา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงานรายงานว่า
ในปี พ.ศ. 2559 การใช้พลังงานไฟฟ้ าภายในประเทศคิดเป็ นร้อยละ 20.3
สู งสุ ดเป็ นอันดับสองรองจากการใช้น้ าํ มันสําเร็ จรู ป (ร้อยละ 40.9) [1] ซึ่ ง
ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าภายในประเทศ ประมาณร้อยละ 24 เป็ นการ
ใช้ในภาคครัวเรื อน [2] จากการศึกษาของ Vangtook และ Chirarattananon
[3] พบว่า ร้อยละ 70 ของปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของภาคครัวเรื อน
ถูกใช้ไปกับระบบปรับอากาศซึ่งเป็ นระบบทําความเย็นแบบอัดไอ
การลดปริ มาณการใช้ ไ ฟฟ้ า หรื อการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพ
การทํางานของระบบทําความเย็นแบบอัดไอสามารถทําได้หลายวิธี หนึ่ ง
ในนั้ นคื อ การใช้ อี เ จ็ ค เตอร์ เป็ นอุ ป กรณ์ ข ยายแรงดั น ก่ อ นเข้ า
คอมเพรสเซอร์ ซึ่ งระบบนี้ เรี ยกว่า “ระบบการทําความเย็นที่ใช้อีเจ็คเตอร์
เป็ นอุปกรณ์ขยายตัว” (Ejector expansion refrigeration system) ข้อดีของ
ระบบนี้ คื อ สามารถลดงานของคอมเพรสเซอร์ และเพิ่ มวิสัยสามารถ
การทํา ความเย็น (Refrigeration capacity) ได้ ซึ่ งระบบนี้ สามารถเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานได้ 22% เมื่อเทียบกับระบบทําความเย็นแบบอัด
ไอเดิม [4]
ระบบทําความเย็นแบบอัดไอที่ใช้อีเจ็คเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ขยาย
( Vapor compression refrigeration system using ejector as pressure
expansion device) คื อ ระบบทําความเย็นแบบอัดไอที่ ใช้อีเจ็คเตอร์ เ ป็ น
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อุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มความดันก่อนเข้าคอมเพรสเซอร์ ให้สูงขึ้น ซึ่ งทําให้งาน
ของคอมเพรสเซอร์ลดลงส่ งผลให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง

รู ปที่ 1 ผังระบบทําความเย็นแบบอัดไอและแบบอัดไอ
ที่ใช้อีเจ็คเตอร์เป็ นอุปกรณ์ขยาย [4]

รู ปที่ 3 ผังลําดับขั้นตอนการออกแบบอีเจ็คเตอร์ [4]

2. ระเบียบวิธีการวิจัย

รูปที่ 2 P-h ไดอะแกรมของระบบทําความเย็นแบบอัดไอที่ใช้อีเจ็คเตอร์
เป็ นอุปกรณ์ขยาย [4]
ระบบทํา ความเย็ น แบบอั ด ไอทั่ ว ไปมี อุ ป กรณ์ ห ลัก คื อ
คอมเพรสเซอร์ เครื่ องควบแน่น เอ็กแพนชัน่ วาล์ว และเครื่ องระเหย แต่
ระบบทําความเย็นแบบอัดไอที่ใช้อีเจ็คเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ขยายจะมี อีเจ็คเตอร์ และถังพักสารทําความเย็นเพิ่มเข้ามาในระบบ ดังแสดงในรู ปที่ 1
ส่ วน P-h ไดอะแกรมของระบบแสดงในรู ปที่ 2
โดยทัว่ ไป สภาวะการทํางานของอีเจ็คเตอร์ จะส่ งผลโดยตรง
ต่อรู ปร่ างของอีเจ็คเตอร์ ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาถึ ง
อิทธิพลของสภาวะการทํางานของระบบที่ส่งผลต่อรู ปร่ างของอีเจ็คเตอร์
โดยใช้แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์เป็ นเครื่ องมือ

งานวิ จ ัย นี้ ประยุ ก ต์ ใ ช้ แ บบจํา ลองทางคณิ ตศาสตร์ ข อง
Kornhauser [5] ในการออกแบบอี เ จ็ ค เตอร์ แบบ Constant Pressure
Mixing (CPM) ซึ่ งเป็ นสมการคํา นวณแบบหนึ่ งมิ ติ (1 – D analysis) ที่
ประยุกต์ใช้สมการอนุ รักษ์มวล, อนุ รักษ์โมเมนตัมและอนุ รักษ์พลังงาน
ในการออกแบบ ลํา ดับ ขั้น ตอนในการคํา นวณได้แ สดงไว้ใ นรู ป ที่ 3
ในขณะที่ ขนาดของ Dne, Dse และ Dme หาได้จากสมการที่ (1), (2) และ (3)
ตามลําดับ และขนาดของ Ane, Ase และ Ame หาได้จากสมการ (5), (6) และ
(7) ตามลําดับ
D ne =

4A ne
π

(1)

D se =

4A se
π

(2)

D me =

4A me
π

(3)

A ne =

m p ν ne
Vne

(4)
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A se =

m s ν se
Vse

(5)

A me =

m m ν me
Vme

(6)

สภาวะการทํางานของระบบที่ใช้เป็ นเงื่อนไขในการออกแบบ
ได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 ขนาดของอีเจ็คเตอร์ และสมรรถนะของระบบที่
ใช้ศึกษาเปรี ยบเทียบ คือ ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของปากทางออก
หัว ฉี ด (Dne) ปากทางเข้า ของอี เ จ็ค เตอร์ (Dse) คอคอดอี เ จ็ค เตอร์ (Dme)
ตามลําดับ รู ปที่ 4 แสดงลักษณะรู ปร่ างภายในของอีเจ็คเตอร์
ตารางที่ 1 เงื่อนไขการคํานวณ
Refrigeration capacity
Working fluid
Condenser temperature
Evaporator temperature

3.5 kW
R-22
38 – 55°C
0 – 18°C

รู ปที่ 5 อิทธิพลของสภาวะการทํางานที่มีต่อขนาดของปากทางออกหัวฉี ด

3.2 อิทธิพลของสภาวะการทํางานที่มีต่อขนาดของปากทางเข้ า
อีเจ็คเตอร์

รูปที่ 4 รู ปร่ างภายในของอีเจ็คเตอร์

3. ผลการวิจัย
3.1 อิ ท ธิ พ ลของสภาวะการทํ า งานที่ มี ต่ อ ขนาดของปาก
ทางออกหัวฉีด

จากรู ปที่ 5 พบว่า เมื่ออุณหภูมิของเครื่ องควบแน่นเพิ่มขึ้นและ
อุณหภูมิเครื่ องระเหยมีค่าคงที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปากทางออก
หัว ฉี ดมี ค่ าเพิ่มขึ้ น เนื่ อ งจาก อัตราการไหลปฐมภู มิ (m p ) ค่ าปริ ม าตร
จําเพาะ ( ν ne ) และความเร็ วของของไหล (Vne ) ที่ปากทางออกหัวฉี ดมี
ค่าเพิ่มขึ้น จึงทําให้พ้ืนที่ ปากทางออกหัวฉี ดมีค่าเพิ่มขึ้น (สมการที่ (4))
เป็ นเหตุให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ตาํ แหน่ งนี้ มีค่าเพิ่มขึ้ น (สมการที่
(1))
กรณี ที่ อุ ณ หภู มิ เ ครื่ อ งควบแน่ น มี ค่ า คงที่ เมื่ อ อุ ณ หภู มิ ข อง
เครื่ องระเหยเพิ่มขึ้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปากทางออกหัวฉี ดมีค่า
ลดลง เนื่องจาก m p , ν ne และ Vne มีค่าลดลง

รู ปที่ 6 อิทธิพลของสภาวะการทํางานที่มีต่อขนาดของปากทางเข้า
ของอีเจ็คเตอร์
จากรู ปที่ 6 พบว่า อิทธิ พลของสภาวะการทํางานที่มีต่อขนาด
ของปากทางเข้าอีเจ็คเตอร์ มีแนวโน้มคล้ายกลับอิทธิ พลที่มีต่อขนาดของ
ปากทางออกหัวฉี ด กล่ าวคื อ ในกรณี ที่อุณหภู มิเครื่ อ งระเหยมี ค่ า คงที่
เมื่ ออุ ณหภู มิของเครื่ องควบแน่ นเพิ่มขึ้ น ขนาดเส้นผ่านศู นย์กลางของ
ทางเข้าอี เ จ็ค เตอร์ มี ค่ าเพิ่ม ขึ้ น เล็ก น้อ ย เนื่ อ งจาก อัตราส่ ว นการไหลเชิ งมวลของของไหลทุ ติยภู มิ (m s ) มี ค่าเพิ่มขึ้ นเล็กน้อย แต่ปริ ม าตร-
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จํา เพาะ (ν se ) และความเร็ ว ของของไหลบริ เวณปากทางเข้ า ของ
อีเจ็คเตอร์ (Vse ) มีค่าคงที่
ในกรณี ที่อุณหภูมิของเครื่ องควบแน่ นคงที่ เมื่ออุณหภูมิของ
เครื่ อ งระเหยเพิ่ ม ขึ้ น ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลางของปากทางเข้า ของ
อีเจ็คเตอร์ มีค่าลดลง เนื่ องจาก เมื่ออุณหภูมิของเครื่ องระเหยเพิ่มขึ้น ค่า
m s และ Vse จะมี ค่ าเพิ่มขึ้ นเล็กน้อย แต่ ν se จะมี ค่ าลดลงมากจึ งทําให้
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากทางเข้าอีเจ็คเตอร์ ลดลง (ดูสมการที่ (2) และ
(5))

3.3 อิท ธิ พ ลของสภาวะการทํ า งานที่ มี ต่ อ ขนาดของคอคอด
อีเจ็คเตอร์

จากรู ปที่ 7 พบว่า ในกรณี ที่อุณหภูมิเครื่ องระเหยมีค่าคงที่ เมื่อ
อุณหภูมิของเครื่ องควบแน่นมีค่าเพิ่มขึ้น ขนาดของคอคอดอีเจ็คเตอร์มีค่า
ลดลง เนื่องจาก เมื่ออุณหภูมิของเครื่ องควบแน่นเพิ่มขึ้น ค่าอัตราการไหล
ของของไหลผสม (m m ) และค่ า ปริ ม าตรจํา เพาะ (ν me ) มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น
เล็กน้อย แต่ความเร็ วของของไหลผสม (Vme ) มีค่าเพิ่มขึ้นมากจึ งทําให้
ขนาดของคอคอดอีเจ็คเตอร์ลดลง (ดูสมการที่ (3) และ (6))
ในกรณี ที่อุณหภูมิเครื่ องควบแน่ นมีค่าคงที่ เมื่ออุณหภูมิของ
เครื่ องระเหยมีค่าเพิ่มขึ้นขนาดของคอคอดอีเจ็คเตอร์ มีค่าลดลง เนื่ องจาก
เมื่ออุณหภูมิของเครื่ องะเหยเพิ่มขึ้น ค่าอัตราการไหลของของไหลผสม
(m m ) มีค่าคงที่ ในขณะที่ค่าปริ มาตรจําเพาะ (ν me ) มีค่าลดลงเล็กน้อย
แต่ความเร็ วของของไหลผสม (Vme ) มี ค่าลดลงมากจึ งทําให้ขนาดของ
คอคอดอีเจ็คเตอร์ลดลง

4. การหาขนาดอีเจ็คเตอร์ จากกราฟความสั มพันธ์

ในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงการหาขนาดของอีเจ็คเตอร์ โดยการใช้
กราฟความสัมพันธ์ที่ได้จากการศึกษาในหัวข้อที่ผา่ นมา ตารางที่ 2 แสดง
ตัวอย่างขนาดของอีเจ็คเตอร์ที่จากกราฟความสัมพันธ์ซ่ ึ งมีข้นั ตอนการหา
ขนาดดังต่อไปนี้
1. กําหนดสภาวะการทํางานของเครื่ องควบแน่ นและเครื่ อง
ระเหย
2. หาขนาดของปากทางออกหัวฉี ด จากรู ปที่ 5
3. หาขนาดของปากทางเข้าอีเจ็คเตอร์ จากรู ปที่ 6
4. หาขนาดของคอคอดอีเจ็คเตอร์ จากรู ปที่ 7
อย่างไรก็ตาม ขนาดของอีเจ็คเตอร์ ที่ได้จากการศึกษานี้ ใช้ได้
กับ ระบบทําความเย็น แบบอัด ไอที่ ใช้อี เ จ็ค เตอร์ เ ป็ นอุ ป กรณ์ ข ยายที่ มี
วิ สั ย ความสามารถการทํา ความเย็น เท่ า กับ 3.5 kW และใช้ R-22 เป็ น
สารทําความเย็นเท่านั้น
ตารางที่ 2 ขนาดอีเจ็คเตอร์ที่ได้จากกราฟความสัมพันธ์
ขั้นตอน
กําหนดเงื่อนไขการ
ทํางาน

หาขนาดอีเจ็คเตอร์
- ปากทางออกหัวฉี ด
- ปากทางเข้าอีเจ็คเตอร์
- คอคอดอีเจ็คเตอร์

พารามิเตอร์
- วิสัยสามารถการทําความเย็น
- สารทําความเย็น
- อุณหภูมิเครื่ องระเหย
- อุณหภูมิเครื่ องควบแน่น
- รู ปที่ 5
- รู ปที่ 6
- รู ปที่ 7

5. สรุปผลการวิจัย

รูปที่ 7 อิทธิพลของสภาวะการทํางานที่มีต่อขนาดของคอคอดอีเจ็คเตอร์

ข้อมูล
3.5 kW
R-22
6°C
55°C
10.45 mm
25.2 mm
23.6 mm

งานวิจ ยั นี้ ศึ กษาอิ ท ธิ พ ลของสภาวะการงานของระบบทํา ความเย็นแบบอัดไอที่ ใช้อีเจ็คเตอร์ เป็ นอุ ปกรณ์ ขยายที่ มีต่อขนาดของ
อีเจ็คเตอร์ โดยใช้สมการวิเคราะห์การไหลแบบ 1 มิติ สภาวะการทํางานที่
ใช้ศึกษา คือ วิสัยสามารถการทําความเย็น 3.5 kW เครื่ องควบแน่ นและ
เครื่ องระเหยทํางานในช่วงอุณหภูมิ 38 - 55°C และ 0 - 18°C ตามลําดับ
และใช้ R-22 เป็ นสารทํา ความเย็ น จากการศึ ก ษาสามารถสรุ ปได้
ดังต่อไปนี้
เมื่ อ อุ ณ หภู มิ ข องเครื่ อ งควบแน่ น เพิ่ ม ขึ้ น ขนาดเส้ น ผ่ า นศูนย์กลางของปากทางออกหัวฉี ดมีค่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่เมื่ออุณหภูมิของ
เครื่ องระเหยเพิ่มขึ้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปากทางออกหัวฉี ดมีค่า
ลดลง
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เมื่ อ อุ ณ หภู มิ ข องเครื่ อ งควบแน่ น เพิ่ ม ขึ้ น ขนาดเส้ น ผ่ า นศูนย์กลางของทางเข้าอี เจ็คเตอร์ มีค่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ เมื่ ออุณหภูมิของ
เครื่ อ งระเหยเพิ่ ม ขึ้ น ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลางของปากทางเข้า ของ
อีเจ็คเตอร์มีค่าลดลง
เมื่ อ อุ ณ หภู มิ ข องเครื่ อ งควบแน่ น มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น ขนาดของ
คอคอดอีเจ็คเตอร์ มีค่าลดลง ในขณะที่เมื่ออุณหภูมิของเครื่ องระเหยมีค่า
เพิม่ ขึ้นขนาดของคอคอดอีเจ็คเตอร์มีค่าลดลง
ความสัมพันธ์ของสภาวะการทํางานของระบบกับขนาดของ
อีเจ็คเตอร์ ที่ได้จากการศึ กษานี้ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบ
อีเจ็คเตอร์ ที่ใช้เป็ นอุปกรณ์ขยายในระบบทําความเย็นแบบอัดไอแก่ ผูท้ ี่
สนใจได้
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ผูว้ ิ จ ัย ขอขอบคุ ณ หลัก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม สาขา
วิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสาขาวิชาวิศวกรรม
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การประยุกต์เทคนิคการเหนี่ยวนาความร้อนมาใช้ตรวจสอบแร่เงินแท้
Application of heat-induction technique for silver screening
อนุสรณ์ เราเท่า
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 089-8537502 E – mail : anusornel_rmutl@hotmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการตรวจสอบแร่
เงินแท้ผ่านการให้ความร้อนด้วยเทคนิคการเหนี่ยวนาความร้อนโดยได้
พัฒนาเครื่องให้ความร้อนแก่แร่เงินด้วยเทคนิคการเหนี่ยวนาความร้อน
ให้มีความสามารถวัดอุณหภูมิที่ปรากฏบนแร่เงินแบบอัตโนมัติเพื่อแจ้ง
เตือนสถานะที่พร้อมดาเนินการคัดแยกแร่เงินปลอมจากแร่เงินจริง และ
เพิ่มชุดระบายความร้อนที่เกิดขึ้นบนขดลวดความร้อนลดอันตรายต่อ
ผู้ใ ช้ง านขณะที่ห ยิบจับแยกแร่เ งินและยึด อายุก ารทางานของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในวงจรต่าง ๆ ของเครื่อง
ผลจากการพัฒนาพบว่า อุณหภูมิที่เหมาะสมในการคัดแยกแร่
เงินปลอม คือ 365 องศาเซลเซียส เพราะแร่เงินปลอมเปลี่ยนจากสีเงินเป็น
สีดา ระยะเวลาที่ใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิเพื่อแยกแร่เงินปลอม 8 นาที 32
วินาที การทางานของเครื่องให้ความร้อนสาหรับตรวจสอบแร่เงินด้วย
เทคนิ ค การเหนี่ ย วน าความร้ อ น ใช้ ก าลั ง งานไฟฟ้ า 311.70 วั ต ต์
ประสิทธิภาพของชุดระบายความร้อนสามารถลดอุณหภูมิที่ปรากฏบน
ขดลวดความร้อนจากเดิม 90.1 องศาเซลเซียส เหลือ 27.5 องศาเซลเซียส
คาสาคัญ: เทคนิคการเหนี่ยวนาความร้อน, การตรวจสอบ, แร่เงินแท้
Abstract
The purposes of this study was develop the thermal machine
for checking the silver screening machine with heat-induction technique form
version 1 to version 2. To have the ability Measure the temperature that appears
on a silver automatic to alert status ready to perform separation of false silver
from real silver. And added cooling that occurs on heating coils. Which are
harmful to users while handling silver. And this heat can adversely affect the
lifetime of electronic devices that are used in the various circuits of the
machine. By development has increased non-contact temperature sensor and
cooling kits that rely on water flow in the induction coils.

The result of the development found the appropriate
temperature, silver separation is 365° c because silver ore is changed from
silver to black. The amount of time it takes to raise the temperature to
extract silver ore. In case you can't use cooling system and use a cooling
system in a heat coil. At 5 minutes, 1 second and 8 minutes and 32 seconds,
respectively. The work of the thermal machine for checking the silver with
induction heating technique form version 2 use power 311.70 watts.
Efficiency of the cooling kits can reduce the temperature appears on
heating coils from the rest of the 90.1° c to 27.5° c. By Silver still have
heat occurs 365° c like the original Only time working in the heating
process to an alert users to extract ore increased form 3 minutes 3 1
seconds, the rate of increase of power 1.10 kW per minute. This is a
worthwhile investment because of lower temperature is good for the safety
of both the user and the machine worked.
1. บทนา
เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบแร่เงินแท้ (เม็ดเงิน) มีส่วนสาคัญ
มากสาหรับช่างเงินในการเตรียมแร่เงินก่อนการออกแบบเครื่องประดับที่
ทาจากแร่เงิน เพราะ เครื่องประดับที่มีคุณภาพดี ต้องมีความแข็งแรง เงิน
บริ สุ ท ธิ์ ไม่ แ ข็ ง มาก จึ ง ต้ อ งนาเงินไปผสมกับโลหะอื่ น เช่ น ทองแดง
เพื่อให้ มีค วามแข็ ง มากขึ้ น เงินที่ผสมกับทองแดงในอัตราส่วนเนื้อเงิน
บริสุทธิ์ร้อยละ 92.5 และทองแดงร้อยละ 7.5 (sterling silver) เป็นส่วนผสม
ของเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม น ามาใช้ ผ ลิ ต เครื่ อ งประดั บ และถื อ เป็ น
มาตรฐานของโลหะเงิน ที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับทั่วโลก
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
กกกก2.1 เพื่อประยุกต์ก ารให้ ความร้อนด้วยเทคนิคการเหนี่ยวนาความ
ร้อนสาหรับใช้ในการตรวจสอบแร่เงิน
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2.2 เพื่อลดอันตรายจากแสงไฟในการให้ความร้อนในการคัดแยกแร่
เงิน
2.3 เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในกระบวนการให้ความร้อนสาหรับ
แยกแร่เงิน
3.กกแนวคิดและการออกแบบ
กกกกกก3.1 นาวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาสร้างเป็นวงจรควบคุมการทาความ
ร้ อ น และวงจรควบคุ ม ระบบระบายความร้ อ นด้ ว ยน้ าส าหรั บ ใช้ ใ น
กระบวนการให้ความร้อนเพื่อแยกแร่เงินแท้ แสดงดังแผนภาพบล็อกดัง
ภาพที่ 1 และ 2
กกกกกก

17 A
1

Buzzer

Buzzer

3
AC 220 VAC
50 Hz

5 VDC 2 A

LCD

(IC1)

16x2

ภาพที่กก1กกแผนภาพบล็อกการทางานวงจรควบคุมชุดให้ความร้อน

Buzzer

5

LCD

16x2

365 °C

–

1

-

AC 220 VAC
50 Hz

5 VDC 2 A

(IC2)

LCD

Buzzer
0.5

20x4

Buzzer

4

12 VDC 10 A

LCD
16x2
STATE : OFF

ภาพที่กก2กกแผนภาพบล็อกการทางานวงจรควบคุมชุดระบายความร้อน

ภาพที่กก3กกผังการทางานของโปรแกรมควบคุมชุดให้ความร้อน

3.2กกออกแบบโปรแกรมควบคุ ม การท างานวงจรควบคุ ม
การทาความร้อน และวงจรควบคุมระบบระบายความร้อนด้วยน้าแสดง
ดังแผนภาพบล็อกการทางานดังภาพที่ 3 และ4
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Water Cooling

1

1

3

ภาพที่กก6กกด้านบนและลายทองแดงของวงจรควบคุมของชุดทาความร้อน

>

3.4 ออกแบบโครงสร้างและตาแหน่งการวางอุปกรณ์
โครงสร้างเครื่องให้ค วามร้อนสาหรับตรวจสอบแร่เงินด้วย
เทคนิคการเหนี่ยวนาความร้อน รุ่น 2 วัสดุที่นามาต่อเติมใช้ทาโครงสร้าง
คือ กล่องอะคริลิคขนาดกว้าง 19.5 x 33 x 13 เซนติเมตร เป็นส่วนของชุด
ระบายความร้อนด้วยน้า แสดงดังภาพที่ 7

LCD

20x4

ภาพที่กก4กกผังการทางานของโปรแกรมควบคุมชุดระบายความร้อน
3.3กกการสร้างแผ่นลายวงจรควบคุมการทาความร้อน และวงจร
ควบคุมระบบระบายความร้อนด้วยน้าแสดงดังแผนภาพบล็อกการทางาน
ดังภาพที่ 5 และ 6

ภาพที่ 7 ออกแบบตาแหน่งโครงสร้างของการวางอุปกรณ์ของเครื่อง

ภาพที่กก5กกด้านบนและลายทองแดงของวงจรควบคุมของชุดทาความร้อน

4. ผลการดาเนินงาน
4.1กกทดสอบใช้งานเพื่อหาอัตราการใช้กาลังงานไฟฟ้า
ขณะที่ไม่ได้ใส่แร่เงินลงในเบ้าหลอม มีค่ากระแสไฟฟ้า
4.30 แอมแปร์ ค่ากาลังงานไฟฟ้าได้ 115.54 วัตต์ ขณะที่ใส่แร่เงินปริมาณ
น้าหนัก 100 กรัม ใช้กระแสไฟฟ้า 11.6 แอมแปร์ ค่ากาลังงานไฟฟ้าจะได้
311.70 วัตต์
4.2กกทดสอบระยะเวลาที่สามารถสังเกตแยกแยะแร่เงินปลอม
ออกจากแร่เงินแท้
เวลาที่สามารถสังเกตแร่เงินปลอมจากสีที่แตกต่างอย่ าง
ชัดเจน คือ 8 นาที 32 วินาที โดยเครื่องใช้กาลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 311.70 วัตต์
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ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 2.70 กิโลวัตต์ต่อนาทีแ ละมีอัตราการถ่ายโอน
พลังงานความร้อนเท่ากับ 13.70 จูลต่อนาที
4.3 ทดสอบความร้อนที่เกิดบนขดลวดเหนี่ยวนา
มีอุณหภูมิเท่ากับ 27.5 องศาเซลเซียสที่ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบแร่เ งินเท่ากับ 8 นาที 32 วินาที ใช้พลัง งานไฟฟ้าเท่ากับ 2.70
กิโลวัตต์ต่อนาที
4.4 ทดสอบระบบป้ อ งกั น ความเสี ย หายจากการใช้
กระแสไฟฟ้าเกินของเครื่องและอุณหภูมิแร่เงินถึงกาหนด
เมื่อกระแสไฟฟ้าเกิน 17 A และอุณหภูมิเกิน 365 องศา
เซลเซียสจะมีเสียงแจ้งเตือนจากบัซเซอร์ พบว่าระบบป้องกันความเสียหาย
มีความเที่ยงตรง 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก ทดสอบ 10 ครั้ง สามารถทางาน
ได้ทั้ง 10 ครั้ง

กกกกเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2557, อัดสาเนา.
[4]กกพิเชษฐ กิจลือเลิศ และ สุทธญาน์ สิริโสภน “เครื่องให้ความร้อน
กกกกสาหรับตรวจสอบแร่เงินด้วยเทคนิคการเหนี่ยวนาความร้อน”.กกกก
กก ปริญญานิพนธ์, เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กกกก ล้านนา, 2560.

5.กกสรุป
5.1กกการใช้กาลังงานไฟฟ้าในกระบวนการแยกแร่เงินปลอมที่
ปริมาณแร่เงินรวมน้าหนัก 100 กรัม พบว่า ใช้กระแสไฟฟ้าที่ 11.6 A คิด
เป็นกาลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 311.70 วัตต์ และไม่เกิดแสงไฟจากการให้ความ
ร้อน
5. 2ก ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการแยกแร่เงินปลอม พบว่า ใช้
ระยะเวลา 8 นาที 32 วินาที ซึ่งถือว่าสะดวกต่อผู้ใช้งาน
5.3กกประสิทธิภาพของชุดระบายความร้อนสามารถลดอุณหภูมิ
ที่ปรากฏบนขดลวดความร้อนจากเดิม 90.1 องศาเซลเซียส เหลือเพียง 27.5
องศาเซลเซียส โดยแร่เงินยังคงมีความร้อนเกิดขึ้น 365 องศาเซลเซียส ทา
ให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อผู้ใช้และอุปกรณ์ในวงจรต่าง ๆ ของเครื่อง
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ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนงานวิจัยทุก ๆ ท่าน
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ระบบเตือนภัยอัตโนมัตภิ ายในบ้ านผ่ านทวิตเตอร์
Home Surveillance and Notified System by Using Twitter
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บทคัดย่อ

บทความนี้ นาํ เสนอการออกแบบและสร้างระบบเตือนภัยอัตโนมัติ
ภายในบ้า นผ่า นทางทวิ ต เตอร์ ซ่ ึ งเป็ นการประยุก ต์ใ ช้ UNO Ethernet
Shield W5100 R3 กับ เซ็ น เซอร์ ต รวจจับ ความเคลื่ อ นไหวที่ เ กิ ด จาก
ผูบ้ ุกรุ ก เซ็นเซอร์ตรวจจับการรั่วไหลของแก๊สและเซ็นเซอร์ตรวจจับควัน
จากเหตุ เ พลิ ง ไหม้ สั่ ง การด้ว ยบอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
Mega 2560 R3 โดยระบบจะตรวจจับค่าความผิดปกติที่เกิดขึ้น แล้วส่ งค่า
ความผิดปกติเพื่อแจ้งเตื อนเจ้าของบ้านผ่านจอ LCD ทางเสี ยงและทาง
ทวิตเตอร์ ระบบสามารถทํางานได้ 2 โหมดคือโหมดที่มีผพู ้ กั อาศัยภายใน
บ้านและโหมดไม่มีผพู ้ กั อาศัย
คําสําคัญ: ระบบเตือนภัยอัตโนมัติ, ไมโครคอนโทรลเลอร์, ทวิตเตอร์

Abstract

This article describes a design and implementation of home
surveillance and notified system by using Twitter. The system consists of
Arduino Mega 2560 R3 as a main CPU, UNO Ethernet Shield W5100 R3
as network interface and several incident sensors (motion, gas and
smoke). When the fault signal has detected the information will alerting
to house owner by LCD, sound and Twitter simultaneously. The system
can be operated in 2 modes, semi-automatic for person being in the house
and automatic for nobody in the house.
Keywords: Home Surveillance, microcontroller, Twitter

1. บทนํา

เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ ค าดคิ ด อาจจะเกิ ด ขึ้ น ได้ทุ ก เมื่ อ กับ บ้า นของเรา
ซึ่ งอาจจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สิน และของมีค่าในขณะที่
เจ้าของบ้านไม่อยู่บา้ น ซึ่ งเป็ นช่ องว่างทําให้เกิ ดเหตุร้าย เช่ น ขโมยขึ้น
บ้าน เกิ ดการรั่วไหลของแก๊ สหุ งต้มซึ่ งเป็ นสาเหตุ หลักของการเกิ ด ไฟ
ไหม้และสาเหตุอื่น ๆ ซึ่ งเหตุการณ์เหล่านี้ หากเกิดในขณะที่เจ้าของบ้าน
ไม่ได้อยู่บา้ นจะเกิ ดความเสี ยหายเป็ นอย่างมากทางด้านทรัพย์สิน และ

ทางด้านจิตใจของเจ้าของบ้าน ซึ่ งเหตุการณ์เหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่เจ้าของบ้าน
ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างแน่ นอน หรื อถ้าเกิดขึ้นแล้วถ้ามีระบบการ
แจ้งเตือนให้เจ้าของบ้านทราบโดยรวดเร็ วที่สุด ก็จะทําให้ความรุ นแรง
ของเหตุ การณ์ น้ ัน ลดน้อ ยลงไปได้ก็จ ะเป็ นสิ่ ง ที่ ช่ ว ยลดความเสี ย หาย
ให้กบั เจ้าของบ้านได้
ที่ ผ่ า นมาได้มี ผู ้ศึ ก ษาเครื่ อ งตรวจจับ และแจ้ง เตื อ นแก๊ ส ไวไฟ
รั่ ว ไหล ที่ ส ามารถเลื อ กระดับ ปริ มาณแก๊ ส ที่ จะทําการแจ้ง เตื อนให้แก่
ผูป้ ฏิบตั ิงานผ่านจอแอลซี ดี (LCD) ข้อจํากัดของโครงงานนี้คือไม่สามารถ
แจ้งเตือนผ่านมือถือได้ [1] ต่อมาได้มีผูน้ าํ เสนอระบบตรวจจับแก๊สและ
อัคคี ภยั แจ้งเตื อนผ่านเครื อข่ายจี เอสเอ็ม (GSM) [2-4] ในการออกแบบ
ระบบสามารถตรวจจับ ควัน แก๊สและเปลวไฟ ประมวลผลผ่านบอร์ด อา
ดุ ยโน่ เมกะ (Arduino MEGA) จากนั้นจะใช้จีเอสเอ็ม ซิ ม900เอ (GSM
sim900A) ในการส่ งข้อความสั้นเอสเอ็มเอส (sms) แจ้งเตือน ข้อบกพร่ อง
ของโครงงานนี้ คื อการส่ ง เอสเอ็มเอสพร้ อมกัน ที ละหลายเครื่ อ งจะใช้
งบประมาณสู ง เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีผนู ้ าํ เสนอ ชุ ดสาธิ ตระบบแจ้งเตือน
ผ่านระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ (Android) [5] โดยการแจ้งเตือนทั้งหมด
จะเชื่ อ มต่ อ กับ บอร์ ด IOIO เพื่ อ ส่ ง ข้อ มู ล ไปยัง ระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอน
ดรอยด์ ข้อจํากัดของโครงงานนี้ คือต้องมีการแปลงสัญญาณจากอนาลอก
เป็ นสัญญาณดิ จิตอลจึ งจําเป็ นต้องมี บ อร์ ด A/D ส่ วนการแจ้งเตื อ นใน
แบบอีเมล์ (Email) นั้น ต้องใช้จีเมล์ (Gmail) ในการส่ งข้อมูล ซึ่ งต้องทํา
การปลดล๊อคการรักษาความปลอดภัยของจีเมล์ให้อยูใ่ นระดับตํ่าก่อนถึง
จะใช้ส่งข้อมูลได้ ทําให้เสี่ ยงต่อการโดนโจมตี ได้ง่าย จากงานวิจยั หรื อ
โครงงานที่เกี่ยวข้องพบว่าในการแจ้งเตือนผ่านระบบเอสเอ็มเอสอาจต้อง
ใช้ค่าใช้จ่ายสู งเนื่ องจากมี ค่าบริ การรายเดื อนและค่าบริ การในการแจ้ง
เตือนในแต่ละครั้ง
บทความนี้ นําเสนอการออกแบบและการสร้ า งระบบเตื อ นภัย
อัต โนมัติ ภ ายในบ้า น ระบบมี จุ ด เด่ น ที่ สํา คัญ คื อ สามารถตรวจจับ สิ่ ง
ผิดปกติ ได้ท้ งั หมด 3 ชนิ ดคื อ ตรวจจับการเคลื่ อนไหว (Motion sensor)
ตรวจจับ แก๊ ส (Gas sensor) และตรวจจับ ควัน (Smoke sensor) อี ก ทั้ง
ระบบสามารถทํางานได้ท้งั 2 โหมดคือโหมดที่มีผพู ้ กั อาศัยภายในบ้านซึ่ ง
โหมดนี้ ระบบจะแจ้งเตือนผ่านจอแอลซี ดี และเสี ยงเตือนผ่านลําโพงส่ วน
อีกโหมดคือโหมดไม่มีผพู ้ กั อาศัย ระบบจะแจ้งเตือนผ่านจอแอลซี ดี เสี ยง
เตือนผ่านลําโพงและทางแอปพลิเคชันทวิตเตอร์ ข้อดีของการเตือนโดย
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ใช้แอปพลิ เ คชันทวิตเตอร์ คื อ ปราศจากค่ า ใช้จ่ า ยในการแจ้ง เตื อ น ซึ่ ง
ประหยัดค่าส่ งเอสเอ็มเอสในแต่ละครั้งในการส่ งข้อความและค่าบริ การ
รายเดือนกว่าการแจ้งเตือนผ่านเครื อข่าย GSM

2.ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 เซ็นเซอร์ ตรวจเช็คแก๊ส LPG เบอร์ MQ-6

รูปที่ 2 เซ็นเซอร์ตรวจเช็คความเคลื่อนไหว

2.3 เซ็นเซอร์ ตรวจเช็คควันไฟ

รูปที่ 1 เซ็นเซอร์ตรวจเช็คแก๊ส LPG และการต่อใช้งานMQ-6
เมื่อเราเริ่ มจ่ายพลังงานที่ขา H จะทําให้เกิดพลังงานความร้อนขึ้นที่
ขดลวด แก๊สแอลพีจี (LPG) ที่เข้ามาทําปฏิกิริยาจะทําให้ค่าความต้านทาน
ที่เกิดขึ้นระหว่าง ขา A และ B (RS) โดยปกติความต้านทาน RS จะมีค่าอยู่
ระหว่าง 10-60 K และค่าของแก๊สแอลพีจีอยู่ระหว่างที่ 10,0000 ppm ถึง
200 ppm ในการต่อใช้งานขา A และ B เป็ นขาที่ ไม่ตายตัว เราสามารถ
กําหนดเองได้โดยเลือกขาใดเป็ นขา A ขาที่อยูฝ่ ั่งตรงข้ามก็จะเป็ นขา B ถ้า
MQ-6 ตรวจจับปริ มาณแก๊สแอลพีจีได้มากจะทําให้ค่าความต้านทาน RS
ลดลงหรื อ ค่ า ความต้า นทานแปรผกผัน กับ ปริ ม าณของแก๊ ส แอลพี จี
ในการคํานวณหาค่า RS เขียนได้ดงั สมการที่ 1
RS =

( R L × Vin ) − ( Vo × R L )
Vo

(1)

2.2 เซ็นเซอร์ ตรวจเช็คความเคลื่อนไหว
เซ็นเซอร์ตรวจเช็คความเคลื่อนไหว (Motion sensor) จะทําหน้าที่
ตรวจเช็คความเคลื่อนไหวเมื่อไม่มีผอู ้ ยูอ่ าศัยภายในบ้าน ในบทความนี้
เลือกใช้ตวั ตรวจจับการเคลื่อนไหวชนิดพีไออาร์ (PIR; Passive infrared
sensor) ดังรู ปที่ 2 ในการตรวจเช็คความเคลื่อนไหวจะใช้หลักการคือ
ตรวจจับค่าความร้อนที่วดั ได้ จะได้การเปลี่ยนแปลงระดับรังสี อินฟราเรด
ที่ปล่อยออกมาจากวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ คุณสมบัติของตัวเซนเซอร์มีดงั นี้
ระยะการตรวจจับ 3-7 เมตรแรงดันไฟฟ้าในการทํางาน 4.5 ถึง 20 โวลต์
ความกว้างในการตรวจจับ น้อยกว่า 140 องศาเซลเซี ยส ขอบเขตอุณหภูมิ
ในการทํางาน ตั้งแต่ 20°C ถึง 80°C

เซ็นเซอร์ ตรวจเช็คควันไฟจะทําหน้าที่ตรวจจับควันไฟที่เกิดเพลิง
ไหม้ อันเนื่ องมาจากการเกิ ดอัคคีภยั ภายในบ้านผูอ้ ยูอ่ าศัย ในบทความนี้
ใช้ต ัว ตรวจจับ ควัน ไฟ SDA-009 ยี่ ห้ อ GNS ดัง รู ป ที่ 3 ทํา งานโดยใช้
หลักการสะท้อนของแสงชนิ ดโฟโตอิ เล็กตริ กแบบหักเหแสง โดยจะมี
แหล่ งกําเนิ ดแสงที่ ตวั ไม่ ยิงไปที่ ตวั รั บแสงโดยตรง อาศัยหลักการที่ ว่า
เมื่อมีอนุภาคควันเข้ามาในอุปกรณ์ อนุภาคควันจะหักเหแสงบางส่ วนไป
ที่ตวั รับแสง เมื่อมีควันสะสมมากขึ้นแสงก็จะหักเหเข้าตัวรับแสงมากขึ้น
จนถึงเทรสโฮลด์ค่าหนึ่งที่เซ็นเซอร์ทาํ งาน

รู ปที่ 3เซ็นเซอร์ตรวจเช็คควันไฟ

2.4 บอร์ ด Arduino Mega 2560 R3+W5100
ในโครงงานนี้ จะใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ ตระกูล AVR Arduino
Mega 2560 R3 แสดงดังรู ปที่ 4 ทําหน้าที่ประมวลผลค่าสัญญาณที่ได้รับ
จากเซ็นเซอร์ท้งั 3 ชนิด

รู ปที่ 4 บอร์ด Arduino Mega 2560 R3
การส่ งสัญญาณที่ประมวลผลแล้วออกอินเทอร์ เน็ตได้ จําเป็ นต้อง
ใช้บอร์ด Ethernet Arduino Shield W5100 ที่แสดงดังรู ปที่ 5ในการสื่ อสาร
ไอพี (IP) กับเครื อข่ายผ่านโปรโตคอลทีซีพี (TCP)

11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน”

บทความวิจัย

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
11th ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand

รูปที่ 5 บอร์ด Ethernet Arduino Shield W5100

3.หลักการทํางาน

หลักการทํางานระบบเตือนภัยอัตโนมัติภายในบ้านผ่านทวิตเตอร์
เริ่ มต้นจากทําการตั้งเวลาให้กบั ระบบ โดยใช้การดึงค่าฐานเวลาที่เป็ นค่า
ชัว่ โมง นาที วินาทีมาแสดงผ่านจอแอลซี ดีมาใช้งาน ระบบจะประกอบ
ไปด้วย โหมดที่ 1 แบบมีผูอ้ ยู่อาศัยภายในบ้านและโหมดที่ 2 คือแบบที่
ไม่ มีผูอ้ ยู่อ าศัยภายในบ้า น ลํา ดับแรกผูใ้ ช้ต้องทํา การเลื อกสวิตช์เลื อก
โหมดการทํางานตามฟั งก์ชนั ที่ตอ้ งการ ถ้าเลือกเป็ นแบบที่ 1 เซ็นเซอร์จะ
ตรวจเช็คความผิดปกติของปริ มาณควันภายในบ้านที่เกิดจากการเผาไหม้
ถ้าเกิดมีควันผิดปกติจริ ง จะดําเนิ นการแจ้งเตือนผ่านทางหน้าจอแอลซี ดี
เพื่อแสดงข้อความ “Smoke Detected on time” พร้อมทั้งส่ งสัญญาณแจ้ง
เตือนด้วยหลอดไฟและเสี ยงของลําโพง ครั้นเมื่อระบบทําการเตือนภัยไป
แล้ว ระบบจะทํา การรอเป็ นเวลา 30 วิ น าที ก่ อ นจะกลับ ไปอ่ า นค่ า ที่
เซ็นเซอร์ อีกครั้ง จนกว่าเงื่อนไขจะมีสถานะเป็ น Low การแจ้งเตือนผ่าน
หน้าจอแอลซี ดีจะแสดงข้อความ "Smoke : non Detect" ในขณะเดียวกัน
ที่เซ็นเซอร์ ตรวจควันทํางาน เซ็นเซอร์ ตรวจเช็คการรั่วไหลของปริ มาณ
แก๊สแอลพีจีภายในบ้านก็จะทํางานด้วย แต่ค่าที่วดั ได้จากเซ็นเซอร์จะต้อง
ให้โปรแกรมทําการคํานวณการแปลงหน่ วยเป็ น ppm ก่ อน ถ้าเกิ ดการ
รั่วไหลของแก๊สแอลพีจีจริ ง สถานะที่ได้จะเป็ น High ระบบจะแจ้งเตือน
ผ่านทางหน้าจอแอลซี ดี เพื่อแสดงข้อความ "Gas Detected on time” และ
มี การทํางานแบบเดี ยวกับเซ็ นเซอร์ ตรวจเช็คควัน จนกว่าเงื่ อนไขจะมี
สถานะเป็ น Low การแจ้ง เตื อ นผ่า นหน้า จอแอลซี ดี จ ะแสดงข้อ ความ
"Gas : Non Detect" ส่ วนโหมดการทํางานอีกโหมดคือการทํางานแบบไม่
มี ผูอ้ ยู่อาศัยภายในบ้านเซ็ นเซอร์ จะทําการตรวจเช็คความผิดปกติ ข อง
ปริ มาณควันภายในบ้านที่เกิดจากการเผาไหม้ ถ้าเกิดมีควันผิดปกติ จริ ง
จะดําเนินการแจ้งเตือนผูใ้ ช้งานผ่านทางทวิตเตอร์ หลอดไฟและเสี ยงของ
ลําโพง ในขณะเดียวกันระบบจะทําการตรวจเช็คการรั่วไหลของปริ มาณ
แก๊ ส แอลพี จี ภ ายในบ้า น ถ้า เกิ ด การรั่ ว ไหลของแก๊ ส แอลพี จี จ ริ ง จะ
ดําเนิ นการแจ้งเตือนผูใ้ ช้งานผ่านทางทวิตเตอร์ หลอดไฟและเสี ยงของ
ลําโพง สําหรับการตรวจเช็คอันสุ ดท้ายคือการตรวจเช็คการเคลื่อนไหว
ภายในบ้าน เพื่อแสดงว่ามีผบู ้ ุกรุ กหากเลือกโหมดการทํางานแบบโหมดที่
2 ถ้าเกิ ดการเคลื่อนไหวระบบจะดําเนิ นการแจ้งเตื อนผูใ้ ช้งานผ่านทาง
ทวิตเตอร์ หลอดไฟและเสี ยงของลําโพง และส่ งการแจ้งเตือนอีกครั้งหาก
ยังไม่เป็ นสถานะ Low
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4. ผลการทดลอง

ในส่ วนของการทดลองจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ การตรวจสอบแก๊ส
แอลพีจี การตรวจสอบการเคลื่อนไหวและการตรวจสอบควัน ขั้นแรกจะ
ทําการทดสอบแก๊สด้วยโมดูล MQ6 ที่รั่วไหลภายในบริ เวณที่ตรวจสอบ
โดยจะวัดค่าออกมาเป็ นหน่ วย ppm (part per million)ระบบจะแสดงผล
ผ่านกล่องควบคุมดังรู ปที่ 6 และแสดงข้อความเตือนผ่านทวิตเตอร์ ดังรู ป
ที่ 7 ลําดับ ถัด ไปทําการทดสอบการเคลื่ อ นไหวภายในบริ เ วณที่ ติด ตั้ง
โมดู ล พี ไ ออาร์ (PIR) เมื่ อ มี ก ารตรวจจับ ความเคลื่ อ นไหว ระบบจะ
แสดงผลผ่านหน้าจอแอลซี ดีและแสดงข้อความเตือนผ่านทวิตเตอร์ ดังรู ป
ที่ 8 และรู ปที่ 9 ตามลําดับ

รู ปที่ 6 กล่องควบคุมแสดงผลการตรวจจับค่าแก๊สที่วดั ได้จาก MQ6

รู ปที่ 7 แจ้งเตือนการตรวจจับค่าแก๊สผ่านทวิตเตอร์

รู ปที่ 8 กล่องควบคุมแสดงผลการตรวจจับค่าความเคลื่อนไหว
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ตารางที่ 2. แสดงผลการทดสอบตัวตรวจสอบความเคลื่อนไหว
ตารางการทดสอบตัวตรวจสอบการเคลื่อนไหว

รู ปที่ 9 แจ้งเตือนการตรวจจับค่าความเคลื่อนไหวผ่านทวิตเตอร์
สุ ดท้ายเป็ นการทดสอบการตรวจสอบควันภายในบริ เวณทดสอบโดยใช้
ตัว ตรวจจับ ควัน ไฟ SDA-009 เมื่ อ มี ก ารตรวจจับ ควัน ไฟระบบจะ
แสดงผลผ่านหน้าจอแอลซี ดีและแสดงข้อความเตือนผ่านทวิตเตอร์ ดงั รู ป
ที่ 10 และรู ปที่ 11 ตามลําดับ

การทดสอบ
ครั�งที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .

ปริมาณการ
ตรวจสอบ
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี

ระยะเวลา(LCD)
การตรวจสอบ(วินาที)
0.05
0.05
0.06
0.05
0.06
0.05
0.06
0.05
0.06
0.05

ระยะเวลา(Twitter)
เวลารวม(วินาที ข้อผิดพลาด
การแจ้งเตือน(วินาที)
0.04
0.09
−
0.03
0.08
−
0.04
0.10
−
0.05
0.10
−
0.04
0.10
−
0.04
0.90
−
0.04
0.10
−
0.05
0.10
−
0.03
0.90
−
0.03
0.80
−

ตารางที่ 3. แสดงผลการทดสอบตัวตรวจสอบการควัน
ตารางการทดสอบตัวตรวจสอบควัน

การทดสอบ
ครั�งที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .

รูปที่ 10 กล่องควบคุมแสดงผลการตรวจจับควันไฟ SDA-009

รูปที่ 11 แจ้งเตือนการตรวจจับควันไฟ SDA-009
ตารางที่ 1. แสดงผลการทดสอบตัวตรวจสอบแก๊ส
ตารางการทดสอบตัวตรวจสอบกาซ

การทดสอบ
ครั�งที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .

ปริมาณการ
ตรวจสอบ(PPM)
1654.00
1835.00
1569.00
1648.00
1487.00
1789.00
1496.00
1385.00
1894.00
1452.00

ระยะเวลา (LCD)
การตรวจสอบ(วินาที)
0.30
0.35
0.25
0.26
0.25
0.24
0.25
0.24
0.23
0.22

ระยะเวลา (Twitter)
เวลารวม(วินาที ข้อผิดพลาด
การแจ้งเตือน(วินาที)
0.02
0.32
−
0.02
0.37
−
0.03
0.28
−
0.03
0.29
−
0.02
0.27
−
0.04
0.28
−
0.04
0.29
−
0.04
0.28
−
0.03
0.26
−
0.04
0.26
−

ปริมาณการ
ตรวจสอบ
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี

ระยะเวลา (LCD)
การตรวจสอบ(วินาที)
0.12
0.13
0.12
0.14
0.15
0.13
0.12
0.16
0.14
0.13

ระยะเวลา (Twitter)
เวลารวม(วินาที ข้อผิดพลาด
การแจ้งเตือน(วินาที)
0.03
0.15
−
0.02
0.15
−
0.02
0.14
−
0.03
0.17
−
0.04
0.19
−
0.04
0.17
−
0.05
0.17
−
0.04
0.20
−
0.04
0.18
−
0.05
0.18
−

5. สรุ ป

บทความนี้ นาํ เสนอการสร้างและทดสอบระบบเตือนภัยอัตโนมัติ
ภายในบ้านผ่านทวิตเตอร์ ที่ปราศจากค่าบริ การรายเดือนและค่าบริ การส่ ง
ข้อความในแต่ละครั้ง ระบบมีความง่ายต่อการเพิ่มจํานวนเซ็นเซอร์ เพียง
แค่ปลัก๊ อินอุปกรณ์เพิ่มเข้าไป ตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 3 แสดงการทดสอบ
เซ็ นเซอร์ ตรวจสอบแก๊ ส การเคลื่ อนไหว และควัน พบว่าการการแจ้ง
เตือนในทวิตเตอร์ และแอลซี ดีไม่พบข้อผิดพลาด แต่ในการส่ งข้อความ
ผ่านทวิตเตอร์ จะพบข้อจํากัดคือระบบไม่สามารถที่จะโพสต์ขอ้ ความซํ้า
ได้แบบต่อเนื่ องได้ วิธีการแก้ไขคื อการเพิ่มเวลาให้มีระยะเวลาห่ างกัน
มากกว่า 1 นาทีในการโพสต์ขอ้ ความครั้งใหม่
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ส า ข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ป ร ะ ยุ ก ต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม, 2558.
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Development of Heat Flux Detector for Head Gimbal Assembly in Pallet In-line UV Cure
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ นาเสนอการพัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิสาหรับ
เครื่องพาเลทอินไลน์เคียวซึ่งเป็นเครื่องฉายรังสีอัลตราไวโอเลต หรือแสง
ยูวี เพื่อทาปฏิกริยากับสารอีพ๊อกซีให้เข็งตัวสาหรับกระบวนการประกอบ
หัวอ่านเขียน ซึ่งจาเป็นจะต้องควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
โดยทาการออกแบบและสร้างเครื่ องวัด อุณหภูมิที่มีค วามสามารถวั ด
อุณหภูมิข องรัง สีอัล ตราไวโอเลตที่มีส่วนผสมของก๊าซไนโตรเจนอยู่
ภายในเครื่ อ ง เครื่ อ งมื อ วั ด อุ ณ หภู มิ ป ระกอบไปด้ ว ยชุ ด วงจรรั บ ค่ า
อุ ณ หภู มิ ซึ่ ง ใช้ เ ทอร์ มิ ส เตอร์ จี ที 103 เป็ น เซ็ น เซอร์ เชื่ อ มต่ อ กั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยแสดงผลบนจอ แอลซี ดี และบั น ทึ ก ค่ า
อุณหภูมิที่ทาการวัดลงในหน่วยความจาแบบถอดได้ สาหรับใช้ในการ
ตรวจสอบข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง ผลการทดสอบการท างานของเครื่ อ งวั ด
อุ ณ หภู มิ ส าหรั บ เครื่ อ งพาเลทอิ น ไลน์ เ คี ย วสามารถท างานได้ ต าม
วัตถุประสงค์และสามารถนาไปใช้จริงในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์
คาสาคัญ: เครื่องวัดอุณหภูมิสาหรับเครื่องพาเลทอินไลน์เคียว
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ประสิทธิภาพของเครื่อง

Abstract
This article presents the development of heat flux detector for
pallet in-line cure, which is used for curing adhesive of Head Gimbal
Assembly process using ultraviolet light or UV. The reaction process is
necessary to control the temperature at the appropriate level. By
designing and building a thermometer capable of measuring temperature
of ultraviolet radiation with a mixture of nitrogen inside the machine.
This temperature measuring instruments consists of temperature sensor
circuit which uses the GT-103 thermistor and a microcontroller that able
to display the measurement value on the LCD monitor and record the
temperature at the measurement into a removable memory for inspection.
The results of testing of temperature measurement for the pallet in-line

cure show that it can function as intended and can be used in the hard
disk drive production process.
Keywords: heat flux detector for pallet in-line cure, Microcontroller,
Efficiency of heat flux detector

1. บทนา
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟประกอบด้วยอุปกรณ์หลายส่วน เช่น หัวอ่าน
เขี ยนข้ อมูล (Head Gimbal Assembly, HGA) แผ่นจานแม่เ หล็ก (Media
Disk) มอเตอร์ความเร็วสูง (Spindle Motor) และแผงจงจรไฟฟ้า เป็นต้น
[1] โดยการผลิตฮาร์ดดิสก์จะทาการผลิตส่วนประกอบจากหลายแผนก
และนามาประกอบรวมกัน โดยแผนก เอชจีเอ แอสเซมบลี แอนด์ ออโต
เมชั่น ดีเ วลลอปเมนท์ (HGA Assembly and Automation Development)
เป็นหนึ่งในแผนกที่ทาหน้าที่ผลิตส่วนประกอบที่สาคัญคือ หัวอ่านเขียน
มูล (HGA) ของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โดยมีกระบวนการผลิตคือ การนาแขน
จับหัวอ่านเขียนมูล (Suspension) จากถาด (Tray) ไปยังอุปกรณ์พาชิ้นงาน
(Pallet) จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการติดอีพ๊อกซี (Epoxy) ที่แขนจับหัวอ่าน
เขียนมูลและนาหัวอ่านเขียนข้อมูล (Slider) มาติด เมื่อประกอบแขนจับ
หัวอ่านเขียนมูลเข้ากับหัวอ่านเขียนข้อมูล จะเรียกว่าเอซจีเอ (HGA) [2]
หลังจากผ่านกระบวนการติดอีพ๊อกซี จะเข้าสู่การอบอีพ๊อกซีให้แข็งตัว
และเชื่อมลายวงจรระหว่างแขนจับหัวอ่านเขียนข้อมูลกับหัวอ่านเขียน
ข้อมูล จากนั้นตรวจสอบข้อผิดพลาดของลายวงจร ขั้นตอนสุดท้ายคือการ
น าหั ว อ่ า นเขี ย นมู ล ออกจากอุ ป กรณ์ พ าชิ้ น งานไปเก็ บ ที่ ถ าด และ
ตรวจสอบข้ อ ผิ ด พลาดอี ก ครั้ ง ด้ ว ยพนั ก งาน โดยขั้ น ตอนที่ ส าคั ญ คื อ
ขั้นตอนการตรวจสอบอุณหภูมิของการอบอีพ๊อกซีให้แห้งด้วยการใช้แสง
อัลตราไวโอเลต (UV Light) และก๊าซไนโตรเจนของเครื่องพาเลทอินไลน์
เคียว (Pallet Inline Cure)
เครื่องพาเลทอินไลน์เคียวเป็นเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
หัวอ่านเขียน โดยการอบอีพ๊อกซีที่ใช้ยึดหัวอ่านเขียนข้อมูล และแขนจับ
หัวอ่านเขียนมูล ซึ่งในกระบวนการนี้ต้องวัดอุณหภูมิในระบบปิดของ
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แสงอัลตราไวโอเลตและก๊าซไนโตรเจน เพื่อทาให้ทราบถึงอุณหภูมิฉาย
บนชิ้นงานจริงก่อนเริ่มกระบวนการผลิต โดยจะควบคุมอุณหภูมิให้อยู่
ระหว่าง 125 +10/-5 °C หากอุณหภูมิสูง หรือต่ าจนเกิน ไปจะส่ง ผลต่ อ
ชิ้นงาน โดยหากอุณหภูมิสูงเกินที่กาหนดจะทาให้ หัวอ่านเขียนข้อมูล
ได้รับความเสียหาย และหากอุณหภูมิต่าเกินไปจะส่งผลให้ อีพ๊อกซีที่ใช้
ยึดไม่แห้ง มีโอกาสที่จะทาให้หัวอ่านเขียนข้อมูลหลุดจากแขนจับหัวอ่าน
เขียนข้อมูล ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึง ทาการพัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิสาหรับ
เครื่องพาเลทอินไลน์เคียว ให้สะดวกในการใช้งาน มีความแม่นยา และ
เสถียรภาพสูงสุด

2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การทางานของหัวอ่านเขียน
หั วอ่านเขี ยนของฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ [3] เป็น ชิ้นส่วนที่มีราคา
แพงที่สุดและมีผลกระทบอย่างยิ่งกับประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
โดยรวมหัวอ่านเขียนจะเป็นอุปกรณ์แม่เหล็ก โดยมีช่องว่างอยู่เล็กน้อย
โดยจะมีขดลวดตัวนาพันอยู่รอบหัวอ่านเขียนนี้เพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าการเขียนข้อมูล ทาโดยการส่งกระแสไฟฟ้าผ่า นขดลวดทาให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่แพล็ตเตอร์ (Platter) ส่วนการอ่านข้อมูลจะรับค่าความเปลี่ยนแปลงของ
สนามแม่ เ หล็ก ผ่ า นขดลวดที่อ ยู่ ที่ หั ว อ่ า นเขี ย นแล้ว แปลงค่ า ที่ ได้เ ป็น
สั ญ ญาณส่ ง ไปยั ง ซีพี ยู ต่ อ ไป ซึ่ ง ชิ้ น ส่ ว นที่ สาคั ญ ชิ้น หนึ่ง คื อ แขนจับ
หัวอ่านเขียนของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โครงสร้างของหัวอ่านเขียนฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟแสดงดังรูปที่ 1

2.3 เทอร์มิสเตอร์
เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนาที่ความต้านทานเปลี่ยนแปลงตามค่า
อุณหภูมิเปลี่ยนไป โดยค่าความต้านทานจะเปลี่ยนไปมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ โดยที่ค่าที่เปลี่ยนแปลงไปจะไม่เป็นเชิง
เส้น (Non-linear) ความสัมพันธ์ของความต้านทานและอุณหภูมิสามารถ
แสดงตามสมการสเตนฮาร์ (Steinhart - hart equation) [4] ดังสมการที่ 1
1

= A + B ln R + C (ln R )

3

T

(1)

2.4 การวัดซาและการเปลี่ยนผู้ทาการวัดของระบบการวัด
ในการศึกษาการวัดซ้าและการเปลี่ยนผู้ทาการวัดของระบบ
การวั ด (Gage Repeatability and Reproducibility : GR&R) [5] คื อ การ
ประเมินค่าความผันแปรจาการวัดซ้า โดยจะมีเงื่อนไขเดียวกัน แล้วมีการ
เปลี่ยนเงื่อนไขไป เงื่อนไขนี้จะหมายถึงความแตกต่างของพนักงานที่ทา
การวัด โดยมีวิธีดังนี้
- ทาการสุ่มเลือกพนักงานที่จะทาการวัด 2-4 คน
- สุ่มเลือกชิ้นงาน 10 ชิ้น โดยเลือกให้ครอบคลุมในช่วงการใช้งาน
- ทาการทดสอบวัดชิ้นงานแบบสุ่มไม่เ รียงล าดับ และทาการวัด ซ้า
อย่างน้อย 3 ครั้ง แล้วบันทึกผลในตารางการทดลอง
- ทาการวิเคราะห์หาค่าความผันแปรของการวัดซ้า ที่มีสาเหตุมาจาก
เครื่องมือวัดและร้อยละของความแม่นยาของระบบการวัด (% R&R)
เกณฑ์การยอมรับ
-%R&R < 10 % ถือว่า ดี
-10 % < % R&R < 30 % ถือว่า ยอมรับได้
-% R&R > 30 % ถือว่าไม่ยอมรับจะต้องหาสาเหตุของความ
ผันแปรและดาเนินการแก้ไข

3. วิธีการวิจัย
รูปที่ 1 หัวอ่านเขียนของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

2.2 กระบวนการผลิตหัวอ่านเขียนข้อมูลฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
กระบวนการผลิ ต หั ว อ่ า นเขี ย นข้ อ มู ล ฮาร์ ด ดิ ส ก์ ไ ดร์ ฟ มี
กระบวนการสาคัญสองส่วนคือ กระบวนการโหลดแขนจับหัวอ่านเขียน
ข้ อ มู ล จากถาดใส่ อุ ป กรณ์ พ าชิ้ น งานเพื่ อ เข้ า สู่ ก ระบวนการผลิต และ
กระบวนการติ ด หั ว อ่ า นเขี ย นข้ อ มู ล โดยหยดอี พ๊ อ กซี ล งบนแขนจั บ
หัวอ่านเขียนข้อมูล และนาหัวอ่านเขียนข้อมูลมาติดลงบนอีพ๊อกซีที่ได้
หยดไว้ และทาให้อีพ๊อกซีแข็งตัวด้ว ยการใช้แสงอัลตราไวโอเลต และ
ก๊าซไนโตรเจน

การดาเนินการการพัฒนาและออกแบบเครื่องวัดอุณหภูมิ เริ่ม
จากศึก ษาสภาพปัญหา การศึก ษาวิธีก าร รูปแบบ และเงื่อนไขในการ
ควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม กาหนดเงื่อนไขเป็นขอบเขตของการ
ออกแบบนวั ต กรรมสาหรั บ การวั ด อุ ณ หภู มิ จากนั้ น ท าการออกแบบ
ทดสอบการทางาน เพื่อนาไปใช้ในเครื่องพาเลทอินไลน์เคียวเพื่อศึก ษา
เกี่ยวกับอุณหภูมิที่ส่งผลต่อการยึดติดอีพ๊อกซีระหว่างหัวอ่านเขียนข้อมูล
กับแขนจับหัวอ่านเขียนข้อมูล

3.1 การศึกษาสภาพปัญหา
คณะผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์แบบเจาะจง ผู้ใช้งานจากแผนก
เอชจีเอ แอสเซมบลี แอนด์ ออโตเมชั่น ดีเวลลอปเมนท์ ที่มีหน้าที่หลักใน
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การประกอบหัวอ่านเขียนมูลของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ พบว่ามีความจาเป็นที่
จะต้องทาการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 125 +10/-5 °C หากอุณหภูมิ
สูงหรือต่าจนเกินไปจะส่งผลต่อคุณภาพ

3.2 การออกแบบเครื่องมือวัด
ใ นก ารออก แ บบตั ว เ ค รื่ อ ง วั ด อุ ณ ห ภู มิ นี้ ไ ด้ เ ลื อ ก ใ ช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์ประมวลผลการทางาน ที่เชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์อินพุต ที่ใช้เทอร์มิสเตอร์ในการวัดอุณหภูมิ สามารถแสดงผล
ของอุณหภูมิที่หน้าจอแอลซีดี และบันทึกค่าการวัดลงในหน่วยความจา
นอกเหนือจากการแสดงผลแล้ว ในส่วนของแอพพลิเคชันที่เลือกใช้ ยัง
สามารถสร้างฟัง ก์ชัน ก าหนดเงื่อนไขของการควบคุ มอุณหภูมิ ใ ห้ อ ยู่
ในช่วงที่ต้องการ การตรวจสอบสถานะของหน่วยความจาไมโครเอสดี

รูปที่ 2 แนวทางการออกแบบเครื่องมือวัด
รูปที่ 2 แสดงผลภาพรวมของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเข้า
ในระบบที่ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ หน่วยประมวลผลกลาง
ภาคอิ น พุ ต ประกอบด้ ว ยเซนเซอร์ วั ด อุ ณ หภู มิ ใ นกระบวนการผลิ ต
หัวอ่านเขียนข้อมูลฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และ ภาคเอาต์พุต ประกอบไปด้วย
หลอดไฟแสดงผลส าหรั บ ตรวจสอบอุ ณ หภู มิ ที่ ใ ห้ อ ยู่ ช่ ว งที่ ก าหนด
หน่วยความจาภายนอก (Micro SD Card) และ ภาคแสดงผลอุณหภูมิของ
เซ็นเซอร์แต่ละตัว และสถานะของหน่วยความจาภายนอก
การออกแบบโครงสร้างของเครื่องวัดอุณหภูมิสาหรับการ
ประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิ สก์ในเครื่องพาเลทอินไลน์ยูวีเคียว ประกอบไป
ด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนของตัววัดอุณหภูมิหรือเซนเซอร์ ต้องคานึงถึงวัสดุที่
ต้องทนความร้อนได้สูงที่อุณหภูมิ 0 – 170 องศาเซลเซียส (°C) และการ
ออกแบบต้องรองรับกับตัวเครื่องพาเลทอินไลน์ยูวีเคียว ที่ขนาดกว้าง 2.5
ซม. ยาว 8 ซม. และส่วนที่สองคือ ตัวเครื่องแสดงผลของการวัดอุณหภูมิ
ที่ใช้วัสดุพีวีซี ที่ขนาดกว้าง 11 ซม. ยาว 18 ซม. และสูง 3.5 ซม. แสดง
โครงสร้าง ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 โครงสร้างของเครื่องวัดอุณหภูมิ

3.3 การพัฒนาโปรแกรม
ภาคโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุม เพื่อกาหนดเงื่อนไขและทา
การตรวจสอบช่วงอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่กาหนดระหว่าง 120 Co - 170Co
พัฒนาผ่านโปรแกรมภาษาซีพลัสพลัสที่สามารถแสดงผลและก าหนด
เงื่อนไขการควบคุมได้อย่างเหมาะสมกับการทางานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
เมื่อเริ่มการใช้งานเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ขณะที่เซ็นเซอร์ได้รับ
อุณหภูมิ เครื่องวัดจะรับแรงดันของเซ็นเซอร์ จากนั้นจะนาแรงดันมา
ค านวนโดยการใช้ก ดการแบ่ง แรงดันเพื่ อหาความต้ านทานของเทอร์
มิสเตอร์ และใช้สมการสเตนฮาร์ท (Steinhart - hart equation) เพื่อแปลง
ความต้านทานของเทอร์มิสเตอร์ในขณะนั้นให้เป็นค่าอุณหภูมิ และแสดง
ออกมาที่หน้าจอ แอลซีดี (LCD) จากนั้นจะเข้าเงื่อนไขว่าถ้าอุณหภูมิสูง
กว่า 50 องศาเซลเซียส จะทาการเก็บค่าอุณหภูมินั้นเข้ าที่ ไมโครเอสดี
การ์ด (Micro SD card) และเวลาจะเริ่มทาการนับ จนเมื่ออุณหภูมิกลับมา
ต่ากว่า 50 องศาเซลเซียส ก็จะไม่มีการเก็บค่าเข้าไมโครเอสดีการ์ด (Micro
SD card) และหยุดการนับเวลา

4. ผลการวิจัย
ผลการทดลองและวิ เ คราะห์ ผ ลการทดลองของงานวิจัยนี้
หลังจากที่ได้ทาการทดลองและรวบรวมผล จากนั้นได้นาผลการวิเคราะห์
ของการทดสอบในกระบวนการผลิตจริงเพื่อยืนยันผลการทดลองของ
เครื่องมือวัดอุณหภูมิสาหรับเครื่องพาเลทอินไลน์เคียวโดยมีผลการวิจัย
ดังนี้

4.1 ผลการทางานของเครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิสาหรับงานวิจัยนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน
ของประสิทธภาพ ความแม่นยาของการวัด และส่วนของความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน
4.1.1 ประสิทธิภาพของการวัดอุณหภูมิ
1. การทดลองเครื่องวัดอุณหภูมิกับเลคชอร์(Lakeshore) model 340
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ในการทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิกับ Lakeshore model 340 แสดงดัง
รูปที่ 4 จะเป็นการวัดเพื่อทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องต้นแบบเครื่องมือวัด
อุณหภูมิ ซึ่งค่าอุณหภูมิจะมีค่าที่แตกต่างจาก เลคชอร์ (Lakeshore) เนื่องจาก
ความแตกต่างในการวัดอุณหภูมิแบบการนาความร้อน แต่จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิ
ที่เทอร์มิสเตอร์วัดได้ทั้ง 5 ตัวนั้นมีความใกล้เคียงกันสูง และเพื่อเป็นการหา
คุณภาพของเครื่องวัดโดยใช้เทคนิคการวัดซ้าและการเปลี่ยนผู้ทาการวัดของ
ระบบการวั ด (Gage Repeatability and Reproducibility, GR&R) ของตั ว วั ด
อุ ณหภู มิ ทั้ ง 5 ตั วพบว่ าความเที่ ยงตรงในการวั ดอุ ณหภู มิ โดยผลการวั ด
อุณหภูมิในแต่ละหัวมีค่าที่วัดได้มีความเกาะกลุ่มกันมาก ซึ่งมีค่าตามเกณฑ์
การประเมินเครื่องมือวัด เฉลี่ยอยู่ที่ 3.056 % อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
2. การทดลองเครื่องวัดอุณหภูมิกับโอมรอนยูวีเคียว (Omron UV cure)
การทดลองความเข้มของแสงอุลตร้าไวโอเลท (UV) และระยะเวลา มีผลต่อ
อุ ณหภู มิ ที่ วั ดได้ แสดงดั งรู ปที่ 5 พบว่ ายิ่ งความเข้ มของแสงมากขึ้ น เมื่อ
ระยะเวลาที่ นานจะให้ อุ ณหภู มิ ที่ สู งกว่ าความเข้ มของแสงน้ อย และหาก
ระยะเวลาที่สั้น โดยในระยะเวลาตั้ งแต่ 10 วินาทีขึ้ นไปและความเข้มแสง
ระหว่าง 30% - 40% จะวัดอุณหภูมิในช่วงที่กาหนดไว้ในการผลิต คือ 125 +10/5 °C และผลของเกณฑ์การประเมินเครื่องมือวัดมีค่าเฉลี่ยเป็น 2.82 % ถือว่าอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี
3. การทดลองใช้กับเครื่องพาเลทอินไลน์เคียวแสดงดังรูปที่ 6 ซึ่งจะใช้
แสงอุลตร้าไวโอเลท และก๊าสไนโตรเจน ทางานภายในเวลา 23 วินาที พบว่าการ
วัดอุณหภูมิที่วั ดได้ตั้งแต่ 15 วินาที จนถึง 23 วินาที อุณหภูมิอยู่ในช่วงที่
กาหนดไว้ในการผลิต คือ 125 +10/-5 °C และแต่ละหัวสามารถวัดอุณหภูมิ
ใกล้เคียงกัน

รูปที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบการวัดในช่วงเวลาต่าง ๆ

รูปที่ 6 แสดงกราฟการวัดอุณหภูมิกับเครื่องพาเลทอินไลน์

4.1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจานวน 3 คน พบว่าระดับ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่มาก (ค่าเฉลี่ย 4.33, S.D.
เท่ากับ 0.38) โดยด้านที่ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจสูงสุดคือ มีความสวยงาม และ
น่าใช้งาน รองลงมาคือ ความแม่นยา ความเที่ยงตรง และลดความเสียหายของ
กระบวนการผลิต

5. สรุปผลการวิจัย

รูปที่ 4 แสดงกราฟเปรียบเทียบอุณหภูมิกับ lakeshore model 340

บทความวิจัยนี้นาเสนอเครื่องวัดอุณหภูมิสาหรับการประกอบ
หัวอ่านฮาร์ดดิสก์ในเครื่องพาเลทอินไลน์ยูวีเคียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการอบอีพ๊อกซีให้แข็งตัวสาหรับกระบวนการประกอบหัวอ่านเขียน
โดยมีการหาประสิทธิภาพของอุณหภูมิด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิสาหรับการ
ประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ในเครื่องพาเลทอินไลน์ยูวีเคียว ซึ่งได้มีการ
ทดลองกับเครื่องวัดอุณหภูมิเชิงพาณิชย์ และโอมรอนยูวีเคียว พบว่าผล
ของเกณฑ์การประเมินเครื่องมือวัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ ระหว่าง 2.82 - 3.056 %
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และผลจากการทดลองใช้กับเครื่องพาเลทอินไลน์เคียว
(PILC) พบว่าสามารถใช้งานได้กับเครื่องจักรในกระบวนการผลิต การวัด
ของแต่ละหัวมีการเกาะกลุ่มกัน และสามารถวัดอุณหภูมิในช่วงที่กาหนด
ได้ สรุ ป ได้ ว่ า ภาพรวมของงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ส ามารถ ท างานได้ ต าม
วัตถุประสงค์ และขอบเขตของ เครื่องวัดอุณหภูมิสามารถนาไปใช้ใน
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กระบวนการผลิต หัวอ่านฮาร์ดดิสก์ในเครื่องพาเลทอินไลน์ยูวีเคี ย วได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณบริษัท บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)
จ ากั ด ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและให้ ค าปรึ ก ษาใน
โครงการวิ จั ย นี้ และการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จาก
งบประมาณโครงการ จากคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม สถาบั น
เทคโนโลยีจิตรลดา ประจาปีงบประมาณ 2560
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การศึกษาและพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ สําหรับแขนกลอุตสาหกรรม
A Study and Development of Artificial Intelligence System for Industrial Robot Arm
ธรรมรส รักธรรม1 และ ศรัณย์ อเนกนวล1
1

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

งานวิจยั นี้ ได้พฒั นาระบบปั ญญาประดิ ษฐ์ที่สามารถนํามาใช้ได้กบั
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของหุ่นยนต์แขนกลประเภทต่าง ๆ
ให้มีความสามารถในการเรี ยนรู ้ ให้สามารถแยกประเภท ตําแหน่ ง และ
การวางตัวของสิ่ งของ เพื่อใช้ในการคํานวณหาการเคลื่อนที่ที่เหมาะสม
กับการหยิบจับวัตถุสิ่งของเหล่านั้นได้โดยอัตโนมัติ ในงานวิจยั นี้ยงั ได้มี
การพัฒนาระบบแขนกลเพื่อนํามาใช้ในการทดลอง โดยระบบแขนกลที่
ถูกพัฒนาขึ้นใช้การเรี ยนรู ้ แบบทําซํ้า เพื่อหาค่าพารามิ เตอร์ ที่เหมาะสม
ที่สุดในการเคลื่อนที่ ระบบจะควบคุมการเคลื่อนที่ของแต่ละข้อต่อของ
หุ่ นยนต์แขนกล เพื่อลดค่าความผิดพลาดในการเคลื่อนที่ เข้าสู่ ตาํ แหน่ ง
เป้ า หมาย โดยการเคลื่ อ นที่ ข องระบบนั้น ใช้เ ซอร์ โ วมอเตอร์ ใ นการ
ขับ เคลื่ อ น การคํา นวณหามุ ม ของมอเตอร์ แ ต่ ล ะตัว ได้ ใ ช้ Forward
Kinematic ในการคํานวณ ระบบสมองกลของหุ่ นยนต์ได้มีการออกแบบ
โดยใช้ก ารจับ ภาพผ่า นกล้อ ง Microsoft Kinect และประมวลผลภาพ
เบื้องต้นในภาษา Python และข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลจะได้นาํ ไป
เข้าสู่ กระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อจําแนกประเภท และคํานวณหาตําแหน่ ง
พร้อมทิศทางการวางตัว ผ่านโปรแกรมที่มีการวางเงื่ อนไขร่ วมกับการ
วิเคราะห์ดว้ ย TensorFlow ในการเปรี ยบเทียบข้อมูล
คําสําคัญ: ปัญญาประดิษฐ์, แขนกล, อุตสาหกรรม

Abstract

This research developed an artificial intelligence for industrial
robot in order to improve the capability of robotic systems. The proposed
artificial intelligence enables a robotic system to learn about types,
position and orientation of various objects, so that the information can be
used to decide a proper response or to calculate a proper motion of the
robotic system. In this research we also develop a robotic arm that can be
used with the artificial intelligent system. The robotic are using parameter
optimization iterative learning control algorithm for trajectory tracking.

Forward kinematics analysis is applied to find the joint angles at the
desired position of each joint of the system. The robotic arm uses servo
motor to drive the system. The artificial intelligence algorithm obtains
images from Microsoft Kinect camera and analyze with image processing
techniques in Python. The analyze data is then used for machine learning
with Tensorflow.
Keywords: Artificial Intelligent, Robot arm, Industry

1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของโครงงาน

ปั จ จุ บ ัน แขนกลเป็ นหุ่ น ยนต์ป ระเภทหนึ่ ง ที่ ถู ก นํา มาใช้ง านใน
วงการอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้นและได้เข้ามามีบทบาทเป็ นอย่างมาก
ในกระบวนการผลิ ตในหลาย ๆ ขั้นตอน โดยในปั จจุบนั ระบบแขนกล
ส่ วนมากได้มีการนํามาใช้ในการหยิบจับและเคลื่อนย้ายวัตถุจากตําแหน่ง
หนึ่ งไปยังอีกตําแหน่งหนึ่ ง ซึ่ งสามารถช่วยลดแรงงานคน และเพิ่มความ
ปลอดภัยในการทํางานโดยเฉพาะในกระบวนการผลิตที่ อาจมี อนั ตราย
หรื อในการทํางานที่มีสารเคมีอนั ตรายประเภทต่าง ๆ ดังนั้นการควบคุม
ให้หุ่นยนต์แขนกลเคลื่อนที่และหยิบจับวัตถุได้อย่างถูกต้อง และแม่นยํา
หรื อ ให้ เ กิ ด ความผิ ด พลาดน้อ ยที่ สุ ด เท่ า ที่ เ ป็ นไปได้จึ ง เป็ นสิ่ ง สํา คัญ
อย่างยิง่ เพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้นก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิตและอาจเป็ นอันตรายถึงชีวติ
แต่เนื่ องจากปั จจุบนั แขนกลในประเทศไทยยังไม่ถูกพัฒนามากนัก
โดยส่ วนมากแขนกลถู กนํามาใช้ในกระบวนที่ ไ ม่ มีความซับซ้อ นมาก
และแขนกลยังทํางานได้แค่งานที่มีรูปแบบซํ้า ๆ ที่มีการทํางานเป็ นแบบ
แผนแน่ นอน ซึ่ งอาจจะต้องอาศัยคนช่ วยในการจัดวางสิ่ งของให้อยู่ใน
ตําแหน่งที่ถูกต้องซึ่ งเป็ นการทํางานอย่างไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้
หุ่นยนต์ยงั ไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ เช่นหาก
การวางตัวของวัตถุต่างไปจากที่กาํ หนดจะทําให้การหยิบจับล้มเหลวและ
อาจเกิดความเสี ยหายได้
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จากปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจยั นี้ จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาวิธีการ
ควบคุมหุ่ นยนต์โดยใช้ระบบปั ญญาประดิ ษฐ์ซ่ ึ งเป็ นสถาปั ตยกรรมแนว
ใหม่ ในการทํา ให้หุ่ น ยนต์มี ค วามฉลาด และสามารถตอบสนองกับ
เหตุการณ์ต่าง ๆได้ดียงิ่ ขึ้น โดยใช้รูปแบบของ machine learning เพื่อเป็ น
การเพิ่ ม ศัก ยภาพในการทํา งานของหุ่ น ยนต์แ ขนกล และลดค่ า ความ
ผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น โดยระบบปั ญหาประดิษฐ์ที่ถูกออกแบบขึ้นจะ
สามารถแยกประเภทของวัตถุ ระบุตาํ แหน่ ง การวางตัวของสิ่ งของและ
สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาการตอบสนองของระบบที่เหมาะสม

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

ในงานวิจยั นี้ การออกแบบระบบปั ญญาประดิ ษฐ์สําหรับแขนกล
อุตสาหกรรมนั้นสามารถแบ่งออกเป็ นสองส่ วนคือ 1. การออกแบบและ
สร้ างระบบแขนกลที่ จะนํามาใช้ในการทดลอง 2. การออกแบบระบบ
ปั ญญาประดิ ษฐ์ ซึ่ งรวมถึงการเก็บภาพข้อมูล การวิเคราะห์ และการนํา
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการควบคุมแขนหุ่นยนต์

2.1 การออกแบบโครงสร้ างระบบแขนหุ่นยนต์
ในการออกแบบระบบหุ่ นยนต์น้ ี โครงสร้างของหุ่นยนต์แขนกลจะ
ถู ก ออกแบบให้มี พ้ื น ที่ ก ารทํา งานที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ทิ ศทางรอบตัว ของ
หุ่ นยนต์ซ่ ึ งจะมีรูปแบบที่ คล้ายกับหุ่ นยนต์แบบแขนข้อต่อ (Articulated
Arm Robot) โดยการเคลื่ อนที่ ของข้อต่อในทุ ก ๆ จุ ดจะเป็ นข้อต่อแบบ
หมุน (Revolute joint) โดยหุ่นยนต์แขนกลนี้ ประกอบด้วยก้านต่อทั้งหมด
6 ก้านต่อโดยแบ่งเป็ นการหมุนของฐานจํานวน 1 แกน (𝜃𝜃0 ) ระบบของ
ตัว แขน 3 แกน การหมุ นของตัว จับ (End-effector) 1 แกน (𝜃𝜃4 ) และ
การทํางานของตัวจับ 1 แกน (𝜃𝜃5 ) ระบบถู กออกแบบขึ้ นจากการนํา
Servo Motors จํานวน 6 ตัวมาประกอบเข้ากับโครงสร้ างอย่างง่าย การ
ควบคุ ม แขนหุ่ น ยนต์น้ ัน ใช้ก ระบวนการ Forward Kinematic ในการ
คํานวณมุมแต่ละมุม โดยที่
1. การคํานวณ 𝜃𝜃0 สามารถคํานวณได้จากตําแหน่งในแกนแนวราบ
(x, y) ของแขนที่คาํ นวณจากระบบสมองกล
2. การทํางานของ 𝜃𝜃4 , 𝜃𝜃5 เป็ นการสัง่ การโดยตรงจากโปรแกรมเมื่อ
ต้องการให้แขนจับทํางาน
3. การทํางานของ𝜃𝜃1 , 𝜃𝜃2 , 𝜃𝜃3 นั้นสามารถคํานวณได้จากจลนศาสตร์
การเคลื่อนที่ใช้ Forward Kinematic ในการหามุม จากรู ป 1

การหาค่ามุมแต่ละมุมของมอเตอร์ สามารถหาได้จากความสู งของแขนที่
ต้องการ ดังสมการที่ (1) และ (2)
𝑧𝑧 = 𝑧𝑧0 + 𝐿𝐿1 cos(𝜃𝜃1 ) + 𝐿𝐿2 cos(𝜃𝜃1 + 𝜃𝜃2 ) + 𝐿𝐿3 cos(𝜃𝜃1 + 𝜃𝜃2 + 𝜃𝜃3 )

(1)

𝐿𝐿𝐴𝐴 = 𝑥𝑥0 + 𝐿𝐿1 sin(𝜃𝜃1 ) +𝐿𝐿2 sin +𝐿𝐿3 sin(𝜃𝜃1 + 𝜃𝜃2 + 𝜃𝜃3 )

(2)

ระยะของแขนหุ่นยนต์ที่ตอ้ งยืดออก 𝐿𝐿𝐴𝐴 สามารถคํานวณจากตําแหน่ง
(x, y) ของวัตถุจากสมการ

x = 𝐿𝐿𝐴𝐴 (sin 𝜃𝜃0 ) , y = 𝐿𝐿𝐴𝐴 (sin 𝜃𝜃0 )

(3)

โดยที่ระยะ 𝐿𝐿1 , 𝐿𝐿2 , 𝐿𝐿3 คือระยะความยาวของแขนกล

รู ปที่ 2 การออกแบบโครงสร้างฐานและสร้างหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติ

2.2 การออกแบบระบบประมวลผลและระบบควบคุม

กระบวนการทํางานของระบบแขนกลนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็ น
สี่ ข้นั ตอนคือ
1. ระบบกล้อ ง Microsoft Kinect ซึ่ งเชื่ อ มต่ อ โดยตรงกับ ระบบ
คอมพิวเตอร์ จะทําการถ่ายภาพบริ เวณพื้นที่การทํางานของแขนหุ่นยนต์
2. ระบบจะมีการนําภาพเข้าไปประมวลผล ด้วยโปรแกรม python
ซึ่งระบบจะมีการ ตัดวัตถุออกจากพื้นหลัง, แยกประเภทของวัตถุเบื้องต้น
, ประมวลผลหาตําแหน่ งศูนย์กลาง, เปรี ยบเทียบการวางตัวของวัตถุกบั
ข้อมูลในฐานข้อมูลโดยใช้ TensorFlow
3. หลังจากได้ขอ้ มูลที่กล่าวมาเบื้องต้นระบบจะนําข้อมูลมาคํานวณ
หามุมของมอเตอร์ แต่ละตัว พร้อมกับสั่งการให้แขนหุ่ นยนต์เคลื่อนที่ไป
ยังตําแหน่ งมี่คาํ นวณได้ โดยการสั่งการควบคุมมอเตอร์ AX-12A ทั้งหก
ตัว จะมี ก ารเชื่ อ มต่ อ โดยใช้ USB 3.0 (Serial port) จากคอมพิ ว เตอร์
โดยตรง และใช้ module pyax12 โดยกําหนด Bit rate เป็ น 1000000 bps
การสั่งการของมอเตอร์ จะใช้การสั่งงานแบบ joint control (-170 to 170)
degrees

รูปที่ 1 แสดงลักษณะการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ในแกน X-Z และ X-Y
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4. ขณะที่ แ ขนกลมี ก ารเคลื่ อ นที่ ร ะบบจะทํา งานถ่ า ยภาพและ
ประมวล ผลซํ้าตามขั้นตอนที่ 1 - 3 เพื่อสร้างสัญญาณป้ อนกลับที่ใช้ใน
การตรวจสอบความถูกต้องแม่นยําของการทํางาน

ในการทดลองเราได้มีการวางวัตถุประเภทต่ าง ๆ ไว้ ที่ ตาํ แหน่ งต่าง ๆ
และใช้แขนกลที่ออกแบบขึ้นเพื่อหยิบวัตถุเหล่านั้นมาวางยังตําแหน่ งที่
กําหนดไว้ โดยที่เราจะตรวจสอบความถูกต้องทั้งในด้านการแยกประเภท
ของวัตถุ ความสําเร็ จในการหยิบวัตถุ และความคลาดเคลื่อนของตําแหน่ง
แขน การทดลองระบบสามารถแบ่งออกได้เป็ นสองขั้นคื อ ในขั้นตอน
แรกจะเป็ นการทดลองเพื่อออกแบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ การปรับค่า
ตัวแปลต่าง ๆ ของระบบแขนกล ซึ่ งทําได้โดยการทดลองใส่ ค่าตําแหน่ง
พิกดั (X, Y) ลงไปในโปรแกรม Python และสั่งเริ่ มโปรแกรม โปรแกรม
จะเริ่ มการทํางานเพื่อปรับแก้ไขตัวแปรและค่าคงที่ต่าง ๆ ให้เหมาะสม ใน
ขั้นที่สองคือการทดสอบหยิบวัตถุจากตําแหน่ งหนึ่ งแล้วนําไปวางไว้อีก
ตําแหน่ งหนึ่ งโดยจะมี การวัด ระยะทางในแนวแกน (X, Y) เพื่อทําการ
ตรวจสอบค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

รูปที่ 3 แผนภาพแสดงการทํางานของหุ่นยนต์แขนกล

3. การทดลองการทํางานเบีอ้ งต้ น

ระบบแขนกล และระบบปั ญญาประดิ ษฐ์ที่ได้ออกแบบขึ้ น ได้มี
การนํามาติดตั้งเพื่อทดสอบการทํางานเบื้ องต้น โดยระบบจะมีการเก็บ
บัน ทึ ก ภาพถ่ า ยมุ ม สู ง เพื่ อ นํา มาวิ เ คราะห์ ห าประเภท ตํา แหน่ ง และ
รู ป แบบการวางตัว ของวัต ถุ ภายในพื้ น ที่ ก รอบสี่ เ หลี่ ย มที่ ก ํา หนดไว้
ในเบื้ อ งต้ น เราได้ ท ํา การทดสอบระบบกั บ วัต ถุ สามรู ปแบบคื อ
1.วัตถุทดสอบทรงกระบอก สี่ เหลี่ยม และปริ ซึมสามเหลี่ยม 2. กระป๋ อง
นํ้า 3. มะขาม ดังรู ปที่ 4.

รูปที่ 4 ประเภทของวัตถุที่นาํ มาใช้ในการทดลอง

รู ปที่ 5 ตัวอย่างการประมวลผลภาพโดยใช้โปรแกรม Python
การประมวลผลภาพโดยใช้โปรแกรม Python การประมวลผลจะ
รั บ ภาพจากกล้อ ง KINECT เชื่ อ มต่ อ โดยใช้ USB 3.0 โดยใช้ module
pykinect, nui API จากนั้นจะนําภาพที่ ได้รับ จากกล้อ งมาวิเคราะห์ ภ าพ
เพื่อหาพิกดั ของภาพวัตถุ ตามกระบวนการในรู ปที่ 5.
ขั้นตอนการประมวลผลภาพเบื้องต้นสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. เปรี ยบเทียบภาพตัวอย่างกับภาพที่มีวตั ถุเพื่อใช้ในการตัดภาพ
2. ปรับขนาดของรู ปที่ได้จากการตัดให้อยูใ่ นขนาดมาตรฐานที่กาํ หนด
3. แปลงรู ปเป็ นภาพขาวดํา เพื่อใช้ในการแยกวัตถุออกจากพื้นหลัง
4. นําภาพผ่าน filter เพื่อตัด noise ที่อาจจะเกิดขึ้น
5. หาจุดศูนย์กลางของวัตถุเพื่อกําหนดตําแหน่ง (x, y) ของระบบ
กระบวนการคํานวณหาประเภทของวัตถุ การวางตัว นั้นใช้การ
เปรี ย บเที ย บภาพของวัต ถุ ที่ บ ัน ทึ ก ไว้ใ นฐานข้อ มู ล โดยใช้โ ปรแกรม
TensorFlow ในการประมวลผล และใช้ Convolution Neural Network ใน
การสร้าง Deep Learning Model [6] เพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบเพื่อหาการ
วางตัวที่ใกล้เคียงที่สุด โดยในการทําการทดลองนี้ เราได้ทาํ การถ่ายภาพ
วัตถุที่จะถูกนํามาใช้ในการทดลอง โดยได้มีการใช้ไฟล์ภาพของวัตถุท้ งั
สามประเภท ประเภทละ 650 รู ป ขนาด ( 50*50 pixel) โดยที่จะมีการใช้
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ภาพ 500 รู ป นํามาฝึ กสอนระบบสมองกล และอีก 150 รู ป เป็ นการใช้ใน
การทดสอบการทํางานของระบบ
โดยโมเดลที่ได้มีการสร้ างขึ้ นนั้นใช้ Conv2D ทั้งหมด จํานวน 4
layers แบ่ งเป็ น 256 ชั้น 1 layer และ 128 ชั้น 3 layers เราได้กาํ หนดค่า
Drop out เป็ น 0.5 เพื่อป้องกันการ Overfitting ของระบบ

4. ผลการทดลอง

ผลการทดลองการหาความคลาดเคลื่อนของตําแหน่งพิกดั ของวัตถุ
กับตําแหน่งที่วดั ได้จากการควบคุมระบบแขนกลผ่านโปรแกรมสมองกล
อัจฉริ ยะ เป็ นไปตามตารางที่ 1.
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองการหาตําแหน่งวัตถุโดยกําหนดพิกดั ไว้ใน
แกน X,Y โดยทดสอบเทียบกับการควบคุมผ่านระบบที่ถูกออกแบบขึ้น
ตําแหน่งที่กาํ หนด
พิกดั
(X, Y)

ตําแหน่งพิกดั ที่ทาํ
การทดลองด้วย
โปรแกรม

10,0
10,10
15, -5
24, -14
25,1
5, -9
14,13
20,9

(X, Y)
10,0
10,10
15, -5
24.5, -14
25.3,1.8
5.8, -9.3
14.7,13.9
20,9.8

17, -6
15, -5

17.8, -6.3
15.8, -5.2

ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน

ค่าที่
คลาดเคลื่อน
(cm)

0,0
0,0
0,0
0.5,0
0.3,0.8
0.8,0.3
0.7,0.9

รู ปที่ 6 การแสดง Interface ของระบบแขนกลที่ได้มีการพัฒนาขึ้นซึ่ ง
สามารถทํางานได้ท้ งั แบบ Manual และแบบ Automatic
ในส่ วนของผลการทดลองในการแยกประเภทของวัตถุ ตวั อย่าง
สามประเภท และการตรวจสอบการวางตัว ของระบบ ในการทดลอง
ระบบสามารถระบุ ป ระเภทและการวางตัว ของวัต ถุ โ ดยการนํา มา
เปรี ยบเทียบกับฐานข้อมูลได้อย่างแม่นยํา โดยความแม่นยําในการจําแนก
วัตถุน้ นั ขึ้ นอยู่กบั จํานวนตัวอย่างของภาพต้นแบบ และโครงสร้างของ
Learning model ที่เราได้เลือกใช้ จากการทดลองในรู ปที่ 7 เราได้ทาํ การ
ทดลองระบบสองรู ป แบบคื อ 1. ใช้ Conv2D ทั้ง หมด จํานวน 2 layers
แบ่งเป็ น 256 ชั้น 1 layer และ 128 ชั้น 1 layers เราได้ความแม่นยําอยู่ที่
87% และ 2. ใช้ Conv2D ทั้งหมด จํานวน 2 layers แบ่งเป็ น 256 ชั้น 1
layer และ 128 ชั้น 3 layers มีความแม่นยําอยูท่ ี่ 96%

0,0.2
0.8,0.3
0.8,0.2

0.4,0.3

จากผลการทดลองในด้านความคลาดเคลื่อนระหว่างจุดศูนย์กลาง
ของวัตถุกบั ระยะที่หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้จริ งเห็นได้วา่ ระบบมีความแม่นยํา
อยูใ่ นระดับที่สามารถหยิบวัตถุได้ โดยค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าน้อยกว่า
1 cm. ค่าความคลาดเคลื่อนเหล่านี้เกิดจากการถ่ายภาพเป็ นหลัก เนื่ องจาก
เลนส์และการวางตัวของกล้อง ที่ทาํ ให้ภาพถ่ายที่ออกมามีระยะของแต่ละ
จุดไม่สมํ่าเสมอตามที่ตอ้ งการ ด้วยเหตุน้ ีจะสังเกตได้วา่ ในบริ เวณที่ระบบ
ได้ทาํ การสอบเทียบระยะ (calibration) นั้นมีความแม่นยําของการทํางาน
ของหุ่ นยนต์ที่สูงมาก แต่ความคลาดเคลื่อนเริ่ มเกิดขึ้นเมื่อตําแหน่ งของ
วัตถุอยูไ่ กลออกไป โดยเราสามารถเพิ่มความแม่นยําของระบบได้จากการ
ปรับใช้อุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้นได้ในอนาคต

รู ปที่ 7 code ในการสร้าง Model และความแม่นยําของการจําแนกวัตถุ
โดยข้อสังเกตที่สาํ คัญอย่างหนึ่ งคือ โดยส่ วนมากระบบจะสามารถ
จําแนกประเภทของวัตถุได้อย่างแม่นยํา โดยข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นนั้นเกิด
จากการแยกระหว่างกระป๋ องนํ้ากับรู ปทรงกระบอกซึ่ งมีลกั ษณะใกล้เคียง
กัน เราสามารถเพิ่มความแม่นยําของระบบได้จากเพิ่มจํานวน layer ของ
model และเพิ่มจํานวนรู ปตัวอย่างของวัตถุอา้ งอิงให้มากขึ้น
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5. สรุ ป
การพัฒ นาระบบแขนกลที่ มี ก ารควบคุ ม ด้ว ยระบบสมองกล
สามารถนํามาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบอัตโนมัติให้มีความยืดหยุน่
ในการทํางานมากขึ้น จากเดิ มที่มีความจําเป็ นต้องกําหนดตําแหน่ งและ
ลักษณะการวางตัวของวัตถุซ่ ึ งเป็ นข้อจํากัดที่สําคัญอย่างหนึ่ งในการนํา
หุ่ นยนต์เข้ามาใช้ในปั จจุบนั ในงานวิจยั นี้ ทางระบบที่ถูกออกแบบขึ้นได้
ใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายควบคู่กบั กระบวนการปั ญญาประดิ ษฐ์ ในการ
กําหนดลักษณะการทํางานของหุ่นยนต์ก่อนที่จะสัง่ การผ่านระบบควบคุม

[10] อนุวฒั น์ บํารุ งกิจ. 2553.การออกแบบและสร้างแขนกลสองแขนกั้น
รถยนต์ ที่ ค วบคุ ม โดยใช้ห ลัก การเคลื่ อ นที่ นุ่ น นวล.มหาวิ ท ยาลัย ศรี
นคริ นทร์วโิ รฒ
[11] การใช้งานโปรแกรมไพธอน และ Tensor Flow
สื บค้นเมื่อ 17 ตุลาคม 2561, จาก https://www.mindphp.com
[12] ควบคุ ม มอเตอร์ AX-12A สื บค้ น เมื่ อ 19 ตุ ล าคม 2561, จาก
https://inex.co.th/shop/ax-12a.html

ที่ถูกออกแบบขึ้น หากมีการพัฒนาในด้าน hardware โดยเฉพาะในด้าน
การเก็บภาพและเพิ่มฐานข้อมูลของวัตถุประเภทต่าง ๆ จะช่วยเพิ่มความ
แม่นยําและขีดความสามารถของระบบ เพื่อที่ จะสามารถนําไปต่อยอด
เพื่อใช้งานกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้ในอนาคต
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แม่ แรงไฟฟ้ าควบคุมด้ วยรีโมทไร้ สาย
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บทคัดย่อ

บทความนี้ นําเสนอการออกแบบและสร้ างเครื่ อ งต้น แบบของ
แม่ แ รงไฟฟ้ าที่ ถู ก ควบคุ ม ด้ว ยรี โ มทไร้ ส าย เพื่ อ ช่ ว ยในงานกู้ภ ัย จาก
อุบตั ิ เหตุ ของเจ้าหน้าที่ กูภ้ ยั รวมถึ งการเปลี่ ยนอะไหล่รถยนต์ท วั่ ไปที่ มี
ขนาดเล็กถึ งรถยนต์ข นาดกลางที่ มี น้ ําหนักรวมไม่ เกิ น 1500 กิ โลกรั ม
โดยงานวิจยั นี้ ถู กสร้ างขึ้ น เพื่ อ เน้น การแก้ปั ญ หาการจ่ ายกําลังงานจาก
แหล่งจ่ายของแบตเตอรี่ ไปยังโหลดที่เป็ นแม่แรงทางกลที่ใช้ทดสอบใน
เครื่ อ งต้น แบบให้มีความเหมาะสมต่ อช่ วงเวลาที่ ใช้งานจริ ง ซึ่ งในการ
ออกแบบแม่แรงไฟฟ้ าควบคุมด้วยรี โมทไร้สาย วงจรจะถูกควบคุมด้วย
บอร์ ด Arduino Mega 2560 เพื่อเป็ นตัวประมวลผลและสั่งการให้ระบบ
ควบคุ มต่าง ๆ ทํางาน โดยมี การแจ้งเตื อนเมื่ อแม่แรงไฟฟ้ าทํางานและ
หยุด ทํา งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและแม่ น ยํา ทํา ให้ ส ะดวกสํ า หรั บ
เจ้าหน้าที่ กู้ภยั และรวมถึ งสุ ภ าพสตรี ผูส้ ู งอายุและคนทัว่ ไปที่ ไม่มีแรง
หมุ น แม่ แรง ดังนั้น จากผลการทดลองและการทดสอบใช้งานจริ งของ
เครื่ องต้นแบบที่สร้างสามารถทํางานได้จริ งและมีประสิ ทธิภาพสู ง
คําสําคัญ : แม่แรงไฟฟ้า, รี โมทไร้สาย, ตัวประมวลผล

Abstract

This paper presents the design and creates a prototype of the
electric jack that is controlled by the wireless remote. The electric jack,
to assist in the accident rescue work of rescue personnel, an including
changing general car parts that are small to medium-sized cars with a
total weight not over 1500 kg. This research was created to emphasize
the solution of the power supply from the battery source to the
mechanical jack load used to test the prototype to be suitable for the
actual time of use. In which the design of the electric jack controlled by
a wireless remote the circuit is controlled with Arduino Mega Board
2560. To be a processor and ordered the control system to work. With
notification when the electric jack works and stop working efficiently

and precisely. The electric jack, making it convenient for rescue
personnel and including ladies, the elderly and the general people who
do not have the spin force. Therefore, from the experimental results and
the actual test of the prototype that is built, can actually work and is
highly effective
Keywords: Electric jack, Wireless remote, Processor

1. บทนํา

ปั จจุ บนั แม่ แรงเป็ นอุ ป กรณ์ ที่ มีความจําเป็ นสู งในการช่ วยยกดัน
และงัด วัต ถุ ท่ี มี น้ ําหนัก มาก ๆ เช่ น รถยนต์ เครื่ อ งจักร และสิ่ ง ของที่ มี
นํ้าหนักมากอื่ น ๆ ทั่ว ไป โดยใช้ห ลัก การทํางานด้ว ยคาน เกลี ย วหรื อ
แรงดันจากนํ้ามัน โดยมีหน้าที่หลักที่สาํ คัญคือเพิ่มแรงของการยก โดยใน
ปั จจุบนั การซ่อมบํารุ งส่ วนต่าง ๆ ในรถยนต์ ไม่วา่ จะเป็ นช่วงล่าง ล้อ และ
เครื่ องยนต์ ซึ่ งแม่แรงถือเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิง่ ไม่วา่ จะใช้สาํ หรับช่างซ่ อม
และบุ คคลทัว่ ไปที่ ใช้รถยนต์ โดยเฉพาะในยามที่ เกิ ดอุบตั ิ เหตุหรื อยาม
ฉุ กเฉิ น โดยปั จจุบนั แม่แรงแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) แม่แรง
ระบบไฮดรอลิ ค ที่ ใช้น้ ํามัน ไฮดรอลิ ค เพื่ อ ช่ ว ยในการขับ แรงดัน ของ
ลูกสู บ โดยมี จุดเด่ นคื อสามารถยกและรองรับนํ้าหนักในการยกได้มาก
ทํางานได้รวดเร็ วและใช้งานง่าย แต่ยงั มี ขอ้ เสี ยคื อชํารุ ดเร็ วกว่ากําหนด
อาจทําให้น้ าํ มันรั่วซึ มเป็ นสาเหตุของการยกไม่เสถียร แม่แรงอีกประเภท
คือ 2) แม่แรงระบบกลไก ซึ่ งเป็ นระบบเฟื องหมุนเพื่อยกนํ้าหนักและมี
ข้อดี คือไม่ตอ้ งดูแลมากและสามารถพกพาได้สะดวก แต่ยงั มีจุดด้อยคื อ
การรับนํ้าหนักได้นอ้ ย ทําให้เกิดอันตรายง่ายและที่สาํ คัญต้องใช้แรงมาก
ในการยกนํ้าหนัก [1]
โดยในปั จจุบนั แม่แรงระบบกลไกซึ่ งเป็ นระบบเฟื องหมุนที่ติดมา
กับรถยนต์ทวั่ ไปได้ถูกนํามาออกแบบและพัฒนาเป็ นแม่แรงระบบไฟฟ้ า
เพื่ อ ช่ ว ยในการขับ เฟื องให้ เร็ ว ขึ้ น [2] แทนที่ แ ม่ แ รงระบบกลไกแบบ
แมนนวลที่ ตอ้ งใช้มือหมุนซึ่ งต้องใช้แรงมากในการยกและต้องใช้เวลา
มากในการหมุนหรื อปฏิ บตั ิ งาน ดังนั้นแม่ แรงที่ ติดมากับรถยนต์ทวั่ ไป
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อาจไม่ เหมาะกับ ผูใ้ ช้ง านหลาย ๆ กลุ่ ม เช่ น สุ ภ าพสตรี ผูส้ ู ง อายุและ
คนทัว่ ไปที่ ไม่มีแรงหมุนแม่ แรง รวมไปถึงในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ กูภ้ ยั ที่
ต้องมี ความเสี่ ยงสู งในการที่ ตอ้ งใช้คานหรื อแม่แรงเข้าไปช่ วยผูป้ ่ วยใน
ยามที่เกิดอุบตั ิเหตุ ดังนั้นในงานวิจยั นี้ ได้ออกแบบและสร้างแม่แรงที่เป็ น
เครื่ องต้นแบบเพื่ อแก้ปัญ หาในด้านต่ าง ๆ เช่ น การลดแรงที่ ใช้ในการ
หมุ น แม่ แรง ความล่ าช้าของระบบแมนนวลที่ ต้อ งใช้มื อ หมุ น รวมถึ ง
ระบบความปลอดภัยของผูใ้ ช้งาน ซึ่ งจากงานวิจยั ในอดีตที่ผ่านมาได้ถูก
วิจยั และพัฒ นาแม่ แรงไฟฟ้ าหลายแบบแต่ ยงั พบปั ญ หาอยู่คือ มอเตอร์
กําลัง ไม่ ถึ ง ในการขับ เคลื่ อ นแม่ แ รงขึ้ น หรื อ ลดแม่ แ รงลงโดยปั ญ หา
ดังกล่าวถูกออกแบบให้มีระบบเฟื องทดที่เหมาะสม [3] และออกแบบให้
มีปุ่มกดที่เป็ นแบบสายต่อจากชุ ดควบคุ มให้ทาํ การส่ งสัญญาณควบคุ ม
มอเตอร์ ที่ถูกต่อเข้ากับแกนขับแม่แรง แต่อาจทําให้ไม่สามารถมองเห็ น
ในมุมมองต่าง ๆ ที่สายไฟลากหรื อดึงไปไม่ถึง [4] และถูกแก้ปัญหาโดย
การออกแบบชุดควบคุมให้ทาํ การส่ งสัญญาณควบคุมแม่แรงแบบไร้สาย
[5-6] โดยในงานวิจยั ที่ กล่ าวมาเป็ นงานวิจยั ที่ สามารถแก้ปัญหาของแม่
แรงแบบระบบกลไกที่ ใ ช้ มื อ หมุ น ได้ จ ริ ง แต่ ว งจรที่ ถู ก ออกแบบ
จําเป็ นต้องมี ระบบควบคุ มที่ สามารถแจ้งสถานะของระดับแรงดัน ของ
แบตเตอรี่ และระบบแจ้งเตื อนความปลอดภัยสําหรับผูใ้ ช้งานด้วยซึ่ งมี
ความสําคัญเป็ นอย่างยิง่
ดังนั้น ในงานวิจยั นี้ จึงได้นาํ เสนอการออกแบบและสร้ างแม่ แรง
ไฟฟ้ าที่สามารถควบคุมด้วยรี โมทแบบไร้สายที่มีสวิตซ์ควบคุมการขึ้นลง โดยใช้สัญญาณควบคุมและรับ-ส่ งผ่านความถี่ที่ยา่ น 315 เมกะเฮิรตซ์
[6] เพื่อช่ วยทุ่ นแรงในการเปลี่ ยนอะไหล่ รถยนต์และแก้ปั ญ หาในด้าน
ต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาในข้างต้นโดยใช้หลักการพื้นฐานของมอเตอร์ ไฟฟ้ า
แบบไฟฟ้ ากระแสตรง 12 โวลต์ เพื่อทุ่ นแรงแทนการหมุนแม่แรงแบบ
แมน น วลโดยใช้ บ อร์ ดควบ คุ ม Arduino MEGA 2560 R3 เป็ น ตั ว
ประมวลผล [7] ซึ่ งแม่ แรงที่ สร้ างถูกออกแบบให้มี ระบบแสดงผลการ
ทํางานของวงจรด้วยหลอดแสดงผลแบบแอลอี ดี (LED Lamp Display)
และมีเสี ยงแจ้งเตือนขณะใช้งานของแม่แรงไฟฟ้ าทําให้มีความปลอดภัย
ต่อผูใ้ ช้งาน

2.ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฎีและข้ อกําหนดพืน้ ฐานสํ าหรับการออกแบบแม่ แรง

ในการออกแบบและสร้ า งแม่ แ รงไฟฟ้ าด้ ว ยรี โมทไร้ ส าย
จําเป็ นต้องศึกษาทฤษฎีและข้อกําหนดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องดังโครงสร้างใน
รู ป ที่ 1 ดังนี้ เมื่ อ กําหนดให้ส่ ว นต่ าง ๆ ประกอบด้วย (A) แม่ แรงแบบ
กลไก (B) วงจรควบคุม (C) เฟื องทด (D) แหล่งจ่ายไฟสํารอง และวงจร
ชาร์จ (E) มอเตอร์เกียร์ไฟตรง

A

B
C

E

D
รู ปที่ 1 โครงสร้างแม่แรงไฟฟ้าควบคุมโดยรี โมทไร้สาย
2.1.1 การควบคุ มมอเตอร์ โดยบอร์ ดควบคุ ม (B) เพื่อควบคุ มการ
ทํางานขึ้น-ลงของแม่แรง (A) โดยทําการต่อแกนหมุนหรื อคานเดิ มของ
แม่แรงและมอเตอร์ เชื่อมต่อกันโดยหลักของการทดเฟื องของมอเตอร์ (E)
[2-4]
2.1.2 แหล่ งจ่ ายไฟหลักของวงจร (D) ได้จากการนําแรงดัน จาก
แบตเตอรี่ ที่ติดอยูก่ บั รถยนต์เชื่อมต่อผ่านช่องจุดบุหรี่ ในรถยนต์เพื่อความ
สะดวกและไม่ย่งุ ยาก แต่หากรถยนต์เกิ ดอุบตั ิ เหตุรุนแรงหรื อแบตเตอรี่
ในรถยนต์เกิ ดเสื่ อมสภาพ แม่แรงไฟฟ้ าจะยังสามารถใช้พลังงานสํารอง
จากแบตเตอรี่ แบบชาร์ตได้ชนิดลิเธียมไอออน (Lithium-ion Battery)
2.1.3 การควบคุม (B) เสี ยงแจ้งเตือนและระบบความปลอดภัยขณะ
ใช้งานจะมีไฟกระพริ บเพื่อแสดงสถานะของการทํางานของแม่แรงไฟฟ้ า
ด้วยบอร์ ดประมวลผล Arduino Mega 2560 ทําให้ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานสามารถ
ทราบถึงสถานะในระหว่างที่แม่แรงกําลังทํางานอยู่
2.1.4 วงจรควบคุม (B) แม่แรงไฟฟ้ าสั่งงานด้วยรี โมทแบบไร้สาย
เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานหรื อผูค้ วบคุมสามารถสั่งงานให้แม่แรงไฟฟ้ าทํางาน
ได้ในระยะไกลเพราะหากการปฏิ บตั ิ งานที่ อาจมี อนั ตรายหรื ออุบตั ิ เหตุ
ของรถยนต์ เช่นจากการไหลของรถหรื อจากการวางแม่แรงไม่สมดุล

รูปที่ 2 บล็อกการทํางานระบบควบคุม

3. หลักการการทํางานของวงจร

จากรู ป ที่ 2 วงจรควบคุ มด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ ถูกโปรแกรม
และทดสอบด้วยบอร์ด Arduino Mega 2560 ที่ในปั จจุบนั นี้มีราคาถูกและ
มี พ อร์ ตรั บ -ส่ งข้อ มู ล ได้ท้ งั ค่ าสั ญ ญาณแบบอนาล็อ กและแบบดิ จิ ตอล
วงจรถูกสัง่ งานและควบคุมผ่านรี โมทไร้สายตัวส่ ง-ตัวรับสัญญาณเพื่อส่ ง
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ข้อมูลไปยังพอร์ ตรับค่าสัญญาณอนาล็อกบนบอร์ ด Arduino Mega 2560
เพื่อทําการประมวลผลในการควบคุ มการขึ้ นลงของมอเตอร์ และระบบ
การแจ้ง เตื อ นที่ ค อยแจ้ง เตื อ นสถานะเมื่ อ แม่ แ รงทํา งานในขณะนั้ น
โดยระบบถูกควบคุมการทํางานผ่านโมดูลรี เลย์

การสั่งงานจะถูกควบคุมด้วยรี โมทไร้สายและถูกประมวลผลข้อมูลคําสั่ง
ผ่านวงจรขับมอเตอร์ โดยใช้โมดูลรี เลย์เพื่อให้มอเตอร์ หมุนยกแม่แรงขึ้น
และลดแม่แรงลงตามคําสั่งชุ ดของรี โมทที่ ถูกส่ งสัญญาณข้อมู ลจากตัว
ส่ ง ไปยัง วงจรรี โ มทตัว รั บ หากแม่ แ รงทํา งานขัด ข้อ งสั ญ ญาณเสี ย ง
เตือนภัยจากลําโพงบัซเซอร์ (Buzzer) และไฟแสดงสถานะเมื่อแม่แรงเกิด
การทํางานผิดพลาดจะกระพริ บเตื อนโดยส่ งข้อมู ลไปยังบอร์ ดควบคุ ม
Arduino MEGA 2560 และทําการประมวลผล

รู ปที่ 3 วงจรการทํางานระบบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

3.1 การออกแบบและสร้ างวงจรจริง

จากวงจรรู ป ที่ 3 เป็ นการออกแบบและสร้ างโดยใช้ข ้อ มู ล ทาง
เทคนิ ค เฉพาะของมอเตอร์ ไ ฟกระแสตรงที่ มี เกี ย ร์ ท ดรอบมอเตอร์
(Reduction Gear, DC Motor) ที่มีค่าอัตราการทดรอบ 12000/300 รอบต่อ
นาที และมอเตอร์กินกําลังงานที่ 50 วัตต์ แม่แรงยกในแนวดิ่งได้สูงสุ ด 35
เซนติเมตร (ระยะปลอดภัยในการทํางาน) ดังนั้นสามารถคํานวณแรงบิต
ของมอเตอร์จากโปรแกรมจําลองผลการคํานวณ [8] และจากสมการที่ (1)
Torque (N.m) = 9.5488 x Power (W) / Speed (RPM)

(1)

จากสมการสามารถคํานวณได้ค่ าแรงบิ ตเป็ น 1.59 นิ วตัน -เมตร
(N.m) หรื อประมาณ 16.2135 กิ โลกรัม-เซนติ เมตร (Kg-cm) ดังนั้น จาก
ค่ าแรงบิ ต (กํา ลัง งานที่ โ หลด) ที่ ค ํา นวณได้ส ามารถนํา ไปออกแบบ
แหล่งจ่ายไฟหลักและแหล่งจ่ายไฟสํารองซึ่ งเป็ นสิ่ งจําเป็ นมากในการให้
กําลังงานแก่ มอเตอร์ เพื่อ ไปขับ โหลดหรื อ แม่ แรง ส่ วนกรณี แบตเตอรี่
รถยนต์ใช้งานไม่ได้ วงจรควบคุมยังมีแบตเตอรี่ สาํ รองแบบลิเธียมไอออน
ที่มีขนาดแรงดันรวมที่เอาท์พุท 14.8 โวลต์และกระแส 3,600 มิลลิแอมป์
ต่อชัว่ โมงเป็ นแหล่งจ่าย
การบอกสถานะระดับ แรงดัน ของแบตเตอรี่ มี ส องสถานะคื อ
หลอดแอลอีดีแสดงผลเป็ นสี น้ าํ เงินพร้อมใช้งาน หากเป็ นสี แดงแสดงถึง
สถานะแม่แรงไฟฟ้ ากําลังทํางานยกขึ้นและแสดงเป็ นสี เขี ยวขณะยกลง

รูปที่ 4 ผังความคิดในการออกแบบโปรแกรม
จากรู ป ที่ 4 เมื่ อ เริ่ ม การทํา งานจะป้ อ นค่ า สั ญ ญาณอิ น พุ ต (on)
เท่ากับ “1” และค่าสัญญาณอินพุต (off) เท่ากับ “0” โดยกําหนดสัญญาณ
เมื่อแม่แรงยกขึ้นให้มีค่าเป็ น “1” หลอดแอลอีดีสีแดงติดมีค่าเป็ น “1” เมื่อ
แม่แรงลดลงมีค่าเป็ น “0” แอลอีดีสีเขียวติดมีค่าเป็ น “0” จากนั้นจะเลือก
ว่า ถ้าเป็ นจริ ง “1” และกําหนดให้รับค่าจริ งเป็ น “1” ค่าผิดพลาดคื อไม่
ตรงสถานะนอกจาก “1” และให้ห ยุด การทํางานเป็ น “0” เมื่ อ ผ่านการ
ตัดสิ นใจว่าข้อมูลเป็ นจริ ง ทําให้แม่แรงหมุนขึ้นไฟแจ้งเตือนจะติดพร้อม
เสี ยงลํา โพงบั ซ เซอร์ ด ัง ขึ้ น ถ้ า ผิ ด พลาดเป็ น “0” คื อ ไม่ ต รงสถานะ
นอกจาก “1” และให้ค่าเป็ น “0” ให้หยุดการทํางานเมื่อผ่านการตัดสิ นใจ
ว่าผิดพลาดแม่แรงจะหมุนลงไฟแจ้งเตือนจะติด
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4. ผลการทดลอง

ตารางที่ 1 วัดค่าเฉลี่ยแรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า และกําลังไฟฟ้ า ขณะที่
ไม่ได้ยกโหลด (แม่แรงถูกยกในแนวดิ่งจากระยะ 0 ถึง 35 เซนติเมตร)

รูปที่ 7 กราฟค่าการทดสอบแม่แรงขณะยกขึ้นเมื่อมีโหลด

รู ปที่ 8 กราฟค่าการทดสอบแม่แรงขณะยกลงเมื่อมีโหลด
รู ปที่ 5 กราฟค่าการทดสอบแม่แรงขณะยกขึ้นเมื่อไม่มีโหลด

รู ปที่ 9 เครื่ องต้นแบบแม่แรงไฟฟ้าควบคุมด้วยรี โมทไร้สาย
รู ปที่ 6 กราฟค่าการทดสอบแม่แรงขณะยกลงเมื่อไม่มีโหลด
ตารางที่ 2 วัดค่าเฉลี่ยแรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า และกําลังไฟฟ้ า ขณะที่
ยกโหลด (แม่แรงถูกยกในแนวดิ่งจากระยะ 0 ถึง 35 เซนติเมตร)

5. สรุ ป

งานวิ จ ัย แม่ แ รงไฟฟ้ า ควบคุ ม ด้ว ยรี โ มทไร้ ส ายเมื่ อ ได้ท ํา การ
ทดสอบใช้งานจริ งแล้วสามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและแม่นยํา
ทําให้สะดวกสําหรับเจ้าหน้าที่กภู้ ยั และรวมถึงสุ ภาพสตรี ผูส้ ู งอายุและคน
ทัว่ ไปที่ ไม่มีแรงหมุนแม่แรงและสามารถลดเวลาการทํางานได้เฉลี่ ยได้
ไม่ เกิ น 25 วิ น าที เมื่ อ ทดลองยกแม่ แ รงในแนวดิ่ ง จากระยะ 0 ถึ ง 35
เซนติ เมตร ดังนั้น จากผลการทดลองและการทดสอบใช้งานจริ ง ของ
เครื่ องต้นแบบที่สร้างสามารถทํางานได้จริ งและมีประสิ ทธิภาพสู ง
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บทคัดย่อ

บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเสนอการทํานายปริ มาณแก๊ส
ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ที่เกิดจากการเผาไหม้ของแก๊สแอลพีจี (LPG)
ในหัวพ่นไฟวัสดุพรุ นเม็ดกลมอัดแน่นโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม ซึ่ ง
วัสดุพรุ นทํามาจากหิ นตูป้ ลาเม็ดกลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (d) และ
ค่ า ความพรุ น (ε) เท่ า กั บ 1.55 เซนติ เมตร และ 0.362 อัต ราเร็ ว เชิ ง
ปริ มาตรของเชื้อเพลิงแก๊สผสมก่อน (Vmix) ระหว่างแก๊สแอลพีจีกบั อากาศ
ถูกส่ งเข้ามายังชั้นวัสดุพรุ นในช่วงความเร็ ว 5 – 40 m3/h อัตราส่ วนสมมูล
ของเชื้อเพลิง (Φ) อยูใ่ นช่วง 0.48 – 0.84 โดยทําการวัดปริ มาณแก๊ส NOx
ที่ระดับความสู งของชั้นวัสดุ พรุ นเท่ากับ 5 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่ งใน
บทความวิจยั นี้ ได้นาํ ปริ มาณแก๊สที่ วดั ค่าจากการทดลองมาเปรี ยบเที ยบ
กับ ผลการทํานายปริ ม าณแก๊ ส โดยใช้โครงข่ ายประสาทเที ย ม ผลจาก
การศึกษาพบว่าโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้นป้ อนไปข้างหน้าซึ่ ง
มี ก ระบวนการเรี ยนรู ้ แ บบแพร่ ก ระจายย้อ นกลับ ของเลเวนเบิ ร์ ก มาควาดท์สามารถทํานายปริ มาณแก๊ส NOx ที่ปล่อยออกมาจากหัวพ่นไฟ
วัสดุพรุ นเม็ดกลมอัดแน่นได้
คําสําคัญ : หัว พ่ น ไฟวัส ดุ พ รุ น , วัส ดุ พ รุ น เม็ด กลมอัด แน่ น , โครงข่ าย
ประสาทเทียม

Abstract

This research paper aim to propose the prediction of nitrogen
oxide emitted from LPG (Liquid Petroleum Gas) packed-bed sphere
porous burner using artificial neural network (ANN). The pebbles
having average diameter (d) of 1.55 cm and porosity (φ) of 0.362 were
employed as the packed-bed sphere porous medium. The volumetric

premixed-gas flow rate (Vmix) in the range of 5 – 40 m3/h was supplied
to the porous matrix. The equivalence ratio (Φ) was operated in the
range of 0.48-0.84 and nitrogen oxide quantities were measured at 5 cm
height of porous layer, respectively. ANN was applied to describe the
combustion behavior of burner. Furthermore, prediction result of ANN
was compared with the experimental data. In this research, it was
obviously found that Multilayer feed forward Levenberg-Maqurdt’s
back-propagation ANN can predict nitrogen oxide quantities
effectively.
Keywords: Porous burner, Packed-bed sphere porous media, Artificial
neural network

1. บทนํา

หัวเผาหรื อหัวพ่นไฟแผ่รังสี แบบวัสดุพรุ น (Porous radiant burner)
ที่ใช้แก๊สเป็ นเชื้อเพลิง มีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ข้อดีที่โดดเด่น
ของหัวเผาแก๊สวัสดุพรุ นมี สองข้อหลัก ๆ คือ มี ความสามารถในการแผ่
รั งสี ไ ด้สู ง และปลดปล่ อ ยมลพิ ษ จากการเผาไหม้ในปริ ม าณที่ ต่ าํ ด้ว ย
สาเหตุ น้ ี จึงเป็ นเหตุ ผลให้นักวิจยั และวิศ วกรจํานวนมาก [1-6] มี ความ
สนใจและศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หัว เผาชนิ ด นี้ ทั้ง ด้ว ยวิธี ก ารทดลองและทาง
ท ฤษฎี เพื่ อ ที่ จะพั ฒ น าส มรรถน ะให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น แต่ ใ น การพั ฒ น า
ประสิ ทธิ ภาพของหัวพ่นไฟวัสดุพรุ นนั้นจําเป็ นต้องมีชุดทดลอง และทํา
การทดลองด้วยเงื่ อ นไขต่ าง ๆ ซึ่ งล้ว นแล้ว ต้อ งใช้งบประมาณในการ
สร้างชุดทดลอง ใช้เวลาในการทดลองและทดสอบเป็ นอย่างมากเพื่อให้
ได้มาซึ่ งข้อมู ลหรื อเงื่ อนไขที่ เหมาะสําหรับ การเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพของ
หัว พ่ น ไฟวัส ดุ พ รุ น ซึ่ งการทราบพฤติ กรรมการเผาไหม้ห รื อ สามารถ
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ทํ า น ายได้ แ ม่ น ยํา จึ ง เป็ นสิ่ งสํ า คั ญ ในการออกแบบหรื อจํา ลอง
กระบวนการเผาไหม้ให้มีความเหมาะสม และเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการ
สร้างชุดทดลอง และลดเวลาที่ใช้ในการทดลองและทดสอบลงได้ ดังนั้น
โครงข่ายประสาทเทียม (artificial neural networks) จึงได้ถูกนํามาใช้เพื่อ
แก้ปั ญ หาทางวิ ศ วกรรมและวิท ยาศาสตร์ ป ระยุก ต์ [7] โดยโครงข่ าย
ประสาทเทียมนี้ ถูกใช้เพื่ออธิ บายพฤติกรรมการเกิดปฏิกิริยาของวัสดุและ
เชื้ อ เพลิ ง ที่ แ ตกต่ า งกัน ด้ ว ยเหตุ น้ ี งานวิ จ ัย นี้ จึ ง มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
ประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการทํานายปริ มาณแก๊สไนโตรเจน
ออกไซด์ที่เกิดจากหัวพ่นไฟวัสดุพรุ นเม็ดกลมอัดแน่ นที่ใช้แก๊สแอลพีจี
เป็ นเชื้อเพลิง

2. อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
2.1 อุปกรณ์ การทดลอง

รู ปที่ 1 แสดงอุปกรณ์การทดลองของหัวพ่นไฟวัสดุพรุ นแก๊สชนิ ด
เม็ดกลมอัดแน่น (หิ นตูป้ ลา) ที่ใช้แอลพีจีเป็ นเชื้อเพลิงซึ่ งแบ่งออกได้เป็ น
3 ขอบเขตที่ สําคัญ ประกอบไปด้ว ย ขอบเขตที่ ห นึ่ งเป็ นส่ ว นที่ ป้ อ น
เชื้ อ เพลิ ง (injection chamber zone) หรื อ การจ่ ายไอดี (อากาศกับ LPG)
เข้าสู่ วสั ดุพรุ นชนิ ดเม็ดกลมอัดแน่ น ขอบเขตที่สองเป็ นการอุ่นไอดี หรื อ
ตําแหน่ งการการติดตั้งวัสดุ พรุ น (porous burner zone) ซึ่ งวัสดุพรุ นเป็ น
ชนิ ดเม็ดกลมอัดแน่ น เรี ยงตัวบรรจุอยู่ขา้ งในท่ อสแตนเลสที่ มีเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางภายนอกเท่ากับ 154 mm หนา 2 mm นอกจากนี้ เพื่อกันความ
ร้อ นสู ญ เสี ยสู่ ภ ายนอก จึ งหล่อ ปู น ทนไฟ (cement) หนา 2 mm ภายใน
ท่อสแตนเลส ตลอดช่ วงที่ มีการบรรจุวสั ดุพรุ น (150 mm) และขอบเขต
สุ ดท้ า ยคื อ การเผาไหม้ แ ละท่ อ ไอเสี ย (combustion and exhaust duct
zone) จากส่ วนประกอบทั้งหมดของหัวพ่นไฟแก๊สแบบนี้ จะมี หลักการ
ทํางาน คือ เมื่อไอดี (อากาศผสมกับ LPG) ไหลผ่าน injection zone เข้าสู่
porous burner zone ไอดีจะไหลผ่านชั้นวัสดุพรุ น และจะมีระดับอุณหภูมิ
ที่สูงขึ้ น หลังจากนั้นไอดี จะไหลไปยังบริ เวณทางออกของชั้นวัสดุพรุ น
เข้าสู่ ข อบเขตที่ ส าม ก่ อ ให้ เกิ ดการจุ ดติ ดไฟ (ignition) และเผาไหม้ใน
ที่สุด (combustion zone) เปลวไฟที่เกิดขึ้นจะแผ่รังสี ความร้อนย้อนกลับ
ไปยังชั้นวัสดุพรุ น ทําให้มีความร้อนหมุนเวียนภายในระบบเป็ นวัฏจักร
เกิดการเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง ตราบที่มีเชื้อเพลิงป้อนมายังชั้นวัสดุพรุ น
เพื่อให้เข้าใจถึงปรากฏการณ์การเผาไหม้ และการส่ งถ่ายความร้อน
ระหว่างชั้นวัสดุพรุ นกับเปลวไฟที่เกิดขึ้น อุณหภูมิตามแนวแกนและแก๊ส
ไอเสี ย จึ ง ถู ก ตรวจวัด ดัง รายละเอี ย ดต่ อ ไปนี้ เทอร์ โ มคัป เปิ ลชนิ ด เค
(K-type thermocouples) จํา นวน 22 ชิ้ น ที่ มี ข นาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลาง
0.3 mm จะถูกติดตั้งในตําแหน่งกึ่งกลางของหัวพ่นไฟตามแนวแกน โดย
แบ่ งออกเป็ น 3 กลุ่ม กล่ าวคื อ กลุ่ม ที่ 1 มี เทอร์ โมคัปเปิ ลเพี ยงชิ้ น เดี ยว
เท่ านั้น (T1) ที่ ติด ตั้งไว้ที่ injection zone เพื่ อ เฝ้ าระวังไม่ ให้อุ ณ หภู มิใน
ตําแหน่งนี้สูงกว่าอุณหภูมิจุดติดไฟด้วยตัวเอง (spontaneous temperature)

[8] ของ LPG กลุ่ ม ที่ 2 มี จาํ นวน 10 ชิ้ น (T2-T11) จะติ ด ตั้งไว้ใน porous
burner zone เพื่ อ ดู ก ลไกการอุ่ น เชื้ อ เพลิ ง และคุ ณ ลัก ษณะการเผาไหม้
สําหรับกลุ่มสุ ดท้ายมีจาํ นวน 11 ชิ้น (T12-T22) จะติดตั้งไว้ใน combustion
and exhaust duct zone เพื่ อ ดู พ ฤติ ก รรมของเปลวไฟที่ เ กิ ด ขึ้ น โดย
เทอร์ โมคัป เปิ ลทั้ง หมดนี้ จะต่ อ เข้ากับ เครื่ อ ง data logger รุ่ น MW 100
ยี่ห้ อ Yokokawa และเชื่ อ มต่ อ ไปยัง คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ประมวลผลและ
บัน ทึ ก ค่ าแบบต่ อ เนื่ อ งขณะทําการทดลอง ในส่ ว นของแก๊ ส ไอเสี ย ที่
เกิ ด ขึ้ น จะไหลออกจากระบบทางด้านล่ างของท่ อ สแตนเลส และถู ก
ต ร ว จ วั ด ห า ป ริ ม า ณ อ อ ก ไ ซ ด์ ข อ ง ไ น โ ต ร เจ น (NOx) แ ล ะ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ด้วยเครื่ องวิเคราะห์แก๊สไอเสี ย (exhaust gas
analyzer) ยีห่ ้อ Testo รุ่ น M350 ซึ่ งปริ มาณแก๊สไอเสี ยที่วดั ได้จะนําเสนอ
ด้ว ยค่ าที่ มี ก ารปรั บ เที ย บกับ ออกซิ เจนส่ ว นเกิ น 0 % ในพื้ น ฐานแห้ ง
(Correction by 0% excess oxygen on dry basis) สําหรับหิ นตูป้ ลาที่ใช้ใน
งานวิจยั นี้ จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยเท่ากับ 1.55 cm และมีค่าความ
พรุ นเท่ากับ 0.362

รู ปที่ 1 แผนผังอุปกรณ์การทดลองของหัวพ่นไฟแก๊ส
วัสดุพรุ นชนิดเม็ดกลมอัดแน่น

2.2 วิธีการทดลอง

ทํา การจ่ ายอากาศ (axial air) พร้ อ มทั้ง แก๊ ส เชื้ อ เพลิ ง (LPG) ใน
อัต ราส่ ว นทั้งสองที่ เหมาะสมกัน โดยปกติ ให้ มี Φ มากกว่าที่ ส ภาวะ
อุณหภูมิจุดติดไฟด้วยตัวเองของ LPG [9] เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ จากนั้น
ทําการจุ ดเชื้ อเพลิ งแก๊ส ให้ติดโดยใช้ไฟล่ อ (pilot flame) ตรงตําแหน่ ง
ช่ อ งไฟล่ อ (ignition port) ของห้ อ งเผาไหม้ เมื่ อ ไฟติ ด แล้ว รอจนกว่ า
อุณหภูมิของวัสดุพรุ นหรื อระบบอยูใ่ นสภาวะคงที่ (steady state) ทําการ
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ปรับค่า Φ ให้อยู่ในสภาวะที่ สนใจจะศึ กษา หลังจากนั้นปรับ Vmix เริ่ ม
จาก 5 m3/hr สังเกตการติดไฟและรอจนระบบอยู่ในสภาวะคงที่ อีกครั้ง
ทําการเก็บข้อมูลผลการทดลองที่สภาวะนี้ ซึ่ งข้อมูลการทดลองที่ทาํ การ
บัน ทึ ก ค่ านั้น ประกอบไปด้ว ยอุ ณ หภู มิ ตลอดความยาวของหัว พ่ น ไฟ
ปริ มาณแก๊สไอเสี ยที่ปลดปล่อยออกมา ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
และออกไซด์ ข องไนโตรเจน (NOx) ด้ว ยเครื่ อ งวิ เคราะห์ แ ก๊ ส ไอเสี ย
(exhaust gas analyzer) ที่ ดา้ นขาออกจากหัวพ่นไฟ เพื่อนํามายืนยันและ
ช่ วยอธิ บายพฤติ กรรมการเผาไหม้ข องเชื้ อเพลิ งแก๊ สในหัวพ่น ไฟวัส ดุ
พรุ นให้เข้าใจได้ถูกต้องยิง่ ขึ้น

2.3 การประยุกต์ ใช้ โครงข่ ายประสาทเทียม

โครงข่ ายประสาทเที ยมถู กใช้งานผ่านกล่ อ งเครื่ อ งมื อ โครงข่ าย
ประสาทเทียม (neural network toolbox) โดยที่ขอ้ มูลอินพุต (input) ของ
โครงข่ายประสาทเทียมประกอบด้วย ค่าความพรุ น ระดับความสู งของชั้น
วัสดุพรุ น อัตราส่ วนสมมูล และค่าอัตราเร็ วเชิงปริ มาตรของเชื้อเพลิงแก๊ส
ก่อนผสม ข้อมูลเอาท์พุต (output) ของโครงข่ายประสาทเทียมคือปริ มาณ
แก๊ สไนโตรเจนออกไซด์ที่ เกิ ดจากการเผาไหม้ และมี จ าํ นวนชั้น ซ่ อ น
(hidden layer) ของโครงข่ายประสาทเทียมสองชั้นซ่อน มีจาํ นวนนิ วรอน
ในชั้นซ่ อน 15 นิวรอน และ 10 นิ วรอนตามลําดับและใช้ฟังก์ชนั ถ่ายโอน
(transfer function) ของโครงข่ า ยประสาทเที ย มคื อ logistic sigmoid
function และ pure linear function ในชั้นซ่ อนและชั้น output ตามลําดับ
ดังแสดงในรู ปที่ 2
Hidden layer
Hidden layer
Input layer
ค่าความพรุน
Output layer

ระดับความสูง

ปริมาณ NOx

อัตราเร็วเชิงปริมาตร

Pure linear

อัตราส่วนสมมูล

Logistic sigmoid
Logistic sigmoid

รู ปที่ 2 โครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้สาํ หรับทํานาย
ปริ มาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์

โดยข้อ มู ล จากการเผาไหม้ข องหั ว พ่ น ไฟวัส ดุ พ รุ น จะนํามาใช้
ฝึ กหั ด และทดสอบโครงข่ า ยประสาทเที ย มเพื่ อ ทํา นายปริ ม าณแก๊ ส
ไนโตรเจนออกไซด์ จากข้อมูลทั้งสิ้ น 665 ชุ ดข้อมูล โดยที่ ชุดข้อมูลถูก
แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกใช้เพื่อการฝึ กหัดโครงข่ายประสาทเทียม
และส่ วนที่ เหลื อใช้เพื่ อทดสอบโครงข่ ายประสาทเที ยมในการทํานาย
ปริ มาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ ซึ่ งในงานวิจยั นี้ ร้อยละ 70 ของข้อมูล
การเผาไหม้ถูกใช้เพื่อฝึ กหัดและอีกร้อยละ 30 ของข้อมูลการเผาไหม้ใช้
เพื่อทดสอบการทํานายปริ มาณแก๊ ส ไนโตรเจนออกไซด์ของโครงข่ าย
ประสาทเทียม จากนั้นเปรี ยบเทียบผลการทํานายปริ มาณแก๊สไนโตรเจน
ออกไซด์ ระหว่างโครงข่ ายประสาทเที ย มกับ ปริ ม าณแก๊ ส ไนโตรเจน
ออกไซด์จากการทดลอง โดยใช้ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของผลรวมของ
ความคลาดเคลื่อนทั้งหมด (RMSE) และค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจ (r2)
เป็ นดัชนี ช้ ี วดั ในการเปรี ยบเที ยบ RMSE คํานวณได้จากสมการที่ 1 เมื่ อ
NOx pre,i คื อปริ มาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์จากการทํานาย NOx exp,i คื อ
ปริ มาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์จากการทดลอง และ N คือจํานวนข้อมูล
1

2
1 N
RMSE  ∑ i=1 ( NO x pre ,i − NO x exp,i ) 2 
=
 N


3. ผลการทดลองและวิจารณ์

(1)

ผลการทํานายปริ มาณ NOx โดยโครงข่ายประสาทเทียมได้ถูกนํามา
เปรี ยบเทียบกับผลการทดลอง โดยใช้ค่า r2 และค่า RMSE เป็ นดัชนี ช้ ีวดั
ได้แสดงไว้ในรู ปที่ 3, 4 และ 5 โดยพบว่าโครงข่ายประสาทเทียมสามารถ
ทํานายปริ มาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ได้แม่นยํา โดยมีค่า r2 กับ 0.9989
และมี ค่ า RMSE เท่ ากับ 0.0162 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ความสามารถในการ
ทํานายปริ มาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์โดยใช้โครงข่ายประสาทเที ยม
โดยจะเห็ น ว่ า เมื่ อ เงื่ อ นไขของการทดสอบเปลี่ ย นไป โครงข่ า ย
ประสาทเที ย มยัง สามารถทํา นายผลได้ อ ย่ า งแม่ น ยํา ทั้ง นี้ เนื่ อ งจาก
โครงข่ายประสาทเทียมมีจุดเด่นในการเรี ยนรู ้ สังเคราะห์ ทํานายผลลัพธ์
ของปั จ จัย แบบมี ค วามสั ม พัน ธ์ ซั บ ซ้ อ นและไม่ เป็ นเชิ ง เส้ น ได้ดี และ
โครงข่ ายประสาทเที ย มยัง สามารถปรั บ แต่ ง ความรู ้ ที่ ซ่ อ นอยู่ภ ายใน
เครื อข่ายที่มีการต่อเชื่อมโยงกันอย่างหนาแน่นด้วยฟั งก์ชนั ถ่ายโอนในชั้น
ซ่ อนและชั้นเอาท์พุต มี การส่ งผ่านข้อมูลที่ ประมวลผลจากอินพุตไปยัง
เอาต์พุ ต ดังนั้น การประมวลผลของโครงข่ ายประสาทเที ยมจึ งเป็ นไป
อย่างแม่นยําและรวดเร็ ว
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ค่า RMSE เท่ากับ 0.0162 ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนออกแบบหัว
พ่ น ไฟวัส ดุ พ รุ น ทดสอบและลดขั้ นตอนการทดลองเพื่ อ พั ฒ นา
ประสิ ท ธิ ภ าพของหั ว พ่ น ไฟวัส ดุ พ รุ น ได้ อี ก ทั้ง ยัง เป็ นการประหยัด
พลังงานและค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในกระบวนการสร้างและทดสอบหัวพ่นไฟ
วัสดุพรุ นลงด้วย

5. กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 3 ผลการทํานายปริ มาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์
ที่ระดับความสู ง 5 cm และอัตราส่ วนสมมูล 0.66

รูปที่ 4 ผลการทํานายปริ มาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์
ที่ระดับความสู ง 5 cm และอัตราส่ วนสมมูล 0.72

รูปที่ 5 ผลการทํานายปริ มาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์
ที่ระดับความสู ง 5 cm และอัตราส่ วนสมมูล 0.80

4. บทสรุป

ผลจากการทํา นายปริ มาณแก๊ ส ไนโตรเจนออกไซด์ โ ดยใช้
โครงข่ ายประสาทเที ยมพบว่าโครงข่ ายประสาทเที ยมสามารถทํานาย
ปริ มาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ได้แม่นยําโดยมีค่า r2 กับ 0.9989 และมี

ขอขอบคุ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอี สานที่ สนับสนุ น
ทุนวิจยั ในครั้งนี้
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เครื่ องสี ข้าวอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก
Small - Size Rice Milling Machine
จินดาพร สื บขาเพชร1, มุณี จันทะรัง2
1
สาขาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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บทคัดย่ อ
เครื่ อ งสี ข ้าวอเนกประสงค์มี ม อเตอร์ 1 ก าลังม้า มี ลู ก ยาง
กะเทาะ 4 ลูก แต่ละลูกถูกหมุนโดยพูเล่ย ์ 4 นิ้ ว จะมีความเร็ วรอบ 813 ±
5 rpm ลู ก ยางกะเทาะที่ มี พู เล่ ย ์ 3 นิ้ ว จะมี ค วามเร็ ว รอบ 507 ± 5 rpm
และมีชุดขัดขาวข้าว ข้าวที่ใช้ในการทดลองใช้ขา้ วเจ้าหอม พันธุ์หอมมะลิ
105 และหาประสิ ทธิภาพของเครื่ องสี ขา้ วอเนกประสงค์ จากการทดลอง
การสี ข ้าวกล้อ ง 1 รอบการสี เวลาเฉลี่ ยในการสี เท่ ากับ 3.49 นาที ได้
ปริ มาณข้าวกล้องสมบูรณ์ เฉลี่ ยคิดเป็ นร้อยละ 63.32 การทดลองการสี
ข้าวกล้อง 2 รอบการสี พบว่าเวลาเฉลี่ยในการสี มีค่าเท่ากับ 6.17 นาที ได้
ปริ มาณข้าวกล้องสมบูรณ์โดยเฉลี่ย คิดเป็ นร้อยละ 50.78 การทดลองสี
ข้าวขาว การหมุนที่ปรับข้าวขาวออกมา 7.5 รอบ จะได้ขา้ วขาวเต็มเมล็ด
โดยเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 34.85 ซึ่ งมี ขา้ วขาวเต็มเมล็ดน้อยกว่าการหมุนที่
ปรับข้าวขาวออกมา 10 รอบ ที่ได้ขา้ วขาวเต็มเมล็ดโดยเฉลี่ยคิดเป็ นร้อย
ละ 39 ในการตรวจสอบสี ของข้าวขาวที่ออกมาจากเครื่ องขัดขาว โดย
การหมุนที่ปรับข้าวขาวออกมา 7.5 รอบ จะได้ค่าความสว่าง(L) ตั้งแต่
69.2 - 70.2 ค่าสี แดง(a) มี ค่าตั้งแต่ +0.1 - +0.3 และค่าสี เหลื อง(b) มี ค่า
ตั้งแต่ +10.5 - +10.9 สาหรั บรอบการหมุน 10 รอบ มี ค่าความสว่าง(L)
ตั้งแต่ 66.7 - 68.5 ค่าสี แดง(a) มีค่าตั้งแต่ +1.3 - +1.5 และค่าสี เหลื อง(b)
มีค่าตั้งแต่ +13.6 - +15.5
คาสาคัญ : เครื่ องสี ขา้ วขนาดเล็ก, ข้าวกล้อง, ข้าวขาว

Abstract
Small - size rice milling machine. It was designed to have
motor 1 horsepower. It also has four rubber crackers and the whitening
machine. To prove the quality of small-size rice milling machine from
the experiment of mill the brown jasmine rice 105, 1 round of milling.
The average time for milling the rice was 3.49 minutes. Obtaining high
quality brown rice by average as percentage 63.32. The experiment of

milling the brown jasmine rice 105. It was found the average of milling
the rice was 2.45 minutes. Gaining the high quality rice by average as
percentage 63.89. The milling of brown jasmine rice 105. The rotation
for selecting only white rice 7.5 rounds, to obtain the full seed of white
rice by average as percentage 34.85 which has the full seed of white
rice less than. The rotation for selecting the white rice 10 rounds to gain
the full seed of white rice by average as percentage 39. For
investigation of the color of the white rice from the whitening machine
by the rotation for selecting white rice 7.5 rounds. It would gain the
lightness rate (L) from 69.2 to 70.2, red color rate (a) is +0.1 to +0.3
and yellow color rate (b) is +10.5 to 10.9. The rotation 10 rounds has
the lightness rate (L) since 66.7 to 68.5, red color red (a) has rate from
+1.3 to +1.5 and yellow rate(b) has rate from +13.6 to +15.5
Key words: Small - Size Rice Milling, Brown Rice, Milled Rice

1. บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม โดยมี สิน ค้าส่ งออก
ส่ วนใหญ่ คื อ ข้าว และประชาชนไทยส่ วนมากบริ โภคข้าวเป็ นอาหาร
หลัก แต่ส่ วนมากเราจะบริ โภคแต่ ขา้ วขาว ซึ่ งข้าวขาวนั้น เป็ นข้าวที่ มี
สารอาหารหรื อมีประโยชน์น้อยกว่าข้าวกล้อง เพราะข้าวขาวนั้น คือข้าว
ที่มีการขัดเอาราออกจากเมล็ดจนเหลื อแต่เมล็ดข้าวที่ ขาว หรื อเหลื อแต่
เมล็ดแป้ งธรรมดานี้ เอง ซึ่ งส่ วนใหญ่ที่ถูกขัดออก คือ ส่ วนที่อุดมไปด้วย
วิตามิน แร่ ธาตุ และเส้นใยอาหารที่สาคัญ
จากการศึ กษาผลงานวิจยั เรื่ องการพัฒนาเครื่ องสี ขา้ วกล้อง
ขนาดเล็ก พบว่า ความต้องการของเครื่ องสี ข ้าวกล้องขนาดเล็ ก พบว่า
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่มี
ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่ ด้านคุ ณ สมบัติในการท างานของเครื่ องที่ มี อตั รา
ความเร็ ว ในการสี ข ้าวกล้ อ งขนาดเล็ ก ที่ ส ม่ าเสมอ มี ข นาดก าลังขับ
เคลื่ อนที่เหมาะสมปลอดภัยสาหรับผูใ้ ช้ ไม่สิ้นเปลื องพลังงาน ใช้พ้ืนที่
ในการทางานน้อย ใช้แรงงานคนได้
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จากสภาพปั ญ หาและความต้อ งการของเกษตรกรดังกล่ าว
ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่ จะศึก ษาหาแนวทางที่ จะน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นมาพัฒนาเครื่ องสี ขา้ วขนาดเล็ก ที่ สามารถสี ได้ท้ งั ข้าวกล้องและ
ข้าวขาว

2. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 คุณภาพการสีข้าว (Milling quality)
คุณ ภาพการสี ข ้าวจะประเมิ นจากปริ มาณข้าวเต็มเมล็ด
และต้น ข้าว ข้าวที่ มี คุ ณ ภาพการสี ดี เมื่ อ ผ่ านกระบวนการขัด สี แ ล้ว
จะได้เปอร์ เซ็นต์ขา้ วเต็มเมล็ดและต้นข้าวสู ง และมีปริ มาณข้าวหักน้อย
ดังนั้นการประเมินคุณภาพการสี ขา้ ว จึงเกี่ ยวข้องกับการแปรสภาพข้าว
หรื อการสี ขา้ ว ซึ่ งหมายถึง การทาให้เปลือก รา และคัพภะออกจากเมล็ด
ข้าว การสี ประกอบไปด้วยขั้นตอนพื้นฐาน 4 ขั้นตอน ได้แก่
1) การทาความสะอาด (Cleaning) เพื่อกาจัดระแง้ใบข้าว
เมล็ดลีบ เมล็ดวัชพืชและสิ่ งเจือปนอื่นๆ ออกจากข้าวเปลือก
2) การกะเทาะ (Shelling หรื อ Hulling) เป็ นการท าให้
เปลื อกข้าวหลุดออกจากเมล็ด สิ่ งที่ ได้จากขั้นตอนนี้ คื อ แกลบและข้าว
กล้อง
3) การขัด ขาว (Whitening) เพื่ อ ท าให้ ร าหลุ ด ออกจาก
เมล็ดข้าวกล้อง สิ่ งที่ได้จากขั้นตอนนี้ คือ รา และข้าวสาร
4) การคัดแยก (Grading) เพื่อแยกข้าวเต็มเมล็ด ต้นข้าว
และข้าวหักขนาดต่าง ๆ ออกจากกัน โดยคุณภาพการสี ข้าวตามมาตรฐาน
สิ นค้าการเกษตร (ข้าว)
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2.2 หลักการทางานของเครื่ องสีข้าว
การแปรรู ป ข้าวเปลื อกมาเป็ นข้าวสารขั้น ตอนที่ ส าคัญ
ของการสี ขา้ ว ได้แก่ การกะเทาะเปลื อกและการขัดสี แยกราอย่างต่อเนื่ อง
การกะเทาะเปลื อ กใช้ เ ครื่ องกะเทาะเปลื อ กที่ ป ระกอบด้ ว ยลู ก ยาง
ทรงกระบอก 2 ลูก หมุนเข้าหากันด้วยความเร็ วต่างกัน ทาให้เปลื อกข้าว
หลุดออกจากเมล็ดข้าวได้ การขัดสี ใช้เครื่ องขัดขาวจานวน 2 - 3 เครื่ อง
ขัดสี ราออกจากข้าวกล้อง อย่างต่อเนื่ องเครื่ องสี ขดั ขาว ประกอบด้วย ชุ ด
ลูกหิ น และแท่นยาง ซึ่ งสามารถปรับระยะห่ างลูกหิ นและแท่นยางได้ คือ
สามารถปรับระดับการขัดราได้
ตารางที่ 2 ประเภทของเครื่ องสี ข้าว

ที่มา : ศุภชัย แต่งสกุล และคณะ (2544)
ตารางที่ 1 คุณภาพการสี ข้าวตามมาตรฐานสิ นค้าการเกษตร (ข้าว)

100%

พืน้ ข้ าว (%)
เมล็ดยาว (mm.)
เมล็ด
ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 สั้น
7.0 ขึ้น 6.6- 6.2- น้อย
กว่า
ไป
7.0 6.6
6.2
(mm)
≥ 40.0
≤5.0

5%
10%
15%

≥20.0
≥10.0
≥5.0

ชั้น
คุณภาพ
ข้ าวขาว

-

-

≤10.0
≤15.0
≤30.0

2.3 ออกแบบเครื่ องสีข้าวกล้ องอเนกประสงค์ขนาดเล็ก
ข้าว
เต็ม
เมล็ด

ระดับ
การสี

≥60.0

สี ดี
พิเศษ
สี ดี
สี ดี
สี ดีปาน
กลาง

≥60.0
≥55.0
≥55.0

รูปที่ 1 การออกแบบของเครื่ องสี ข้าวขนาดเล็ก

หมายเหตุ : ข้าวชั้น 2 และชั้น 3 ไม่มีการกาหนดมาตรฐานไว้
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ตารางที่ 3 คุณภาพการขัดสี
คุณภาพการขัดสี

ข้ าวเต็มเมล็ดและต้ นข้ าว (%)

ดีมาก
ดี
ปานกลาง

มากกว่า 50
40 – 50
31 – 39

ต่า

ตั้งแต่ 30 ลงไป

4. สรุปผล
รูปที่ 2 ลักษณะรู ปแบบของเครื่ องสี ข้าวขนาดเล็ก
หมายเลข 1 คือ ถังใส่ข้าวเปลือก
หมายเลข 2 คือ ลูกยางกะเทาะ
หมายเลข 3 คือ พัดลมดูดแกลบ
หมายเลข 4 คือ จุดขัดขาว
หมายเลข 5 คือ จุดลาเลียงข้าวกล้องออกจากเครื่ อง

ตารางที่ 4 การสี ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 ตัวอย่างละ 1 กิโลกรัม ที่ ระยะ
ช่องปล่อยข้าว 0.5 เซนติเมตร ระยะห่างลูกยาง 1 มิลลิเมตร ด้วย เครื่ อง
สี ข้าวอเนกประสงค์ขนาดเล็ก

3. การทดลอง
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาประสอทธิ ภาพของเครื่ องสี ขา้ วขนาด
เล็ก ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังนี้
3.1 การหาประสิ ทธิภาพการสี ขา้ วกล้อง
1) นาข้าวเปลือกข้าวหอมมะลิ 105 ชัง่ น้ าหนัก
ตัวอย่างละ 1 กิโลกรัม นามาทาการสี ดว้ ยเครื่ องสี ขา้ วขนาดเล็กและจับ
เวลา
2) นาข้าวกล้องที่สมบูรณ์ไปชัง่ น้ าหนัก แล้วทาการ
หาเปอร์เซ็นต์ขา้ วกล้องสมบูรณ์
เปอร์เซ็นต์ขา้ วกล้องสมบูรณ์ = น้ำหนักข้ำวกล้อง × 100
น้ำหนักข้ำวเปลือก
3) นาข้าวแตกหักที่ได้ ไปชัง่ น้ าหนัก แล้วทาการหา
เปอร์เซ็นต์ขา้ วแตกหักที่ได้
เปอร์เซ็นต์ขา้ วแตกหัก = น้ำหนักข้ำวแตกหัก × 100
น้ำหนักข้ำวเปลือก
4) นาข้าวที่ไม่ถูกกะเทาะเปลือก ไปชัง่ น้ าหนัก
แล้วนามาหาเปอร์เซ็นต์ขา้ วที่ไม่ถูกกะเทาะเปลือก ตามสมการ

ตารางที่ 5 การสี ข้าวขาวหอมมะลิ 105 ตัวอย่างละ 1 กิโลกรัม ที่ระยะ ช่อง
ปล่อยข้าว 0.5 เซนติเมตร ระยะห่างลูกยาง 1 มิลลิเมตร

เปอร์เซ็นต์ขา้ วไม่ถูกกะเทาะ = น้ำหนักข้ำวที่ไม่ถูกกะเทำะเปลือก × 100
น้ำหนักข้ำวเปลือก

3.2 การหาประสิ ทธิภาพการสี ขา้ วขาว โดยทาการสี
ข้าวหอมมะลิ 105 ตัวอย่างละ 1 กิโลกรัม จากนั้นนาข้าวที่ได้จากการขัด
ขาวมาคัดข้าวเต็มเมล็ดแล้วนาไปหาคุณภาพของการขัดสี โดยนาเอาข้าว
เต็มเมล็ดมาเปรี ยบเทียบคุณภาพการขัดสี
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การทดลองสี ข้า วกล้ อ ง 1 รอบการสี ระยะช่ อ งปล่ อ ยข้ า ว 0.5
เซนติเมตร เวลาเฉลี่ย ที่ใช้ในการสี มีค่าเท่ากับ 3.49 นาที ได้ปริ มาณข้าว
กล้องสมบูรณ์โดยเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 63.32 การทดลองการสี ข้าวกล้อง
2 รอบการสี ระยะช่องปล่อยข้าว 0.5 เซนติเมตร พบว่า เวลาเฉลี่ยที่ใช้ใน
การสี มีค่าเท่ากับ 6.17 นาที ได้ปริ มาณข้าวข้าวกล้องสมบูรณ์โดยเฉลี่ย
คิดเป็ นร้อยละ 50.78 การทดลองการสี ข้าวกล้องที่ให้อตั ราเร็ วการสี สูงสุ ด
1 รอบการสี ระยะห่างช่องปล่อยข้าว 1 เซนติเมตร ใช้เวลาเฉลี่ย 1.28 นาที
ได้ปริ มาณข้าวกล้องสมบูรณ์โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 66.53 การทดลอง
การสี ข้าวกล้อง 2 รอบการสี ระยะช่องปล่อยข้าว 1 เซนติเมตร พบว่า
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการสี มีค่าเท่ากับ 2.45 นาที ข้าวกล้องสมบูรณ์โดยเฉลี่ย
คิดเป็ นร้อยละ 63.89
การทดลองสี ขา้ วขาว ระยะช่ องปล่ อยข้าว 0.5 เซนติเมตร โดยการ
ปรับเปลี่ยนการขัดขาวด้วยวิธีการหมุนปรับจากในสุ ดของชุดขัดขาว การ
หมุนที่ปรับข้าวขาวออกมา 5 รอบ เกิ ดการขัดข้องที่เครื่ องขัดขาวทาให้ไม่
สามารถทาการสี ข ้าวขาวต่อไปได้ การหมุ น ที่ ปรั บ ข้าวขาวออกมา 7.5
รอบ จะได้ขา้ วขาวเต็มเมล็ดโดยเฉลี่ ยคิดเป็ นร้ อยละ 34.85 ซึ่ งมีขา้ วขาว
เต็มเมล็ดน้อยกว่าการหมุ นที่ ปรั บข้าวขาวออกมา 10 รอบ ที่ได้ขา้ วขาว
เต็มเมล็ดโดยเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 39
ในการตรวจสอบสี ของข้าวขาวที่ออกมาจากเครื่ องขัดขาว โดยการ
หมุนที่ปรับข้าวขาวออกมา 7.5 รอบ จะได้ค่าความสว่าง(L) ตั้งแต่ 69.2 70.2 ค่ าสี แดง(a) มี ค่ าตั้งแต่ +0.1 - +0.3 และค่าสี เหลื อง(b) มี ค่าตั้งแต่
+10.5 - +10.9 ส่ วนรอบการหมุ น 10 รอบ มี ค่ าความสว่าง(L) ตั้งแต่
66.7 - 68.5 ค่าสี แดง(a) มี่ ค่าตั้งแต่ +1.3 - +1.5 และค่าสี เหลื อง(b) มี ค่า
ตั้งแต่ +13.6 - +15.5
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เครื่ องต้ นแบบผลิตปุ๋ยหมักอัตโนมัติจากผักตบชวาด้ วยระบบถังปิ ดเติมอากาศแบบถังหมุน
A Prototype of Automatic Rotary Drum In-Vessel System Composting Machine
from Water Hyacinth
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ออกแบบและสร้ างเครื่ อ งต้น แบบ
ผลิตปุ๋ ยหมักอัตโนมัติจากผักตบชวาด้วยระบบถังปิ ดเติมอากาศแบบถัง
หมุ น โดยในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการประยุก ต์อ งค์ค วามรู ้ จ ากในและ
ต่างประเทศมาพัฒนาเครื่ องต้นแบบ ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพเครื่ อง
พบว่า เครื่ องสามารถปรับความเร็ วรอบในการหมุนของถังหมักโดยการ
ควบคุมด้วยอินเวอร์ เตอร์ โดยปรับความเร็ วได้ต้ งั แต่ 30-300 รอบต่อนาที
และการวัด ค่ าอุ ณ หภู มิ ภ ายในถัง หมัก จํานวน 3 ตําแหน่ ง ได้ค่ าความ
ผิดพลาดเท่ากับ 2.94% 2.94% และ 1.37% ตามลําดับ และในส่ วนของ
การวัดความชื้ น ได้ค่ าผิด พลาดเท่ ากับ 2.80% 0.85% และ 1.22% และ
เครื่ องต้นแบบนี้สามารถทํางานได้ในโหมดอัตโนมัติและโหมดปกติ
คําสําคัญ: ปุ๋ ยหมัก, เครื่ องผลิตปุ๋ ยหมักอัตโนมัติ, ผักตบชวา

Abstract

The objective of this research is design and construct a prototype
of automatic rotary Drum in-vessel system composting machine from
water hyacinth. The C&D methodology was used in this research by
applying knowledge from local and international for development. The
result showed that the machine can adjust speed of rotation range 30300 RPM. Then, Temperature reading from 3 sensors and %error is
2.94, 2.94, and 1.37%, respectively. And then, Relative humidity was
read from 3 sensors in vessel and %error is 2.80, 0.85, and 1.22%,
respectively. Finally, this machine can operate both automatic and
normal mode.
Keywords: Composting, Automatic Composting Machine,
Water Hyacinth

1. บทนํา

ปั ญหาผักตบชวาในแหล่งนํ้านั้นเป็ นปั ญหาที่เกิดมาอย่างยาวนาน
ทําให้ เกิ ด ปั ญ หาหลายอย่างเช่ น นํ้าเน่ าเสี ย การกี ด ขวางการไหลและ
การคมนาคมของทางนํ้า และยังทําให้ทศั นี ยภาพของแหล่งนํ้านั้นเสี ยอีก
ด้วย ซึ่ งการแก้ไขปั ญหาผักตบชวาที่ผา่ นมานั้น มีการนําผักตบชวามาเพิ่ม
มูลค่าเช่นการนํามาทําเครื่ องจักสาน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน แต่การ
ผลิตเครื่ องจักสานนั้นต้องอาศัยฝี มือและแรงงานในการผลิต ทําให้การนํา
ผักตบชวามาทําเครื่ องจักสานนั้นน้อยไปด้วย หรื ออีกวิธีหนึ่ งที่ใช้ในการ
กําจัด ผักตบชวาคื อ การนํามาทําปุ๋ ยหมัก เพราะในผักตบชวานั้น มี ธาตุ
อาหารที่ สํ า คัญ หลาย ๆ อย่ า ง เช่ น โพแทสเซี ย ม, ไนโตรเจน, และ
ฟอสฟอรัส [1] ซึ่ งเหมาะสําหรับการการนํามาทําปุ๋ ยหมัก ซึ่ งการทําปุ๋ ย
หมักจากผักตบชวานั้นจะใช้เวลาหมักประมาณ 1 - 2 เดื อน โดยเริ่ มจาก
นําผัก ตบชวามาตากแห้งเพื่ อ ให้ น้ ําในผักตบชวาระเหยออก เนื่ อ งจาก
ผักตบชวามีน้ าํ เป็ นส่ วนประกอบหลักถึงร้อยละ 90 [2] หากนําผักตบชวา
สดมาทําปุ๋ ยหมักแล้ว จะทําให้ได้ปุ๋ยหมักน้อย เมื่อเทียบกับนํ้าหนักตอน
แรก หลัก จากตากแห้ ง แล้ว ให้ น ํา ผัก ตบชวามาวางให้ ไ ด้ค วามกว้า ง
ประมาณ 2 - 3 เมตร สู งประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร จากนั้นโรยด้วยมูล
สัตว์ หนาประมาณ 5 – 7 เซนติเมตร โดยอัตราส่ วนระหว่างผักตบชวาต่อ
มูลสัตว์น้ นั จะประมาณ ผักตบชวา 4 ส่ วนต่อมูลสัตว์ 1 ส่ วน จากนั้นทํา
สลับกันเป็ นชั้น ๆ โดยทําประมาณ 4 - 5 ชั้น เพื่อให้ได้ความสู งประมาณ
1 – 1.5 เมตร จากนั้นคอยรดนํ้าเพื่อรักษาความชื้นในกองปุ๋ ย และต้องคอย
พลิ กกองปุ๋ ยหมักทุ ก ๆ 7 - 10 วัน เพื่อให้อากาศถ่ายเทเข้าไปในกองได้
สะดวก และทํา การหมัก ประมาณ 1 - 2 เดื อ น เพื่ อ ให้ จุ ลิ น ทรี ย ์ย่อ ย
ผักตบชวาจนกลายเป็ นปุ๋ ยหมัก แต่อย่างไรก็ตามการนําผักตบชวามาทํา
ปุ๋ ยหมักนี้ตอ้ งอาศัยแรงคนในการทําโดยเฉพาะอย่างยิง่ การการขึ้นกองปุ๋ ย
ต้องให้อตั ราส่ วนระหว่างผักตบชวาต่อมูลสัตว์น้ นั อยูท่ ี่ประมาณ 4 ส่ วน
ต่อ 1 ส่ วน เพราะถ้าน้อยกว่านี้ จะทําให้มีจุลินทรี ยท์ ี่ ใช้ในการย่อยสลาย
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ไม่เพียงพอ จากนั้นต้องทําการรดนํ้าต้องทําอย่างสมํ่าเสมอทั้งภายในและ
ภายนอกกองปุ๋ ยเพื่อคุมความชื้นของกองปุ๋ ยหมัก ถ้ากองหมักแห้งเกินไป
การย่อยสลายก็จะใช้เวลานานขึ้น ถ้าแฉะหรื อมีความชื้ นมากเกิ นไป จะ
ทําให้อากาศเข้าไปในกองหมักได้น้อยลง ทําให้เกิดการบูดเน่ าแทนการ
ย่อยสลาย รวมถึงการเติมอากาศเข้าไปในกองปุ๋ ย เพื่อให้มีการย่อยสลาย
โดยจุลินทรี ยช์ นิดใช้ชนิ ดออกซิ เจน ซึ่ งสามารถทําได้โดยการกลับกองปุ๋ ย
หรื อการต่อพัดลมเป่ าอากาศเข้าไปในกองปุ๋ ย
จากที่มาและปั ญหาดังกล่าวข้างต้นทางผูว้ จิ ยั และคณะ ได้มีแนวคิด
สร้างเครื่ องผลิตปุ๋ ยหมักอัตโนมัติดว้ ยระบบถังปิ ดเติมอากาศแบบถังหมุน
เพื่อส่ งเสริ มให้มีการผลิตปุ๋ ยหมักจากผักตบชวาเพื่อลดจํานวนผักตบชวา
ในแหล่งนํ้า และเพื่อแก้ปัญหาการใช้แรงงานคนในการผลิตปุ๋ ยหมักจาก
ผักตบชวาซึ่ งสามารถเกิ ดความผิดพลาดทั้งในเรื่ องการผสมอัตราส่ วน
ระหว่างผักตบชวาและมูลสัตว์ การดู แลรักษาความชื้ นของกองปุ๋ ย และ
การพลิกกลับกองปุ๋ ย อีกทั้งยังต้องการลดระยะเวลาในการผลิ ตหมักปุ๋ ย
หมัก และควบคุ ม กระบวนการผลิ ต ปุ๋ ยหมัก เพื่ อ ให้ ไ ด้ ปุ๋ ยหมัก ตาม
มาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ยข์ องกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2551 ทางคณะผูว้ ิจยั จึง
ได้นําเสนอการควบคุ ม สภาวะแวดล้อมภายในถังหมักเพื่ อเป็ นการเร่ ง
ปฏิกิริยาในการย่อยสลาย โดยเครื่ องผลิตปุ๋ ยหมักอัตโนมัติดว้ ยระบบถัง
ปิ ดเติมอากาศแบบถังหมุนนี้ สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ โดยอาศัย
ความร้อนจากขดลวดความร้อน (Heater) และการควบคุมความชื้ นของ
กองปุ๋ ยหมัก

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การทําปุ๋ยหมักจากผักตบชวา

ผัก ตบชวาแห้ ง ผสมมู ล สั ต ว์ แ ละปุ๋ ยเคมี โดยใช้ อ ั ต ราส่ วน
100 : 10 : 1 โดยนํ้าหนักนําผักตบชวาจากแหล่งนํ้าขึ้ นมาตากกลางแจ้ง
ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ เพื่อให้ผกั ตบชวายุบตัวลง (ถ้าใช้ผกั ตบชวาสด
ปุ๋ ยหมักที่ได้จะน้อยเพราะผักตบชวาสด 100 ส่ วนจะเป็ นนํ้าถึง 90 ส่ วน)
เมื่ อได้ผกั ตบชวาเพียงพอต่อความต้องการแล้ว จึ งนํามากองบนพื้นดิ น
ความกว้างของกอง 2 - 3 เมตร สู ง 1.0 - 1.5 เมตร ความยาวไม่จาํ กัด โดย
กองผักตบชวาเป็ นชั้นยํา่ ให้แน่นแต่ละชั้นสู งประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร
หลังจากนั้น จึงนํามูลสัตว์หว่านทับข้างบนหนาประมาณ 1 - 2 นิ้ ว โรย
ปุ๋ ยเคมี บ าง ๆ ทับ มู ล สั ต ว์อี ก ที ห นึ่ ง รดนํ้ าให้ ชุ่ ม หรื อ ถ้า ใช้ ส ารเร่ ง
เชื้ อจุลินทรี ย ์ ควรละลายเชื้ อจุลินทรี ยใ์ นนํ้าอุ่นหรื อนํ้าเย็นธรรมดาก็ได้
ราดทั บ ลงไปอี ก ที แล้ ว จึ ง นํ า ผัก ตบชวามากองทั บ เป็ นชั้ นต่ อ ไป
ทําเช่นเดี ยวกับการกองครั้งแรกทุกประการจนขนาดของกองมีความสู ง
1 - 1.5 เมตร ชั้น บนสุ ด ใส่ ห น้ าดิ น ทับ หนาประมาณ 1 นิ้ ว กองทิ้ ง ไว้
30 วัน ถ้าไม่มีมูลสัตว์มาใช้เป็ นตัวเร่ งสําหรับทําปุ๋ ยหมักก็สามารถนําหน้า
ดิ นบริ เวณใต้กองหญ้าเก่า ใต้ฟางเก่าหรื อปุ๋ ยหมักที่มีอยู่แล้ว มาผสมกับ
ผักตบชวาแทนมูลสัตว์

2.2 เซ นเซ อร์ วั ด ความชื้ นแบบคาปาซิ ตี ฟ (Capacitive
Humidity Sensor)

เซนเซอร์ วดั ค่าความชื้ น แบบนี้ วดั ค่าความชื้ น สัมพัทธ์ (Relative
Humidity) มี การใช้งานกันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม เชิ งพาณิ ชย์
งานวิจยั หรื อทดลองทางฟิ สิ กส์ เซนเซอร์ แบบนี้ มีโครงสร้างที่ประกอบ
ไปด้ว ยชั้น ฐานแผ่ น ฟิ ล์ม บางที่ ท ําจากโพลี เมอร์ หรื อ เมทัล ออกไซด์
(Metal Oxide) ถูกวางอยู่ระหว่างอิเล็กโทรดทั้งสอง โดยพื้นผิวของฟิ ล์ม
บางดังกล่าวถูกเคลือบด้วยอิเล็กโทรดโลหะแบบมีรูพรุ นเพื่อป้ องกันฝุ่ น
ละอองและปั ญหาจากแสงแดด

2.3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

ธีระพงษ์และคณะ [3] ได้วิจยั การหมักปุ๋ ยจากเศษอาหารด้วยระบบ
ถังปิ ดเติมอากาศแบบแนวดิ่ง (Vertical In-Vessel System) โดยหมักในถัง
คอนกรี ตสู ง 2.6 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ใช้เศษอาหารและกิ่งไม้ที่
ผ่ า นการย่ อ ยในอัต ราส่ ว น 4 ต่ อ 1 และใช้ พ ัด ลมในการเติ ม อากาศ
เพื่อศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเติมอากาศ ซึ่ งปุ๋ ยที่ได้จากการ
หมักมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ ยแต่กระบวนการผลิตยังมีขอ้ จํากัด
คือไม่สามารถกลับกองปุ๋ ยได้ ทําให้อากาศไม่สามารถเข้าไปในกองปุ๋ ยได้
อย่างทัว่ ถึง ต่อมาจึงได้วิจยั เพื่อแก้ปัญหาของระบบถังปิ ดเติมอากาศแบบ
แนวดิ่ ง ข้า งต้น [4] ด้ว ยระบบถัง ปิ ดเติ ม อากาศแบบถัง หมุ น (Rotary
Drum In-Vessel System) ขน าดเส้ น ผ่ า น ศู น ย์ ก ลาง 70 เซน ติ เมตร
ยาว 240 เซนติ เมตร ที่ สามารถกลับกองปุ๋ ยได้ด้วยถังหมุ นจากมอเตอร์
ไฟฟ้ าด้วยความเร็ วประมาณ 10 รอบต่อนาที และติดตั้งฉนวนกันความ
ร้ อ นเพื่ อรั กษาอุ ณ หภู มิในถัง โดยผลที่ ได้น้ ัน สามารถผลิ ตปุ๋ ยจากเศษ
อาหาร ด้วยอัตราส่ วนเศษอาหารต่อมู ลสัตว์ต่อใบไม้ เท่ ากับ 1 : 0.5 : 4
ที่ทาํ ให้ปุ๋ยที่ได้มีเกณฑ์ตามมาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ยข์ องกรมวิชาการเกษตร
พ.ศ. 2551 แต่วิธีน้ ี ยงั ต้องอาศัยคนในการผสมอัตราส่ วนระหว่างเศษวัสดุ
กับมูลสัตว์ และไม่มีตวั ความคุมความชื้นและอุณหภูมิ
ศุภกิตต์ และคณะ [5] ได้พฒั นาต้นแบบเครื่ องผสมปุ๋ ยหมักแบบถัง
หมุน โดยใช้มอเตอร์ ขนาด 1 แรงม้าและใช้ถงั พลาสติ กสําหรับผสมปุ๋ ย
ขนาด 100 ลิตร โดยถังสามารถหมุนได้ 2 ทิศทางคือตามเข็มนาฬิกาและ
ทวนเข็มนาฬิกา และสามารถตั้งเวลารวมของการหมุนได้ และมีรางเลื่อน
สําหรั บ ช่ ว ยในการเลื่ อ นถัง ปุ๋ ยเข้าออก โดยใช้ส่ ว นผสมดังนี้ มู ล สั ต ว์
1 ปี๊ บ (3.4 กก.) รําละเอียด 1 ปี๊ บ (8.4 กก.) เศษหญ้าแห้ง 1 ปี๊ บ (1.6 กก.)
กากนํ้าตาล 20 ซี ซี นํ้า 10 ลิตร และสารเร่ งปฏิ กิริยา พด.1 ใส่ ในถังผสม
ปุ๋ ย ผลการทดลองพบว่าการหมุนทางเดียว และหมุนถังทวนและตามเข็ม
สลับกัน 5 รอบ ใช้เวลาผสมปุ๋ ย 20 นาทีเป็ นสภาวะการทํางานที่เหมาะสม
ที่ สุ ด ปุ๋ ยมี การผสมเข้ากัน ดี แต่ ข ้อ จํากัด ของเครื่ อ งต้น แบบนี้ คื อ ทําได้
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เฉพาะการผสมวัสดุ และยังต้องใช้การตวงด้วยคนและไม่มีการควบคุ ม
ความชื้นกับอุณหภูมิอีกด้วย
Smith et. al. [6] ศึกษาการผลิ ตปุ๋ ยหมักจากเศษอาหารจากคุกด้วย
ถังปฏิกิริยาระบบถังปิ ดเติมอากาศแบบถังหมุน การทดลองเป็ นแบบทีละ
ครั้ง (Batch) แบ่งออกเป็ น 3 ตํารับ คื อ เศษไม้ กับเศษอาหารในสัดส่ วน
2:1 3:1 และ 4:1 ตามลําดับ วัตถุดิบมีค่าความเป็ นกรด-ด่างค่อนข้างเป็ น
กรดประมาณ 4.5 พบว่า ค่าระดับออกซิ เจนภายในถังส่ วนใหญ่ มีค่าสู ง
กว่ า ร้ อ ยละ 5 อุ ณ หภู มิ เทอร์ โ มฟิ ลิ ก (มากกว่ า 45 องศาเซลเซี ย ส)
เกิ ดภายในวัน ที่ 2 - 5 และความเป็ นกรด-ด่ างค่ อย ๆ มี ค่ าสู งขึ้ น จนอยู่
ในช่วง 5.0 - 7.5 การทดลองตํารับที่สองซึ่ งมีสดั ส่ วนเศษไม้ต่อเศษอาหาร
3:1 เป็ นการทดลองที่ ให้ ผ ลดี ที่ สุ ด เพราะให้ ค่ าอุ ณ หภู มิ เทอร์ โมฟิ ลิ ก
เกิดขึ้นเร็วที่สุดและรักษาค่าระดับอุณหภูมิสูงได้ดีที่สุด

มอเตอร์ (inverter) จากนั้ น ใช้ timer ในการควบคุ ม เวลาในการหมุ น
นอกจากนั้น การทํางานสามารถเลื อ กโหมดระหว่าง โหมดอัต โนมัติ
(automatic) และโหมดธรรมดา (manual) จากการปรั บ ที่ ส วิ ต ช์ ห น้ า
ตูค้ วบคุม ที่ ส่วนด้านหน้าและท้ายฝาสามารถนําเอาปุ๋ ยเข้า-ออกได้ และ
สามารถเอียงตัวถังเพื่อช่วยในการนําปุ๋ ยออกมา จากการทดสอบเบื้องต้น
พบว่าเครื่ อ งผลิ ต ปุ๋ ยสามารถทํางานได้ต ามที่ ก ําหนดคื อ การควบคุ ม
ทิศทางการหมุนของถัง และความเร็ วในการหมุน โดยเครื่ องต้นแบบผลิต
ปุ๋ ยหมัก ดังรู ปที่ 2

3. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั นี้ เป็ นการนํามาวิจยั และพัฒนาต่อยอดให้ได้องค์ความรู ้
หรื อนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริ บทของประเทศไทย
จะทําให้สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กบั ชุมชนได้เป็ นอย่างดี การออกแบบ
และสร้างเครื่ องต้นแบบผลิ ตปุ๋ ยหมักอัตโนมัติจากผักตบชวาด้วยระบบ
ถังปิ ดเติมอากาศแบบถังหมุน จะประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ ดังนี้ 1) ถังหมัก
2) ส่ วนวัดความชื้นและอุณหภูมิ และ 3) ส่ วนควบคุมการหมุน ดังรู ปที่ 1

รู ป ที่ 2 เครื่ อ งต้น แบบผลิ ตปุ๋ ยหมักอัตโนมัติ จากผัก ตบชวาด้ว ยระบบ
ถังปิ ดเติมอากาศแบบถังหมุนที่สร้างขึ้น

4.1 ผลการทดสอบการทํางานเครื่ องผลิตปุ๋ยหมัก

การทดสอบความเร็ ว รอบของการหมุ น ถัง หมัก จะทําการปรั บ
ความเร็ ว รอบที่ อิ น เวอร์ เตอร์ จากนั้น จะใช้เครื่ อ งมื อ วัด ความเร็ ว รอบ
techco meter วัดความเร็ วของถังหมัก ได้ค่าความเร็ วรอบตามรู ปที่ 3

รู ป ที่ 1 ส่ ว นประกอบของเครื่ อ งต้น แบบผลิ ต ปุ๋ ยหมัก อัต โนมัติ จ าก
ผักตบชวาด้วยระบบถังปิ ดเติมอากาศแบบถังหมุน

4. ผลการดําเนินการวิจัย

เครื่ องต้นแบบผลิ ตปุ๋ ยหมักอัตโนมัติจากผักตบชวาด้วยระบบถัง
ปิ ดเติมอากาศแบบถังหมุนที่ผลิตมานั้น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถัง
หมัก 70 เซนติเมตร ยาวประมาณ 170 เซนติเมตร ความสู ง ประมาณ 195
เซนติ เมตร ชุ ด ควบคุ ม การทํางานเครื่ อ งผลิ ต ปุ๋ ยหมัก ประกอบด้ว ย
เซอร์กิตเบรคเกอร์ ทําหน้าที่ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้ าเข้าชุดควบคุม โดยมี
อินเวอร์ เตอร์ทาํ หน้าที่ปรับความเร็ วมอเตอร์ ไฟฟ้ าขนาด 1 แรงม้า 3 เฟส
ในการหมุนถังโดยใช้หลักการปรับความถี่ ในการเพิ่มหรื อลดความเร็ ว

รู ปที่ 3 เปรี ยบเทียบความเร็ วรอบมอเตอร์ที่ได้จากการคํานวนและการวัด
การวัดค่ าอุณ หภู มิและค่าความชื้ นภายในถังหมักจะใช้เซ็ นเซอร์
วัดความชื้ น และอุณ หภู มิ DHT22 จํานวน 3 ตัวในการวัด โดยจะติ ดตั้ง
ภายในถังหมัก บริ เวณด้านหน้า ตรงกลาง และ ด้านท้ายของถังหมัก โดย
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ทําการเก็บข้อมูลทุก ๆ 5 นาที เป็ นจํานวน 30 ข้อมูล จากนั้นหาค่าเฉลี่ ย
ของเซ็นเซอร์แต่ละตัว เพื่อเปรี ยบเทียบค่าอุณหภูมิของเซ็นเซอร์ แต่ละตัว
กับ เครื่ องมื อ วัดอุณ หภู มิม าตรฐาน Testo 175H1 ที่ ผ่านการสอบเที ยบ
(calibration) มาแล้ว ผลการวัดได้ค่าผิดพลาดเท่ากับ 4.42% 5.01% และ
14.1% ตามลําดับ พบว่าค่าที่ ได้จากการวัดมี ค่าผิดพลาดที่ สู ง ดังนั้น จึ ง
ต้อ งทําการปรั บ ค่ าเฉลี่ ย ของเซ็ น เซอร์ 1 2 และ 3 ให้ มี ค่ าใกล้เคี ย งกับ
เครื่ องมือวัดอุณหภูมิมาตรฐาน Testo 175H1 โดยการหาค่าผิดพลาดจาก
สู ตร
Error= Master- Sensor

(1)

โดยที่ Error = ค่าผิดพลาด
Master = ค่าที่วดั ได้จากเครื่ องวัดอุณหภูมิที่สอบเทียบแล้ว
Sensor = ค่าที่วดั ได้จากเซ็นเซอร์ DHT22
จากนั้นนําค่าผิดพลาดไปแก้ไขในโปรแกรมและวัดค่าอุณหภูมิอีก
ครั้ง พบว่าค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิและความชื้นของเซนเซอร์ แต่ละตัว มีค่า
ใกล้เคียงกับค่าของเครื่ องมือวัดอุณหภูมิมาตรฐาน Testo 175H1 และเมื่อ
หาค่าร้อยละผิดพลาดของเซ็ นเซอร์ แต่ละตัวจะได้เท่ากับ 2.94% 2.94%
และ 1.37% ตามลําดับ

จากเครื่ อ งมาตรฐาน โดยพบว่ า ได้มี ก ารสอบเที ย บค่ า อุ ณ หภู มิ ข อง
เซ็ นเซอร์ แต่ ละตัวเพื่อให้ได้ค่าใกล้เคี ยงกับค่ามาตรฐาน โดยค่าที่วดั ได้
หลังจาการสอบเทียบพบว่ามีค่าผิดพลาดน้อยกว่า 3% และค่าความชื้ นที่
วัดได้มีค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน และมีค่าน้อยกว่า 3% เช่ นกัน ทําให้
เชื่ อได้ว่าเครื่ องต้นแบบผลิ ตปุ๋ ยหมักอัตโนมัติจากผักตบชวาด้วยระบบ
ถังปิ ดเติ ม อากาศแบบถังหมุ น สามารถทํางานได้ต ามที่ ก าํ หนดไว้ ซึ่ ง
หลังจากนี้จะนําไปทดลองผลิตปุ๋ ยหมักจากผักตบชวาต่อไป
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รูปที่ 4 ค่าอุณหภูมิในถังหมักหลังการสอบเทียบ

5. สรุ ปผลการทดลอง

จากผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องต้นแบบผลิตปุ๋ ยหมัก
อัตโนมัติจากผักตบชวาด้วยระบบถังปิ ดเติมอากาศแบบถังหมุน นั้นพบว่า
เครื่ องสามารถทํางานตามที่ต้ งั ไว้ได้ โดยสามารถควบคุมการหมุนของถัง
หมัก ได้โดยการปรับความถี่ที่อินเวอเตอร์ และการวัดความอุณหภูมิและ
ความชื้ น ภายในถัง หมัก ได้ท ํา การสอบเที ย บ (calibration) ค่ า ที่ ว ดั ได้
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บทคัดย่ อ

สำหรับการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการ แตเครื่องมัลติมิเตอร
นั้นนักศึกษาจำเปนตองซื้อเครื่องมัลติมิเตอร์มาไวใชทําในสวนของนักศึกษา
นั้นจะทำใหไมคอยเขาใจในหลักการทำงานของเครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ซึ่ง
ผูใชควรรูและเขาใจหลักการทำงานของเครือ่ งมัลติมิเตอรวามีทฤษฎีหลักการ
ทํางาน วิธีสรางและวิธีดำเนินการ คณะผูจัดทำจึงมีความคิดที่จะสรางดิจติ อล
มิเตอร์ขึ้นมาไวใชงานในแผนกอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสงผลให้นักศึกษารู และ
เขาใจหลักการทำงานที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสในปจจุบันนั้นมากมายในทองตลาด
แตราสเบอรี่พายเปน
อุปกรณที่มีความสามารถเทียบเทากับคอมพิวเตอรและโนตบุค ซึ่งสามารถนํา
ราสเบอรี่พายมาประยุกตกับงานหลายรูปแบบ และงายตอการเขียนโปรแกรม
และควบคุม และการนําเอาราสเบอรี่พายมาสรางเปนมิเตอรดิจิตอลนั้นก็มี
ความสามารถนั้นการวัดคา วัดกระแส โอหม และ แรงดันตก ครอมไดอยาง
แมนยําไมแตกตางจากมิเตอรดิจิตอลทั่วไป ซึ่งความสามารถของราสเบอรี่
พายยังขึ้นอยูกับผูใชจะสามารถประยุกตราสเบอรี่พายรวมกับอุปกรณอื่นและ
การเขียนโปรแกรมใหกับตัวราสเบอรี่พาย
คาสาคัญ:โอห์มมิเตอร์, ราสเบอรรี่พาย

Abstract

For teaching in the lab, but the multi-meter Students need to
buy a meter. Doing the part of the student will not understand the working
principle of the digital multi- meter. Which users should know and
understand the working principle of the multi-meter machine that has the
working principle, method of construction and operation method .While the
organizer has the idea to create a digital meter to be used in the electronic
department. In order to increase students' knowledge and understanding of
the principles of working with electronic devices, more and more current
electronics are

available in the market. Which can apply raspberry pie to work in many
forms and easy to program and control And the use of raspberry pi to
create a digital meter has the ability to measure the ohm current and
voltage across can be precisely not different from conventional digital
meters Which the ability of Raspberry Pi also depends on who is able to
apply Raspberry Pi with other equipment and programming.
Keywords: Ohm meter, Raspberry Pi

1. บทนํา

ปจจุบัน เทคโนโลยีทางดานอิเล็กทรอนิกส์เขามามีบทบาทที่สําคัญ
อยางมากตอการดำรงชีวิตประจำวันของเราในทุก ๆ เรือ่ ง อาทิเชน การเรียน
การสอน การทำงาน หรือแมแตเครื่องใชไฟฟ้าที่ใชภายในบานเรือน เชน
โทรทัศน พัดลม เครื่องซักผา ตูเย็น เปนตน นั้นแสดงถึงวา เทคโนโลยีมี
บทบาทที่สำคัญอยางมาก ทำใหความเจริญไดมีการขยายตัวออกไปในที่
หางไกลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การขยายตัวของเมืองออกไปสิ่งจําเปนในการ
ดำรงชีวิตเชน ไฟฟ้า เครื่องใชไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทอนิกส์ ฯลฯ ก็ตองมีการ
ขยายตัวตามไปดวย ดังนั้น เครื่องใชไฟฟ้า และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส์อาจ
ทำใหเครื่องใชไฟฟ้าเกิดการชุดรุดเสียหาย หรือตัวเครื่องอาจพัง ซึ่งเกิดได
จากหลายสาเหตุเชน เกิดการช็อต เหลือเกิดการไหม และการลัดวงจร การ
วัดเพื่อตรวจสอบหาอาการเสียหายของอุปกรณ์ ซึ่งเป็นเครื่องสำคัญในการ
ตรวจสอบ อานคาโอห์ม และวัดแรงดัน ซึ่งการดำเนินการตองมีความแมนยํา
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์อยางสูงสุด และนอกจากที่จะนําไปใช
ประโยชน์ในการเรียนการสอนไดอีกดวย
ปัจจุบันมัลติมิเตอรสามารถแบงออกเปนสองประเภท คือ มัลติ
มิเตอร์แบบอนาล็อก และ มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล
นั้นเปนที่นิยมใชในการเรียนการสอนเพราะมัลติมิเตอรแบบดิจิตอลนั้นจะมี
ความแมนยำและคาความผิดพลาดนอยกวาคาของมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก
มัลติมิเตอร์ในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอยางมากในการวัดคา โอห์ม และ
แรงดัน ซึ่งในหองปฏิบัติการของแผนกอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมิเตอรมีความ
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จำาเป็นในการวัดวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และใบประลองงาน
สำหรับการเรียนการสอนภายในหองปฏิบัติการ แตเครื่องมัลติมิเตอร์นั้น
นักศึกษาจำเป็นตองซื้อเครื่องมันติมิเตอร์มาไวใช้ทำในสวนของนักศึกษานัน้
จะทำใหไมคอยเขาใจในหลักการทำงานของเครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ซึ่งผู
ใชควรรูและเขาใจหลักการทำงานของเครื่องมัลติมิเตอร์ วามีหลักการทำงาน
วิธีสรางและวิธีดำเนินการ คณะผูจัดทำจึงมีความคิดทีจ่ ะสรางดิจิตอลมิเตอร
ขึ้นมาไวใชงานในแผนกอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ สงผลใหนักศึกษารูและเขาใจ
หลักการทำงานที่เกี่ยวของกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันนั้นมีมากมายในทองตลาด แตราสเบอรี่พายเป็น
อุปกรณ์ที่มีความสามารถเทียบเทาไดกบั คอมพิวเตอร์ และโน้ตบุ๊ค ซึ่ง
สามารถนำราสเบอรี่พายมาประยุกต์กบั งานไดหลายรูปแบบ และงายตอการ
เขียนโปรแกรมและควบคุม และในการที่นำเอาราสเบอรี่พายมาสรางเป็น
มิเตอร์ดิจิตอลนันก็มีความสามารถนนั้นการวัดคา วัดกระแส โอห์ม และ
แรงดันตกครอม ไดอยางแมนยำไมแตกตาง จากมิเตอร์ดิจิตอลทั่วไป ซึ่ง
ความสามารถของราสเบอรี่พายยังขึ้นอยูกับผูใช้ สามารถประยุกต์ราสเบอรี่
พายกับ อุปกรณ์อื่นและการเขียนโปรแกรมใหกับตัวราสเบอรี่พายอีกดวย
โครงการนี้จึงมุงเนนเนนใหนักศึกษาไดทําการออกแบบ และสราง
ชุดสาธิตสรางดิจิตอลโอห์มมิเตอร์ดวยราสเบอรี่พาย ขึ้นมาใชงานในการวัด
คาตาง ๆ และใชตรวจสอบอาการเสียของเครื่องใชไฟฟ้า แทนการซื้อเครื่อง
มัลติมิเตอร์มาใช เพื่อใหนักศึกษาไดสามารถศึกษาและทดลองเพื่อใหเขาใจ
ในหลักการทําการของชุดสาธิตสรางดิจิตอลโอหมมิเตอร์ดวยราสเบอรี่พาย
และสามารถสรางขึ้นมาไดจริงในแผนกอิเล็กทรอนิกส์และสามารถพัฒนา
ตอยอดความคิดไดยิ่งขึน้
วิธีดาเนินการวิจยั
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4) ศึกษาหลักการทำงานของโมดูล 16x2 แบบ LCD
5) ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของ ระบบอนาล็อกและดิจิตอล เมื่อ
มีการตอใชงาน Raspberry pi แลวใหใชโปรแกรม putty
เพื่อทำการ Remote SSH เขาไปใชงาน เมื่อเปดโปรแกรมมา ตรงชอง Host
Name (or IP address) นัน้ ใหทำการใส ip ที่ไดมาจากการ scan ใน ขั้น
ตอนที่ 1 ลงไปแลวกดปุ่ม Open
เมื่อกด Open ในขัน้ ตอนที่ 2 แลวจะพบกับหนา ไดอะล็อก
ขึ้นมาใหกด ที่ปุ่ม Yes จากนั้นจะพาเขาสู่หนา Login ของ Raspberry pi
เมื่อเจอกับหนา Login ใหใส User : pi และ Password : raspberry (เปน
Default) ถา Login สำเร็จก็ขึ้นตามรูปที่ 1

รู ปที่ 1 การ Login Rsapberry Pi
ทำการ Login แลวตอไปก็จะทำการ update ดวย คำสั่ง sudo
apt-get update พิมพ์เสร็จ กด Enter จากนนั้นรอจนทำงานเสร็จดังนี้

1.วางแผนการดำนินงาน
ในการวางแผนการดำเนินงานวิจัยเริ่มจากทำการออกแบบชุดสาธิต
สรางดิจิตอลโอห์มมิเตอร์ดวยราสเบอรี่พาย จากนั้นจึงทําการเขียนโปรแกรม
ติดตอ IC MCP3008
รู ปที่ 2 การ Upgrade Rsapberry Pi

2.ออกแบบและสร้าง
การศึกษาและรวบรวมขอมูลเพื่อนำขอมูลที่ไดมาประยุกต์ใชงานใน
การสรางชุดสาธิตสรางดิจิตอลโอห์มมิเตอร์ดวยราสเบอรี่พาย ซึ่งไดศึกษา
ขอมูลจะแหลงตาง ๆ ดังนี้
1) ศึกษาเกี่ยวกับชุด Raspberry Pi 3
2) ศึกษาเกี่ยวกับไอซี เบอร์ MCP3008
3)ศึกษาเกี่ยวกับ I2C โมดูล

ใหทำการ upgrade ดวยคำสั่ง sudo apt-get upgrade จากนั้นรอ
สักกครู จะมีขอความขึ้นมาถามวา Do you want to continue ? ใหกดปุ่ม y
แลวกด Enter จากนั้นรอจนเสร็จขั้นตอนไป
จากนั้นทำการเซื่อมตอสายจั๊มเปอร ตามวงจรดังในรูปที่ 3
ระหวาง Raspberry pi และ IC MCP3008 ซึ่งผานตัวกลาง chip bcm2835
ซึ่งตองการ update library กอนถึงจะทำงานไดซึ่งเปน Raspberry pi 3 ขึ้น
ไปโดยสามารถดูรายละเอียดผานเว็บไซต
https://github.com/smartfacility/bcm2835
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รู ปท่ี 3 update และ upgrade ซอฟตแวร์ปัจจุบัน
(ที่มา https://playelek.com/rpi-os-image/ )
ทำการทดสอบการเชื่อมตอ raspberry pi และ IC MCP3008
ดวยคำสั่ง ./readmcp3008 all
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รู ปที่ 6 การต่อสายจากไอซี MPC3008 ไปยัง Raspberry pi
สาย1 MCP3008 VDD -> Raspberry pi (3.3V)
สาย2 MCP3008 VREF -> Raspberry pi (3.3V)
สาย3 MCP3008 AGND -> Raspberry pi (GND)
สาย4 MCP3008 CLK -> Raspberry pi (#18)
สาย5 MCP3008 DOUT -> Raspberry pi (#23)
สาย6 MCP3008 DIN -> Raspberry pi (#24)
สาย7 MCP3008 CS -> Raspberry pi (#25)
สาย8 MCP3008 DGND -> Raspberry pi (GND)
หมุด S -> ชองใดชองหนึ่งที่ดานซายของ MCP3008
+ พิน -> 3.3V
- พิน -> GND

3. ทดสอบการใช้ งานและวิเคราะห์
รู ปที่ 4 การเชื่อมต่อ Raspberry pi กับ ไอซีMCP3008

รูปที่ 5 การเชื่อมต่อไอซี MCP3008 กับตัวต้านทานปรับค่าได้
สาย 1 (เขียว) ตอเขาไอซี MCP3008 (ch1) และเชื่อมตอกับ
ตัวตานทานปรับคาได กับตัวตานทาน 1 k
สาย 2 (ดำ) ตอลงกราวด
สาย 3 (แดง) เชื่อมตอจากไอซี MCP3008 (VCC) ตอเขา
ตัวตานทานปรับคาได
เปนสิ่งสำคัญที่ตอ งทราบทิศทางของชิป มันถูกทำเครื่องหมาย
ดวยการเวนวรรคครึ่งวงกลมขนาดเล็กที่ดานบนของชิปตอสายไฟตามรูป
ลวด (หมายเหตุ ควรใช้ 3.3V เท่าน้ นั !)

รู ปแบบการอ่าน ADC
def readADC(adcnum):
if adcnum > 7 or adcnum < 0:
return -1;
r = spi.xfer2([4 | 2 | (adcnum >> 2), (adcnum & 3) << 6, 0])
adcout = ((r[1] & 15) << 8) + r[2]
return adcout
รูปแบบการอาน คำนวณจากสูตรทางไฟฟ้าและการแสดงผล
while True:
value = readADC(analog_ch)
voltage = value*3.3/4096
if voltage > 0:
ohm = (R1 * (Vin-voltage))/voltage
#ohm = ((Vin*R1)/voltage)-R1
x = str(round(ohm,3))
print("R? = %s"%x)
mylcd.lcd_display_string(" Meter Test ",1)
mylcd.lcd_display_string("R? = %s "%x,2)
sleep(0.5)
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มีความประหยัดคุม้ ค่า ได้คะแนน
4.83 อยูใ่ นระดับ ดีมาก
มีประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอน ได้คะแนน 4.93 อยูใ่ นระดับ ดีมาก

5. วิจารณผลการทดลอง

รูปที่ 7 ออกแบบเพื่อกัดปริ๊ น PCB สาเร็ จของไอซี MPC3008 เพื่อเชื่อม
ต่อไปยัง Raspberry pi

จากการดำนินการพัฒนาสื่อการสอนดวยชุดสาธิตดิจิตอลโอห์ม
มิเตอร์ สมัยใหม่ดว้ ย ราสเบอรรี่ พาย (Raspberry Pi) พบปั ญหาด้านต่างๆ
สามารถสรุ ปได้ดงั น้ ี
5.1 ในการพัฒนาสื่อการสอนดวยชุดสาธิตดิจิตอลโอหม์มิเตอร์
สมัยใหมดวย ราสเบอรรี่พาย (Raspberry Pi) ผูเรียนตองเขาใจระบบ
เน็ตเวิร์คเบือ้ งตน ทราบถึงไอพีที่ใชระบุแอดเดรสของคอมพิวเตอร์
5.2 ในการพัฒนาสื่อการสอนดวยชุดสาธิตดิจิตอลโอห์มมิเตอร์
สมัยใหมดวยราสเบอรรี่พาย (Raspberry Pi) ตองเขาใจถึงโครงสราง
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์รวมทั้งคำสั่งลีนุกซ์
5.3 เพื่อใหการพัฒนาสื่อการสอนดวย ชุดสาธิตดิจติ อลโอห์ม
มิเตอรสมัยใหมดวยราสเบอรรี่พาย (Raspberry Pi) จำเป็นตองทราบ
การเขียนโปรแกรมดวยภาษาไพธอน

เอกสารอางอิง
รู ปที่ 8 การตอสายจอแสดงผลภาพ LCD ผาน Module I2C รับขอมูลจาก
ไอซี MPC3008 ไปยัง Raspberry pi
นักศึกษาเขาใจหลักการของ ohm’s LAW นำไปสูความเขาใจ
Kirchoff’s Law เนื่องจากการสรางโดยการใชอุปกรณ์แบบอนาล็อคมีความ
ยุงยากในการจัดหาอุปกรณ์จำนวนมาก และหาความเที่ยงตรงคอนขางยาก
ผูวิจัยจึงจะนำบอร์ดสมัยใหมการใชงานทีเ่ รียกวา Raspberrry pi ซึ่งเป็น
อุปกรณ์จำพวกสมองกลฝังตัว (Embedded Systems) และคอนราคาถูกมา
ชวยในการพัฒนา และสรางเพื่อใหนักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรูในเรื่อง
เครื่องมือวัดดิจิตอล Ohm meter อยางแทจริง
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จากการประเมินด้วยแบบสอบถามจานวน 30 ชุดได้ผลการประเมินดังนี้
ผลงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ได้คะแนน 4.83 อยูใ่ นระดับดีมาก
ผลงานมีความประณี ต ได้คะแนน
4.50 อยูใ่ นระดับดีมาก
ผลงานมีความสร้างสรรค์ได้คะแนน
4.50 อยูใ่ นระดับ ดีมาก
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การออกแบบชุ ดสาธิตระบบการทางานของอินเวอร์ เตอร์ ทใี่ ห้ สัญญาณเอาต์ พุตแบบสี่ เหลีย่ ม
Design a demonstration of square wave inverter system
นายณัฐวัฒน์ พับพิมพ์สัย นายณัฐพล มาตสวิง นายสิ ทธิเดช เหล่ าจูม

บทคัดย่ อ
ง า น วิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ า ง
เครื่ องต้นแบบผลิ ตปุ๋ ยหมักอัตโนมัติจากผักตบชวาด้วยระบบถังปิ ดเติม
อากาศแบบถังหมุน โดยในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการประยุกต์องค์ความรู ้ จาก
ในและต่างประเทศมาพัฒนาเครื่ องต้นแบบ ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
เครื่ องพบว่า เครื่ องสามารถปรั บความเร็ วรอบในการหมุนของถังหมัก
โดยการควบคุมด้วยอินเวอร์ เตอร์ โดยปรับความเร็ วได้ต้ งั แต่ 30-300 รอบ
ต่อนาที และการวัดค่าอุณหภูมิภายในถังหมักจานวน 3 ตาแหน่ ง ได้ค่า
ความผิดพลาดเท่ากับ 2.94 2.94 และ 1.37% ตามลาดับ และในส่ วนของ
การวัด ความชื้ น ได้ค่ า ผิ ด พลาดเท่ า กับ 2.80 0.85 และ 1.22% และ
เครื่ องต้นแบบนี้ สามารถทางานได้ในโหมดอัตโนมัติและโหมดปกติ
คาสาคัญ: ปุ๋ ยหมัก, เครื่ องผลิตปุ๋ ยหมักอัตโนมัติ, ผักตบชวา

Abstract
The objective of this research is design and constructs a
prototype of automatic rotary Drum in-vessel system composting
machine from water hyacinth. The C&D methodology was used in this
research by applying knowledge from local and international for
development. The result showed that the machine can adjust speed of
rotation range 30-300 RPM. Then, Temperature reading from 3 sensors
and %error is 2.94, 2.94, and 1.37%, respectively. And then, Relative
humidity was read from 3 sensors in vessel and %error is 2.80, 0.85,
and 1.22%, respectively. Finally, this machine can operate both
automatic and normal mode.
Keywords: Composting, Automatic Composting Machine,
Water Hyacinth

1. บทนา
ปั ญ หาผัก ตบชวาในแหล่ ง น้ า นั้น เป็ นปั ญ หาที่ เ กิ ด มาอย่า ง
ยาวนาน ทาให้เกิดปั ญหาหลายอย่างเช่น น้ าเน่ าเสี ย การกี ดขวางการไหล

และการคมนาคมของทางน้ า และยังทาให้ทศั นี ยภาพของแหล่งน้ านั้นเสี ย
อีกด้วย ซึ่ งการแก้ไขปั ญหาผักตบชวาที่ผ่านมานั้น มีการนาผักตบชวามา
เพิ่มมูลค่าเช่นการนามาทาเครื่ องจักสาน เพื่อสร้ างรายได้ให้แก่ชุมชน แต่
การผลิ ตเครื่ องจักสานนั้นต้องอาศัยฝี มื อและแรงงานในการผลิ ต ทาให้
การนาผักตบชวามาทาเครื่ องจักสานนั้นน้อยไปด้วย หรื ออีกวิธีหนึ่ งที่ใช้
ในการกาจัดผักตบชวาคือการนามาทาปุ๋ ยหมัก เพราะในผักตบชวานั้นมี
ธาตุอาหารที่ สาคัญหลายๆอย่าง เช่ น โพแทสเซี ยม, ไนโตรเจน, และ
ฟอสฟอรัส [1] ซึ่ งเหมาะสาหรับการการนามาทาปุ๋ ยหมัก ซึ่ งการทาปุ๋ ย
หมักจากผักตบชวานั้นจะใช้เวลาหมักประมาณ 1-2 เดือน โดยเริ่ มจากนา
ผัก ตบชวามาตากแห้ ง เพื่ อ ให้ น้ า ในผัก ตบชวาระเหยออก เนื่ อ งจาก
ผักตบชวามีน้ าเป็ นส่ วนประกอบหลักถึ งร้ อยละ 90 [2] หากนาผักตบชวา
สดมาทาปุ๋ ยหมักแล้ว จะทาให้ได้ปุ๋ยหมักน้อย เมื่อเทียบกับน้ าหนักตอน
แรก หลัก จากตากแห้ ง แล้ว ให้ น าผัก ตบชวามาวางให้ ไ ด้ค วามกว้า ง
ประมาณ 2-3 เมตร สูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรจากนั้นโรยด้วยมูลสัตว์
หนาประมาณ 5 – 7 เซนติเมตร โดยอัตราส่ วนระหว่างผักตบชวาต่อมูล
สัตว์น้ ัน จะประมาณ ผัก ตบชวา 4 ส่ วนต่ อ มู ล สั ตว์ 1 ส่ วน จากนั้น ท า
สลับกันเป็ นชั้นๆ โดยทาประมาณ 4-5 ชั้น เพื่อให้ได้ความสู งประมาณ 1
– 1.5 เมตร จากนั้นคอยรดน้ าเพื่อรั กษาความชื้ นในกองปุ๋ ย และต้องคอย
พลิ ก กองปุ๋ ยหมัก ทุ ก ๆ 7-10 วัน เพื่ อให้ อ ากาศถ่ ายเทเข้า ไปในกองได้
สะดวก และท าการหมัก ประมาณ 1-2 เดื อ นเพื่ อ ให้ จุ ลิ น ทรี ย์ย่ อ ย
ผักตบชวาจนกลายเป็ นปุ๋ ยหมัก แต่อย่างไรก็ตามการนาผักตบชวามาทา
ปุ๋ ยหมักนี้ ตอ้ งอาศัยแรงคนในการทาโดยเฉพาะอย่างยิง่ การการขึ้นกองปุ๋ ย
ต้องให้อตั ราส่ วนระหว่างผักตบชวาต่อมูลสัตว์น้ นั อยู่ที่ประมาณ 4 ส่ วน
ต่อ 1 ส่วน เพราะถ้าน้อยกว่านี้ จะทาให้มีจุลินทรี ยท์ ี่ใช้ในการย่อยสลายไม่
เพียงพอ จากนั้นต้องท าการรดน้ าต้องท าอย่างสม่ าเสมอทั้งภายในและ
ภายนอกกองปุ๋ ยเพื่อคุมความชื้ นของกองปุ๋ ยหมัก ถ้ากองหมักแห้งเกิ นไป
การย่อยสลายก็จะใช้เวลานานขึ้น ถ้าแฉะหรื อมีความชื้ นมากเกินไป จะ
ทาให้อากาศเข้าไปในกองหมักได้น้อยลง ทาให้เกิดการบูดเน่าแทนการ
ย่อยสลาย รวมถึ งการเติมอากาศเข้าไปในกองปุ๋ ยเพื่อให้มีการย่อยสลาย
โดยจุลินทรี ยช์ นิดใช้ชนิดออกซิเจน ซึ่งสามารถทาได้โดยการกลับกองปุ๋ ย
หรื อการต่อพัดลมเป่ าอากาศเข้าไปในกองปุ๋ ย
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จากที่มาและปั ญหาดังกล่าวข้างต้นทางผูว้ ิ จยั และคณะ ได้มี
แนวคิดสร้างเครื่ องผลิตปุ๋ ยหมักอัตโนมัติดว้ ยระบบถังปิ ดเติมอากาศแบบ
ถังหมุน เพื่อส่ งเสริ มให้มีการผลิ ตปุ๋ ยหมักจากผักตบชวาเพื่อลดจานวน
ผักตบชวาในแหล่งน้ า และเพื่อแก้ปัญหาการใช้แรงงานคนในการผลิ ตปุ๋ ย
หมัก จากผัก ตบชวาซึ่ งสามารถเกิ ด ความผิ ด พลาดทั้งในเรื่ องการผสม
อัตราส่วนระหว่างผักตบชวาและมูลสัตว์ การดูแลรักษาความชื้ นของกอง
ปุ๋ ย และการพลิ กกลับกองปุ๋ ย อีกทั้งยังต้องการลดระยะเวลาในการผลิ ต
หมักปุ๋ ยหมักและควบคุมกระบวนการผลิตปุ๋ ยหมักเพื่อให้ได้ปุ๋ยหมักตาม
มาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ยข์ องกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2551 ทางคณะผูว้ ิจยั จึง
ได้นาเสนอการควบคุ ม สภาวะแวดล้อมภายในถังหมักเพื่อเป็ นการเร่ ง
ปฏิกิริยาในการย่อยสลาย โดยเครื่ องผลิ ตปุ๋ ยหมักอัตโนมัติด้วยระบบถัง
ปิ ดเติ มอากาศแบบถังหมุนนี้ สามารถควบคุ มอุณหภูมิให้คงที่ โดยอาศัย
ความร้ อนจากขดลวดความร้อน (Heater) และการควบคุมความชื้ นของ
กองปุ๋ ยหมัก

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การทาปุ๋ ยหมักจากผักตบชวา
ผักตบชวาแห้งผสมมูลสัตว์และปุ๋ ยเคมี โดยใช้อตั ราส่ วน 100
: 10 : 1 โดยน้ า หนัก น าผัก ตบชวาจากแหล่ ง น้ า ขึ้ น มาตากกลางแจ้ง
ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ เพื่อให้ผกั ตบชวายุบตัวลง (ถ้าใช้ผกั ตบชวาสด ปุ๋ ย
หมักที่ได้จะน้อยเพราะผักตบชวาสด 100 ส่ วนจะเป็ นน้ าถึ ง 90 ส่ วน) เมื่อ
ได้ผกั ตบชวาเพียงพอต่อความต้องการแล้ว จึงนามากองบนพื้นดิ น ความ
กว้างของกอง 2 - 3 เมตร สู ง 1.0 - 1.5 เมตร ความยาวไม่จากัด โดยกอง
ผัก ตบชวาเป็ นชั้นย่าให้ แน่ น แต่ละชั้นสู งประมาณ 30 - 40 เซนติ เมตร
หลังจากนั้น จึงนามูลสัตว์หว่านทับข้างบนหนาประมาณ 1 - 2 นิ้ ว โรย
ปุ๋ ยเคมี บ างๆทับ มู ล สั ต ว์ อี ก ที ห นึ่ ง รดน้ าให้ ชุ่ ม หรื อถ้ า ใช้ ส ารเร่ ง
เชื้ อจุลินทรี ย ์ ควรละลายเชื้ อจุลินทรี ยใ์ นน้ าอุ่นหรื อน้ าเย็นธรรมดาก็ได้
ราดทับ ลงไปอี ก ที แล้ ว จึ ง น าผัก ตบชวามากองทับ เป็ นชั้น ต่ อ ไป ท า
เช่ นเดียวกับการกองครั้งแรกทุกประการจนขนาดของกองมีความสู ง 1 1.5 เมตร ชั้นบนสุดใส่ หน้าดินทับหนาประมาณ 1 นิ้ว กองทิ้งไว้ 30 วันถ้า
ไม่ มี มู ล สัต ว์ม าใช้เ ป็ นตัว เร่ ง ส าหรั บ ทาปุ๋ ยหมัก ก็ ส ามารถน าหน้ า ดิ น
บริ เ วณใต้ก องหญ้า เก่ า ใต้ฟ างเก่ า หรื อ ปุ๋ ยหมัก ที่ มี อยู่แ ล้ว มาผสมกับ
ผักตบชวาแทนมูลสัตว์

2.2 เซนเซอร์ วั ด ความชื้ น แบบคาปาซิ ตี ฟ ( Capacitive
Humidity Sensor)
เซนเซอร์ ว ัด ค่ า ความชื้ นแบบนี้ วัด ค่ า ความชื้ นสั ม พัท ธ์
(Relative Humidity) มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม เชิ ง
พาณิ ชย์ งานวิจยั หรื อทดลองทางฟิ สิ กส์ เซนเซอร์ แบบนี้ มีโครงสร้ างที่

ประกอบไปด้ว ยชั้น ฐานแผ่ น ฟิ ล์ ม บางที่ ท าจากโพลี เ มอร์ หรื อ เมทัล
ออกไซด์ (Metal Oxide) ถูกวางอยูร่ ะหว่างอิเล็กโตรดทั้งสอง โดยพื้นผิว
ของฟิ ล์มบางดังกล่ าวถู ก เคลื อบด้วยอิ เล็ก โตรดโลหะแบบมี รูพรุ น เพื่ อ
ป้ องกันฝุ่ นละอองและปั ญหาจากแสงแดด

2.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ธีระพงษ์ และคณะ [3] ได้วิจยั การหมักปุ๋ ยจากเศษอาหารด้วย
ระบบถังปิ ดเติ มอากาศแบบแนวดิ่ ง (Vertical In-Vessel System) โดย
หมักในถังคอนกรี ตสู ง 2.6 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ใช้เศษอาหาร
และกิ่ งไม้ที่ผ่านการย่อยในอัตราส่ วน 4 ต่อ 1 และใช้พดั ลมในการเติ ม
อากาศ เพื่อศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมในเติมอากาศ ซึ่ งปุ๋ ยที่ได้จาก
การหมัก มี คุ ณ ภาพผ่ า นเกณฑ์ม าตรฐานปุ๋ ยแต่ ก ระบวนการผลิ ต ยัง มี
ข้อจากัดคือ ไม่สามารถกลับกองปุ๋ ยได้ ทาให้อากาศไม่สามารถเข้าไปใน
กองปุ๋ ยได้อย่างทัว่ ถึ ง ต่อมาจึ งได้วิจยั เพื่อแก้ปัญหาของระบบถังปิ ดเติ ม
อากาศแบบแนวดิ่งข้างต้น [4] ด้วยระบบถังปิ ดเติมอากาศแบบถังหมุน
(Rotary Drum In-Vessel System) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร
ยาว 240 เซนติเ มตร ที่สามารถกลับกองปุ๋ ยได้ด้วยถังหมุนจากมอเตอร์
ไฟฟ้ าด้วยความเร็ วประมาณ 10 รอบต่อนาที และติดตั้งฉนวนกันความ
ร้ อนเพื่ อรั ก ษาอุณหภูมิ ใ นถัง โดยผลที่ ได้น้ ัน สามารถผลิ ตปุ๋ ยจากเศษ
อาหาร ด้วยอัตราส่ วนเศษอาหารต่อมูลสัตว์ต่อใบไม้ เท่ากับ 1 : 0.5 : 4 ที่
ทาให้ปุ๋ยที่ได้มีเกณฑ์ตามมาตรฐานปุ๋ ยอิ นทรี ยข์ องกรมวิช าการเกษตร
พ.ศ. 2551 แต่วิธีน้ ี ยงั ต้องอาศัยคนในการผสมอัตราส่ วนระหว่างเศษวัสดุ
กับมูลสัตว์ และไม่มีตวั ความคุมความชื้นและอุณหภูมิ
ศุภกิ ตต์ และคณะ [5] ได้พฒั นาต้นแบบเครื่ องผสมปุ๋ ยหมัก
แบบถังหมุน โดยใช้มอเตอร์ ขนาด 1 แรงม้าและใช้ถงั พลาสติกสาหรับ
ผสมปุ๋ ยขนาด 100 ลิ ตร โดยถังสามารถหมุนได้ 2 ทิ ศทางคื อตามเข็ม
นาฬิ กาและทวนเข็ม นาฬิ ก า และสามารถตั้งเวลารวมของการหมุน ได้
และมี รางเลื่ อนสาหรั บช่ วยในการเลื่ อนถังปุ๋ ยเข้าออก โดยใช้ส่วนผสม
ดังนี้ มูลสัตว์ 1 ปี๊ บ (3.4 กก.) ราละเอียด 1 ปี๊ บ (8.4 กก.) เศษหญ้าแห้ง 1
ปี๊ บ (1.6 กก.) กากน้ าตาล 20 ซี ซี น้ า 10 ลิ ตร และสารเร่ งปฏิ กิริยา พด.1
ใส่ในถังผสมปุ๋ ย ผลการทดลองพบว่าการหมุนทางเดียว และหมุนถังทวน
และตามเข็ม สลับ กัน 5 รอบ ใช้เ วลาผสมปุ๋ ย 20 นาที เ ป็ นสภาวะการ
ท างานที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ปุ๋ ยมี ก ารผสมเข้ า กั น ดี แต่ ข ้ อ จ ากั ด ของ
เครื่ องต้นแบบนี้ คือทาได้เฉพาะการผสมวัสดุ และยังต้องใช้การตวงด้วย
คนและไม่มีการควบคุมความชื้นกับอุณหภูมิอีกด้วย
Smith et. al. [6] ศึกษาการผลิตปุ๋ ยหมักจากเศษอาหารจากคุก
ด้วยถังปฏิกิริยาระบบถังปิ ดเติมอากาศแบบถังหมุน การทดลองเป็ นแบบ
ที ล ะครั้ง (Batch) แบ่งออกเป็ น 3 ตารั บ คื อ เศษไม้ กับ เศษอาหารใน
สัด ส่ ว น 2:1 3:1 และ 4:1 ตามล าดับ วัต ถุ ดิ บ มี ค่ า ความเป็ นกรด-ด่ า ง
ค่อนข้างเป็ น กรดประมาณ 4.5 พบว่า ค่าระดับออกซิ เจนภายในถังส่ วน
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ใหญ่ มี ค่ า สู ง กว่ า ร้ อ ยละ 5 อุ ณ หภู มิ เ ทอร์ โ มฟิ ลิ ก (มากกว่า 45 องศา
เซลเซียส) เกิดภายในวันที่ 2-5 และความเป็ นกรด-ด่างค่อย ๆ มีค่าสู งขึ้น
จนอยูใ่ นช่วง 5.0-7.5 การทดลองตารับที่สองซึ่ งมีสัดส่ วนเศษไม้ต่อเศษ
อาหาร 3:1 เป็ นการทดลองที่ให้ผลดี ที่สุด เพราะให้ค่าอุณหภูมิเทอร์ โมฟิ
ลิกเกิดขึ้นเร็ วที่สุดและรักษาค่าระดับอุณหภูมิสูงได้ดีที่สุด

การควบคุ ม ทิ ศ ทางการหมุ น ของถัง และความเร็ ว ในการหมุ น โดย
เครื่ องต้นแบบผลิตปุ๋ ยหมัก ดังรู ปที่ 5

3. วิธีดาเนินการวิจยั
การวิ จ ัย นี้ เป็ นการน ามาวิ จ ัย และพัฒ นาต่ อ ยอดให้ ไ ด้อ งค์
ความรู้ ห รื อนวัต กรรมใหม่ ที่ เ หมาะสมและสอดคล้อ งกับ บริ บ ทของ
ประเทศไทย จะทาให้สามารถช่ วยแก้ปัญหาให้กบั ชุ มชนได้เป็ นอย่างดี
การออกแบบและสร้ า งเครื่ องต้น แบบผลิ ต ปุ๋ ยหมัก อัต โนมัติ จ าก
ผักตบชวาด้วยระบบถังปิ ดเติมอากาศแบบถังหมุน จะประกอบด้วยส่ วน
ต่าง ๆ ดังนี้ 1) ถังหมัก 2) ส่ วนวัด ความชื้ น และอุณหภูมิ และ 3)ส่ วน
ควบคุมการหมุน ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 5 เครื่ องต้นแบบผลิตปุ๋ ยหมักอัตโนมัติจากผักตบชวาด้วยระบบถัง
ปิ ดเติมอากาศแบบถังหมุนที่สร้างขึ้น

4.1 ผลการทดสอบการทางานเครื่องผลิตปุ๋ ยหมัก
การทดสอบความเร็ วรอบของการหมุนถังหมักจะทาการปรับ
ความเร็ วรอบที่ อิ น เวอร์ เ ตอร์ จ ากนั้น จะใช้เ ครื่ องมื อวัด ความเร็ วรอบ
Techco meter วัดความเร็ วของถังหมัก ได้ค่าความเร็ วรอบตามตารางที่ 1
รู ปที่ 4.6 เปรี ยบเทียบความเร็ วรอบมอเตอร์ ที่ได้จากการคานวนและการ
วัด

รู ป ที่ 4 ส่ ว นประกอบของเครื่ อ งต้น แบบผลิ ต ปุ๋ ยหมัก อัต โนมัติ จ าก
ผักตบชวาด้วยระบบถังปิ ดเติมอากาศแบบถังหมุน

4. ผลการดาเนินการวิจยั
เครื่ องต้นแบบผลิตปุ๋ ยหมักอัตโนมัติจากผักตบชวาด้วยระบบ
ถังปิ ดเติมอากาศแบบถังหมุนที่ผลิตมานั้น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ถังหมัก 70 เซนติเมตร ยาวประมาณ 170 เซนติเมตร ความสู ง ประมาณ
195 เซนติเมตร ชุดควบคุมการทางานเครื่ องผลิตปุ๋ ยหมัก ประกอบด้วย
เซอกิตเบรคเกอร์ ทาหน้าที่ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้ าเข้าชุ ดควบคุม โดยมี
อินเวอร์เตอร์ ทาหน้าที่ปรับความเร็ วมอเตอร์ ไฟฟ้ าขนาด 1 แรงม้า 3 เฟส
ในการหมุนถังโดยใช้หลักการปรั บความถี่ ในการเพิ่มหรื อลดความเร็ ว
มอเตอร์ (Inverter) จากนั้นใช้ Timer ในการควบคุมเวลาในการหมุน
นอกจากนั้น การทางานสามารถเลื อกโหมดระหว่า ง โหมดอัตโนมัติ
(automatic) และโหมดธรรมดา (manual) จากการปรับที่ สวิตช์ห น้า
ตูค้ วบคุมควบคุม ที่ส่วนด้านหน้าและท้ายสามารถฝาเพื่อนาใส่ หรื อนาเอา
ปุ๋ ยออกได้ และสามารถเอียงตัวถังเพื่ อช่ วยในการนาปุ๋ ยออกมา จากการ
ทดสอบเบื้องต้น พบว่าเครื่ องผลิ ตปุ๋ ยสามารถทางานได้ตามที่กาหนดคือ

การวัด ค่ า อุ ณ หภู มิ แ ละค่ า ความชื้ นภายในถัง หมัก จะใช้
เซ็นเซอร์ วดั ความชื้นและอุณหภูมิ DHT22 จานวน 3 ตัวในการวัด โดยจะ
ติดตั้งภายในถังหมัก บริ เวณด้านหน้า ตรงกลาง และ ด้านท้ายของถังหมัก
โดยทาการเก็บข้อมูลทุกๆ 5 นาที เป็ นจานวน 30 ข้อมูลจากนั้นหาค่าเฉลี่ ย
ของเซ็นเซอร์ แต่ละตัว เพื่อเปรี ยบเทียบค่าอุณหภูมิของเซ็นเซอร์ แต่ละตัว
กับ เครื่ องมื อวัดอุณหภูมิมาตรฐาน Testo 175H1 ที่ ผ่านการสอบเที ยบ
(calibration) มาแล้ว ผลการวัด ได้ค่ าผิ ดพลาดเท่ ากับ 4.42 5.01 และ
14.1% ตามลาดับ ผล ตามตารางที่ 4.2 ซึ่ งพบว่าค่ าที่ ได้จากการวัด มี ค่า
ผิดพลาดที่สูง ดังนั้นจึงต้องทาการปรับค่าเฉลี่ ยของเซ็นเซอร์ 1 2 และ 3
ให้มีค่าใกล้เคียงกับเครื่ องมือวัดอุณหภูมิมาตรฐาน 175H1 โดยการหาค่า
ผิดพลาดจากสูตร
Error= Master- Sensor
(1)
โดยที่ Error = ค่าผิดพลาด
Master = ค่าที่วดั ได้จากเครื่ องวัดอุณหภูมิที่สอบเทียบแล้ว
Sensor = ค่าที่วดั ได้จากเซ็นเซอร์ DHT22
จากนั้ นน าค่ า ผิ ด พลาดไปแก้ ไ ขในโปรแกรมและวัด ค่ า
อุณหภูมิอีกครั้ง พบว่าค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิและความชื้ นของเซนเซอร์ แต่
ละตัว มีค่าใกล้เคียงกับค่าของเครื่ องมือวัดอุณหภูมิมาตรฐาน 175H1 และ
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เมื่อหาค่าร้อยละผิดพลาดของเซ็นเซอร์ แต่ละตัวจะได้เท่ากับ 2.94 2.94
และ 1.37% ตามลาดับ

[4] ธี ระพงษ์ สว่างปั ญญางกูร. การจัดการสิ่ งแวดล้อมในชี วิตประจาวัน.
เอกสารประกอบคาสอนวิชาอก 101 วิศวกรรมในชี วิตประจาวัน.
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 2549.
[5] ศุภกิตต์ สายสุ นทร, ปั ณณธร ภัทรสถาพรกุล , วีณา ชาลียทุ ธ, เยาว
ลักษณ์ พัสดุ, และ นริ นทร์ จันทวงศ์. 2553. การพัฒนาต้นแบบ
เครื่ องผสมปุ๋ ยหมัก แบบถังหมุน. ว. วิทยาศาสตร์ เ กษตร. ปี ที่ 41
ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2553.
[6] Smith, D. R., Cawthon, D. L., Sloan, J. J., & Freeman, T. M. Invessel, Mechanical Rotating Drum Composting Of Institutional
Food Residuals. Compost Science & Utilization, 14(2), 155–161.
2006.

รู ปที่ 4.7 ค่าอุณหภูมิในถังหมักหลังการสอบเทียบ

5. สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องต้นแบบผลิ ตปุ๋ ย
หมักอัตโนมัติจากผักตบชวาด้วยระบบถังปิ ดเติมอากาศแบบถังหมุน นั้น
พบว่าเครื่ องสามารถทางานตามที่ต้ งั ไว้ได้ โดยสามารถควบคุมการหมุน
ของถัง หมัก ได้โ ดยการปรั บ ความถี่ ที่ อิ น เวอเตอร์ และการวัด ความ
อุณหภูมิและความชื้ น ภายในถังหมัก ได้ทาการสอบเที ยบ (calibration)
ค่าที่วดั ได้ ค่าจากเครื่ องมาตรฐานโดยพบว่าได้มีการสอบเทียบค่าอุณหภูมิ
ของเซ็นเซอร์ แต่ละตัวเพื่อให้ได้ค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน โดยค่าที่วดั
ได้หลังจาการสอบเทียบพบว่ามีค่าผิดพลาดน้อยกว่า 3% และค่าความชื้ น
ที่วดั ได้มีค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน และมีค่าน้อยกว่า 3% เช่ นกัน ทาให้
เชื่อได้วา่ เครื่ องต้นแบบผลิตปุ๋ ยหมักอัตโนมัติจากผักตบชวาด้วยระบบถัง
ปิ ดเติ ม อากาศแบบถัง หมุ น สามารถท างานได้ ต ามที่ ก าหนดไว้ ซึ่ ง
หลังจากนี้ จะนาไปทดลองผลิตปุ๋ ยหมักจากผักตบชวาต่อไป
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การออกแบบชุ ดสาธิตระบบการทํางานของอินเวอร์ เตอร์ เพียวไซน์ แบบ 1 เฟส
Design a Demonstration of Pure Sine Wave Inverter for Single Phase Power System
สิ ทธิเดช เหล่ าจูม1 ณัฐวัฒน์ พับพิมพ์ 1 ณัฐพล มาตสวิง 1
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บทคัดย่อ

งานวิ จ ั ย นี้ นํ า เสนอการออกแบบชุ ด สาธิ ตการทํ า งานของ
อินเวอร์ เตอร์ เพียวไซน์ (Pure sine ware inverter) ที่ ให้สัญญาณเอาต์พุต
เป็ นแบบ 1 เฟส และมีกาํ ลังทางเอาต์พุตขนาด 100 วัตต์ หลักการทํางาน
ของวงจรคือทําหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง 12 โวลต์ เป็ นไฟฟ้ า
กระแสสลั บ มี แ รงดั น ทางเอาต์ พุ ต 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิ ร ตซ์
โครงสร้ า งของชุ ด สาธิ ต แบ่ ง ออกเป็ น 4 ส่ ว นดัง นี้ 1. บอร์ ด ควบคุ ม
(EG8010) ทํา หน้ า ที่ ส ร้ า งสั ญ ญาณ PWM ความถี่ สู งและความถี่ ต่ ํา
เพื่อสวิตช์ชุดขับ 2. ชุดวงจรสวิตช์แบบฟูลบริ ดจ์ (Full Bridge Drive) ทํา
หน้าที่ ส วิต ช์ สั ญ ญาณไซน์ 3.หม้อ แปลง (Transformer) ทํา หน้ าที่ เพิ่ ม
ระดับ แรงดัน 4. วงจรกรองความถี่ ท ํา หน้ า ที่ ก รองเอาความถี่ ต่ าํ ผ่ า น
ลดทอนความถี่ สู ง การทํางานของวงจรสามารถให้ก าํ ลังทางเอาต์พุ ต
สู ง สุ ด 120 วัต ต์ สามารถใช้ กับ โหลดที่ เป็ นมอเตอร์ ไ ด้ ชุ ด สาธิ ต ที่
ออกแบบใช้งานได้ดี และง่ายต่อการเรี ยนรู ้ระบบการทํางานด้วยตนเอง
เหมาะที่จะนําไปใช้ประกอบเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน
คําสํ าคัญ: อินเวอร์เตอร์เพียวไซน์, อินเวอร์เตอร์แบบ 1 เฟส, ชุดสาธิต

Abstract

This research presents the design of the demonstration kit of pure
sine inverter. That provides 1 phase output signal and 100 watts output
power. The principle of the circuit is to convert DC voltage 12 Volts to
alternating current with the output voltage of 220 volts, frequency 50
Hz. The structure of the demonstration set is divided into 4 parts as
follows: 1.Control board (EG8010) serves to generate high-frequency
and low-frequency PWM signals for drive unit board, 2.A full bridge
drive circuit board acts as a sine signal switch, 3.The transformer serves
to increase the voltage level, 4.Frequency filter circuit serves to filter
out low frequency through high frequency attenuation. The operation of

the circuit can give the maximum output power of 120 watts. Can be
used with motorized loads. Demonstration kits that are designed to
work well, easy to learn, self-operating systems. Suitable to be used as a
teaching media as well.
Keywords: pure sine ware inverter, single phase inverter, demonstration

1. บทนํา

ปั จจุบนั พลังงานไฟฟ้ าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์มีการผลิตที่สูงขึ้น
ทุ ก ๆ ปี ถื อได้ว่าเป็ นพลังงานทางเลื อ กอี กชนิ ดหนึ่ ง ที่ นิ ยมนํามาใช้ใน
ประเทศไทยทั้ง ในส่ ว นของภาคอุ ต สาหกรรมและในภาคการเกษตร
ซึ่ งในภาคเกษตรกรรมนั้น การผันนํ้าจากบ่อนํ้าธรรมชาติบนพื้นดิน หรื อ
บ่อนํ้าบาดาล มาใช้ในการรดนํ้าพืช และอุปโภคบริ โภคมีการติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย์กนั อย่างกว้างขวาง [1] ซึ่ งในการผันนํ้าส่ วนใหญ่มอเตอร์ที่ใช้
จะเป็ นมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า กระแสสลับ แต่ พ ลัง งานไฟฟ้ า ที่ ไ ด้จ ากเซลล์
แสงอาทิ ต ย์เป็ นพลังงานไฟฟ้ ากระแสตรง ดังนั้น การที่ จ ะใช้ม อเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสสลับร่ วมกับเซลล์แสงอาทิตย์น้ นั จะต้องใช้อินเวอร์ เตอร์ ที่
ทํา หน้ า ที่ แ ปลงไฟฟ้ า กระแสตรงให้ เป็ นไฟฟ้ า กระแสสลับ [2] โดย
อินเวอร์เตอร์ สามารถแบ่งออกได้เป็ นสองชนิ ดหลัก ๆ ตามการใช้งาน คือ
อินเวอร์ เตอร์ แบบ 1 เฟส และแบบ 3 เฟส (สําหรับควบคุมมอเตอร์ ) โดย
ในท้องตลาดทัว่ ไปก็มีบ ริ ษทั ผูผ้ ลิ ตทําออกมาจําหนายเป็ นจํานวนมาก
แต่ อินเวอร์ เตอร์ ที่มีจาํ หน่ ายตามท้องตลาดทัว่ ไปประกอบด้วยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์จาํ นวนมาก และมีความซับซ้อนของระบบ [3] ซึ่งเป็ นเรื่ อง
ที่ยากสําหรับนักศึกษาสาขาไฟฟ้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรื อผูท้ ี่สนใจ
ทัว่ ไป ที่จะศึกษาระบบการทํางานของอินเวอร์ เตอร์ ให้เข้าใจได้ เพื่อที่จะ
นําเอาองค์ความรู ้ไปสู่ การตรวจซ่ อม และออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับ
มอเตอร์และประเภทของงานที่ใช้ต่อไป
จากปั ญ หาดังที่ ไ ด้ก ล่ าวมา ผูว้ ิจ ยั จึ งนําเสนอการออกแบบ และ
สร้ า งชุ ด สาธิ ต ระบบการทํา งานของอิ น เวอร์ เตอร์ แ บบ 1 เฟส ที่ ใ ห้
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สัญญาณทางเอาต์พุตเป็ นแบบสัญญาณไซน์ ที่ มีกาํ ลังทางเอาต์พุตขนาด
100 วัตต์ จํานวน 1 ชุด เพื่อเป็ นสื่ อการสอนสําหรับนักศึกษาสาขาไฟฟ้ า
และอิเล็กทรอนิกส์ หรื อผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป

เมื่อ

N1 คือ จํานวนรอบของขดลวดด้านปฐมภูมิ
N2 คือ จํานวนรอบของขดลวดด้านทุติยภูมิ
V1 คือ แรงดันที่ตกคร่ อมขดลวดทางปฐมภูมิ
V2 คือ แรงดันที่ตกคร่ อมขดลวดทางทุติยภูมิ
I1 คือ กระแสที่ไหลผ่านขดลวดทางปฐมภูมิ
I2 คือ กระแสที่ไหลผ่านขดลวดทางทุติยภูมิ

2. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง

อิ น เวอร์ เตอร์ เป็ นวงจรแปลงผัน กํา ลัง ไฟฟ้ า จากแรงดัน ไฟฟ้ า
กระแสตรงให้ เป็ นกระแสสลับ ที่ มี ข นาดของแรงดัน และความถี่ ต าม
ต้องการ ถ้าแบ่งตามลักษณะสัญญาณทางเอาต์พตุ สามารถแบ่งออกได้เป็ น
สองแบบคือ อินเวอร์ เตอร์ แบบ 1 เฟส และอินเวอร์ เตอร์ แบบ 3 เฟส [4]
ซึ่ งในงานวิจยั นี้ นาํ เสนอการออกแบบอินเวอร์ เตอร์ แบบ 1 เฟส ซึ่ งมีการ
นํามาใช้งานอย่างมากภายในประเทศ

2.1 อินเวอร์ เตอร์ 1 เฟสแบบฟูลบริดจ์

อินเวอร์เตอร์เฟสเดียวแบบฟูลบริ ดจ์จะประกอบไปด้วยสวิตซ์สอง
ชุดคือ ชุด A และชุด B ในรู ปที่ 1 การสวิตซ์จะทํางานเป็ นคู่ระหว่างคู่บน
กับคู่ล่างของแต่ละชุดคือ Q1 , Q4 และ Q2 , Q3 จะสวิตซ์พร้อมกัน [5]
Q1
Vs

Q2

A
B

VO

N1 V1 I 2
=
=
N 2 V2 I1

(1)

2.3 การสวิตช์ แรงดันไฟฟ้ าแบบยูนิโพล่ า

หลักการสวิตช์แรงดันแบบยูนิโพล่า คือ การควบคุมสวิตช์ในกิ่ง A
กับกิ่ง B จะแยกสัญญาณควบคุมออกจากกัน [2] คือ สวิตช์ในกิ่ง A จะถูก
ควบคุมสัญญาณจาก Vcontrol เทียบกับสัญญาณ Vtri ขณะที่สวิตช์ในกิ่ ง B
ถูกควบคุมสัญญาณจาก Vcontrol เที ยบกับสัญญาณ Vtri ขณะที่สวิตช์ซ่ ึ งมี
เงื่อนไขคือ
เมื่อ Vcontrol > Vtri สวิตช์ Q1 นํากระแส VAN=VS
เมื่อ Vcontrol < Vtri สวิตช์ Q3 นํากระแส VAN=0
เมื่อ -Vcontrol > Vtri สวิตช์ Q2 นํากระแส VBN=VS
เมื่อ -Vcontrol < Vtri สวิตช์ Q4 นํากระแส VBN=0

Q4

Q3
N

Vtri
V

รู ปที่ 1 วงจรฟูลบริ ดจ์อินเวอร์เตอร์

Vcontrol

t

0

-Vcontrol

2.2 หม้ อแปลงไฟฟ้ า

VAN
Vs

หม้อ แปลงไฟฟ้ าเป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ใช้สําหรั บ แปลงพลังงานไฟฟ้ า
กระแสสลับจากวงจรหนึ่ งไปยังอีกวงจรหนึ่ ง โดยวิธีทางแม่เหล็กซึ่ งไม่มี
จุ ด ต่ อ ไฟ ฟ้ าถึ ง กั น โดยทั่ ว ไปจะใช้ ห ม้ อ แปลงไฟฟ้ าเพื่ อ แปลง
แรงเคลื่อนไฟฟ้าให้มีขนาดเล็กลงหรื อเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยมีความถี่ไฟฟ้ า
คงเดิ ม สั ญ ญาลัก ษณ์ ดังรู ป ที่ 2 อธิ บ ายความสั ม พัน ธ์ ข องกระแสและ
แรงดันดังสมการที่ (1)

V1

I1

I2
N1

V2

N2

รูปที่ 2 สัญลักษณ์หม้อแปลงไฟฟ้า

t
VBN
Vs
t
VO
Vs
t
-Vs

รูปที่ 3 การสวิตช์แรงดันแบบยูนิโพล่า [2]

2.4 วงจรกรองความถี่ตาํ่ ผ่ าน

วงจรกรองความถี่ต่าํ ผ่านจะทําหน้าที่กรองเอาเฉพาะความถี่ต่าํ ให้
ผ่านไปได้ และลดความความถี่ที่สูง [5] ซึ่งวงจรที่เลือกใช้ในงานวิจยั นี้จะ
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เป็ นวงจรกรองความถี่ แบบพาสซี พ ประกอบด้วยตัว เก็ บ ประจุ และตัว
เหนี่ยวนํา ดังรู ปที่ 4

L
Vin

VO

C

รูปที่ 4 วงจรกรองความถี่ต่าํ ผ่าน
fO =

1
2π L × C

(2)

3.2 วงจรสวิตช์ แบบฟูลบริดจ์ และหม้ อแปลงไฟฟ้ า

ในส่ ว นของวงจรสวิต ซ์ แบบฟู ล บริ ด จ์ใช้ม อสเฟตชนิ ด NMOS
เบอร์ IRF3205 ทั้ง 4 ตัว เป็ นตัวสวิตซ์ หม้อ แปลงไฟฟ้ าทําหน้าที่ เพิ่ ม
ขนาดของแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง 12 VDC หรื อกระแสสลับ 8.5 VAC ไป
เป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 VAC จึ ง ต้อ งใช้ห ม้อ แปลงที่ มี แ รงดัน ทาง
ขดลวดด้านปฐมภูมิเป็ น 8.5 VAC และแรงดันทางขดลวดด้านทุติยภูมิเป็ น
220 VAC ในส่ วนวงจรกรองความถี่งานวิจยั นี้ เลือกความถี่ตดั ผ่านเท่ากับ
2 kHz และเลื อ กตัว เก็ บ ประจุ เท่ า กับ C = 10µF คํา นวณค่ า ความ
เหนี่ยวนําจากสมการที่ (3) ได้ค่าความเหนี่ยวนําเท่ากับ L = 0.64mH
ได้วงจรอินเวอร์เตอร์ที่ออกแบบดังรู ปที่ 6
+12V

+5V

L=

1

(2πf O )2 C

(3)

3. การออกแบบวงจรอินเวอร์ เตอร์

ในการออกแบบวงจรอิ น เวอร์ เตอร์ น้ ัน ได้แ บ่ งวงจรการทํางาน
ออกเป็ น 2 ส่ ว น ส่ ว นแรกจะเป็ นวงจรสร้ างสั ญ ญาณไซน์ พ ร้ อ มชุ ด
เกตไดร์ ในงานวิจยั นี้ จะใช้เป็ นบอร์ ด (EG8010) ส่ วนที่สองจะเป็ นวงจร
สวิต ซ์ แบบฟู ล บริ ด จ์ดังรู ป ที่ 1 และหม้อ แปลง ซึ่ งต้อ งออกแบบสร้ าง
ขึ้นมาเอง

3.1 บอร์ ดสร้ างสั ญญาณไซน์ (EG8010)

เป็ นบอร์ ดที่ออกแบบมาสําหรับงานด้านอินเวอร์ เตอร์ โดยเฉพาะ
ภายในบอร์ ด จะประกอบไปด้ ว ยไมโครคอนโทรลเลอร์ EG8010
ทํา หน้ า ที่ เป็ นตัว ประมวลผลหลัก สร้ า งสั ญ ญาณเพื่ อ มาสวิ ต ช์ ว งจร
ฟูลบริ ดจ์ พร้อมทั้งมีวงจรเกตไดร์ (IR2110) ภายในบอร์ด

รู ปที่ 5 บอร์ดสร้างสัญญาณไซน์และเกตไดร์

FANCTR
TFB
VFB
+5V
GND
+12V
GND
2HO
VS2
2LO
GND
1HO
VS1
GND
1LO
GND
FB

R6

D5

D7

VR1
R7

D6

D8

R3

R1

D3
D1

1HO

L1

1LO

L

C1

1HO

C2
N

R2

R4

D2

D4

TRANSFORMER
1LO

EG8010
R5

รูปที่ 6 วงจรอินเวอร์เตอร์ที่ออกแบบ

4.ชุดสาธิตอินเวอร์ เตอร์ และผลการทดลอง

ชุ ดสาธิ ตอิ นเวอร์ เตอร์ ที่ออกแบบดังรู ปที่ 7 เป็ นชุ ดสาธิ ตที่ จะใช้
เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับหลักการทํางานของอิ นเวอร์ เตอร์ แบบ 1 เฟส
ที่มีอินพุตเป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงขนาด 12 โวลต์ และมีเอาต์พตุ เป็ น
แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับขนาด 220 โวลต์ ซึ่ งในชุดสาธิ ตจะประกอบไป
ด้ ว ยจุ ด ต่ อ ไฟฟ้ าเข้ า 12 โวลต์ (อิ น พุ ต ) จุ ด วัด สั ญ ญาณ สวิ ต ช์ ท้ ั ง
4 สัญญาณ สําหรับสวิตช์ Q1 , Q2 , Q3 และ Q4 จุดวัดสัญญาณเอาต์พตุ ชุด
สวิตช์ก่อนเข้าหม้อแปลง และจุดวัดสัญญาณเอาต์พุตหลังผ่านหม้อแปลง
ส่ วนบอร์ดวงจรอินเวอร์เตอร์ที่ออกแบบดังรู ปที่ 8

รูปที่ 7 ชุดสาธิตอินเวอร์เตอร์
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รูปที่ 8 บอร์ดวงจรอินเวอร์เตอร์
รู ปที่ 11 กราฟทดสอบหาค่า กําลังไฟฟ้าอินพุต (Pin) กําลังไฟฟ้าเอาต์พตุ
(PO) และประสิ ทธิภาพ (%Eff) ของโหลดที่เป็ นมอเตอร์และหลอดไฟฟ้า

รูปที่ 9 สัญญาณเอาต์พตุ วงจรสวิตซ์แรงดัน
รู ปที่ 9 เป็ นสัญญาณเอาต์พุตของวงจรสวิตช์ก่อนเข้าหม้อแปลงที่
ประกอบไปด้วยความถี่สูง 40 kHz และความถี่ต่าํ 50 Hz ปนกันมา ขนาด
ของสัญญาณมีค่าประมาณ 13 Vp-p

รู ป ที่ 11 เป็ นผลทดสอบหาประสิ ท ธิ ภาพของอิ นเวอร์ เตอร์ โดย
ทดสอบกับ โหลด 2 แบบ แบบแรกคื อ โหลดที่ เป็ นหลอดไฟฟ้ า ขนาด
100 วัตต์ แบบที่สองโหลดที่เป็ นมอเตอร์ ขนาด 120 วัตต์ ตามลําดับโดย
ทํา การทดลองจ่ า ยพลัง งานให้ กับ โหลดต่ อ เนื่ อ ง 60 นาที และหา
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํางานของอิ น เวอร์ เตอร์ เที ยบกับ โหลดทั้งสองแบบ
ประสิ ทธิ ภาพอยู่ที่ 75.7% สําหรับโหลดที่ เป็ นหลอดไฟฟ้ าทัว่ ไป และ
74.6% สําหรั บ โหลดที่ เป็ นมอเตอร์ ซึ่ งเห็ น ได้ว่าเมื่ อจ่ายโหลดทั้งสอง
แบบอินเวอร์เตอร์มีประสิ ทธิภาพที่ใกล้เคียงกัน

5.สรุ ปผล

งานวิจยั นี้ นาํ เสนอการออกแบบชุดสาธิ ตอินเวอร์ เตอร์ 1 เฟสที่ให้
สัญญาณเอาต์พุตเป็ นสัญญาณไซน์แบบง่ายโดยใช้บอร์ ด EG8010 ในการ
สร้ างสั ญ ญาณไซน์ พ ร้ อ มชุ ด เกตไดร์ สํ าหรั บ ขับ มอสเฟตซึ่ งต่ อ แบบ
ฟูลบริ ดจ์ โดยใช้หลักการสวิตช์แบบยูนิโพล่า จากผลการทดลองจริ งกับ
ภาระโหลดที่ เป็ นหลอดไฟฟ้ าขนาด 100 วัตต์ และโหลดที่ เป็ นมอเตอร์
ขนาด 120 วัตต์ พบว่าชุ ดสาธิ ตอิ น เวอร์ เตอร์ มี ประสิ ท ธิ ภาพเฉลี่ ยอยู่ที่
75.2% การทํางานของวงจรสามารถให้กาํ ลังทางเอาต์พุตสู งสุ ด 120 วัตต์
สามารถใช้กบั โหลดที่เป็ นมอเตอร์ ได้ ชุดสาธิ ตที่ออกแบบใช้งานได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ เหมาะที่จะนําไปใช้ประกอบเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน
ได้เป็ นอย่างดี

รูปที่ 10 สัญญาณเอาต์พตุ วงจรอินเวอร์เตอร์
ส่ วนรู ปที่ 10 จะเป็ นสัญญาณเอาต์พตุ ที่ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ฝ่ัง
ทุติยภูมิ ทําการวัดโดยใช้โพรบวัดแรงดันสู ง (High voltage probe) ซึ่งมี
แรงดันเอาต์พตุ เท่ากับ 220 VAC ความถี่ 50 Hz
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The Development of Electric Motor Demonstration Set
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บทคัดย่อ
บทความนี้ นาํ เสนอการพัฒนาและหาคุ ณภาพสื่ อการสอนประเภท
ชุ ดสาธิ ตเรื่ องมอเตอร์ ไฟฟ้ า สําหรับการเรี ยนการสอนในรายวิชาหลักมูล
ของวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า หลัก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมบัณ ฑิ ต สาขา
วิศวกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์ และโทรคมนาคม คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน วิ ท ยาเขตขอนแก่ น จากการ
วิเคราะห์ หลักสู ตรรายวิชาและผลจากการเก็บข้อมู ลพบว่ามอเตอร์ ไฟฟ้ า
มี ค วามจํา เป็ นอย่า งมากในการใช้ง านในปั จ จุ บ ัน ทั้ง เกษตรกรรมและ
อุ ตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับระบบกึ่ งอัตโนมัติและระบบอัตโนมัติตอ้ งมี
ความเกี่ ย วข้อ งกับมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า ทั้งสิ้ น ดังนั้นเพื่ อ เป็ นการศึ กษาทั้ง ด้าน
โครงสร้างส่ วนประกอบตลอดจนหลักการทํางาน ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดสร้างชุด
สาธิตมอเตอร์ไฟฟ้าขึ้น ซึ่ งประกอบด้วย มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง มอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสสลับ 1 เฟส มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ 3 เฟสและคู่มือการใช้
งาน จากนั้น ให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญจํา นวน 5 ท่ า นประเมิ น คุ ณ ภาพสื่ อ ชุ ด สาธิ ต
เพื่อนําผลมาประเมินมาทดสอบสมมุติฐาน
ผลการพัฒนาได้ชุดสาธิ ตซึ่ งประกอบด้วย มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสและคู่มือ
การใช้งาน โดยมีผลการประเมินคุณภาพชุดสาธิตจากผูเ้ ชี่ยวชาญอยูใ่ นระดับ
ดี (𝑥𝑥= 4.28)
คําสํ าคัญ : ชุดสาธิต, มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง, มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

Abstract
This article presents the development and quality of teaching
media for the demonstration series on electric motors. For teaching in the
core course of electrical engineering Graduate Industrial Education
Curriculum Electronics and Telecommunication Engineering Faculty of
Industrial Education Rajamangala University of Technology Isan
Khon Kaen Campus Basic on the course analysis and data collection

results, it is found that electric motors are very necessary in current
applications, both agriculture and industry related to semi-automatic
systems and automation must have Relating to all electric motors
Therefore, in order to study both the structure, components, and working
principles, the researcher therefore has the idea to create an electric motor
demonstration kit. contain with DC motor, AC motor 1-phase, AC motor
3-phase and operating manual After that, 5 experts assessed the quality
of the demonstration kit media to evaluate the hypothesis.
The result of the development can be a demonstration set
consisting of DC motor, AC motor 1- phase, AC motor 3- phase and
operating manual. With the evaluation quality of the demonstration set
from experts at a good level (𝑥𝑥= 4.28)

Keywords: Demonstration Set, DC motor, AC motor

1. บทนํา
ในปั จจุบนั ระบบอุตสาหกรรมได้พฒั นาไปอย่างรวดเร็ ว จะเห็นว่า
มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในระบบควบคุมเป็ นอย่างมาก ว่า
จะเป็ น ระบบ Internet of Things (IOT), SCADA ที่ ถู ก นํา มาใช้ใ นการ
ควบคุมงานด้านอุตสาหกรรมและระบบเกษตรกรรมอัจฉริ ยะซึ่ งอุปกรณ์
ที่ถูกควบคุมก็คือมอเตอร์ ท้ งั กระแสตรงและมอเตอร์ กระแสสลับ เพื่อให้
เครื่ อ งจัก รต่ า ง ๆ สามารถทํา งานได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในระบบ
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมนั้นหัวใจสําคัญก็คือมอเตอร์ และการที่จะ
ออกแบบและสร้างระบบควบคุมนั้น วิศวกรหรื อผูท้ ี่ใช้งานต้องมีความรู ้
ความเข้าใจในส่ ว นของมอเตอร์ แ บบต่ าง ๆ ถึ ง จะทํา ให้ง านออกมามี
คุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ และรู ปแบบการเรี ยนรู ้กส็ ามารถศึกษาได้จาก
สื่ อต่ า ง ๆ มากมาย เช่ น สื่ อของจริ ง ชุ ด ทดลอง ชุ ด ฝึ กปฏิ บ ั ติ
สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ต่าง ๆ ซึ่ งทําให้ผเู ้ รี ยนค้นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและ
เกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ ว แต่ในสื่ อการเรี ยนการสอนเหล่านี้ น้ นั ยังมี
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ข้อจํากัดหลายปั จจัยทําให้สิ่งที่ ตอ้ งการศึกษานั้นยากต่อการความเข้าใจ
ทํา ให้ เ กิ ด ช่ อ งว่ า งในการจิ น ตนาการ โดยเฉพาะนัก ศึ ก ษาหลัก สู ต ร
ครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมบัณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
โทรคมนคม ซึ่ งนักศึกษาหลักสู ตรนี้เมื่อต้องออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ครู จึงมีความจําเป็ นอย่างมากในการเรี ยนรู ้ทางด้านอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้ อหา ส่ วนประกอบ และ
หลัก การทํา งาน ในด้า นสื่ อ การเรี ยนการสอนควรมี อุ ป กรณ์ จ ริ งมา
ประกอบการเรี ย นการสอนทํา ให้เ ห็ น หลักการทํา งานโครงสร้ างและ
ส่ วนประกอบที่เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนที่เป็ นของจริ งโดยมุ่งพัฒนาให้
ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะในการประกอบอาชี พมีความรู ้เต็มภูมิ ปฏิบตั ิได้จริ ง
โดยสามารถบูรณาการความรู ้ และประยุกต์ใช้ในงานอาชี พให้ท นั การ
เปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี เพื่ อ แก้ปั ญหาความล้า สมัย ในการใช้สื่ อ
การเรี ย นการสอน ฉะนั้น จึ ง จํา เป็ นที่ จ ะใช้ชุ ด สาธิ ต เป็ นสื่ อ การเรี ย น
การสอนเพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดทักษะในการเรี ยนรู ้ มากยิ่งขึ้น อี กทั้งยังช่ วย
เพิ่มพูนประสิ ทธิภาพในการทํางานจริ ง
จากความสํ า คัญ ของปั ญ หาดัง กล่ า ว ผู ้วิ จ ัย ได้ค ํา นึ ง ถึ ง ปั ญ หา
ทางด้านการเรี ยนรู ้ที่ไม่สามารถมองเห็นภาพความเป็ นจริ ง ผูว้ ิจยั ได้สร้าง
ชุ ดสาธิ ตมอเตอร์ ไฟฟ้ าขึ้ น ซึ่ งประกอบด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับแบบ 1 เฟส และมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ
แบบ 3 เฟส เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพทางด้ า นการเรี ยนรู ้ จาก
ประสบการณ์จริ ง เป็ นการเพิ่มความน่าสนใจของผูเ้ รี ยนอีกทางหนึ่งทําให้
การเรี ย นรู ้ มี ค วามน่ า สนใจยิ่ง ขึ้ น ดัง นั้น ชุ ด สาธิ ต ที่ ผูว้ ิ จ ัย สร้ า งขึ้ น จะ
สามารถทํา ให้ ผู ้เ รี ย นมองเห็ น สภาวะการทํา งานของมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
โครงสร้ างและส่ วนประกอบต่าง ๆ ของมอเตอร์ ไฟฟ้ าได้อย่างชัดเจน
โดยในการสร้ างชุ ดสาธิ ตมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า นี้ เพื่ อ เพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพของ
การเรี ย นการสอนที่ อ าจทํา ให้ผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นการสอนเรื่ อ ง
มอเตอร์ไฟฟ้าสู งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อออกแบบและสร้างชุดสาธิตมอเตอร์ไฟฟ้า
2.2 เพื่อหาคุณภาพชุดสาธิตมอเตอร์ไฟฟ้า

3. สมมติฐานของโครงการ

ชุ ดสาธิ ตที่ สร้ างขึ้ นมี คุ ณภาพจากการประเมิ นของผูท้ รงคุ ณวุฒิ
อยูใ่ นระดับดี

312

4.3 ศึกษาทฤษฎีการพันขดลวดอาร์เมเจอร์
4.4 ศึกษาทฤษฎีการคํานวนหาแรงบิดของมอเตอร์
4.5 ศึกษาทฤษฎีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
4.6 ศึกษาทฤษฎีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
หลังจากที่ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบ
โดยกําหนดขนาดของชุดสาธิ ตแต่ละชนิ ดและออกแบบตําแหน่ งการวาง
อุปกรณ์ โดยคํานึ งถึงหลักการใช้งานให้มีความปลอดภัยแก่ผใู ้ ช้ชุดสาธิ ต
และแสดงให้เห็นหลักการทํางานของชุ ดสาธิ ตแต่ละประเภทเพื่อใช้เป็ น
สื่ อในการเรี ยนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด

รู ปที่ 1 ตัวอย่างการออกแบบการวางตําแหน่งอุปกรณ์ของชุดสาธิต
มอเตอร์ 3 เฟส

5. ผลของการวิจัย
จากขั้นตอนที่ผา่ นมาเป็ นการศึกษาทฤษฎีและการออกแบบเพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการสร้างชุดสาธิ ตแต่ละแบบ กระบวนการต่อไปเป็ นการ
สร้างชุดสาธิต ซึ่งดําเนินการอย่างเป็ นระบบ ทําให้ได้ผลการสร้างดังนี้
1. ได้ ชุ ด สาธิ ต มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า ซึ่ งประกอบด้ ว ยมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแสตรง มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ 1 เฟส มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ
3 เฟสและคู่มือการใช้งาน

4. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
การในดําเนินการวิจยั นั้นผูว้ จิ ยั ได้ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนกระบวนการอย่างเป็ นระบบ ดังนี้
4.1 ศึกษาทฤษฎีสื่อการเรี ยนการสอนชุดสาธิต
4.2 ศึกษาทฤษฎีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

รู ปที่ 2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
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ผู้ประเมินท่ านที่

คะแนนเต็ม

หัวข้ อของการประเมิน

1
1.4 มีความสวยงามและเป็ น
ระเบียบ
1.5 ความแข็งแรงและปลอดภัย
รวม
คู่มือการใช้ ชุดสาธิต
2.1 คําอธิบายส่ วนประกอบของ
ชุดสาธิตชัดเจน
2.2 คําชี้แจง วิธีการใช้ชุดสาธิต
ชัดเจนเข้าใจง่าย
2.3 ขั้นตอนการสาธิตชัดเจนเข้าใจ
ง่าย
2.4 คําแนะนําในคู่มือชุดสาธิต
มีความชัดเจน
2.5 คู่มือการใช้งานมีความ
สมบูรณ์
รวม

รูปที่ 3 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส

ค่ าเฉลีย่
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4.20

ตารางที่ 4.2 ตารางการหาค่าเฉลี่ยรวม
ด้ านการประเมิน

รูปที่ 4 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
2. ผลการประเมินคุณภาพชุดสาธิ ตมอเตอร์ ไฟฟ้ า ซึ่ งประกอบด้วย
มอเตอร์ ไ ฟฟ้ ากระแสตรง มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า กระแสสลับ 1 เฟส มอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสสลับ 3 เฟส และคู่ มื อ การใช้ง าน จากผูเ้ ชี่ ย วชาญจํานวน
5 ท่ า น ที่ ส ามารถแสดงความคิ ด เห็ น ได้ต ามสภาพจริ ง ซึ่ งได้ผ ลการ
ประเมินคุณภาพดังนี้

ค่ าเฉลีย่

ตารางที่ 4.1 การประเมิ นคุณภาพของการสร้ างชุ ดสาธิ ตมอเตอร์ ไฟฟ้ า
และคู่มือการใช้งานชุดสาธิตมอเตอร์ไฟฟ้า
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ผู้ประเมินท่ านที่

คะแนนเต็ม

หัวข้ อของการประเมิน

ชุดสาธิต
1.1 ขั้นตอนการสาธิตชัดเจนเข้าใจ
ง่าย
1.2 ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน
และมองเห็นได้ชดั เจน
1.3 เหมาะกับการสอนแบบกลุ่ม
หรื อรายบุคคล

ผู้เชี่ยวชาญ

รวม

ค่ าเฉลีย่

21

109

4.36

22

105

4.20

1

2

3

4

5

ด้านสื่ อชุดสาธิต

22

22

21

23

คู่มือการใช้งาน

21

20

21

21

รวม

4.28

6. สรุ ปผลการวิจัย
ในการสร้างชุ ดสาธิ ตมอเตอร์ ไฟฟ้ าและคู่มือการใช้งานชุ ดสาธิ ต
มอเตอร์ไฟฟ้า ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปผลการดําเนินงานได้ดงั นี้
1. ได้ ชุ ด สาธิ ต จํา นวน 3 ชุ ด ได้ แ ก่ ชุ ด สาธิ ต มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแสตรง 1 ชุด ชุดสาธิ ตมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ 1 ชุด และชุดสาธิต
มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า กระแสสลับ 3 เฟส 1ชุ ด และได้จ ดั ทํา คู่ มื อ การใช้ง าน
ชุดสาธิตมอเตอร์ไฟฟ้า
2. ผลการประเมิ นคุ ณภาพของการสร้ างชุ ดสาธิ ตมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
และ คู่มือการใช้งานชุดสาธิ ตมอเตอร์ ไฟฟ้ าพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ ดี
(𝑥𝑥̅ = 4.28) ซึ่ งมีค่าสู งกว่าสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ในระดับ ดี (𝑥𝑥̅ มากกว่าหรื อ
เท่ากับ 3.51)

7. อภิปรายผลการดําเนินการวิจัย

จากการประเมินหาคุณภาพการสร้างชุ ดสาธิ ตมอเตอร์ ไฟฟ้ า และ
คู่ มื อ การใช้ง านชุ ด สาธิ ต มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า พบว่า มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ ดี
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(𝑥𝑥� = 4.28) ซึ่ งมีค่าสู งกว่าสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ในระดับดี (𝑥𝑥̅ มากกว่าหรื อ
เท่ากับ 3.51) จะเห็นได้ว่าคุณภาพของการสร้างชุ ดสาธิ ตนี้ อยู่ในเกณฑ์
ที่ ต้ งั ไว้ ซึ่ งจะทําให้เกิ ดผลดี ต่อการเรี ยนการสอน และมี ด้านเหมาะกับ
การสอนแบบกลุ่ ม หรื อ รายบุ ค คล มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพสู ง สุ ด
(𝑥𝑥̅ = 4.8) แสดงให้เห็นว่าสื่ อชุ ดสาธิ ตยังเป็ นสื่ อที่ใช้ประกอบการเรี ยน
การสอนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ หรื อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สูงขึ้น
ได้
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เครื่องตัดฟองน้าแบบอัตโนมัติส้าหรับการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์
Automatic cutting sponge machine for cultivation hydroponics
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องตัด
ฟองน้ าแบบอั ต โนมั ติ ส าหรั บ การปลู ก พื ช ไฮโดรโปนิ ก ส์ ตั ว เครื่ อ ง
ประกอบด้วยวงจรการทางาน 4 ส่วน ได้แ ก่ 1) ภาควงจรควบคุ มโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A ทาหน้าที่ควบคุมการทางานของวงจร
ภายในเครื่องตัดและเจาะฟองน้าแบบอัตโนมัติ 2) ภาคควบคุมมอเตอร์ ทา
หน้าที่ค วบคุ มการทางานของมอเตอร์ ใ นการเลื่อนชุดรับฟองน้า 3) ภาค
ควบคุมความร้อนของเส้นลวด แหล่ง จ่ายแรงดันไฟฟ้าและกระแสให้กั บ
ขดลวดที่ ใ ช้ ใ นการตั ด ฟองน้ า 4) แหล่ ง จ่ า ยไฟท าหน้ า ที่ แ ปลงไฟฟ้ า
กระแสสลับ 220 โวลต์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ เพื่อจ่ายให้กับวงจร
ในการออกแบบเครื่องตัดฟองน้าแบบอัต โนมัติสาหรับการปลูกพืชไฮโดร
โปนิกส์ สามารถตัดฟองน้าได้ 3 ขนาด คือ ขนาดที่ 1 เท่ากับ 2.5 ซม. x 2.5
ซม. x 2.5 ซม. ขนาดที่ 2 เท่ากับ 3 ซม. x 3 ซม. x 2.5 ซม. และขนาดที่ 3
เท่ากับ 4 ซม. x 4 ซม. x 2.5 ซม. จากการทดสอบประสิทธิภาพพบว่า เครื่อง
ตัดฟองน้าแบบอัตโนมัติสาหรับการเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ สามารถ
ทางานได้ตามขอบเขตที่กาหนด คิดเป็นค่าประสิทธิภาพสูงกว่าร้อยละ 80
คาสาคัญ: เครื่องตัดฟองน้า,การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์

Abstract
This research article aims to design and create automatic sponge
cutting machines for cultivation hydroponics. The machine consists of 4
working circuits, 1) The microcontroller control circuit board
PIC16F877A controls the operation of internal circuits, automatic cutting
and punching, 2) motor control circuits Acting to control the operation
of the sponge to move the set. 3) Heat control of the wire. Here, pay the
voltage and current to the wire used to cut the sponge. 4) The power
supply serves to convert 220 volts AC to 12 volts DC power to supply to
the circuit. In the design of automatic sponge cutting machines for
hydroponics crops ie the sponge can be cut into 3 sizes, 1), 2.5 cm x 2.5

cm x 2.5 cm, 2) equals 3 cm x 3 cm x 2.5 cm and size 3 Equal to 4 cm x
4 cm x 2.5 cm from the performance test found that Automatic sponge
cutting machine for cultivation hydroponics. That can work according to
the specified limits Accounted for more than 80 percent efficiency

Keywords: Sponge cutting machine, Cultivation hydroponics

1. บทน้า
ในปั จ จุ บั น การปลู ก พื ช โดยไม่ ใ ช้ ดิ น หรื อ แบบไฮโดรโปนิ ก ส์
(Hydroponics) เป็นการปลูก พืช อีก วิธีห นึ่ง ที่ก าลัง ได้รั บความนิ ย มกั น
อย่างแพร่หลาย เนื่องจากการเพาะปลูกสามารถหาวัสดุได้ง่าย เช่น ฟองน้า
เป็นต้น ฟองน้าที่ใช้ในระบบไฮโดรโปนิกส์ ที่นับวันจะมีบทบาทมาก
ยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากฟองน้าเป็นวัสดุเพราะปลูกที่มีเนื้อพรุน เบา มีการ
อุ้มน้าปานกลาง เพื่อให้มีออกซิเจนในการหายใจของรากพืช และสามารถ
ใช้เป็นวัสดุเพาะกล้าได้ทั้งฤดูร้อนและฤดูฝน ราคาถูก การย่อยสลายง่าย
หาได้ ต ามท้ อ งตลาดทั่ ว ไป และสะดวกในการเพาะปลู ก [1] แต่ ยั ง มี
ข้อจากัดในขั้นตอนการทาวัสดุในการเพาะปลูก ซึ่งจะใช้แรงงานคนใน
การทาแต่ละขั้นตอน เช่น การวัดขนาดฟองน้า การตัดหรือกรีดๆฟองน้า
และการเจาะรูเพื่อใส่เมล็ดพืช ซึ่งแต่ละขั้นตอนก็จะใช้เวลาพอสมควร
ในการใช้แ รงงานคนในการตัดฟองน้าเพื่อใช้เ พาะเมล็ดพันธ์ นั้ น
ค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการทาแต่ะละขั้นตอนนานพอสมควร [2] บางครั้ง
อาจจะต้องมีการจ้างแรงงานเพิ่มเพื่อให้ทันต่อการผลิตผล เมื่อต้องการ
เพาะปลูกในเวลาที่จากัด หรือต้องการที่จะเพาะปลูกเป็นจานวนมาก
ดัง นั้น ผู้วิจัย จึง มีแนวคิ ดที่จะออกแบบและสร้างเครื่องตั ดฟองน้า
แบบอัตโนมัติ สาหรับการปลูก พืช ไฮโดรโปรนิก ส์ เพื่อลดระยะเวลา
ขั้นตอนในการทาโดยใช้แรงงานคนในการตัดวัสดุ (ฟองน้า) ที่ใช้ในการ
เพาะปลูกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเพาะปลูกและความแม่นยาใน
การตัดแบบอัตโนมัติ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องตัดฟองน้าแบบอัตโนมัติสาหรับการ
เพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์
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3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 สามารถตัดฟองน้า 1 แผ่น ขนาดกว้าง 12.6 เซนติเมตร ยาย 30
เซนติเ มตร ให้ เ ป็นขนาดกว้าง 2.5 เซนติเ มตร ยาย 2.5 เซนติเ มตร ได้
จานวน 60 ชิ้น ในเวลา 3 นาที
3.2 สามารถตัดฟองน้า 1 แผ่น ขนาดกว้าง 12.6 เซนติเมตร ยาว 30
เซนติเมตร ให้เป็นขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร ได้จานวน
40 ชิ้น ในเวลา 3 นาที
3.3 สามารถตัดฟองน้า 1 แผ่น ขนาดกว้าง 12.6 เซนติเมตร ยาว 30
เซนติเมตร ให้เป็นขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร ได้ จานวน
21 ชิ้น ในเวลา 3 นาที
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ท ากล่ อ งควบคุ ม เพื่ อ ให้ มี ค วามสวยงาม และสามารถถอดออกจาก
ตัวเครื่องเพื่อนามาแก้ไขปรับปรุงได้ โครงสร้างเครื่องตัดฟองน้าแบบ
อัตโนมัติ ซึ่งขนาดของตัวเครื่องมีความกว้าง 30 เซนติเมตร ความยาว 130
เซนติเมตร ความสูง 70 เซนติเมตร ดังรูปที่ 1

4. ขอบเขตของการวิจัย
1. มีฟองน้า ขนาดความกว้าง 12.6 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร และ
สูง 2.5 เซนติเมตร
2. สามารถตัดฟองน้า 1 แผ่น ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้าง 2.5
เซนติเมตร ยาว 2.5 เซนติเมตร และสูง 2.5 เซนติเมตร
3. สามารถตัด ฟองน้า 1 แผ่น ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด กว้าง 3
เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร และสูง 2.5 เซนติเมตร
4. สามารถตัดฟองน้า 1 แผ่น ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด กว้าง 4
เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร และสูง 2.5 เซนติเมตร

รูปที่ 1 ภาพการออกแบบเครื่องตัดฟองน้าสาหรับปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์แบบอัตโนมัติ

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้เครื่องตัดฟองน้าแบบอัตโนมัติ สาหรับการเพาะปลูกพืชไฮโดร
โปนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไป
รูปที่ 2 การวางตาแหน่งและส่วนประกอบของตัวเครื่อง

6. การออกแบบ
จากการศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้ทาการออกแบบ
เครื่องตัดฟองน้าแบบอัตโนมัติสาหรับการปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์ ซึ่งมี
กระบวนการดังนี้
6.1 การออกแบบโครงสร้าง เพื่อให้ได้เครื่องตัดฟองน้าแบบอัตโนมัติ
ที่มีค วามแข็ ง แรงสวยงามและมี น้าหนัก เบา เมื่อติดตั้ง อุป กรณ์ เ ข้ า ไป
เพิ่มเติม ซึ่งโครงสร้างประกอบไปด้วย มอเตอร์ขนาด 12 V 3 A จานวน 3
ตัว บล็อกตัดฟองน้าจานวน 2 บล็อก สายพานลาเลียงจานวน 1 เส้น โดย
มอเตอร์ตัวที่ 1 จะทาหน้าที่ขับเคลื่อนสายพานเพื่อลาเลียงฟองน้า มอเตอร์
ตัวที่ 2 จะทาหน้าที่ขับเคลื่อนในส่วนของบล็อกตัดในส่ว นที่ 1 มอเตอร์
ตัวที่ 3 จะทาหน้าที่ขับเคลื่อนในส่วนของบล็อกตัดในส่วนที่ 2 ส่วนชั้น
ล่างทาการออกแบบเพื่อเป็นชั้นไว้สาหรับรองรับ กล่องพลาสติกสาหรับ
ใส่วงจรควบคุ มต่าง ๆ ของเครื่อง และทาการออกแบบกล่องสาหรับ
ควบคุมการเปิด-ปิด การทางานของเครื่อง โดยใช้แผ่นอะคริลิกใสในการ

6.2 การออกแบบวงจรควบคุมเครื่องตัดฟองน้า
หลังจากการออกแบบตัวเครื่องเสร็จแล้ว กระบวนการต่อไปเป็นการ
ออกแบบวงจรควบคุมการทางานของเครื่อง ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมของวงจรควบคุมเครื่องตัดฟองน้าแบบอัตโนมัติ
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จากรูปที่ 3 คือการออกแบบวงจรควบคุมเครื่องตัดฟองน้าแบบอัตโนมัติ
ซึ่งจะประกอบไปด้วย 5 ส่วน ได้แก่
1. แหล่งจ่ายไฟฟ้า มีหน้าที่จ่ายพลังงานหลักให้แก่วงจรต่าง ๆ
2. วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) มีหน้าที่ประมวลผลคาสั่งที่
รับและสร้างสัญญาณควบคุมมอเตอร์
3. เซนเซอร์ตรวจจับ (Sensor) มีหน้าที่ตรวจจับวัตถุ แล้วส่งสัญญาณ
ที่เป็นค่าที่รับได้ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อทาการประมวลผล
4. วงจรควบคุ มมอเตอร์ (Drive) มีห น้าที่รับสัญญาณควบคุ ม จาก
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และนาสัญญาณไปควบคุมทิศทางของมอเตอร์
หรือเรียกว่า วงจรขับมอเตอร์
5. มอเตอร์กระแสตรง มีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานจล
ซึ่งมอเตอร์ทั้ง 3 ตัว มีหน้าที่ ดังนี้
- มอเตอร์ตัวที่ 1 มีหน้าที่ขับเคลื่อนสายพานลาเลียง
- มอเตอร์ตัวที่ 2 มีหน้าที่ขับเคลื่อนบล็อกตัดฟองน้า
- มอเตอร์ตัวที่ 3 มีหน้าที่ขับเคลื่อนบล็อกเจาะฟองน้า

ตารางที่ 1 ผลการทดลองการตัดฟองน้า 1 แผ่น ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด 2.5 เซนติเมตร ยาว 2.5 เซนติเมตร และสูง 2.5 เซนติเมตร

7. ผลของการวิจัย

จากตารางที่ 1 สามารถหาค่าเฉลี่ยของการตัดฟองน้า ทั้งหมด
จานวน 10 ครั้ง ได้จานวนชิ้นฟองน้า 46 ชิ้น ต่อ 1 นาที

จากการออกแบบเครื่องตัดฟองน้าแบบอัตโนมัติสาหรับการปลูกพืช
ไฮโดรโปรนิกส์ ขั้นตอนนี้เป็นการสร้างเครื่องตัดฟองน้า ซึ่งผลการสร้าง
ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 ผลการการสร้างเครื่องตัดฟองน้าแบบอัตโนมัติสาหรับการปลูก
พืชไฮโดรโปรนิกส์

8. ผลการหาประสิทธิภาพงานวิจยั

ครัง
ที่

จ้านวน
ฟองน้า

จ้านวน
ชิน

ใช้เวลา
(นาที)

เฉลี่ย
จ้านวนชิน
ต่อ 1 นาที

ผลการ
ทดลอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

1.18
1.12
1.15
1.18
1.18
1.19
1.17
1.18
1.19
1.18

46
50
48
46
46
46
47
46
46
46

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

หมาย
เหตุ

แก้ไข

ตารางที่ 2 ผลการทดลองการตัดฟองน้า 1 แผ่น ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร และสูง 2.5 เซนติเมตร
ครัง
ที่

จ้านวน
ฟองน้า

จ้านวน
ชิน

ใช้เวลา
(นาที)

เฉลี่ย
จ้านวนชิน
ต่อ 1 นาที

ผลการ
ทดลอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

1.15
1.18
1.17
1.12
1.18
1.18
1.18
1.19
1.18
1.16

32
30
31
33
30
30
30
30
30
31

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

หมาย
เหตุ

แก้ไข

จากตารางที่ 2 สามารถหาค่ า เฉลี่ย ของการตั ดฟองน้ า ทั้ ง หมด
จานวน 10 ครั้ง ได้จานวนชิ้นฟองน้า 30 ชิ้น ต่อ 1 นาที

จากการออกแบบและสร้างเครื่องตัดฟองน้าแบบอัตโนมัติสาหรับ
การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์ ดังรูปที่ 4 ขั้นตอนต่อไปเป็นการทดสอบการ
ท างานของเครื่ อ งในการตั ด ฟองน้ าตามขนาดต่ า ง ๆ เพื่ อ ทดสอบ
ประสิทธิภาพ ซึ่งผลการทดสอบได้ผลดังนี้
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ตารางที่ 3 ผลการทดลองการตัดฟองน้า 1 แผ่น ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร และสูง 2.5 เซนติเมตร
ครัง
ที่

จ้านวน
ฟองน้า

จ้านวน
ชิน

ใช้เวลา
(นาที)

เฉลี่ย
จ้านวนชิน
ต่อ 1 นาที

ผลการ
ทดลอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.19
1.18
1.16

16
16
16
16
16
16
16
16
16
17

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

หมาย
เหตุ

4. ควรมี ก ารพั ฒ นาเส้ น ลวดที่ ใ ช้ ใ นการตั ด ฟองน้ า เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการตัด
5. ควรมีการปรับปรุงสายพานลาเลียง รางเลื่อนสายพาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในขั้นตอนการลาเลียงฟองน้า
6. ควรมีการปรับปรุงให้มีบล็อกใส่แผ่นฟองน้า เพื่อประคองฟองน้า
เข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนตัดฟองน้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

11. เอกสารอ้างอิง

แก้ไข

จากตารางที่ 3 สามารถหาค่าเฉลี่ยของการตัดฟองน้า ทั้งหมด จานวน
10 ครั้ง ได้จานวนชิ้นฟองน้า 16 ชิ้น ต่อ 1 นาที

[1] พรพิ ษ ศรี ส กุ ล . ปลู ก ผั ก ไฮโดร โป นิ ก ส์ . เ ข้ าถึ ง ได้ จ าก :
http://hilight.kapook.com/view/84880/
[2] สุ ริ ย า ท ว น ท อ ง . ส ย า ม ไ ฮ โ ด ร โ ป นิ ก ส์ . เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก :
http://hydroponics.thaifitway.com
[3] ธัญชนก หงส์ทอง. ผักไฮโดรโปนิกส์. เข้าถึงได้จาก : http://frynn.com
[4] บ้ า น ส บ า ย . ก า ร ป ลู ก ผั ก ไ ฮ โ ด ร โ ป นิ ก ส์ . เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก :
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[5] ว ร ทั ศ น์ วั ช ร ว สี . ก า ร เ ก ษ ต ร ข อ ง ไ ท ย . เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก :
http://gms.oae.go.th/ZShow.asp?ArticleID=105/http://www.h2ohyd
rogarden.com

9. สรุปผลการด้าเนินงานวิจัย
งานวิจัย นี้มีวัตถุประสงค์เ พื่อออกแบบและสร้างเครื่องตัดฟองน้า
แบบอัตโนมัติสาหรับการเพาะปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ จากผลการหา
ประสิทธิภาพการตัดฟองน้าดังแสดงในตารางที่ 1 เป็นการตัดฟองน้า 1
แผ่น ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2.5 เซนติเมตร ยาว 2.5 เซนติเมตร และ
สูง 2.5 เซนติเ มตร ตารางที่ 2 เป็นกาตัดฟองน้า 1 แผ่น ให้เป็นสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ขนาด กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร และสูง 2.5 เซนติเมตร
และตารางที่ 3 เป็นการตัดฟองน้า 1 แผ่น ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด
กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร และสูง 2.5 เซนติเมตร พบว่าเครื่อง
ตัดฟองน้าแบบอัตโนมัติสามารถทางานได้ตามสมมุติฐานและขอบเขตที่
กาหนด

10. ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาเครื่องตัดฟองน้าแบบอัตโนมัติให้สามารถใช้ง านได้
เต็มประสิทธิภาพนั้น ผู้จัดทามีข้อเสนอแนะในการพัฒนาดังต่อไปนี้
1. ควรมีตัววัดกระแสและแรงดันของแบตเตอรี่ เพื่อให้ทราบว่ ามี
กระแสและแรงดันภายในแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งจ่ายพลังงานหลักให้กับ
ลวดที่ใช้ในการตัดฟองน้า
2. ควรปรับปรุงให้มีเซนเซอร์ การเริ่มทางานหลักในขั้นตอนแรก
ของการตัดฟองน้าแทนการกดปุ่มรีเซต
3. ควรปรับปรุงหรือเพิ่มวงจรตรวจสอบความร้อนของเส้นลวดที่ใช้
ในการตัดฟองน้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการตัด
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The Model of Automatic Control of Smart Water Supply Wireless Network based on Multi-Sensor
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บทคัดย่อ

งานวิ จ ัย นี้ มี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ ออกแบบและสร้ า งระบบจํา ลอง
การควบคุมการจ่ายนํ้าอัตโนมัติที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพความชื้นในดิ น
สําหรับการทําการเกษตรบริ เวณกว้าง เพื่อใช้ควบคุ มความชื้ นในแปลง
เกษตรจําลองการจ่ายนํ้าย่อยจํานวน 4 พื้นที่ โดยในแต่ละพื้นที่ ย่อยจะมี
แผงควบคุมย่อย (slave) ทําหน้าที่ควบคุมการเปิ ดปิ ดของโซลินอยด์วาล์ว
เพื่อสั่งวาล์วนํ้าปล่อยนํ้าแบบกระจายหยดนํ้าจากด้านบนสู่ ดา้ นล่าง และ
ส่ งสัญญาณค่าความชื้ นจากชุ ดเซนเซอร์ ท้ งั หมด 4 ตัว ผ่านระบบไร้สาย
ไปยังแผงควบคุมหลัก (Master) ซึ่ งจะทําการเก็บข้อมูลค่าความชื้ น พื้นที่
วันและเวลา ลงหน่ วยความจําเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเป็ นฐานข้อมูล
ของการทํางานทั้งหมด การคํานวณการปล่อยนํ้าโปรแกรมจะคํานวณหา
ค่าเฉลี่ยให้ได้จุดที่สมดุลซึ่ งเป็ นปริ มาณการจ่ายนํ้าที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้
การเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพนํ้ าหนั ก เฉลี่ ย หลายเซ็ น เซอร์ เพื่ อ ที่ จ ะสั่ ง ให้
โซลินอยด์วาล์วปล่อยนํ้าได้อย่างเหมาะสม ผลการทดลองระบบจําลอง
การควบคุมอัตโนมัติแบบไร้สายของโครงข่ายการจ่ายนํ้าอย่างชาญฉลาด
สําหรับการทําการเกษตรบริ เวณกว้างสามารถใช้งานตามสอดคล้องกับ
เงื่อนไขที่ต้งั ไว้
คําสําคัญ : โครงข่ ายการจ่ า ยนํ้า ไร้ ส าย, นํ้า หนัก เฉลี่ ย หลายเซ็ น เซอร์ ,
ระบบควบคุมอัตโนมัติการทําเกษตรบริ เวณกว้าง

Abstract

The objectives of this project are to design and built the model of
automatic control system of water supplying for the large agriculture
area depends on the humidity for 4 areas farm model. For each sub
areas, the solenoid valve has been controlled by the slave panel for

controlling the water supply irrigation. Then, the humidity values from
4 sensors will be transmitted by wireless network to master panel and
collected the humidity, number of sub area, date and time into memory
card for analysis and the data base. The calculation of average weight
optimization values of humidity form multi-sensors will be used for the
controlling optimum conditions of when solenoid valve closed and
open. The results show that the model of water supplying depends on
humidity for the large agriculture area works well correspondence all of
the objectives.
Keywords: water supply wireless network, multi-sensor, average weight
optimization, automatic control for the large agriculture

1. บทนํา

ในส่ ว นของการเกษตรที่ สํ า คัญ คื อ นํ้ า เมื่ อ ต้ อ งมี ก ารบริ หาร
การจัดสรรนํ้าเพื่อการปลูกพืชที่กินบริ เวณกว้างที่มีพ้ืนที่ยอ่ ย ๆ ที่มีความ
ต้องการนํ้าไม่เท่ากันอันอาจเกิดเนื่ องมาจากการปลูกพืชต่างชนิ ดกันหรื อ
เกษตรผสมผสาน หรื อ สภาพแวดล้อ มของพื้ น ที่ ย่อ ย ๆ ที่ แตกต่ างกัน
เป็ นต้ น การจ่ า ยนํ้ าที่ ไ ม่ เพี ย งพอกั บ ความต้ อ งการจะทํา ให้ พื ช ไม่
เจริ ญเติบโต หรื อถ้าจ่ายนํ้าให้ในปริ มาณที่เกินความต้องการนอกจากจะ
ทําให้การเพาะปลูกเสี ยหายจากการเน่ าตายของพืช ยังเป็ นการสิ้ นเปลือง
ทรัพยากรทั้งนํ้าและไฟฟ้าที่ควบคุมระบบอีกด้วย
ระบบการควบคุ ม การจ่ ายนํ้าอัต โนมัติ ซ่ ึ งมี ก ารพัฒ นาและวิ จ ัย
เรื่ อยมา เริ่ มจากการให้น้ าํ ตามเวลาที่กาํ หนด และติดตัวตรวจรู ้ต่าง ๆ เช่น
ตัวตรวจจับ ความชื้ น อุ ณ หภู มิ เป็ นต้น ผลงานเหล่ านี้ ได้ถูกคิ ดค้น และ
พัฒนาขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ ความสะดวกสบาย ที่สาํ คัญโดยเฉพาะใน
เรื่ องของความชื้นที่เหมาะสมที่สุดสําหรับพื้นชนิ ดนั้น ๆ ระบบการให้น้ าํ
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พืชในปั จจุบนั ก็มีหลายวิธี โดยส่ วนใหญ่มกั จะใช้การจ่ายนํ้าในลักษณะ
หัวรดนํ้าแบบฝอยหรื อสปริ งเกอร์ ที่ควบคุมการเปิ ดปิ ดวาล์วแบบไฟฟ้ า
ในการออกแบบการควบคุมการจ่ายนํ้าอัตโนมัติในการทําเกษตรบริ เวณ
กว้างจะแบ่งการควบคุมการจ่ายนํ้าเป็ นพื้นที่ยอ่ ย ๆ ซึ่ งเป็ นลักษณะโหนด
การควบคุ มที่ รวมกันเป็ นโครงข่ายการทํางาน โดยจะใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี ก ารสื่ อสารไร้ ส าย เพื่ อ ลดต้ น ทุ นการผลิ ต เรื่ องของ
สายนําสัญญาณ การติดตั้ง และการบํารุ งรักษา
การบริ หารจัดการนํ้าเป็ นศาสตร์ อย่างหนึ่ งที่มีความจําเป็ นอย่างยิ่ง
กับงานเกษตรกรรม ในการทําการเกษตรเชิ งอุ ตสาหกรรมที่ มีการผลิ ต
ขนาดใหญ่ จะใช้พ้ืนที่บริ เวณกว้าง ยิง่ จําเป็ นอย่างสู งที่ตอ้ งมีการวางแผน
ออกแบบการจัดการนํ้าให้เพียงพอกับความต้องการเป็ นใช้ประโยชน์ให้
คุม้ ค่าที่สุดเพื่อเป็ นการประหยัดทรัพยากร ดังนั้นจึงมีงานวิจยั ที่ตอ้ งการ
สร้างผังในการจัดการนํ้า เช่น การแบ่งการจ่ายนํ้าเป็ นส่ วน ๆ เพื่อควบคุม
ระบบการจ่ายนํ้าในแต่ละส่ วนให้สมดุล [1 - 2] ซึ่ งได้พฒั นาการควบคุม
การจ่ายนํ้าให้สมดุล การออกแบบการควบคุ มการจ่ายนํ้าในแต่ละพื้นที่
ย่อ ยจะออกแบบให้ได้ป ริ ม าณการจ่ ายนํ้าที่ เหมาะสมที่ สู งสุ ด ด้ว ยการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพนํ้าหนั ก เฉลี่ ย หลายเซนเซอร์ (multi-sensor average
weight optimization) [3 - 5] ซึ่ งเทคนิ คการหาค่าเหมาะสมที่สุดที่คาํ นวณ
ค่านํ้าหนักตามความสําคัญ ที่ กาํ หนดให้ แล้วทําการคํานวณหาค่ าเฉลี่ ย
จากนั้นนําไปโปรแกรมและสัง่ การจ่ายนํ้าจากระยะไกลทําให้ได้โครงข่าย
การจ่ายนํ้าที่มีควบควบคุมสัง่ การอย่างชาญฉลาด
ในงานวิจยั นี้ จึงได้ทาํ การออกแบบการควบคุมการจ่ายนํ้า โดยแบ่ง
การควบคุ มเป็ นพื้ น ที่ ย่อย ๆ ซึ่ งจะออกแบบให้ได้ปริ มาณการจ่ ายนํ้าที่
เหมาะสมที่สุดด้วยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพนํ้าหนักเฉลี่ยหลายเซนเซอร์ ซึ่ ง
เป็ นเทคนิ คการหาค่าเหมาะสมที่สุดที่คาํ นวณค่านํ้าหนักตามความสําคัญ
ที่กาํ หนดให้แล้วทําการคํานวณเฉลี่ยหาค่านําไปโปรแกรมและสัง่ การจ่าย
นํ้าจากระยะไกลทําให้ได้โครงข่ายการจ่ายนํ้าที่มีการควบคุมสั่งการอย่าง
ชาญฉลาด

ถ่ ว งนํ้ าหนั ก เฉลี่ ย ซึ่ งเกี่ ย วเนื่ อ งกับ ค่ า เวคเตอร์ ก ารถ่ ว งนํ้ าหนั ก ด้ ว ย
vi ∈ [0,1]

n

และมีค่า ∑ vi = 1 ดังนั้น
i =1

n

WA(a1 ,..., an ) = ∑ vi ai

โดยที่ ai คื อ ค่ าที่ วดั ได้จ ากเซนเซอร์ ค วามชื้ น และ vi คื อ ค่ าการถ่ ว ง
นํ้าหนัก ค่าการถ่วงนํ้าหนักเฉลี่ยที่ได้ (WA) จะเป็ นตัวตัดสิ นใจในการ
เปิ ดปิ ดวาล์วนํ้าแต่ ละตัวเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความชื้ น ของแต่ ละ
แปลง

3. แนวคิดการออกแบบการควบคุม

แนวคิดการออกแบบการควบคุมอัตโนมัติระบบนํ้าด้วยโครงข่าย
เซนเซอร์ แ บบไร้ ส ายด้ว ยการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพนํ้าหนั ก เฉลี่ ย หลาย
เซนเซอร์อย่างชาญฉลาด แสดงดังรู ปที่ 1
การทํางานในส่ วนของแผงควบคุ มหลักแสดงดังรู ปที่ 2 และการ
ทํางานในส่ วนแปลงย่อย แสดงดังรู ปที่ 3 ทํานองเดียวกันกับแปลงย่อย B
C และ D โดยใช้เซนเซอร์ วดั ความชื้นจํานวน 4 ตัวส่ งข้อมูลอนาลอกไป
ยังแผงควบคุมย่อยที่ มีไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino uno และส่ งผ่าน
ข้อ มู ล ทั้งหมดผ่านระบบสื่ อ สารไร้ ส ายความถี่ สู ง 2.4GHz nRF24L01
พร้ อ มทั้ งเป็ นตั ว ควบคุ ม การเปิ ดปิ ดวาล์ ว นํ้ าโดยมี LCD ส่ วนตั ว
แผงควบคุมหลักใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ และระบบสื่ อสารไร้สายเบอร์
เดี ยวกัน ทําหน้าที่ รับ ข้อ มู ล แบบ real time และเก็บ ข้อ มู ล ไว้ที่ RTC &
Data Logger เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป

2. การเพิม่ ประสิ ทธิภาพนํา้ หนักเฉลีย่ หลายเซนเซอร์

การควบคุ ม ระบบการจ่ า ยนํ้าในระบบนํ้า หยดแบบดั้ง เดิ ม เป็ น
ระบบควบคุ ม แบบวงรอบเปิ ดซึ่ งการออกแบบง่ า ยไม่ ซับ ซ้ อ นแต่ ไ ม่
สามารถชดเชยความผิดพลาดทางเอาต์พุตได้ตามที่ตอ้ งการ ดังนั้นจึงมี
การประยุกต์ทฤษฎี ระบบควบคุ มวงปิ ดโดยมีการพัฒนาให้การควบคุ ม
ระบบการจ่ายนํ้าให้เป็ นระบบวงรอบปิ ดที่สามารถชดเชยความผิดพลาด
ทางเอาต์พุตให้มีค่าความต้องการที่ กาํ หนดไว้ทางอิ นพุตได้ โดยใช้ตวั
ตรวจรู ้หรื อเซนเซอร์ เป็ นโครงข่ายเซนเซอร์ แบบไร้ สาย และใช้เทคนิ ค
การหาค่ าเหมาะสมที่ สุ ด ที่ ค ํา นวณค่ า นํ้าหนั ก ตามความสํ า คัญ ที่ ผู ้ใ ช้
กําหนดให้ โดยกําหนดดังสมการต่อไปนี้ เมื่อ WA : R n → R เป็ นค่าการ

(1)

i =1

รู ปที่ 1 ระบบจําลองการควบคุมการจ่ายนํ้าสําหรับการทําการเกษตร
บริ เวณกว้าง
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รูปที่ 2 การทํางานในส่ วนของแผงควบคุมหลัก

การทดสอบกับระบบจําลองแปลงทดสอบทั้งหมด 4 แปลง ขนาด
แปลงละ 1x2 เมตรโดยทําการเก็ บ ข้อ มู ล ตั้ง แต่ เวลา 8.00 น.-17.00น.
ผลค่าความชื้นของแปลง A, B, C และ D แสดงในรู ปที่ 4 (ก) (ข) (ค) และ
(ง) ตามลําดับ ค่ าเฉลี่ ย จากการถ่ ว งนํ้าหนักของแต่ ล ะแปลงแสดงเป็ น
เส้นประสี ดาํ จะเป็ นค่าที่กาํ หนดการเปิ ดปิ ดของวาล์วนํ้า โดยค่าความชื้ น
ที่ต้ งั ไว้คือ 50% จากกราฟพบว่าค่าเฉลี่ยการถ่วงนํ้าหนักนี้ จะมีแนวโน้ม
เข้าสู่ ค่าความชื้ นที่ ต้ งั ไว้ ส่ วนค่าความชื้ นที่ เพิ่ มขึ้ นเมื่ อเวลาผ่านไปเป็ น
ผลจากความชื้นสะสมและสภาพอากาศเวลาช่วงเย็นนั้นอุณหภูมิลดลง จึง
เกิดการระเหยความชื้นน้อยลง
ตารางที่ 1 การวัดตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นจากชุดเซ็นเซอร์

รู ปที่ 3 การทํางานในส่ วนของแผงควบคุมย่อยที่อยูใ่ นแต่ละแปลง
ในส่ วนการควบคุ มที่ แผงควบคุ มย่อย จะใช้ค่าการตัดสิ น ใจจาก
ค่าการถ่วงนํ้าหนักเฉลี่ย หลักการเลือกค่าการถ่วงนํ้าหนักนั้นจะพิจารณา
จากค่าความชื้นในอดีตที่ผา่ นมา เมื่อพบว่าค่าที่เซนเซอร์ใดมีความชื้นมาก
ก็จะให้ค่าการถ่วงน้อย ส่ วนถ้าความชื้ นน้อยก็จะให้ค่าการถ่ วงนํ้าหนัก
มาก เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเฉลี่ยนํ้าหนักจากเซนเซอร์ ท้ งั หมด ทําให้
การจ่ายนํ้าในแปลงนั้นไม่ถูกเซนเซอร์ ใดเซนเซอร์ หนึ่ งถ่วงมากเกิ นไป
และส่ งผลให้ตวั ตัดสิ นใจในการเปิ ดปิ ดวาล์วนํ้าที่ไม่เหมาะสมกับแปลง
นั้น ๆ

4. ผลการทดสอบ

ปริ มาณ
นํ้าในดิน
ml.

#4

แรงดัน
เฉลี่ย (V)

เปอร์เซ็นต์
ความชื้น
ของดิน(%)

#1

#2

#3

0

4.85

4.72

4.61

4.33

4.6275

0

10

4.81

4.53

4.44

4.12

4.475

1

20

4.7

4.68

4.7

4.07

4.5375

7

30

4.62

4.57

4.58

3.97

4.435

11

40

4.24

4.35

4.01

3.55

4.0375

16

50

3.84

4.15

3.72

2.88

3.6475

37

60

2.8

2.34

2.78

2.36

2.57

64

70

1.65

1.78

1.6

1.55

1.645

89

80

1.52

1.48

1.49

1.39

4.6275

100

แรงดันที่วดั ได้จาก Sensor (V)

(ก) ค่าความชื้นของแปลง A

การทดสอบการตั้งค่าเปอร์ เซ็ นต์ความชื้ น (%) หาได้จากการนํา
ค่ าตํ่าสุ ด และสู งสุ ด ที่ ส ามารถหาได้จากการตั้งค่ า โดยครั้ งแรกไม่ ต้อ ง
เสี ยบลงนํ้าจะได้ค่าสู งสุ ด ครั้งที่ สองเสี ยบโพรบลงในนํ้าจะได้ค่าตํ่าสุ ด
นําเซนเซอร์ ปักลงในแก้วที่มีดินแห้งจํานวน 9 แก้ว เติมนํ้าในปริ มาณนํ้า
ดังแสดงดังตารางที่ 1 ทําการบันทึกค่าแรงดันจากเซนเซอร์ แต่ละตัวแล้ว
หาค่าเฉลี่ยเพื่อกําหนดเป็ นค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นในดิน

(ข) ค่าความชื้นของแปลง B
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(ค) ค่าความชื้นของแปลง C

การเกษตรบริ เวณกว้างเพื่ อใช้ค วบคุ มความชื้ น ในแปลงเกษตรจําลอง
การจ่ ายนํ้า ย่อ ยจํานวน 4 แปลง โดยในแต่ แ ปลงจะมี แผงควบคุ ม ย่อ ย
เพื่ อสั่ งวาล์ว นํ้าปล่ อยนํ้า และส่ งสัญ ญาณค่ าความชื้ น จากชุ ดเซนเซอร์
ทั้งหมด 4 ตัว ระบบสื่ อสารไร้สายความถี่ สูง 2.4GHz ไปยังแผงควบคุ ม
หลัก ซึ่ งจะทําการเก็บข้อมูล การทดสอบกับระบบจําลองแปลงทดสอบ
ทั้งหมด 4 แปลงโดยทําการเก็บข้อมูลตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.00 น. ผลค่า
ความชื้นตามค่าเฉลี่ยจากการถ่วงนํ้าหนักของแต่ละแปลง มีแนวโน้มเข้าสู่
ค่าความชื้ นที่ ต้ งั ไว้ การรับส่ งค่ าความชื้ นจากแผงควบคุ มย่อยไปที่ แผง
หลัก แต่ เกิ ด การหน่ ว งเวลาเล็ก น้อ ย ผลการทดลองระบบจําลองการ
ควบคุ มอัตโนมัติแบบไร้ ส ายของโครงข่ ายการจ่ ายนํ้าอย่างชาญฉลาด
สําหรับการทําการเกษตรบริ เวณกว้างสามารถใช้งานตามสอดคล้องกับ
เงื่อนไขที่ต้ งั ไว้

6. กิตติกรรมประกาศ

(ง) ค่าความชื้นของแปลง D
รูปที่ 4 ผลค่าความชื้นของระบบจําลองการควบคุมการจ่ายนํ้าสําหรับการ
ทําการเกษตรบริ เวณกว้าง
เวลา(วินาที)

รู ป ที่ 5 ระยะเวลาการรั บ -ส่ งข้อ มู ล ระหว่างแผงควบคุ ม หลัก และแผง
ควบคุมย่อย
ในการทดสอบการรั บ ส่ งค่ าความชื้ น จากแผงควบคุ ม ย่อ ยไปที่
แผงหลักนั้นไม่เกิดค่าผิดพลาดของข้อมูลความชื้น แต่เกิดการหน่วงเวลา
ซึ่ งทําการส่ งข้อมูลทุก ๆ 15 นาทีเป็ นจํานวน 37 ข้อมูล ระยะเวลาการส่ ง
ข้อมูลแต่ละครั้งแสดงในรู ปที่ 5 โดยมีค่าเฉลี่ยการรับส่ งข้อมูลอยูท่ ี่ 3.03
วินาที

5. สรุ ป

บทความนี้ได้นาํ เสนอการสร้างระบบจําลองการควบคุมการจ่ายนํ้า
อัต โนมัติ ที่ เปลี่ ย นแปลงตามสภาพความชื้ น ในดิ น สํ า หรั บ การทํา

ขอขอบคุ ณ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอี ส าน วิท ยาเขต
ขอนแก่น และสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม ผูใ้ ห้
การสนับสนุนในการทํางานวิจยั ในทุกด้าน
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ระบบเฝ้าระวังการเกิดเชื้อราในดินสํ าหรับการปลูกมะเขือเทศภายในโรงเรื อน
โดยใช้ เครื อข่ ายเซนเซอร์ ไร้ สาย
Monitoring System on Fungal Diseases in Soil for Growing Greenhouse Tomatoes
by using Wireless Sensor Network
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บทคัดย่อ

งานวิจ ัย นี้ เสนอการออกแบบระบบเฝ้ าระวัง ปั จ จัย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
เชื้อราในดินสําหรับการปลูกมะเขือเทศภายในโรงเรื อนโดยใช้เครื อข่าย
เซนเซอร์ ไร้สาย การทํางานของระบบจะใช้เซนเซอร์ ตรวจวัดและส่ งค่า
ข้อมูลที่ อาจส่ งผลให้เกิ ดเชื้ อราในดิ นได้แก่ ค่าความชื้ นในดิ น ค่าความ
เป็ นกรด-ด่าง และค่าอุณหภูมิในโรงเรื อน ไปยังบอร์ ดประมวลผลกลาง
เพื่อรวบรวมและส่ งข้อมูลดังกล่าวผ่านเครื อข่ายแบบไร้สายโมดูล XBee
และรู ปแบบข้อความผ่านระบบโทรศัพท์ GSM 900 การทดลองโดยติดตั้ง
ระบบตรวจวัดข้อมูล ณ บริ เวณโรงเรื อนปลูกมะเขือเทศราชิ นีของกลุ่ม
เกษตรกรบ้านนางอย อํา เภอเต่ า งอย จัง หวัด สกลนคร พบว่าระบบที่
นําเสนอสามารถส่ งข้อมูลได้อย่างแม่นยํา โมดูล XBee สามารถส่ งข้อมูล
ที่ระยะทางสู งสุ ด 100 เมตรอย่างไรก็ตามพบว่าการส่ งข้อความผ่านระบบ
โทรศัพท์มีการหน่วงเวลาประมาณ 1-2 นาที
คําสําคัญ : ไมโครคอนโทรลเลอร์ , โมดู ล XBee, อุ ณ หภู มิ ในโรงเรื อ น,
ความชื้นในดิน, เครื อข่ายแบบไร้สาย

Abstract

This research proposed monitoring system on fungal diseases in
soil for growing greenhouse tomatoes by using wireless sensor network.
The system uses sensors to measure data that may result fungus in soil
that are soil moisture, pH, and temperature in greenhouse to the central
processing board to collect and transmit such data in wireless sensor
network, XBee module, and short message via GSM 900 telephone
system. The experiment by installing a monitoring system at the area of

growing cherry tomatoes of Ban Nangoi Farmers Group, Tao Ngoi
District, Sakon Nakhon Province. It was found that the proposed system
can send data precisely, XBee module transmit data at a distance up to
100 meters. However, the messages via the telephone system has a
delay about 1-2 minutes.
.
Keywords: Microcontroller, XBee module, Temperature in greenhouse,
Soil moisture, Wireless network

1. บทนํา

มะเขือเทศเป็ นพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ผลผลิ ต มี ร าคาค่ อ นข้า งสู ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ พื ช ทั่ว ไป มะเขื อ เทศ
นอกจากจะบริ โภคสดแล้วยังสามารถนํามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ได้ [1]
ปั จจุ บ นั การผลิ ตมะเขื อ เทศประสบปั ญ หาเกี่ ยวกับ เรื่ องโรคและแมลง
ศัตรู พืชเป็ นจํานวนมาก เนื่ องจากมะเขือเทศเป็ นพืชที่อ่อนแอ ง่ายต่อการ
เข้าทําลายจากโรคต่าง ๆได้เกือบทุกชนิด [2] จึงทําให้เกิดความเสี ยหายต่อ
ผลผลิตทั้งทางด้านปริ มาณและคุณภาพ ซึ่ งโดยทัว่ ไปมะเขือเทศจะมีการ
ปลูกเป็ นพื้นที่และทําการปลูกในพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่ องจึงทําให้เกิดโรค
ระบาดของโรคในดินอย่างรุ นแรงโดยเฉพาะโรคเหี่ ยวเหลือง (Fusarium
wilt) ที่เกิดจากเชื้ อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici เป็ นเชื้ อราที่
ทําลายมะเขือเทศโดยเฉพาะ [3] สาเหตุของการเกิดเชื้อราในดินสามารถ
เกิดได้จากสภาพความเป็ นกรดหรื อด่างของดิน เชื้อรา fusarium จะเจริ ญ
และเข้าทําลายพืชในดินที่เป็ นกรดได้ดีกว่าดินที่เป็ นด่าง ส่ วนอุณหภูมิที่
เหมาะสมสําหรับเชื้ อรานี้ อยู่ ระหว่าง 27-32 องศาเซลเซี ยส (°C) และจะ
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ไม่เกิดโรคเชื้ อรากับพืชหากตํ่ากว่า 18 °C เชื้ อรา fusarium อยู่ขา้ มฤดูได้
โดยอาศัยเกาะกินอยูก่ บั เศษซากพืชที่ปล่อยทิ้งไว้ตามดินปลูก และจะอยู่
ได้นานตราบเท่าที่ยงั มีอาหารให้กินเรื่ อย ๆ การระบาดอาจเกิดขึ้นได้โดย
การย้ายกล้า โดยเฉพาะกล้าที่ เพาะในดิ นที่ เคยมี เชื้ ออยู่ก่อน โดยเชื้ อจะ
ปะปนอยูก่ บั ดินที่ติดอยูก่ บั รากของต้นกล้า เมื่อนําไปปลูกในแปลงใหม่ก็
เท่ากับนําเอาเชื้อใส่ ลงในดินใหม่ [2]
การเฝ้าระวังจากปั จจัยที่ก่อให้เกิดเชื้ อราในดิ นของมะเขือเทศโดย
ใช้เครื อ ข่ ายเซนเซอร์ ไร้ ส ายจึ งเป็ นการตรวจวัด คุ ณ สมบัติต่ าง ๆ ของ
สิ่ งแวดล้อมที่สนใจและประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นเพื่อสร้างองค์ความรู ้
ใหม่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมรอบตัวหรื อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อ มที่ จ ะส่ งผลกระทบต่ อ มะเขื อ เทศ จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วมา
คณะผูว้ ิจยั จึงเสนอระบบเฝ้ าระวังการเกิ ดเชื้ อราในดิ นสําหรับการปลู ก
มะเขื อ เทศภายในโรงเรื อ นโดยใช้ เครื อ ข่ า ยเซนเซอร์ ไ ร้ ส าย โดยมี
วัตถุประสงค์เป็ นการออกแบบระบบเฝ้าระวังจากปั จจัยที่ก่อให้เกิดเชื้อรา
ในดิ นและทําการส่ งข้อมู ลด้วยเครื อข่ ายเซนเซอร์ ไร้ สาย ซึ่ งปั จจัยที่ จะ
ทําการศึกษาคืออุณหภูมิ ค่าความเป็ นความชื้ นในดิ น และค่ากรด – ด่าง
ของดินโดยใช้เซนเซอร์ ทาํ การตรวจจับแล้วทําการส่ งข้อมูลเพื่อนําข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ประกอบกับการตัดสิ นใจ ในขั้นตอนต่อไป

การส่ งข้อมูลผ่านเครื อข่ายเซนเซอร์ ไร้สายและส่ งข้อมูลผ่านระบบ GSM
ในรู ปแบบ SMS ( Short Message Service) จากการออกแบบโครงสร้าง
ของระบบเฝ้ าระวังการเกิ ดเชื้ อ ราในดิ น สําหรั บ การปลู กมะเขื อ เทศใน
โรงเรื อนแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ 1) บอร์ ดประมวลผลกลาง 2) ชุ ด
ตรวจวัด ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง ความชื้ น ในดิ น และค่ าอุ ณ หภู มิ 3) ชุ ด
แสดงผลการทํา งานเป็ นบอร์ ด ประมวลผลกลางทํา หน้ า ที่ เป็ นส่ ว น
ป ระ ม ว ล ผ ล ห ลั ก ป ระ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย บ อ ร์ ด Arduino Uno R3 คื อ
ATMEGA328P-PU เป็ น ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เล อ ร์ 8 บิ ต พ ร้ อ ม
หน่ ว ยความจําแฟลชถึ ง 32k ไบต์ ที่ เป็ นตัวกลางในการควบคุ ม ระบบ
ส่ ว นโมดู ล XBee เป็ นระบบเครื อ ข่ ายเซ็ น เซอร์ แบบไร้ ส าย (Wireless
Sensor Network) IEEE 802.15.4 ความถี่ 2.4 GHz ใช้ก าํ ลัง ไฟฟ้ าน้อ ย
อุปกรณ์ ราคาถูกและมีคุณสมบัติในการจัดการตัวเอง Xbee มีการทํางาน
เป็ นการรับส่ งข้อมูลผ่านชิ ปขนาดเล็กโดยจะส่ งข้อมู ลไปเรื่ อย ๆ จนถึ ง
จุ ด หมายที่ ต นเองต้ อ งการ อี ก ส่ วนเป็ น SIM900 GPRS shield เป็ น
Arduino shield สามารถเสี ยบกับบอร์ ด Arduino ได้ทนั ทีสามารถรองรับ
การใช้งานได้ท้ งั หมด 4 ความถี่ GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz
เหมาะสําหรับงาน voice, SMS, data และ fax

2. การดําเนินการวิจัย
2.1 การออกแบบงานวิจัย

รู ปที่ 2 ตัวตรวจวัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง ความชื้นในดินและค่าอุณหภูมิ
รู ปที่ 1 การออกแบบโครงสร้ างของระบบเฝ้าระวังการเกิ ดเชื้ อราในดิ น
สําหรับการปลูกมะเขือเทศภายในโรงเรื อนโดยใช้เครื อข่ายเซนเซอร์ ไร้
สาย
การออกแบบโครงสร้ างของระบบเฝ้ าระวังการเกิ ดเชื้ อราในดิ น
สําหรั บ การปลู กมะเขื อ เทศภายในโรงเรื อ นโดยใช้เครื อ ข่ ายเซนเซอร์
ไร้ ส ายแสดงดังรู ป ที่ 1 ประกอบไปด้ว ยตัว ตรวจวัด อยู่ 2 ชุ ด ทําหน้าที่
ตรวจวัด ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง ค่ า ความชื้ น ในดิ น และค่ า อุ ณ หภู มิ ใ น
โรงเรื อน โดยจะทําการส่ งค่าข้อมูลไปยังบอร์ ดประมวลผลกลาง เพื่อทํา

รู ปที่ 3 แหล่งจ่ายพลังงานให้ระบบควบคุม
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จากรู ปที่ 2 ประกอบด้วยตัวตรวจวัดอยู่ 2 ตัว คือ 1) เซนเซอร์ วดั ค่า
กรด-ด่าง (pH) และค่าความชื้ นของดิ นทําหน้าที่ เป็ นอุปกรณ์ ที่ใช้หัววัด
รุ่ น ETP307 สามารถวัด ค่ า pH และความชื้ น ภายในดิ น เข็ ม วัด เป็ น
อลูมิเนียมและทองแดงเอาไว้ทาํ ปฏิกิริยากับดินทําให้สามารถวัดค่าต่าง ๆ
ได้มีค วามยาวของแท่ งวัด 17 เซนติ เมตรเข็ม วัดจะมี ระยะค่ าการวัด ค่ า
ความชื้ น ที่ 0-10 และมี ระยะค่ าการวัดค่ ากรด-ด่ างที่ 3.5 - 8 2) DTH22
เป็ นเซนเซอร์สาํ หรับวัดอุณหภูมิและความชื้นที่มีความแม่นยําสู งในการ
วัด สามารถวัดได้ในย่านอุณหภูมิ ตั้งแต่ -40 ถึง +80 องศาเซลเซี ยส ความ
แม่น ยําน้อยกว่า ± 0.5 เซลเซี ยส และวัดความชื้ นสัมพัทธ์ได้ในย่าน 0100 % RH จากรู ป ที่ 3 เป็ นแหล่ ง จ่ า ยพลัง งานให้ กับ ระบบควบคุ ม
ประกอบไปด้วย แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 20 วัตต์ 17.4 โวลต์ ชุ ดอัดประจุ
ไฟฟ้ า แบตเตอรี่ แ ละและแหล่ งจ่ ายไฟฟ้ า กระแสตรง รู ป ที่ 4 เป็ นชุ ด
แสดงผลการทํางานที่ ตอ้ งการให้แสดงผล เช่ น ค่าอุณ หภูมิในโรงเรื อน
ค่า pH และค่ าความชื้ นในดิ น ส่ วนรู ปที่ 5 เป็ นการส่ งข้อมู ลผ่านระบบ
SMS โดยใช้ SIM900 GPRS shield การส่ งข้อความ SMS นั้นจะใช้คาํ สัง่

หน้าที่ เชื่ อ มต่ อ กับ โมดู ล XBee และ SIM900 GPRS shield จากนั้น นํา
ข้อมูลที่ได้ส่งแบบไร้สายและแบบ SMS ดังรู ปที่ 6 ส่ วนรู ปที่ 7 เป็ นการ
นําเอาระบบที่ ไ ด้อ อกแบบไปทดลองและเก็ บ ข้อ มู ล ที่ โ รงเรื อ นปลู ก
มะเขื อ เทศราชิ นี ข องกลุ่ มเกษตรกรบ้านนางอย อําเภอเต่ างอย จังหวัด
สกลนคร

รู ปที่ 6 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจยั

รูปที่ 4 ชุดแสดงผลการทํางานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์
“AT + CMGS” เป็ นการสั่ง งานโดยในรู ป แบบคําสั่ งเป็ น “AT +
CMGS = ” + เบอร์ผรู ้ ับ ”

รู ป ที่ 7 ระบบเฝ้ าระวังการเกิ ด เชื้ อ ราในดิ น สําหรับ การปลู กมะเขื อ เทศ
ภายในโรงเรื อนโดยใช้เครื อข่ายเซนเซอร์ไร้สาย

2.3 ผลการดําเนินงานและอภิปรายผล

รู ปที่ 5 ข้อมูลแบบ SMS

2.2 การดําเนินงานวิจัย

ระบบเฝ้ าระวังการเกิ ด เชื้ อ ราในดิ น สําหรั บ การปลู ก มะเขื อ เทศ
ภายในโรงเรื อนโดยใช้เครื อข่ายเซนเซอร์ ไร้สาย เมื่อระบบเริ่ มทํางานชุด
ประมวลผลจะทํา หน้ าที่ อ่ า นค่ า อุ ณ หภู มิ ความชื้ น ในดิ น และค่ า pH
เพื่อเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจําและจะตรวจสอบเวลาในการส่ งข้อมูล
ตามที่ ได้กาํ หนดเอาไว้ในแต่ ละวัน จากนั้น ชุ ดประมวลผลกลางจะทํา

จากการทดสอบการทํางานของระบบเฝ้ าระวังการเกิ ดเชื้ อราดิ น
สําหรับการปลูกมะเขือเทศภายในโรงเรื อนสามารถแสดงการทํางานของ
ตัวตรวจวัดค่าพร้อมทั้งการส่ งข้อมูลในรู ปแบบไร้สายและแบบ SMS การ
ทดลองนําระบบไปทดสอบในบริ เวณโรงเรื อนปลูกมะเขือเทศราชินีของ
กลุ่ มเกษตรกรบ้านนางอย อําเภอเต่ างอย จังหวัดสกลนคร โดยทําการ
ทดลองส่ งและรับข้อมูล 3 วัน คือ 28 กุมภาพันธ์ 2561 2 มี นาคม และ 4
มี น าคม 2561 ผลการทดลองดังนี้ ด้านอุ ณ หภู มิ ในโรงเรื อ นดัง รู ป ที่ 8
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ 32.60 °C ของวันที่ 4 มีนาคม 2561 จากค่าอุณหภูมิที่ได้มี
โอกาสสู งที่ จะทําให้เกิ ดโรคเหี่ ยวเหลืองซึ่ งอยู่ในช่วง 27 °C – 32 °C [4]
ด้านค่ าความชื้ น ในดิ น ดังรู ป ที่ 9 ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด ที่ 25.25 % ของวัน ที่ 2
มี น าคม 2561 และค่ าความเป็ นกรด-ด่ างดังรู ป ที่ 10 ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด อยู่ที่
6.85 ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จากการจําแนกพิสยั 10 ระดับ [5] ค่าที่
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ได้จากการทดลองแปลความหมายได้วา่ เป็ นค่ากลางคืออยูใ่ นช่วง 6.6-7.3
ซึ่งเป็ นช่วงที่เชื้อโรคไม่สามารถเข้ามาทําร้ายพืชได้ [2]
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รู ป ที่ 10 กราฟแสดงผลค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง ของดิ น ในกระถางปลู ก
มะเขือเทศราชินี

3. สรุ ป

งานวิจยั นี้เสนอระบบเฝ้าระวังการเกิดเชื้อราในดินสําหรับการปลูก
มะเขือเทศภายในโรงเรื อนโดยใช้เครื อข่ายเซนเซอร์ไร้สาย สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กบั พืชหลายชนิ ดหรื อในพื้นที่ที่กว้างได้โดยการตรวจวัดค่า
อุณหภูมิ ความชื้ นในดิ นและค่า pH จากการทดสอบการทํางาน ระบบที่
ได้ทาํ การออกแบบสามารถทํางานได้ตามอัลกอริ ทึมที่ ได้ออกแบบและ
ข้อมูลที่ได้เป็ นแบบเรี ยลไทม์เพื่อนําข้อมูลได้มาประกอบการตัดสิ นใจใน
การป้องกันการเกิดเชื้อโรค
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การพัฒนาเครื่ องให้ อาหารปลาอัตโนมัติ
Development of an Automatic Fish Feeding Machine
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บทคัดย่อ

บทความนี้เป็ นการพัฒนาเครื่ องให้อาหารปลาอัตโนมัติ โดยติดตั้ง
อุ ป กรณ์ NodeMCU V2 ไว้ที่ เครื่ อ งและจะทํา งานเมื่ อ ถึ ง เวลาที่ ผู ้ใ ช้
กําหนดขึ้นซึ่ งอยู่กบั ปริ มาณและขนาดของปลาบ่อปลาที่ เลี้ ยง เครื่ องให้
อาหารปลาอัตโนมัติประกอบด้วย มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นตัวส่ ง
กําลังสําหรับขับใบสกรู เพื่อนําอาหารจากถังเก็บที่เตรี ยมไว้ให้เคลื่อนที่ใน
ท่ อ ลําเลี ย ง เพื่ อ ไปปล่ อ ยในตํา แหน่ ง ที่ ก ํา หนด เครื่ อ งให้ อ าหารปลา
อัตโนมัติยงั มีระบบป้องกันในกรณี ที่ตาํ แหน่งที่ปล่อยเกิดการขัดข้องและ
จะหยุดทํางานทันที เพื่อป้องกันการป้ อนในปริ มาณมากเกินความต้องการ
ของปลา การทดลองนําไปใช้ในบ่อเลี้ยงปลาจริ งเป็ นเวลา 30 วันและใส่
อาหารปลาในถังเก็บจนเต็ม ผลการทดลองพบว่าเครื่ องให้อาหารปลา
อัตโนมัติมีประสิ ทธิภาพสามารถทํางานได้ตรงเวลาตามที่กาํ หนด อีกทั้ง
สามารถใช้งานง่ายและเคลื่อนย้ายสะดวก
คําสําคัญ: การให้อาหารปลา, บ่อปลา, เครื่ องอัตโนมัติ

Abstract

This article was development of automatic fish feeding machine.
The NodeMCU V2 installed on the machine and can set the time to
operate, which depends on the fish and size of pond. Automatic fish
feeding machine consists of DC motor for drives the screw to feed from
the prepared storage tank and then feed to release designated point.
Automatic fish feeding machine have a protection system, in this case
the position also designated failure and amount exceeds the needs of the
fish and automatic stop immediately to prevent motor. The experiment
used in fish ponds for 30 real day and put the feed the fish in the
prepared storage tank. The results showed that the automatic feeding
fish can effectively work on time according to regulation. It also can be
easy to use and easy to move.
Keywords: fish feeding, fish pond, automatic machine

1. บทนํา

การเลี้ ยงปลาเป็ นอาชี พ นิ ย มเลี้ ยงในบ่ อ และเลี้ ยงในกระชั ง
แขวนลอยตามลํานํ้าหรื อ ในอ่ างเก็บ นํ้า การเลี้ ย งปลาถื อ เป็ นอาชี พ ที่
สําคัญไม่แพ้อาชีพการปลูกปลูกพืชต่าง ๆ โดยเฉพาะเกษตรกรที่อาศัยอยู่
ใกล้แม่น้ าํ ลําคลองหรื อพื้นที่ ที่น้ าํ ชลประทานเข้าถึ ง รวมถึงพื้นที่ที่มีบ่อ
กักเก็บนํ้าตามฤดูกาล ซึ่ งสามารถสร้างรายได้อย่างมากต่อปี นอกจากนั้น
การเลี้ยงปลาถื อเป็ นการสร้ างแหล่งอาหารสําหรับการบริ โภคในแต่ละ
วัน ที่ น อกเหนื อ จากการนําไปจําหน่ าย การเลี้ ย งปลาเพื่ อ จําหน่ า ยนั้น
โดยทั่ว ไปนิ ย มใช้อ าหารสํ าเร็ จ รู ป เพราะจะทําให้ ผ ลผลิ ต สู ง การให้
อาหารปลาต้องคํานึ งถึงชนิ ดปลาว่าเป็ นปลากินพืชหรื อปลากินเนื้ อ ส่ วน
อาหารที่ ให้ ต้องคํานึ งถึ งคุ ณค่าทางอาหารที่ มีประโยชน์ต่อปลาและใช้
ปริ มาณเท่าใด
ปลานิ ลเป็ นปลาที่กินอาหารได้ทุกชนิ ด เช่น ไรนํ้า ตะไคร่ น้ าํ ตัว
อ่อนของแมลงและสัตว์เล็ก ๆ ที่อยูใ่ นบ่อ ตลอดจนสาหร่ ายและแหน ถ้า
ต้อ งการให้ ป ลาโตเร็ วควรให้อ าหารสมทบ เช่ น รํา ปลายข้าว กากถัว่
เหลือง กากถัว่ ลิสง กากมะพร้าวและปลาป่ น เป็ นต้น การให้อาหารแต่ละ
ครั้งไม่ควรให้ปริ มาณมากจนเกิ นไป ควรให้มีปริ มาณเพียงพอต่อความ
ต้องการของปลาเท่านั้น อัตราการให้อาหารยังแตกต่างกันไปตามขนาด
ปลาและอุณหภูมิของนํ้า ปริ มาณที่เหมาะสมจะถูกวัดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของ
นํ้าหนักร่ างกายโดยเฉลี่ย [1] ส่ วนมากควรให้ประมาณ 5 % ของนํ้าหนัก
ตัว อาหารและการให้อาหารปลานิ ลใช้อาหารที่มีระดับโปรตีนประมาณ
28 - 30% เลี้ ยงวัน ละ 3 มื้ อ ในสัดส่ วนประมาณ 5 - 6% การให้อาหาร
ปลาจะให้เรื่ อยไปจนปลาได้ขนาด 800 - 1,000 กรัมจึ งจับขาย ข้อควร
ระวังในการให้อาหารคือ ถ้าปลากินไม่หมดอาหารจมพื้นบ่อหรื อละลาย
นํ้า ถ้ามี ปริ มาณมากเกิ นไปจะทําให้เกิ ดความเสี ยหายขึ้นหลายประการ
เช่น เสี ยค่าใช้จ่ายไปโดยเปล่าประโยชน์ ทําให้น้ าํ เน่าเสี ยเป็ นอันตรายต่อ
ปลาที่เลี้ยงหรื อต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการสู บถ่ายเปลี่ยนนํ้าบ่อย ๆ เป็ นต้น
จากปั ญหาเรื่ องการให้อาหารปลาในอัตราที่เหมาะสมและความถี่
ในการให้อาหารปลา ตารางที่ 1 พบว่าถ้าให้อาหารมากเกินไปปลาจะกิน
ไม่หมด ทําให้น้ าํ เน่าเสี ยส่ งผลต่อการเจริ ญเติบโตและเกิดอันตรายแก่ปลา
ที่เลี้ยงได้ อีกทั้งเสี ยค่าอาหารไปโดยเปล่าประโยชน์ และเพื่อลดค่าใช้จ่าย
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ในการจ้างแรงงานคนให้อาหารปลา เครื่ องให้อาหารปลาอัตโนมัติได้รับ
การพัฒนาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน งานวิจยั ครั้งนี้ จึงได้
ออกแบบและสร้ า งเครื่ องให้ อ าหารปลาแบบอัต โนมั ติ ที่ ใ ช้ ร ะบบ
ไม่ซบั ซ้อน สามารถควบคุมปริ มาณของอาหารและระยะเวลาให้อาหารที่
แม่ น ยําและสะดวกต่ อ ผูเ้ ลี้ ย งและผูว้ ิจ ยั ยังพัฒ นาให้มี ห ลอด LED เพื่ อ
แสดงสถานะปริ มาณของอาหารในถังเก็บ

2. รายละเอียดการพัฒนา

การออกแบบเครื่ องให้อาหารปลาอัตโนมัติ รู ปที่ 1 จะต้องพิจารณา
เกณฑ์ห ลายประการ ได้แก่ ลักษณะของปลา ประเภทและขนาดของ
อาหารปลา รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์
Limit switch

MOTOR

Control unit
NodeMCU

IDC level sensor

5V

AC

รูปที่ 1 อุปกรณ์เครื่ องให้อาหารปลาอัตโนมัติ
Storage
tank

screw conveyor

feeder

protection

Control
unit

M

designated point

รูปที่ 2 เครื่ องให้อาหารปลาอัตโนมัติ
เมื่อสร้างเครื่ องให้อาหารปลาอัตโนมัติตามแบบ รู ปที่ 2 เสร็ จสิ้ น
เครื่ องจะต้องผ่านการทดสอบหลายครั้ง เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่ อ ง งานวิจยั ครั้งนี้ ได้อ อกแบบและสร้ างเครื่ อ งให้อ าหารปลาแบบ
อัตโนมัติที่มีการทํางานไม่ซบั ซ้อน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงปลาและ
จ้างแรงงานคนให้อาหารปลา กลุ่ มเป้ าหมาย ได้แก่ ผูท้ ี่ เลี้ยงปลาที่ มีบ่อ

ปลาขนาดใหญ่ แ ละมี จ าํ นวนหลายบ่ อ เลี้ ย ง อุ ป กรณ์ ห ลัก ที่ ใช้ในการ
ทํางานของเครื่ องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติ ได้แก่
1. NodeMCU V2 โดยใช้ ESP8266-12E ที่ มี ข า GPIO PWM I2C
1-Wire ADC และ SPI มี เสาอากาศในตัว บอร์ ดมี ขนาดเล็ก ใช้ชิฟ USB
เบอร์ CP2102 ในการติ ด ต่ อ กับ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ลงโปรแกรมบอร์ ด
NodeMCU เป็ นบอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ มี ข าพอร์ ต อิ น พุ ต และ
เอาต์พุ ต สําหรั บ ใช้งาน สามารถต่ อ กับ เซนเซอร์ ไ ด้ท้ ังแบบดิ จิ ท ัล และ
อนาลอก และยังต่อเพื่อขับมอเตอร์ เพื่อใช้งาน โดยใช้ตวั ตั้งเวลาภายใน
บอร์ด
ตารางที่ 1 การให้อาหารปลานิลในช่วงอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซี ยส [6]
ขนาดปลา(กรัม)
อัตราการให้อาหาร ความถี่การให้อาหาร
ต่อวัน(%นํ้าหนักตัว)
ปลาต่อวัน(ครั้ง)
2 วัน – 1 กรัม
30-10
8
1-5
10-6
6
5-20
6-4
4
20-100
4-3
3-4
มากกว่า 100
3-2
2-3
2. เซนเซอร์ ว ดั ระดับ อาหารปลาใช้คุ ณ สมบัติ ข องตัว เก็ บ ประจุ
(IDC) เรี ยกว่า อินเตอร์ ดิจิทลั คาปาซิ เตอร์ ที่มีความเรี ยบง่าย การทํางาน
ไม่ซบั ซ้อน [6] โครงสร้างประกอบด้วยแผ่นวงจรพิมพ์ทวั่ ไป [7] (Printed
Circuit Board, PCB) มีลกั ษณะเหมือนซี่ หวี ความหนาของวัสดุฐานรอง =
0.76 µm ค่าไดอิเล็กทริ กของวัสดุฐานรอง = 4.3 กําหนดความยาวเท่ากับ
50 มม. ความกว้างเท่ากับ 20 มม. ช่องว่างอิเล็กโตรดเท่ากับ 20 มม. ความ
สู งเท่ากับ 30 ซม. เมตรและจํานวนซี่ เท่ากับ 54 ซี่
3. มอเตอร์ ไ ฟฟ้ าเป็ นมอเตอร์ ปั ดนํ้ าฝน (Wiper Motor ) รุ่ น
12VDC มี ค วามเร็ ว 50, 110 rpm ชนิ ด แม่ เ หล็ ก ถาวร (Ferrite Magnet
Type) แบบนี้ ใช้ แ ม่ เหล็ ก ถาวร ชนิ ด เฟอร์ ไ รท์ ท ํา หน้ า ที่ เป็ นตัว สร้ า ง
สนามแม่เหล็กของตัวที่ อ ยู่กับ ที่ (Stator) ในงานวิจยั นี้ เลื อกใช้ม อเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสตรงที่ สามารถหาได้ทว่ั ไปและมี ราคาถูก แต่เนื่ องจากเป็ น
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงจึงต้องทําวงจรเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ
เป็ นไฟฟ้ ากระแสตรงก่ อน (AC to DC Converter) ในการแปลงจากไฟ
สลับ เป็ นไฟตรงนั้น ต้องมี อุ ป กรณ์ "เรี ยงกระแส" ที่ มีชื่ อ ว่า ไดโอดซึ่ ง
ไดโอดจัดเป็ นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนําที่มีความนิ ยมสู งเลยทีเดียว โดยจะใช้
ในการเรี ยงกระแสสลั บ ให้ เ ป็ นไฟตรง และใช้ ห ม้ อ แปลงไฟฟ้ า
(Transformer) เพื่อลดระดับแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับลงลงตามที่ตอ้ งการ
จากนั้นจะต่อเข้ากับไดโอดแบบบริ จด์ซ่ ึ งวงจรเรี ยงกระแสเต็มคลื่นแบบ
บริ ดจ์ (Bridge Rectifier) เบอร์ KBP210 ไดโอดจะทําหน้าที่ เรี ยงกระแส
จากไฟฟ้ ากระแสสลับ ให้เป็ นกระแสตรง แรงดันไฟฟ้ าที่ ออกมายังไม่
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เรี ย บและไม่ เหมาะที่ จ ะใช้กับ มอเตอร์ ในวงจรต้อ งมี ต ัวเก็บ ประจุ เพื่ อ
กรองไฟให้เรี ยบซึ่ งเหมาะสําหรับใช้กบั มอเตอร์ รวมทั้งเป็ นแหล่งจ่ายไฟ
ให้กบั NodeMCU V2
4. ชุดใบสกรู หรื อเกลียว (Screw Flights) รู ปที่ 3 ใบสกรู ถือว่าเป็ น
ชิ้นส่ วนประกอบหลักที่ สําคัญที่สุดของชุ ดสกรู ลาํ เลียง ลักษณะของใบ
สกรู แบบใบเต็มระยะพิตมาตรฐาน (Single Flight Standard Pitch) เป็ นใบ
สกรู ใบเต็มที่มีระยะพิตเท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนอกสุ ดของสันใบ
เหมาะกับการขนถ่ายวัสดุในแนวนอน ทําหน้าที่นาํ หรื อป้อนอาหารปลาที่
อยูใ่ นถังเก็บอาหารปลา (Silo) ผ่านปากกรวย (Hopper)ไปยังลําเลียงผ่าน
ท่อพลาสติก และถังเก็บอาหารปลา ผ่านปากกรวย

start
(clock, key, open interrupt)
low power mode
Level sensor

Limit switch

Set time
Motor

รู ปที่ 4 การทํางานของโปรแกรม

รูปที่ 3 ชุดใบสกรู หรื อเกลียว
3. การทํางานของโปรแกรม

หลักการทํางานเครื่ องให้อาหารปลาอัตโนมัติ รู ปที่ 4 ถูกบรรจุไว้
ในหน่วยความจําเพื่อให้อาหารปลาได้ตามกําหนดไว้ล่วงหน้า การทํางาน
จะเริ่ มหลังจากที่ระบบทําการตรวจสอบเซนเซอร์ ได้แก่ เซนเซอร์ ที่ติดตั้ง
ในถังบรรจุอาหารของปลา โดยตรวจสอบในระดับที่ มีปริ มาณน้อย จะ
แสดงผลเป็ นไฟแสดงสถานะว่าปริ มาณไม่เพียงพอต่อการให้อาหารแก่
ปลาและปริ มาณอาหารปลามากเพียงพอกับการให้อาหารปลา เซนเซอร์ ที่
ระบบจะตรวจสอบอีกชุดคือ ลิมิตสวิตช์ ทําหน้าที่หยุดระบบป้ อนอาหาร
ในกรณี ที่ยงั มีอาหารค้างหรื อติดอยูใ่ นท่อสําหรับป้ อนอาหารในปริ มาณ
มาก เพื่อป้ องกันการป้อนอาหารเพิ่มเข้ามาในท่ออีกเป็ นการป้ องกันความ
เสี ยหายให้กบั มอเตอร์ และชุดใบสกรู หรื อเกลียวสําหรับลําเลียงหรื อป้ อน
อาหารให้ปลา

เครื่ องให้อาหารปลาอัตโนมัติ รู ปที่ 5 จะทํางานสลับกันในเวลาที่
เท่ากันไปเรื่ อย มอเตอร์ ทาํ หน้าที่นาํ อาหารปลาที่อยูใ่ นถังเก็บลําเลียงผ่าน
ท่อพลาสติกไปยังตําแหน่งมี่ถูกกําหนดให้ออกในระยะที่แตกต่างกัน คือ
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ห่ างกัน 60 เซนติ เมตร เนื่ อ งจากถ้ากําหนดใน
ระยะเดี ย วจะทําให้ ป ลาแย่ง อาหารกัน เอง อาจจะส่ ง ผลต่ อ การได้รั บ
อาหารของปลา

รู ปที่ 5 การทดลองเครื่ องให้อาหารปลาอัตโนมัติ
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4. สรุ ป

ผลการทดสอบพบว่า เครื่ องให้อาหารปลาอัตโนมัติส ามารถลด
ขั้นตอนในการทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและให้อาหารปลาได้ตาม
กําหนดเวลาที่ ก าํ หนดไว้ล่ ว งหน้ า โดยไม่ มี ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านอัต ราการให้
อาหารตามตารางที่กาํ หนด เครื่ องป้ อนสามารถปรับได้ตามระความสู งที่
ต้องการและเคลื่อนย้ายไปมาอย่างสะดวกเพื่อให้อยูใ่ นตําแหน่ งที่ติดกับ
บ่อหรื อถัง เครื่ องป้อนปลาอัตโนมัติน้ ีสามารถนําไปใช้ในระบบการเลี้ยง
สัตว์น้ าํ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ ลี้ยงปลาได้

5. กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ได้ให้โอกาส
และสนั บ สนุ น ในการทํา วิ จ ัย จนสํ า เร็ จ ด้ ว ยดี แ ละขอขอบคุ ณ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ช่วยเหลื อทางด้านข้อมูลต่าง ๆ และกรุ ณาให้
สถานที่ต้ งั ของอุปกรณ์ ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณผูเ้ ชี่ยวชาญที่ให้คาํ ปรึ กษา เสนอ
แนวคิด คําแนะนํา ตลอดจนการตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
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การตรวจจับคุณภาพของการออกกําลังกายบริหารหน้ าท้ อง
Quality Detection of Sit up Exercise
ปฏิมากร จันทร์ พริ้ม1 ฉัตรชัย จันทร์ พริ้ม
1
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
เลขที่ 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา E-mail: patimakorn.j@hyac.in.th

บทคัดย่อ

บทความนี้ ศึกษาลักษณะพฤติกรรมความเร่ งของร่ างกายขณะออก
กําลังกายนั่ง-นอนด้วยอุปกรณ์ บริ หารหน้าท้องโดยตรวจจับท่าทางการ
เคลื่อนไหวของร่ างกายจากเซนเซอร์ ความเร่ งแบบ 3 แกนติดที่ลาํ ตัว การ
ตรวจจับ ใช้ ต ํา แหน่ ง ขอบขาขึ้ นของสั ญ ญาณที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงความเร่ งตามแนวแกนที่มีทิศออกจากลําตัวไปข้างหน้ากับ
ความเร่ งตามแนวแกนที่ มี ทิ ศพุ่ งขึ้ น เหนื อ ศี รษะ ผลการทดลองพบว่า
สามารถตรวจจับท่าทางนัง่ -นอน นับจํานวนครั้งและแสดงเวลาที่ใช้ออก
กําลังกายนั่ง-นอนในแต่ละครั้งได้ อีกทั้งยังสามารถแสดงแนวโน้มของ
การใช้เวลาในแต่ ละครั้ งตลอดระยะเวลาของการออกกําลังกาย ทําให้
สามารถเปรี ยบเทียบดูพฒั นาการของการออกกําลังกายแต่ละครั้งได้
คําสําคัญ: เซนเซอร์ความเร่ ง, การตรวจจับ, การเคลื่อนไหว

Abstract

This article describes a study on body acceleration while
exercising with sit up machine. Exercise motion is detected by a trunk
attached tri-axial accelerometer. The method is a detection of rising
edge positions corresponding to cross accelerations between forward
body line acceleration and upward body line acceleration. The result
shows motion detection, count the number and duration of each sit-up
through the exercise. Moreover, trend of time using for each exercise
can be used to suggest for a better exercise.
Keywords: accelerometer, detection, motion

1. บทนํา

วิถีชีวิตและสภาวการณ์ปัจจุบนั ในสังคมส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพของ
คนมากขึ้ น การดู แลคุ ณ ภาพของอาหารที่ รับ ประทาน การพักผ่อ นที่ มี
คุณภาพเพียงพอและการออกกําลังกายที่มีคุณภาพจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ช่วย
ยืด อายุแ ละส่ งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ต่ อ ไปได้ การออกกํา ลัง กายเป็ น

ทางออกที่ ได้รับความนิ ยมมากในปั จจุบนั ดังจะเห็ นได้จากมี การสร้ าง
อุปกรณ์ สําหรับออกกําลังกายหลากหลายชนิ ด มี สถานที่ ออกกําลังกาย
(fitness) เปิ ดตัว เพิ่ ม ขึ้ น มากมายพร้ อ มกับ โปรโมชั่น แข่ ง ขัน กัน ดึ ง ดู ด
ลู กค้า และยังมี อุ ป กรณ์ ช่ ว ยตรวจวัด สมรรถนะของการออกกําลังกาย
หลากชนิ ดตามมาด้วย อาทิ เช่ น นาฬิ กาที่ มีความสามารถตรวจวัดอัตรา
การเต้น ของหั ว ใจ ตรวจวัด จํานวนก้าวที่ เดิ น ตรวจวัด ประสิ ท ธิ ภ าพ
สําหรั บ การฝึ กซ้อ มวิ่ง เป็ นต้น เหล่ านี้ เป็ นสิ่ ง ยืน ยัน ว่าคนเราต้อ งการ
ทราบประสิ ทธิ ภาพของการทํากิ จกรรมให้ละเอี ยดยิ่งขึ้ น การออกกําลัง
กายนั่ง-นอนด้วยอุ ป กรณ์ บ ริ หารหน้าท้องเป็ นอี กหนึ่ งวิธีการที่ ช่วยลด
ไขมันบริ เวณหน้าท้อง สร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องไปพยุงกล้ามเนื้ อหลังเพื่อ
ลดอาการปวดหลังได้ และยังช่ วยให้มีรูปร่ างสัดส่ วนที่ ดีย่ิงขึ้น จึงควรมี
การศึกษาลักษณะพฤติกรรมของร่ างกายขณะออกกําลังกายนัง่ -นอนด้วย
อุปกรณ์บริ หารหน้าท้องเพื่อให้สามารถเฝ้าดูพฒั นาการและเปรี ยบเทียบ
ผลของการออกกําลังกายในแต่ละครั้งได้
งานวิ จ ัย ที่ ผ่ านมาเกี่ ย วกับ การตรวจจับ ท่ าทางมี ห ลายงานวิ จ ัย
Angal [1] ใช้วิธีการประมวลผลสี และความลึ กของภาพตรวจจับ ท่าล้ม
ของผู ส้ ู ง อายุแ ล้ว ส่ ง ข้อ ความเตื อ นไปยัง ผู ด้ ู แ ล Bhavya [2] ใช้วิ ธี ก าร
ประมวลผล motion vector ของภาพตรวจจับ ท่ า ล้ ม เช่ น กั น ขณะที่
Otanasap [3] ใช้เซนเซอร์ ความเร่ งแบบ 3 แกนตรวจจับท่ าทางก่ อนล้ม
(prefall) ด้ว ยวิธี การ dynamic threshold ส่ ว น Hsu [4] ใช้ inertial sensor
ตรวจจับท่าวงสวิงขณะตีกอล์ฟ Jantaraprim [5] ตรวจจับท่าทางกิจกรรม
ตามปกติจากคุณลักษณะเด่นที่ได้จากเซนเซอร์ ความเร่ งที่ติดกับร่ างกาย
ของผู ้ท ดสอบ งานวิ จ ัย นี้ มี กิ จ กรรมท่ านั่ง -นอนด้ว ยแต่ ก ระบวนการ
ตรวจจับ จําเป็ นต้องใช้เซนเซอร์ แบบ 3 แกน 2 ตัวและติ ดกับ ร่ างกาย 2
ตําแหน่ งที่ บ ริ เวณลําตัว และต้น ขา อี กทั้งไม่ ได้ศึ กษาในลักษณะที่ นับ
จํานวนครั้งและไม่ได้แสดงการใช้เวลานัง่ -นอนด้วย
บทความนี้ จึงศึ กษาลักษณะพฤติกรรมความเร่ งของร่ างกายขณะ
ออกกําลัง กายนั่ง -นอนด้ว ยอุ ป กรณ์ บ ริ ห ารหน้ าท้อ งโดยสามารถนับ
จํานวนครั้ งและแสดงเวลาที่ ใ ช้ นั่ ง -นอนในแต่ ล ะครั้ งได้ ทั้ง นี้ จะใช้
หลักการตรวจจับท่าทางการเคลื่อนไหวของร่ างกายจากเซนเซอร์ความเร่ ง
แบบ 3 แกนเพียง 1 ตัว
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2. หลักการ

ลัก ษณะของการออกกําลัง กายนั่ง-นอนทําให้ข นาดกับ ทิ ศ ของ
ความเร่ งตามแนวแกนที่ พุ่งออกจากลําตัวไปข้างหน้า (x) และขนาดกับ
ทิศของความเร่ งตามแนวแกนที่พุ่งขึ้นเหนื อศีรษะ (z) เปลี่ยนแปลงอย่าง
ชัด เจนดังแสดงในรู ป ที่ 1 ทั้งนี้ ความเร่ งของทั้งสองแนวแกนจะมี ค่ า
เพิ่มขึ้นหรื อลดลงสลับกันใกล้เคียงกับลักษณะของสัญญาณรายคาบที่ มี
คาบเวลาไม่ คงที่ โดยที่ ความเร่ งตามแนวแกน x จะมี ค่าเพิ่มขึ้น มากกว่า
ความเร่ ง ตามแนวแกน z ขณะเอนตัว นอนลงไป และความเร่ ง ตาม
แนวแกน x จะลดลงจนน้อยกว่าความเร่ งตามแนวแกน z ขณะพยายามลุก
ขึ้นนัง่ ดังแสดงในรู ปที่ 2

x

z
y

ดังนั้นกระบวนการตรวจจับจํานวนครั้งและคุณภาพของการออก
กําลังกายนัง่ -นอนจึงสามารถพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงความเร่ งตาม
แนวแกนที่ มี ทิ ศ พุ่ ง ออกจากลํา ตัว ไปข้า งหน้ า (x) และความเร่ ง ตาม
แนวแกนที่มีทิศพุง่ ขึ้นเหนือศีรษะ (z)

2.1 กระบวนการตรวจจับ

สัญญาณความเร่ งที่ รับเข้ามาทั้งสามแกนจะถูกแปลงค่าให้อยู่ใน
หน่ วย g แล้วผ่านกระบวนการตรวจจับ ท่ าทางเพื่ อนับ จํานวนครั้งและ
ระยะเวลาที่ใช้ออกกําลังกายนัง่ -นอนในแต่ละครั้งดังแสดงกระบวนการ
ทํางานโดยรวมของโปรแกรมในรู ป ที่ 3 ขณะที่ สั ญ ญาณความเร่ งตาม
แนวแกน x มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ สั ญ ญาณความเร่ ง ตามแนวแกน z
กําหนดให้มีส ถานะเป็ น 1 มิ ฉ ะนั้น กําหนดให้มีส ถานะเป็ น 0 จากนั้น
ตรวจจับขอบขาขึ้นของสถานะเพื่อนับจํานวนครั้งและช่ วงเวลาของการ
นัง่ -นอนในแต่ละครั้ง ในการตรวจจับขอบขาขึ้นจะตรวจจับตําแหน่ งที่
เปลี่ยนสถานะจาก 0 เป็ น 1 โดยตําแหน่งขอบขาขึ้นที่ตรวจจับได้ตอ้ งห่าง
กันมากกว่า 3.5 วินาทีและที่ 1 วินาทีถดั ไปของขอบขาขึ้นยังคงมีสถานะ
เป็ น 1 เพื่อป้ องกันการตรวจจับผิดพลาดในช่ วงที่ สัญญาณความเร่ งตาม
แนวแกนทั้งสองตัดผ่านกัน

x
y

Start

z

Read x, y, z

Calibration to Xg, Yg, Zg

y

n
Xg>=Zg

รูปที่ 1 ลักษณะทิศของความเร่ งตามแนวแกนที่เปลี่ยนแปลง
เอนตัวกําลังลง

ลงสุดกระแทก กําลังขึ้น

กําลังลงครั้งถัดไป

State=1

State=0

Count State

Calculate Times

Calculate Time Difference

End

รูปที่ 2 ความเร่ งตามแนวแกนที่เปลี่ยนแปลงขณะออกกําลังกายนัง่ -นอน

รู ปที่ 3 แผนภาพแสดงกระบวนการทํางานของโปรแกรม
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3 อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง

เซนเซอร์ ค วามเร่ ง ADXL321 2 ตั ว ตั้ง ฉากกั น ทํา หน้ า ที่ เ ป็ น
เซนเซอร์ความเร่ งแบบ 3 แกนติดที่บริ เวณลําตัว (ระหว่างอกกับเอว) โดย
มี ลกั ษณะการวางแนวแกนและระบุ ชื่ อแกนดังรู ป ที่ 4 (แกน x มี ทิ ศพุ่ ง
ออกจากลําตัวไปข้างหน้า แกน y มีทิศพุ่งไปด้านข้างทางขวา และแกน z
มี ทิศพุ่งขึ้ นเหนื อศีรษะ) ทดสอบท่าออกกําลังกายนั่ง-นอน (sit-up) กับ
อุปกรณ์บริ หารหน้าท้องดังรู ปที่ 5 ประมาณ 10 นาที สัญญาณความเร่ งที่
ได้ถู กส่ งผ่านการ์ ด A/D ของ NI USB-6009 เพื่ อ ประมวลผลบนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ โดยสัญญาณแรงดันที่ได้จะผ่านความถี่สุ่ ม 1 kHz แล้วผ่าน
ตัวกรองความถี่ต่าํ ผ่านแบบ Butterworth ที่ cut off frequency 20 Hz แล้ว
จึง calibrate และแปลงสัญญาณอยูใ่ นหน่วย g

รู ปที่ 6 ความเร่ งตามแนวแกน x กับ z เปลี่ยนแปลงค่ามากน้อยสลับกัน
ขณะออกกําลังกายนัง่ -นอน

รูปที่ 4 ตําแหน่งติดเซนเซอร์บนร่ างกายและลักษณะการวางแนวแกน
รู ปที่ 7 a) สถานะ 0 หรื อ 1 ของความเร่ งตลอดช่วงที่ทดลอง
b) ช่วงเวลาลุกนัง่ แต่ละครั้งตลอดช่วงที่ทดลอง

รูปที่ 5 อุปกรณ์บริ หารหน้าท้อง

4 ผลการทดลอง

ผลการทดลองพบว่าขณะมีการออกกําลังกายนัง่ -นอนความเร่ งตาม
แนวแกน x กับ z มี ก ารเปลี่ ย นแปลงค่ ามากน้อ ยสลับ กัน อย่างชัด เจน
ขณะที่ความเร่ งตามแนวแกน y มีค่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและยังคงมีค่า
เข้าใกล้ 0g ดังรู ปที่ 6

สัญญาณที่ผา่ นกระบวนการทํางานของโปรแกรมตรวจวัดคุณภาพ
การออกกําลัง กายนั่ ง -นอนดัง แผนผัง การทํางานในรู ป ที่ 3 ทํา ให้ ไ ด้
สถานะขณะความเร่ ง ในแนวแกน x มากกว่าหรื อ เท่ ากับ ความเร่ ง ใน
แนวแกน z เป็ นสถานะ 1 หรื อสถานะขณะความเร่ งในแนวแกน x น้อย
กว่าความเร่ งในแนวแกน z เป็ นสถานะ 0 ดังรู ปที่ 7a) จากรู ปจะเห็นได้วา่
ในช่วงตั้งแต่เริ่ มต้นจนกระทัง่ ประมาณ 150 วินาทีแรก กราฟของสถานะ
0-1 ค่ อ นข้างถี่ แ สดงว่าสามารถออกกําลัง กายนั่ง -นอนในช่ ว งนั้น ได้
ค่อนข้างเร็ ว เมื่ อเวลาประมาณตั้งแต่ 150 - 400 วินาที กราฟของสถานะ
0 - 1 ค่อนข้างห่ างกว่าเดิมแสดงว่าสามารถออกกําลังกายนัง่ -นอนในช่วง
นั้น ได้ช้ าลง และที่ เวลาประมาณตั้ง แต่ 400 - 600 วิ น าที กราฟของ
สถานะ 0 - 1 ยิ่ง ห่ างกว่าเดิ ม แสดงว่าสามารถออกกําลัง กายนั่ง -นอน
ในช่วงนั้นยิง่ ช้าลงกว่าเดิม สอดคล้องกับเวลาที่ใช้ออกกําลังกายนัง่ -นอน
ในแต่ ล ะครั้งในรู ป ที่ 7b) ซึ่ งช่ วงแรกจะใช้เวลานั่ง-นอนในแต่ ล ะครั้ ง
ประมาณ 4 วินาที ช่วงกลางจะใช้เวลาประมาณ 5 วินาที และใช้เวลานัง่ -
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นอนในแต่ละครั้งเพิ่มมากขึ้นในช่วงท้าย สามารถนับจํานวนครั้งของการ
นัง่ -นอนภายในเวลาประมาณ 10 นาทีได้เท่ากับ 110 ครั้ง

5. สรุ ป

ขณะออกกําลังกายนั่ง-นอนกับอุปกรณ์ บริ หารหน้าท้องความเร่ ง
ตามแนวแกนที่พ่งุ ออกจากลําตัวไปข้างหน้า(x) กับความเร่ งตามแนวแกน
พุง่ ขึ้นเหนือศีรษะ(z) จะมีค่าเพิ่มขึ้น-ลดลงสลับกันอย่างชัดเจน มีลกั ษณะ
คล้ายสัญญาณรายคาบที่มีคาบเวลาไม่คงที่ ทําให้สามารถใช้คุณสมบัติขอ้
นี้นบั จํานวนครั้งและดูการใช้เวลาออกกําลังกายนัง่ -นอนในแต่ละครั้งได้
นอกจากนี้ ยงั สามารถแสดงแนวโน้มของการใช้เวลานั่ง-นอนในแต่ละ
ครั้งตลอดระยะเวลาของการออกกําลังกาย ทําให้สามารถเปรี ยบเที ยบดู
พัฒนาการของการออกกําลังกายแต่ละครั้งได้ดว้ ย กระบวนการทํางาน
ของโปรแกรมนี้ สามารถประยุกต์ใช้กบั การออกกําลังกายนัง่ -นอนแบบที่
ไม่ใช้อุปกรณ์บริ หารหน้าท้องได้ และยังสามารถนําข้อมูลไปใช้ประเมิน
พัฒนาการของการออกกําลังกาย หรื อใช้ขอ้ มูลประกอบกับค่ านํ้าหนัก
และขนาดของรอบเอวเพื่อประเมินสภาวะรู ปร่ างต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม
งานวิจยั นี้ ยงั คงเป็ นการศึกษาเบื้องต้น ควรมีการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น และแยกกลุ่ ม ตัว อย่า งในการทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ยืน ยัน คุ ณ ลักษณะเด่ น ที่ เหมาะสมสําหรั บ ผูท้ ดสอบ
หลากหลายกลุ่มตัวอย่างต่อไป

[3] N. Otanasap, “Pre-Impact Fall Detection Based on Wearable
Device Using Dynamic Threshold Model,” 17th International
Conference on Parallel and Distributed Computing, Applications
and Technologies, pp. 362-365, 2016.
[4] Y. Hsu, Y. Chen, P. Chou, Y. Kou, Y. Chen, and H. Su, “Golf
swing motion detection using an inertial-sensor-based portable
instrument," IEEE International Conference on Consumer
Electronics-Taiwan (ICCE-TW), pp. 1-2, 2016.
[5] P. Jantaraprim, T. Chimphet, C. Sattayarak, and P.
Phukpattaranont, “Activity of Daily Living Classification using
Artificial Neural Networks,” 9th ECTI-CARD 2017, pp. 229-232,
July 25-28, 2017.
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เครื่องกาเนิดแรงดันอิมพัลส์
IMPULSE VOLTAGE GENERATOR
วินัย เมธาวิทติ 1 และชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วชิ ัย2
1,2

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอเครื่ องกาเนิ ดแรงดันอิ มพัลส์ เพื่อใช้ใ น
การสร้างรู ปคลื่นฟ้ าผ่ามาตรฐาน 1.2/50 ไมโครวินาที โดยนาตัวเก็บประจุ
อิมพัลส์ขนาด 2.2 ไมโครฟารัด ประกอบเข้ากับความต้านทานปรับหน้า
คลื่นและความต้านทานปรับหลังคลื่นเพื่อใช้กบั ตัวเก็บประจุโหลดหลาย
ค่า ความต้านทานปรับหน้าคลื่นและความต้านทานปรับหลังคลื่ น เป็ น
แบบมี ค่ า ความเหนี่ ยวน ามาก และแบบค่ า ความเหนี่ ย วน าต่ า ท าการ
ทดลองศึกษาเมื่อเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานปรับหน้าคลื่ นและความ
ต้านทานปรั บ หลัง คลื่ น โดยเพิ่ ม และลดค่ า ความต้า นทานลงจากค่ า ที่
ออกแบบไว้ พบว่า สามารถศึ ก ษาแนวทางในการออกแบบและสร้ า ง
เครื่ องกาเนิดแรงดันอิมพัลส์ได้เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ: เครื่ องกาเนิดแรงดันอิมพัลส์

Abstract
This article proposes the impulse voltage generator has
waveform standard lightning impulse 1.2/50 us. By use the capacitor
impulse in size 2.2 uF combined with wave-front resistor and wave-tail
resistor for test with capacitor loads. The wave-front and wave-tail
resistor as type of large inductance and low inductance. And when the
test to studies about the wave-front and wave-tail when resistor change.
By increase and decrease of the resistances from the design found that it
can be guide and study for the design of an impulse generator in as
well.
Keywords: impulse voltage generator

1. บทนา
แรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า เป็ นแรงดันที่มีรูปคลื่นเลียนแบบมาจาก
แรงดันเกิ นฟ้ าผ่าที่เป็ นปรากฎการณ์ ตามธรรมชาติ แรงดันเกิ นฟ้ าผ่านี้ มี
โอกาสที่จะสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงสู ง ในระบบการส่ งจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้ า ซึ่ งจะทาให้อุปกรณ์ ไฟฟ้ าแรงสู ง และระบบการส่ งจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้ าเกิ ด ความเสี ย หายได้ ดัง นั้น ความมุ่ ง หมายหลัก ของการสร้ า ง
แรงดันอิมพัลส์ข้ ึน เพื่อเลียนแบบรู ปคลื่นแรงดัน เกิ นฟ้ าผ่าจากธรรมชาติ

เพื่อนาไปใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงสู ง ก่อนที่จะนาไปใช้งาน เพื่อให้
เกิ ด ความมัน่ ใจว่าอุป กรณ์ ไฟฟ้ าแรงสู งสามารถทนทานต่อแรงดัน เกิ น
ฟ้ าผ่าได้
เครื่ องก าเนิ ด แรงดั น อิ ม พัล ส์ ฟ้ าผ่ า เมื่ อ ต้ อ งสั่ ง ซื้ อจาก
ต่างประเทศจะมี ราคาสู งมาก จึ งทาให้มีใช้ในวงแคบ ไม่แพร่ หลาย เช่ น
ในโรงงานอุตสากรรม หน่ วยงานรัฐวิสาหกิ จ และในมหาวิทยาลัยฯเพียง
บางแห่ งเท่านั้นซึ่ งนับว่าเป็ นสัดส่ วนที่ น้อยมากๆเมื่ อเที ยบกับการเรี ยน
การสอนในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ในอดี ต ได้เ คยมี ง านวิ จ ัย การ
ออกแบบสร้ า งเครื่ องก าเนิ ด แรงดัน อิ ม พัล ส์ ฟ้ าผ่ า แต่ ยงั คงต้อ งพึ่ งพา
ชิ้ นส่ วนส าคัญหลายอย่างของเครื่ องก าเนิ ดแรงดันอิ มพัลส์ เช่ นตัวเก็ บ
ประจุอิมพัลส์ อิมพัลส์แอมพลิ ฟายเออร์ จากต่างประเทศ ซึ่ งทั้งสองส่ วน
นี้ เ ป็ นอุป กรณ์ ห ลัก มี ราคาสู งมาก ดังนั้นบทความนี้ จึงนาเสนอ เครื่ อง
กาเนิ ดแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า โดยใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ทุกอย่างภายในประเทศ
ทาให้สามารถ ออกแบบและสร้ างเครื่ องกาเนิ ดแรงดันอิมพัลส์ ได้เองใน
ราประหยัดกว่าการสัง่ ซื้ อจากต่างประเทศมาก

2. ทฤษฎี
2.1 แรงดันอิมพัลส์ ฟ้าผ่า
เครื่ องกาเนิ ด แรงดันอิมพัล ส์ ฟ้าผ่าเมื่ อสร้ างแรงดันอิ มพัล ส์
แล้วรู ปคลื่นแรงดันจะต้องเป็ นไปตามที่มาตรฐานกาหนด คือค่าเวลาช่ วง
หน้าคลื่นและเวลาช่วงหางคลื่น จะต้องมีค่าดังนี้ เวลาช่ วงหน้าคลื่น (T1) :
1.2 µs ± 30% เวลาจะต้องอยูใ่ นช่วง 0.84-1.56 µs และเวลาช่วงหางคลื่น
(T2) : 50 µs ± 20% เวลาจะต้องอยูใ่ นช่วง 40-60 µs ดังรู ปที่ 1
U
1.0
0.9
0.5
0.3
0 01
T’

T
T1

t

T2

T1 = 1.67 T
T’ = 0.3 T = 0.5T

รูปที่ 1 แรงดันอิมพัลส์ฟ้ าผ่ารู ปคลื่นเต็ม
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2.2 เครื่องกาเนิดแรงดันอิมพัลส์ พนื้ ฐาน
แรงดันอิมพัลส์รูปคลื่นฟ้ าผ่าสามารถสร้างขึ้นโดยอาศัยหลักการ
ของวงจรทรานเซียนต์ RC ซึ่งทาได้โดยอัดประจุผ่านความต้านทานจากัด
กระแสให้กบั ตัวเก็บประจุอิมพัลส์ จนถึ งค่าแรงดันที่ตอ้ งการ แล้วปล่อย
พลังงานที่เก็บไว้ในตัวเก็บประจุอิมพัลส์ให้ดิสชาร์ จผ่านช่ องทรงกลมไป
ยัง วงจร RC ที่ ส ามารถปรั บ ค่ าคงตัว เวลาให้ ได้รู ปคลื่ น ฟ้ าผ่ า ตามที่
ต้องการ แรงดันอิมพัลส์ ต้องควบคุมได้ เพื่อให้ค่าแรงดันที่ป้อนเข้าไปที่
วัสดุทดสอบหลายๆครั้งมีค่าคงที่ การควบคุมทาได้โดยทาให้เกิ ดดิสชาร์ จ
ในช่องแกปช่วย a ที่อยูใ่ นช่องแกปทรงกลม SG ด้วยสัญญาณควบคุม ซึ่ ง
ใช้การบังคับจากระยะไกลดังรู ปที่ 2
RL

Ug

Rd

SG
a

Cs

Re

Cb

U (t )

Trigger

จานวน 2 ชั้น และความต้านทานแบบมีค่าความเหนี่ ยวนา จะพันขดลวด
เพียงชั้นเดียว ดังรู ปที่ 4

รูปที่ 4 ความต้านทานปรับหน้าคลื่นและหลังคลื่น

3.3 ช่ องว่ างทรงกลมและอิมพัลส์ แอมพลิฟายเออร์
ช่ องว่ างทรงกลมท าหน้าที่ เ ป็ นสวิ ท ซ์ และควบคุ ม การจ่ า ย
แรงดันอิมพัลส์ให้มีค่าตามต้องการ ทาด้วยทองแดงขึ้นรู ปขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาด 12.5 เซนติเมตร ติดตั้งบนเสาฉนวนให้เคลื่อนที่เข้าออก
โดยใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ าขับเคลื่ อน ภายในช่ องว่างทรงกลมบรรจุ อิมพัล ส์
แอมพลิฟายเออร์ ควบคุมระยะไกลโดยใช้แสง

ื้
รูปที่ 2 วงจรสร้างแรงดันอิมพัลส์พนฐาน

3. การออกแบบ
3.1 ตัวเก็บประจุอมิ พัลส์
เครื่ องก าเนิ ด แรงดัน อิ ม พัล ส์ ฟ้ าผ่ าที่ ส ร้ า งขึ้ น จะใช้ ต ัว เก็ บ
ประจุอิมพัลส์ต้ งั ต้น ขนาด 2.2 ไมโครฟารัด 50 กิ โลโวลต์ เป็ นตัวเก็บ
ประจุอิมพัลส์ ที่พฒั นาสร้ างขึ้นโดยใช้ฟิล์มฉนวนโพลี ไพโพลี นร่ วมกับ
น้ ามันฉนวนความหนื ดต่า บรรจุในตัวถังโลหะ จานวน 2 ตัวต่ออนุ กรม
กัน ทาให้ได้ค่าความจุไฟฟ้ ารวม 1.1 ไมโครฟารัด ได้พลังงานของเครื่ อง
กาเนิด 5.5 กิโลจูล

รูปที่ 5 ช่องว่างทรงกลมพร้อมชุดอิมพัลส์แอมพลิฟายเออร์

3.4 ตัวเก็บประจุโหลด
โหลดของเครื่ องกาเนิ ดแรงดันอิ มพัลส์ ฟ้าผ่า คื อค่าความจุ
ไฟฟ้ า โดยปรกติแล้วโหลดทัว่ ๆไปจะมีค่าน้อย เช่ นลูกถ้วยฉนวน ซึ่ งไม่
เพี ย งพอต่ อ การสร้ า งรู ป คลื่ น ฟ้ าผ่ า ตามมาตรฐาน จ าเป็ นที่ จ ะต้อ งใช้
เครื่ องมือวัดร่ วมเป็ นโหลดด้วย เช่ นอิมพัลส์โวลต์เตจดิ ไวเดอร์ ประกอบ
กับโหลดชนิ ดต่างๆ โหลดที่ ออกแบบสร้ างขึ้นจะประกอบด้วย ตัวเก็บ
ประจุแรงสูงขนาด 0.22 ไมโครฟารัด 2,000 โวลต์ ต่ออนุ กรม และขนาน
กัน เพื่อให้ได้ค่าแรงดันไฟฟ้ าและความจุตามที่ตอ้ งการ

รูปที่ 3 ตัวเก็บประจุอิมพัลส์ 1.1 ไมโครฟารัด

3.2 ความต้ านทานปรับหน้ าคลืน่ และหลังคลืน่
ความต้านทานปรั บหน้าคลื่ นและหลังคลื่ น สร้ างโดยใช้ล วด
ความต้า นทานหุ้ ม ด้ ว ยฉนวน พัน บนท่ อ ฉนวนพี วี ซี ใ ห้ มี ค่ า ความ
เหนี่ยวนา และแบบค่าความเหนี่ ยวนาต่า โดยความต้านทานที่เป็ นแบบค่า
ความเหนี่ ยวนาต่าจะพันให้ลวดความต้านทานมีการหักล้างของเส้นแรง
แม่เหล็ก จึงทาให้ได้ตวั ต้านทานแบบค่าความเหนี่ ยวนาต่าซึ่ งจะต้องพัน

รูปที่ 6 ตัวเก็บประจุโหลด
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นาอุปกรณ์ท้ งั หมดมาประกอบเป็ นเครื่ องกาเนิ ดแรงดันอิมพัลส์
ฟ้ าผ่า ดังรู ปที่ 7 แล้วทาการทดสอบ คือ ใช้ความต้านทานแบบค่าความ
เหนี่ ยวนาต่าที่ตวั เก็บประจุโหลด 1 นาโนฟารัด ทาให้ได้รูปคลื่ นตาม
มาตรฐาน ทดสอบโดยใช้ความต้านทานแบบมีค่าความเหนี่ ยวนาที่ตวั เก็บ
ประจุโหลด 1 นาโนฟารัด ทดสอบโดยเพิ่มและลดค่าความต้านทานปรับ
หน้าคลื่ นแบบค่าความเหนี่ ยวน าต่าที่ ตวั เก็บประจุ โหลด 1 นาโนฟารั ด
ทดสอบโดยการเพิ่มและลดค่าความต้านทานปรับหลังคลื่ นแบบค่าความ
เหนี่ยวนาต่า

ผลการทดลองพบว่า เครื่ องก าเนิ ด แรงดันอิ มพัลส์ ฟ้าผ่า สามารถสร้ าง
รู ป คลื่ น แรงดัน ได้ตามที่ ม าตรฐานก าหนด ทั้งขั้วบวก และขั้ว ลบ ซึ่ ง
สามารถนาไปใช้ในการทดสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงสูงได้
รู ปคลื่ นแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า ตัวเก็บประจุโหลด 1 นาโนฟารั ด
ความต้านทาน Re = 68.4 โอห์ม ความเหนี่ ยวนา 88 ไมโครเฮนรี่ ความ
ต้านทาน Rd = 404 โอห์ม ความเหนี่ยวนา 374 ไมโครเฮนรี่ ดังรู ปที่ 10

Amplttude 2 v/div

4. ผลการทดลอง
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รูปที่ 10 แรงดันอิมพัลส์ขั้วบวก 46 kV เวลา 1.67/47 µs
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รู ปคลื่ นแรงดันอิมพัลส์ ฟ้าผ่า ตัวเก็บประจุโหลด 1 นาโนฟารัด
ความต้านทาน Re = 61.89 โอห์ม ความเหนี่ ยวนา 5.6 ไมโครเฮนรี่ ความ
ต้านทาน Rd = 299.58 โอห์ม ความเหนี่ ยวนา 21 ไมโครเฮนรี่ ดังรู ปที่ 8
และ รู ปที่ 9
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รูปที่ 9 แรงดันอิมพัลส์ขั้วลบ 44.86 kV เวลา 1.4/57 µs
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รูปที่ 11 แรงดันอิมพัลส์ขั้วบวก 44.86 kV เวลา 2.83/60 µs
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รูปที่ 8 แรงดันอิมพัลส์ขั้วบวก 43.78 kV เวลา 1.43/51 µs
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รุปที่ 7 เครื่ องกาเนิดแรงดันอิมพัลส์ฟาผ่า

ผลการทดลองพบว่า เมื่อใช้ค่าความต้านทานซึ่ งมีค่าความเหนี่ ยวนา กับ
เครื่ องกาเนิ ดแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า จะทาให้รูปคลื่ นเกิ ดการหน่ วงบริ เวณ
หน้ า คลื่ น อัน เนื่ อ งมาจากผลของค่ า ความเหนี่ ย วน าภายในตัว ความ
ต้านทาน ปรับรู ปคลื่น ลักษณะของรู ปคลื่นแบบนี้ ไม่สามารถนาไปใช้ใน
การทดสอบอุปกรณ์ ไฟฟ้ าแรงสูงได้
รู ปคลื่ นแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า ตัวเก็บประจุโหลด 1 นาโนฟารั ด
ความต้านทาน Re = 61.89 โอห์ม ความเหนี่ ยวนา 5.6 ไมโครเฮนรี่ ความ
ต้านทาน Rd = 704.84 โอห์ม ความเหนี่ยวนา 66 ไมโครเฮนรี่ ดังรู ปที่ 11

8

9
-5

x 10

ผลการทดลองพบว่า เมื่อเพิ่มค่าความต้านทานปรับหน้าคลื่น จะส่ งผลให้
ช่วงเวลา ของหน้าคลื่นยาวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเวลาหน้าคลื่นสาหรับกรณี น้ ี
ยาวเกินกว่าที่มาตรฐานกาหนด เป็ นรู ปคลื่นแรงดันฟ้ าผ่าที่ไม่สามารถ
นาไปใช้ในการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงสูงได้
รู ปคลื่ นแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า ตัวเก็บประจุโหลด 1 นาโนฟารั ด
ความต้านทาน Re = 61.89 โอห์ม ความเหนี่ ยวนา 5.6 ไมโครเฮนรี่ ความ
ต้านทาน Rd = 201 โอห์ม ความเหนี่ยวนา 24 ไมโครเฮนรี่ ดังรู ปที่ 12
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รูปที่ 12 แรงดันอิมพัลส์ขั้วบวก 44.6 kV เวลา 0.85/57 µs
จากผลการทดลองพบว่าเมื่อลดค่าความต้านทานปรับหน้าคลื่นลง
จะส่งผลให้ช่วงเวลาหน้าคลื่นชันขึ้น เวลาหลังคลื่นยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานกาหนด ซึ่งเวลาหน้าคลื่นสาหรับกรณี นี้ยาวเกินกว่าที่มาตรฐาน
กาหนดเป็ นรู ปคลื่นแรงดันฟ้าผ่าที่ไม่สามารถที่จะนาไปใช้ในการทดสอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงได้

5. สรุป
เครื่ อ งก าเนิ ด แรงดัน อิ ม พัล ส์ ฟ้ าผ่ า ที่ ส ร้ า งขึ้ น สามารถสร้ า ง
แรงดัน ฟ้ าผ่ า ให้ มี รู ปคลื่ น มาตรฐานตามต้อ งการได้ และเมื่ อ มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงพารามิเตอร์ ต่างๆเช่ น ความต้านทานปรับหน้าคลื่ น ความ
ต้านทานปรับหลังคลื่ น พบว่าคุ ณสมบัติของรู ปคลื่ นก็เปลี่ ยนแปลงไป
ด้วย จึงเหมาะที่ จะนาไปใช้ในการศึ กษาและวิจยั เครื่ องกาเนิ ดแรงดัน
ฟ้ าผ่าที่สร้างขึ้นนี้ อุปกรณ์ต่างๆทุกส่ วน ออกแบบสร้ างเองโดยใช้ วัสดุที่
มีจาหน่ายภายในประเทศ ทั้งหมดทุกชิ้ น ทาให้ตน้ ทุนการสร้างมีราคาถูก
กว่าต่างประเทศมาก
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บทคัดย่อ
ในการเลี้ ยงสุ ก รของเขตพื้ น ที่ ภาคกลางตอนล่ างและพื้ น ที่
ใกล้เคียง มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงสุกรอย่างแพร่หลายทั้งฟาร์มขนาดใหญ่
และการเลี้ยงตามบ้านเรือน ซึ่ง การเลี้ยงสุกรนั้นมักพบเจอปัญหาในการ
เลี้ยงมากมาย ทั้งด้านสุขอนามัย สภาพแวดล้อม รวมถึงอาหารการกินของ
สุกรซึ่งส่งผลต่ อสุขภาพและการเจริ ญเติบโตของสุก ร หรือท าให้ สุก ร
เสียชีวิตลงได้ โดยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถสังเกตได้จากการแสดงออก
ทางพฤติกรรมการเดิน การกิน การนอน และอารมณ์ของสุกรต่อสิ่งเร้า
รอบข้าง ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวจึง ได้มีการนาเอาเทคโนโลยีการจับการ
เคลื่อนที่ รุ่น SW-420 มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับการสื่อสารไร้สายเพื่อ
แสดงค่าพฤติก รรมการเคลื่อนที่ ของสุก รผ่านหน้าเว็บเพจ โดยทดลอง
เปรียบเทียบสุกร 5 ตัวกับค่ามาตรฐานการเคลื่อนที่ข องสุกร ซึ่งในการ
ทดลองเลี้ยงจริง 90 วัน สุกรทั้ง 5 ตัวมีค่าการเคลื่อนที่ ปกติ ซึ่งหมายถึง
ไม่พบสุกรที่ป่วยตลอดเวลาในการเลี้ยงนั่นเอง
คาสาคัญ: หมู, การตรวจจับการเคลื่อนที่, ไมโครคอนโทรลเลอร์

Abstract
In the rearing of pigs in Nakhon Pathom and nearby areas.
There is widespread There is widespread rearing of pigs in both large
farms and houses. In the rearing of pigs, many problems are
encountered in hygiene, the environment, as well as the feeding of pigs,
affecting the health and growth of pigs or it can cause pigs to die. These
can be observed from the expression of walking behavior, eating, sleep
and mood of pigs on the surrounding stimuli. This problem can be
solved by using a vibration sensor technology Model SW-420 to
applied in conjunction with wireless communication and show of swine
behavior on the web page. To verify the performance of the proposed, 5

pigs have been employed, and it is compared with the swine movement
standard. In which the experiment was actually conducted 90 days.
Results show that all 5 pigs had normal vibration values, meaning that
they did not find sick pigs at all times in the rearing of pigs’ process.
Keywords: pigs, vibration sensor, Microcontroller

1. บทนา
ในพื้นที่ทางการเกษตรและปศุสัตว์ ของภาคกลางตอนล่าง มี
ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และเพชรบุรี มีการทาฟาร์มสุกรกันอย่าง
แพร่หลาย ทั้งฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ที่มีประชากรของสุกรเป็นจานวนมาก
และการเลี้ ย งสุ ก รขนาดเล็ ก ที่ เลี้ ย งตามบ้ านครั ว เรื อ นโดยในจั ง หวั ด
นครปฐมและราชบุ รี มี ก ารเลี้ ย งสุ ก รเป็ น อั น ดั บ ต้ น ของประเทศมี
ประชากรของสุกรรวมประมาณ 3,472,327 ตัว [1] ซึ่งการเลี้ยงสุกรทั้ง
สองแบบนั้น มักพบเจอปัญหาในด้านสุภาพของสุกรต่าง ๆ เช่น ปัญหา
ฟาร์มไม่สะอาดเพียงพอต่อการเลี้ยงสุกร ปัญหาด้านสุขภาพของสุกรที่
อาจเกิดจากบาดแผลทาให้มีการติดเชื้อต่าง ๆ ซึ่งเมื่อสุกรมีการติดเชื้อนั้น
อาจนาเชื้อไปสู่สุกรตัวอื่น ๆ ได้ เช่น โรคทอร์เทอร์ซูอิส (Tortor suis) [2]
ทาให้สุกรเกิดอาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ไม่มีการเจริญเติบโต ทาให้
สุกรไม่มีน้าหนักที่ตรงตามมาตรฐาน ซึ่งหากไม่มีการดูแลที่ทั่วถึงหรือไม่
ทราบถึงอาการป่วยของสุกรที่ไม่ทันท่วงที อาจทาให้สุกรนั้นเสียชีวิตลง
ทาให้ผู้ประกอบการขาดทุนในการเลี้ยงสุกรได้
อาการป่วยของสุกรส่วนใหญ่มักแสดงออกมาทางพฤติกรรม
และลักษณะทางกายภาพ เช่น การเดิน การกิน และการนอน เป็นต้น โดย
ต้อ งอาศัย การสั ง เกตวิเคราะห์ [3] เพื่ อ ดู ว่าสุ ก รมี ค วามร่ าเริง เป็ น ปกติ
หรือ ไม่ และเมื่ อพบอาการผิด ปกติ ที่ ต่ างไปจากเดิ ม เช่ น เคลื่ อ นไหว
น้อยลงหรือช้ าลง สามารถสัน นิ ษฐานได้ว่าสุก รตัว นั้น เกิดอาการป่ วย
หรือไม่สบายได้ ซึ่งหากคนเลี้ยงสุกรไม่มีความชานาญในการเลี้ยงหรือ
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ไม่ได้สั งเกตพฤติก รรมของสุ กรให้ ดี อาจท าให้ สุ กรตัวนั้ นเสี ยชีวิตลง
นั่นเอง
ในงานวิจัยนี้จึงขอเสนอระบบเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรม
ของสุกรด้วยเทคโนโลยีตรวจจับการเคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แบบเวลาจริง ที่ติดอยู่บนตัวสุกร ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Node
MCU แล้วนาค่าการเคลื่อนไหวของสุกรแต่ละตัวมาพิจารณาเฝ้าระวังและ
เปรียบเทียบหาค่าแนวโน้ม อาการป่วยในสุกร อีกทั้งเพื่อลดอัตราความ
เสี่ยงในการเสียชีวิตของสุกรให้มีค่าลดลง

2. วิธีการดาเนินงานวิจัย
ในงานวิจัยได้ออกแบบขั้นตอนการทางานในการตรวจจับการ
เคลื่อนที่และแสดงผลออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ประกอบไปด้วย ส่วนการ
สร้างอุปกรณ์กาเนิดสัญญาณติดตั้ง ส่วนการรับส่งข้อมูลและการบันทึก
และส่วนการแสดงผลข้อมูล ดังรูปที่ 1
ส่วนการแสดงผลข้อมูล

ส่วนอุปกรณ์กาเนิดสัญญาณ

ส่วนการรับส่งข้อมูลและการบันทึก
รูปที่ 1 ส่วนประกอบของการทางาน

2.1 ส่วนอุปกรณ์กาเนิดสัญญาณ
โดยในส่ ว นการพั ฒ นาอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจวั ด การ
เคลื่อนที่ของสุกร ใช้เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนที่ (Vibration) [4] รุ่น
SW-420 น ามาต่ อ ร่ ว มกั น กั บ วงจรเรี ย งกระแส ก่ อ นส่ ง สั ญ ญาณเข้ า
ไมโครคอนโทรลเลอร์ [5,6] Node MCU ดังรูปที่ 2

ฉั บพลัน ตามอินพุตที่ เข้ ามา จากการทดลองจนได้ค่ าไดโอดชนิด Si มี
ความต่างศัก ย์ 0.7 โวลต์ ตัวเก็บประจุข นาด 56 µF และค่ าตัวต้ านทาน
ขนาด 100 KΩ จากนั้นนามาทดลองหาค่ าแรงดันเทียบกับ การค านวณ
แปลงค่าดิจิตอลเป็นอนาล็อกได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รูปแบบการทาตาราง
ค่าแรงดันไฟฟ้า
ค่าเซ็นเซอร์ ได้จากการวัด
(V)
(ค่าสูงสุด)
3.22
1007

ค่าแรงดันไฟฟ้า
ได้จากการคานวณ
(V)

ค่าความ
ผิดพลาด
+/- 0.5 LSB

3.05

0.17

900

2.93

2.72

0.21

800

2.61

2.42

0.19

700

2.28

2.12

0.16

600

1.95

1.81

0.14

500

1.61

1.51

0.10

400

1.28

1.21

0.07

300

0.97

0.90

0.07

200

0.65

0.60

0.05

100

0.32

0.30

0.32

(ค่าต่าสุด) 3

0.440

0.090

0.35

จากนั้ น น าวงจรที่ อ อกแบบไปติ ด ตั้ ง ที่ ตั ว สุ ก รเพื่ อ ท าการ
ตรวจวัดการเคลื่อนที่ของสุกร โดยในการทดลองเบื้องต้นได้กาหนดจุด
ติดตั้งไว้ 2 ตาแหน่ง โดยตาแหน่งที่ 1 ติดตั้งไว้ที่ขาหลังข้างขวา ดังรูปที่
3(ก) และตาแหน่งที่ 2 ติดตั้งแบบปลอกคอดังรูปที่ 3(ข)

วงจรเรียงกระแส

รูปที่ 2 การต่ออุปกรณ์เซนเซอร์เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหว
จากรูป ที่ 2 ทาการทดลองเพื่อหาค่ าอุปกรณ์ในแต่ละตัวเพื่อ
จัดเรียงค่าแรงดัน และกระแสให้ คงที่ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงแบบ

3(ก)

3(ข)

รูปที่ 3 ตาแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
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โดยจากการทดลอง ติดอุปกรณ์ที่ขาหลั งของสุกรแบบ 3(ก)
นั้น พบปัญหาในเวลานอนของสุกร มีการกดทับอุปกรณ์ ที่ติดตั้งทาให้
อุปกรณ์เสียหาย สาหรับวิธีการติดตั้งแบบ 3(ข) นั้นจึงเป็นวิธีที่เหมาะสม
ที่ สุ ด จากนั้ น เมื่ อ ท าการเปิ ด ใช้ ง านอุ ป กรณ์ ที่ ติ ด ตั้ ง บนตั ว สุ ก รแล้ ว
โปรแกรมของอุป กรณ์ จ ะท าการส่ งข้ อมู ล การเคลื่อนที่ ข องสุ ก รไปยัง
เครื่องแม่ข่ายที่รอรับสัญญาณ

2.2 ส่วนการรับส่งข้อมูลและการบันทึก
ใน ก ารรั บ ข้ อ มู ล แ ล ะ ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ ส่ งม าจ าก
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU ที่ติดตั้งบนตัวสุกรผ่านทางสัญญาณ
WiFi ในลั ก ษณะเครื่ อ งลู ก ข่ า ยและเครื่ อ งแม่ ข่ า ย โดยสั ญ ญาณการ
เคลื่อ นที่ ข องสุ ก รที่ ได้ ถูก บั น ทึก ลงฐานข้ อมู ล MySQL ที่ติ ดตั้ง อยู่บ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Raspberry Pi [7,8]โดยมีขั้นตอนการทางานดังรูป
ที่ 4
อ่านค่าเซนเซอร์

ตรวจสอบสถานะเครือข่าย

บันทึกลงฐานข้อมูล

ส่งข้อมูลไปเครื่องแม่ข่าย

รูปที่ 4 ขั้นตอนการส่งข้อมูลและบันทึกข้อมูล

รูปที่ 6 หน้าต่างแสดงผลการทางานบนเว็บเพจ

3. ผลการทดลอง
ในการทดลองได้ทาการบันทึก ค่าของสุกรที่สุข ภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ดี โดยอ้ างอิงจากสุกรที่อยู่ในความดูแลของปศุสัตว์ใน
พื้นที่ โดยได้รับความอนุ เคราะห์ จาก ฟาร์มศรีทอง หมู่10 ตาบลกลับ
ใหญ่ อาเภอบ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี ในการเก็บข้อมูลและทดลอง จาก
การบันทึกค่าของสุกรนามาสร้างค่าขีดแบ่งข้อมูล (Threshold) ขึ้นมาดัง
รูปที่ 7

โดยข้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก ลงฐานข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย ล าดั บ การ
บันทึก, วัน, เวลา, ชื่อสุกร และสัญญาณการเคลื่อนที่ โดยในการทดลองมี
การใช้สุกรจานวน 5 ตัว ในการบันทึกข้อมูลแบบเวลาจริงของสุกรเพื่อ
บันทึกค่าการเคลื่อนที่ของสุกรแต่ละตัวไว้

2.3 ส่วนการแสดงผลข้อมูล
ในการแสดงผลข้ อ มู ล ได้ ท าการออกแบบการท างานของ
โปรแกรมให้แสดงผลบนเว็บเพจเพื่อให้มีความสะดวกในการใช้งาน โดย
ทาการดึงข้ อมูล ทั้งหมดจากเครื่องแม่ข่ายมาแสดงผล โดยประกอบไป
ด้วยหน้าตรวจสอบเข้าสู่การใช้งาน หน้าเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน หน้าเมนู
หลัก หน้ าเพิ่ ม -ลบข้ อมูล สุ ก ร หน้ าเปลี่ยนแปลงข้ อมู ล สุก ร และหน้ า
ตรวจดูสุกร โดยสามารถแสดงค่าการเคลื่อนที่ข องสุกร ดัง รูปที่ 5 และ
สามารถดูสุกรได้แบบเวลาจริงดังรูปที่ 6

รูปที่ 7 กราฟการเคลื่อนที่มาตราฐานของสุกร
เมื่อสร้างรูปแบบอ้างอิงมาตราฐานแล้วนามาเปรียบเทียบกับ
สุกรที่ติดตั้งกับอุปกรณ์จานวน 5 ตัว เพื่อจาแนกสุกรที่สุขภาพดีและสุกร
ที่มีค วามเสี่ยงในการป่วย โดยให้ มีก ารแสดงค่ าการเคลื่ อนที่ ข องสุก ร
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยค่าที่ได้จากสุกรปัจจุบันตัวที่ 4 ดังรูปที่ 8

รูปที่ 5 ค่าการเคลื่อนที่ของสุกร
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4. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ฟาร์มศรีทอง หมู่10 ต.กลับใหญ่ อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และข้อมูลเพื่อใช้ในการทดลองและวิจัย

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 8 กราฟการเคลื่อนที่ของสุกรใน 1 วัน
เมื่อนามาค่ าการเคลื่อนที่ของสุกรตัวที่ 4 เปรียบเทียบกั บค่ า
การเคลื่อนที่มาตรฐานของสุกร ซึ่งจากลักษณะของกราฟการเคลื่อนที่
ของสุกรตัวที่ 4 มีลักษณะการเคลื่อนที่ใกล้เคียงกันกับค่ากราฟของสุกร
มาตรฐานแสดงให้ เห็ นว่าสุก รตัวที่ 4 มีสุข ภาพร่างการแข็ ง แรงดี โดย
ระบบทาการบันทึกค่าแล้วแสดงผลการเคลื่อนที่ของสุกรแต่ละตัวใน 1
วันผ่านทางเว็บไซต์ ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 ค่าการเคลื่อนที่ของสุกรแต่ละตัว

4. สรุป
ในการทดลองตรวจจับการเคลื่อนไหวของสุกรผ่านเซนเซอร์
SW-420 ที่ติดตั้งไว้บนตัวสุกรโดยสามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวของ
สุกรแต่ละตัวได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ โดยผลการทดลองสามารถวัดค่า
เซนเซอร์การเคลื่อนไหวของสุกรได้ตั้งแต่ 0-750 Hz โดยมีแรงดันส่งออก
ที่ 1.21 V มีการเก็บลักษณะการเคลื่อนที่ของสุกร แบ่งได้เป็น สุกรหยุด
นิ่งไม่มีการเคลื่อนไหว สุกรกินอาหารจนถึงสุกรที่วิ่งมีการเคลื่อนไหว
มาก ซึ่งทาการเก็บข้อมูล 24 ชั่วโมงใน 1 วัน เป็นเวลา 90 วัน หลังจากนั้น
ผลการบันทึกข้อมูลของสุกรที่ทาการติดตั้งอุปกรณ์ ทั้งหมด 5 ตัว ไม่พบ
ค่าความผิดปกติในสุกร สุกรทั้ง 5 ตัวมีค่าการเคลื่อนที่ที่สอดคล้องกับค่า
สุ ก รมาตรฐาน แสดงให้ เห็ น ว่าเกษตรกรเลี้ ยงสุ ก รให้ มี สุ ข ภาวะและ
อนามัยที่ดี ไม่มีโรคแทรกซ้อน
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การประยุกต์ใช้ข้อมูลจาก IoT กับ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
Integration of IoT Data and AI for Learning Electronic Usage Behaviors
ปวีณวัช นาถประชา1 รณพร บุญรัตน์1 วิรชัย เขื่อนแก้ว1 หรรษวัส ขันตยาภิรัตกุล1 ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล1
1
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
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บทคัดย่อ
บทความนี้ น าเสนอ การสร้ า งปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial
Intelligence: AI) ที่ทาหน้าที่เรียนรู้พฤติกรรมการ เปิด/ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า
จากผู้ ใ ช้ ง าน โดยระบบจะท าการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เมื่ อ มี ก าร เปิ ด /ปิ ด
เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things: IoT)
หรือปุ่ มควบคุ ม หลัง จากนั้ น AI จะท าการเรียนรู้ แ ละวิเคราะห์ ข้ อ มู ล
ประวัติการใช้งานร่วมกับข้อมูลพยากรณ์อากาศจากเว็บไซต์ ระบบจะทา
การแจ้งเตือน เมื่อผลการวิเคราะห์ไม่ตรงกับสถานะ เปิด/ปิด ของอุปกรณ์
ไฟฟ้า หรือเมื่อเกิดพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามปรกติในแต่ละวัน ใช้งานยัง
สามารถอนุญาตให้ AI ทางานแทนได้โดยอัตโนมัติ หรือสามารถตั้งค่า
การทางานแทนตามระยะเวลาที่กาหนดได้
คาสาคัญ: อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง, ปัญญาประดิษฐ์, เครื่องใช้ไฟฟ้า

Abstract
This paper presents AI realization that learns electronic turn
on/off behaviors of user. The system will collect data when electronic is
turned on/off via IoT system or control switch. After that, AI will learn
and analyze usage history data with the data from weather forecast
website. The system will alert when calculated result does not match to
electronic on/off status or detect of unusual daily behavior. Moreover,
user can allow AI to work automatically or set AI to work in period of
time.

มิ ติ แต่ รวมถึ ง การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล สถานะทุ ก อย่างของของชิ้ น นั้ น เพื่ อ
ตรวจสอบการทางาน เพื่อคาดการณ์ความผิดปกติล่วงหน้า เพื่อหาต้นตอ
ของปัญหาและหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคต
ในยุ ค อุ ต สาหกรรม 4.0 มี ก ารท า Digital Twin ได้ แ ก่ การ
บันทึกพฤติกรรมทางกายภาพไว้ในรูปแบบดิจิทัลผ่ านระบบ IoT และนา
ข้อมูล พฤติก รรมที่บันทึก ไว้ไปใช้สาหรับการวิเคราะห์ ในด้าน การใช้
ทรั พ ยากรให้ คุ้ ม ค่ า ความปลอดภั ย และการพั ฒ นาระบบงานที่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น ซึ่ง Digital Twin มีการใช้อย่างแพร่หลาย
ในกลุ่มอุตสาหกรรม แต่ในการใช้งานโดยบุคคลทั่วไป Digital twin ยัง
ไม่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งหากนา Digital Twin มาใช้ในในระดับ
บุคคลทั่วไปแล้วจะสามารถลดปัญ หาความไม่สะดวกในการ เปิ ด/ปิ ด
เครื่ อ งใช้ ไ ฟ ฟ้ า ความสิ้ น เป ลื อ งค่ า ไฟฟ้ า ที่ เ กิ ด จากการลื ม ปิ ด
เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า และหากน า Digital Twin ไปใช้ ใ นภาคการเกษตรจะ
สามารถเรียนรู้ พฤติก รรมของเกษตรกรที่รู้วิธีปลูก พืชได้ และสามารถ
ทางานแทนเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้นาไปใช้ไม่จาเป็นต้อง
รู้วิธีปลูกพืชเลยก็ได้
ปัจจุบัน AI ถูกนามาใช้ในการตัดสินใจกระทาสิ่งต่าง ๆ จาก
ข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ การ เปิ ด /ปิ ด เครื่อ งใช้ ไ ฟฟ้ าที่ มี แ บบแผนตามกิ จ วัต ร
ประจาวัน ก็สามารถเรียนรู้ได้โดย AI การนา AI มาใช้งานร่วมกับข้อมูล
จาก IoT จะทาให้ การตัดสินใจของ AI มีความแม่นยามากยิ่งขึ้น ซึ่งใน
งานวิจัยนี้ได้นาเสนอ การประยุกต์ใช้งาน ข้อมูลจาก IoT กับ AI พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับข้อมูลพยากรณ์อากาศ เพื่อใช้ในการทางานแทน
ผู้ใช้งาน

Keywords: IoT, AI, Electronic

2. แนวคิดพื้นฐาน
2.1 IoT

1. บทนา

IoT [3-4] เป็ น เทคโนโลยี ที่ เ ชื่ อ มโยงสิ่ ง ต่ า ง ๆ เข้ า สู่ โ ลก
อินเทอร์เน็ต ทาให้ สามารถควบคุ มการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทาง
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต เช่ น การสั่ ง เปิ ด /ปิ ด อุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อ สาร เครื่องใช้สานักงาน เครื่องมือ
ทางการเกษตร เครื่อ งจัก รในโรงงานอุต สาหกรรม อาคาร บ้ านเรือ น

ปัจจุบัน IoT [1] ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวัน สิ่งที่
ตามมาคือ ฝาแฝดทางดิจิทัล [2] (Digital Twin) ซึ่งหมายถึงการเก็บสาเนา
ของ ทรัพย์สิน สิ่งของ อาคาร หรือเครื่องจักรในรูปแบบดิจิทัล Digital
Twin ไม่ได้ห มายถึงแค่การสร้างโมเดลจาลองของสิ่งของในรูป แบบ 3
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เครื่องใช้ในชีวิตประจาวันต่าง ๆ โดยข้อมูลการใช้งานจะถูกบันทึกลงใน
ฐานข้อมูล

2.2 AI
AI [5] ที่ใช้งานในระบบสามารถทาการเรียนรู้แบบ Machine
Learning โดยใช้การตัดสินใจแบบเบย์ (Bayes) เป็นหลัก
ทฤษฎีข องเบย์ [6] เป็ น การตั ดสิ น ใจที่ อาศั ย ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างเหตุการณ์ในปัจจุบัน และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนหน้า โดยใช้
ความน่ า จะเป็ น แบบมี เงื่ อ นไข (Conditional Probability) เพื่ อ อนุ ม าน
ค าตอบที่ ต้ อ งการได้ การด าเนิ น การท าได้ โ ดยจ าแนกประเภท
(Classification) ปริมาณที่สนใจให้อยู่ภายในการแจกแจงความน่าจะเป็น
(Probability Distribution) ซึ่งทาให้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์สามารถ
ใช้ประกอบการ ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลได้
โดยความน่าจะเป็น [7] ของการเกิดเหตุการณ์ A เมื่อกาหนด
ว่าเหตุการณ์ B เกิดขึ้นแล้ว สามารถเขียนได้ดังสมการ
P( A | B) =

P( A  B)
P( B)

1) ส่วนของ IoT
NodeMCU ทาหน้าที่ เชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต ผ่านระบบ
Wi-Fi เพื่ออ่านชุดคาสั่งจากฐานข้อมูล เพื่อควบคุมรีเลย์ในการ เปิ ด/ปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยผู้ใช้งานสามารถควบคุ ม NodeMCU ผ่านเว็บแอป
พลิเคชัน และเมื่อรีเลย์มีการทางานข้อมูลจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูลโดย
อัตโนมัติ
2) ส่วนของ AI
หน้าที่ข อง AI ในระบบได้แก่ การอ่านข้ อมูล ประวัติ
การใช้งานในฐานข้อมูล การอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์พยากรณ์อากาศ นา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับประวัติการใช้งานเพื่อตัดสินใจตามกฏของเบย์
สั่ง เปิด/ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงการแจ้งเตือนผ่าน Smartphone

(1)

โดย P(A|B) คื อ ความน่ า จะเป็ น ที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ A เมื่ อ
เหตุการณ์ B เกิดขึ้นมาก่อน
P( A  B) คือ ความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ A และ B
P(B) คือ ความน่าจะเป็นที่เกิด เหตุการณ์ B
A คือ ประเภทที่ ต้องการจาแนก
B คือ คุณลักษณะที่ใช้ในการจาแนก

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
IoT เป็นเทคโนโลยีที่นามาใช้งานกันอย่างแพร่หลายในการ
ประยุกต์ใช้งานในประเทศไทย [8] ตัวอย่างงานวิจัย [9] ใช้แอปพลิเคชัน
ในการควบคุมได้จากทุกที่ ซึ่งข้อได้เปรียบของการใช้เทคโนโลยี IoT คือ
การเก็ บ ข้ อ มู ล การใช้ ง าน และสามารถติ ด ตามการใช้ ง านได้ ซึ่ ง ใน
งานวิจัยส่วนใหญ่ยังคงไม่ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว
หากนาข้อดีของ IoT มาติดตามและเก็บข้อมูล และใช้ AI ใน
การประมวลผลข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากระบบ IoT ในเวลาที่เหมาะสมจะ
เกิดผลลัพธ์ที่มีความแม่นยาและเชื่ อถือได้ โดยงานวิจัยนี้เป็นการสร้าง
ต้นแบบเพื่อตอบสนองแนวคิดดังกล่าว

3. การออกแบบและการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 การออกแบบระบบ
การออกแบบท างานของระบบแสดงในรู ป ที่ 1 โดยแบ่ ง
ออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ส่วน IoT และส่วน AI โดยแต่ล ะส่วนมีอุปกรณ์
และการทางานดังนี้

รูปที่ 1 การทางานของระบบ

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ต้องการในการประมวลผลสาหรับตัดสินใจของระบบ
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่
1) ข้อมูลค่าพยากรณ์อากาศ
ระบบจะทาการเก็บค่าพยากรณ์อากาศโดยใช้ API ของ
www.darksky.net ทางเว็ บ ไซต์ จ ะส่ ง ออกข้ อมู ล ในลั ก ษณะของฟอร์ ม
JSON หลัง จากนั้ นระบบจะท าการเก็บ ข้ อมูล ลงในฐานข้ อมู ล โดยใน
ขั้นตอนนี้ใช้วิธี Webhooks[10] ซึ่งเป็นการตั้งเวลาสาหรับอัพเดต และ
เก็บข้อมูล
2) ข้อมูลประวัติการใช้งาน
การเก็ บ ข้ อ มู ล ประวัติ ก ารใช้ ง านสามารถท าได้ ผ่ าน
กล่ อ งควบคุ ม ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย NodeMCU เซนเซอร์ วั ด อุ ณ หภู มิ
เซนเซอร์วัดความชื้น เซนเซอร์วัดค่า UV เซนเซอร์วัดแรงลม ปุ่มควบคุม
รีเลย์ และรีเลย์ โดยกล่องนี้จะใช้ NodeMCU ทาการควบคุมการ เปิด/ปิด
ของรีเลย์ หรือสามารถใช้ปุ่ม ควบคุม เปิด/ปิด ทางกายภาพก็ได้ โดยเมื่อ
รีเลย์มีการทางานข้อมูลประวัติการใช้งาน และจากเซนเซอร์จะถูกบันทึ ก
ลงในฐานข้อมูลทันที
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รูปที่ 2 กล่องควบคุมการ เปิด/ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า

4. ผลการทดสอบ
4.1 ผลการแสดงสถานะของกล่องควบคุม
การแสดงผลสถานะของกล่องควบคุมจะแสดงผ่าน เว็บแอป
พลิ เคชั น ดั ง รูป ที่ 3 แสดงสถานะออนไลน์ และออฟไลน์ ข องกล่ อ ง
ควบคุม โดยสามารถ เปิด/ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ผ่านปุ่มควบคุม on/off

รูปที่ 3 เว็บแอปพลิเคชันแสดงสถานะของกล่องควบคุม

4.2 ผลการทดสอบการวิเคราะห์ผลตามกฎของเบย์
ตารางที่ 1 ข้อมูลพยากรณ์อากาศ
EMAIL
Smartconta
ct.@gmail.c
om

CUR_
DATE
2019-02-01

CUR_
TIME
21:01:09

CUR_
TEMP
26.9

CUR_
HUM
0.54

CUR_
UV

CUR_
WIND
2.5

0

CUR_
ICON
Clearnight

ตารางที่ 2 ข้อมูลประวัติการใช้งาน
HIS_
DATE
1/6/2019
1/6/2019
1/7/2019
1/7/2019
1/8/2019
1/9/2019

HIS_
TIME
18:43:10
23:00:50
17:48:47
22:14:35
18:30:35
2:00:47

HIS_
TEMP
27
27
30
25
27
24

HIS_
HUM
0.64
0.64
0.6
0.68
0.7
0.8

HIS_
UV

HIS_
WIND
0
0
0
0
0
0

1
1
3
1
2
3

HIS_
ICON
Clear-day
Clear-night
Clear-day
Clear-night
Clear-day
Clear-night

STATUS
1
0
1
0
1
0

ตารางที่ 3 ข้อมูลบัฟเฟอร์
BUFF_TIME

BUFF_TEMP
1

2.0

BUFF_HUM
0.10

BUFF_UV

ค่ าต่ าง ๆ เช่ น 20 - 25 องศาเซลเซี ย ส = เย็น เป็ น ต้ น แต่ ใ นงานวิจั ย นี้
ต้องการค่าที่ละเอียดกว่านั้น จึงใช้ค่าบัฟเฟอร์ในการเลือกค่าใกล้เคียงที่
ยอมรับได้มาประมวลผลแทน โดยค่าบัฟเฟอร์แสดงในตารางที่ 3
การประมวลผลสามารถท าได้ โ ดย เริ่ ม จากการน าข้ อ มู ล
พยากรณ์อากาศในตารางที่ 1 ไป บวก/ลบ กับค่าบัฟเฟอร์ในตารางที่ 3 จะ
สามารถหาช่วงของข้อมูลที่ต้องนามาคานวณได้
TIME = ช่วงเวลา (ชั่วโมง) 21±1 ได้แก่ค่า 20 ถึง 22
TEMP = ช่วงอุณหภูมิ 26.9±2 ได้แก่ค่า 24.9 ถึง 28.9
HUM = ช่วงความชื้น 0.54±0.1 ได้แก่ค่า 0.44 ถึง 0.64
UV = ช่วงค่าที่วัดรังสี UV ที่ 0±1 ได้แก่ค่า -1 ถึง 1
WIND = ช่วงความเร็วลมที่ 2.5±1 ได้แก่ค่า 1.5 ถึง 3.5
หลังจากนั้นทาการนับ (Count) ค่าที่อยู่ในช่วงที่กาหนดจาก
ประวั ติ ก ารใช้ ง านในตารางที่ 2 โดยแยกข้ อ มู ล ออกเป็ น 2 ชุ ด จาก
STATUS ซึ่งค่า 0 หมายถึงสถานะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 หมายถึงสถานะ
เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
นาข้อมูลทั้ง 2 ชุดมาคานวณดังสมการที่ 1 จะได้
ช่วงเวลา (ชั่วโมง) 20 ถึง 22 :
P(TIME|ON) = 0/3 = 0, P(TIME|OFF) = 1/3 = 0.3333
ช่วงอุณหภูมิ 24.9 ถึง 28.9
P(TEMP|ON) = 2/3 = 0.6666, P(TEMP|OFF) = 2/3 =0.6666
ช่วงความชื้น 0.44 ถึง 0.64
P(HUM|ON) = 2/3 = 0.6666, P(HUM|OFF) = 2/3 = 0.6666
ช่วงค่า UV -1 ถึง 1
P(UV|ON) = 3/3 = 1, P(UV|OFF) =3/3= 1
ช่วงความเร็วลม 1.5 ถึง 3.5
P(WIND|ON) = 2/3 = 0.6666, P(WIND|OFF) = 1/3 = 0.3333
สถานะ เปิด/ปิด
P(STATUS|ON) = 3/6 = 0.5, P(STATUS|OFF) = 3/6 = 0.5
นาค่าที่ได้ทั้งหมดของแต่ละสถานะมาคูณกันจะได้ความน่าจะ
เป็นในการ เปิด/ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าดังสมการที่ (2) และ (3)
P(ON) = 0×0.6666×0.6666×1×0.6666×0.5 = 0
(2)
P(OFF) = 0.3333×0.6666×0.6666×1×0.3333×0.5 = 0.0246 (3)

BUFF_WIND
1

1.0

ในการวิเคราะห์ตามกฎของเบย์ จะนาข้อมูลพยากรณ์อากาศ
ดั ง ตารางที่ 1 ไปประมวลผลกั บ ประวัติ ก ารใช้ ง านในตารางที่ 2 เพื่ อ
ตัดสินใจว่าจะ เปิด/ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่ ซึ่งโดยปกติข้อมูลสาหรับ
นามาใช้กับการตัดสินใจแบบเบย์จะต้องบันทึกในรูปแบบช่วงหนึ่งของ

รูปที่ 4 ผลการประมวลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ เปิด/ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า
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ในกรณี นี้ ร ะบบจะตั ด สิ น ใจ ปิ ด เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ า เนื่ องจาก
ความน่าจะเป็นในฝั่งปิดมีมากกว่าดังแสดงในรูปที่ 4 ในทางตรงกันข้าม
หากความน่ า จะเป็ น ของ เปิ ด มี ค่ ามากกว่ า ระบบก็ จ ะตั ด สิ น ใจ เปิ ด
เครื่องใช้ไฟฟ้า

4.3 ผลการทดสอบเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เหมาะสมกับการ เปิด/
ปิด การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
ผลการทดสอบทาโดยกาหนดให้ การตัดสินใจแบบเบย์ตาม
วิธีการในข้อ 4.2 มีสถานะเป็น เปิด และบันทึ กผลจานวนครั้งที่ระบบทา
การแจ้ ง เตื อ นส าเร็ จ เพื่ อ วั ด ความแม่ น ย าของระบบ ในทางกลั บ กั น
กาหนดให้การตัดสินใจแบบเบย์มีค่าเป็น ปิด และบันทึกผลเช่นเดียวกัน
ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบการทางานเมื่อเปิดระบบ AI
ให้ทางานแทนโดยอัตโนมัติ โดยทดลองเหมือนกับที่กล่าวในหัวข้อก่อน
หน้า แต่กาหนดให้ระบบดาเนินการ เปิด/ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบการแจ้งเตือนเมื่อกาหนดค่าการติดสินใจแบบ
เบย์ให้เป็น เปิด หรือปิด
พฤติกรรม
แจ้งเตือนเพือ่ เปิดระบบ
แจ้งเตือนเพือ่ ปิดระบบ

จานวน (ครั้ง)

จานวนที่แจ้งเตือนสาเร็จ (ครั้ง)
10
10

9
8

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบการดาเนินการโดย AI
พฤติกรรม
เปิดอัตโนมัติ
ปิดอัตโนมัติ

จานวน (ครั้ง)
10
10

จานวนที่ดาเนินการสาเร็จ (ครั้ง)
8
7

จะเห็นได้ว่าการทางานของระบบมีความผิดพลาดอยู่เล็กน้อย
ซึ่งเกิดจากความหน่วงด้านเวลาของเครื่องแม่ข่ายที่ใช้งาน หรือปัญ หา
ด้านการเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต

5. สรุปและอภิปรายผล
บ ท ค ว าม นี้ น าเส น อ ก ารป ระ ยุ ก ต์ ใช้ ระ บ บ IoT กั บ
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ โดยระบบ IoT เป็ น ตั ว เก็ บ พฤติ ก รรมการ เปิ ด /ปิ ด
เครื่องใช้ไฟฟ้า และรับคาสั่งควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วน AI ทาหน้าที่
เรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้งาน และวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลพยากรณ์อากาศ
ว่าอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกับการเปิด หรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
จากการทดลองพบว่ า ต้ อ งมี ก ารเรี ย นรู้ พ ฤติ ก รรมที่ ม าก
เพียงพอ ระบบจึง จะสามารถเรียนรู้การตัดสินใจของผู้ใช้งานได้อย่าง
แม่นยา และเมื่อระบบมีการตัดสินใจที่ใกล้เคียงมากขึ้นจักนาไปสู่การเกิด

Digital Twins ซึ่งจะท าให้ ระบบสามารถทางานได้ค ล้ายกับพฤติก รรม
ของผู้ใช้งานระบบนั้น ๆ

เอกสารอ้างอิง
[1] N. Mohammadi, J.E. Taylor, “Smart City Digital Twins”,
2017 IEEE Symposium Series on Computational
Intelligence (SSCI), USA., 2017.
[2] พ นิ ต า พ งษ์ ไพ บู ล ย์ , “Digital Twin” [Online] Available
https://blog.netpie.io/archives/2594, 7 JAN 2019.
[3] มหศักดิ์ เกตุฉ่า “Internet of Things (IoT)” [Online] Available
http://203.155.220.230/bmainfo/data_DDS/document/intern
et-of-things.pdf , 7 JAN 2019.
[4] ทวี ศรีบุศย์ดี, “Internet Of Things :IoTs” [Online] Available
http://www.uni.net.th/UniNet/UniNetKM/KM%20Day%20I
nternet%20Of%20Thing.pdf , 7 JAN 2019.
[5] G-ABLE, Artificial Intelligence (AI) [Online] Available
https://www.g-able.com/thinking/artifact-intelligence/,
7 JAN 2019.
[6] C. Cassandra, R. Sari, “Agricultural Expert System Design
based on Bayes Theorem”, International Conference on
Information Management and Technology (ICIMTech), pp.
315-320, 2018.
[7] ปริ ญ ญ า สงวน สั ตย์ , “ก ารเรี ย น รู้ ข องเค รื่ อ ง Machine
Learning”, ศูนย์ผลิตตาราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ, 2558.
[8] เศ ร ษ ฐ พ ง ค์ ม ะ ลิ สุ ว ร ร ณ , “Introduction of Artificial
Intelligence(AI)” [Online] Available
https://www.nbtc.go.th/getattachment/News/Information/Intr
oduction-to-Artificial-Intelligence-ปั ญ ญ าป ระ ดิ /เอ ก ส าร
แนบ.pdf.aspx , 7 JAN 2019.
[9] เจษฎา ขจรฤทธิ์ ปิยนุช ชัยพรแก้ว หนึ่งฤทัย เอ้งฉ้วน “การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี Internet of Things ในการควบคุ ม
ระบบส่ อ งสว่ า งส าหรั บ บ้ านอั จ ฉริ ย ะ” [Online] Available
http://ist-journal.mut.ac.th/Journal/vol71/Vol71_PP_1_11.pdf, 7 JAN 2019 .
[10] IFTTT, The Webhooks Service [Online] Available
https://help.ifttt.com/hc/en-us/articles/115010230347-TheWebhooks-Service, 7 JAN 2019

11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

บทความวิจัย

347

การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
11th ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand

ประสิทธิภาพของชุดรับลมจากคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศสาหรับการผลิตไฟฟ้า
The Efficiency of Wind Receiver from Condensing for Electricity Generating
ยุทธศักดิ์ ทอดทอง กฤษฎา ศรีศักดา
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-211040 ต่อ 1510 E-mail: yutthasak.todtong@gmail.com

บทคัดย่อ

1. บทนา

ในอาคารที่ได้มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศทาให้คอยล์ร้อน
ของเครื่องปรับ อากาศก็ ท างานเช่ น กั น ซึ่ ง ลมที่ ออกมาจากคอยล์ร้อ น
สามารถนามาเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่น ได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อ
ออกแบบและสร้างแผงรับลมจากคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศ เพื่อ
เปลี่ยนพลังงานลมมาเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมถึงหาประสิทธิภาพของการ
ออกแบบ จากแนวความคิด นี้ทางคณะผู้จัดทาได้ใช้มอเตอร์กระแสตรง
เป็นชุดรับลมจากคอยล์ร้อนและใช้เป็นตัวกาเนิดไฟฟ้า โดยได้ออกแบบ
ชุด รับลมทั้ง 2 และ3 มิติ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้ า
และการสูญเสียพลังงานของเครื่องปรับอากาศที่ระยะต่าง ๆ จากผลการ
ทดลองพบว่ า ชุ ด รั บ ลมแบบ 3 มิ ติ สามารถผลิ ต ไฟฟ้ า ได้ ดี ก ว่ า และ
สูญเสียพลังงานน้อยกว่า แบบ 2 มิติ อย่างเห็นได้ชัด

ปั จ จุ บั น มี ก ารใช้ ไ ฟฟ้ า เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากต้ อ งการความ
สะดวกสบายในการดารงชีวิต รวมไปถึง สภาวะโลกร้อนทาให้อุณหภูมิ
ของโลกสูงขึ้นจึงได้มีการเปิดเครื่องปรับอากาศมากขึ้น ส่งผลให้บ้านพัก
อาศัย สถานประกอบการณ์ และอาคารต่างๆ มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่มากขึ้น
ในปัจจุบันมนุษย์ได้ให้ความสาคัญกับพลังงานลมมาใช้ประโยชน์ [1] ซึ่ง
มีงานวิจัยที่ออกแบบใบพัดเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในแต่ละแบบ
[2, 3] โดยงานวิจัยนี้เล็งเห็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานลมจากคอยล์
ร้อนของเครื่องปรับ อากาศภายในอาคารเรียน ลมจากคอยล์ร้ อนของ
เครื่องปรับอากาศที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งสามารถนามาผลิตเป็น
พลังงานไฟฟ้า ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
กั ง หั น ลมมี ห ลายประเภท คื อ กั ง หั น ลมแกนแนวตั้ ง แกน
แนวนอน กังหันลมที่ขับด้วยแรงฉุด และแรงยก [4] ซึ่งแต่ละประเภทใช้
งานตามทิศทางลม งานวิจัยนีไ้ ด้ทาการออกแบบชุดรับลมแบบ 2 มิติ และ
3 มิติ เพื่ อรับ พลั ง งานลมในลัก ษณะกังหั น ลมแบบแกนแนวนอนจาก
คอยล์ ร้อนของเครื่อ งปรับ อากาศแล้ว ไปผลิ ต เป็ น พลั ง งานไฟฟ้ า เมื่ อ
เครือ่ งปรับอากาศทางานใบพัดกังหันลมที่ใช้ระบายความร้อนมีความเร็ว
เฉลี่ยคือ 3 m/s ด้วยเหตุนี้จึงออกแบบชุดรับลมไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก เพื่อให้
สอดคล้องกับความเร็วและขนาดของเครื่องระบายความร้อน โดยทาการ
เปรียบเทียบความเร็วลม กระแสที่คอยล์ร้อนใช้งาน และแรงดัน ของชุด
รับลมแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ที่ระยะต่างๆ

คาสาคัญ: พลังงานลม, เครื่องปรับอากาศ, การผลิตไฟฟ้า

Abstract
In the building where air conditioner is used. The
condensing of the air conditioner works as well which the wind coming
out of the condensing can be converted into other energy. In the article,
the objectives are design and build a panel of wind receiver from
condensing for convert wind energy into electrical energy including to
find the design efficiency. From this idea, the researcher uses the DC
motor as a wind receiver from the condensing and used as a generator.
The wind receiver is designed for 2 and 3 dimensional and to compare
the efficiency of electricity generating and energy loss at various
distances. From the results, it this found that the 3D wind receivers can
produce electricity better than 2D and the energy lose is less than 2D
energy significantly.
Keywords: Wind Energy, Air Condition, Electricity Generating

2. หลักการทางาน
งานวิจัยนี้ ได้ออกแบบชุด ทดสอบการรับ ลมจากคอยล์ร้อน
ของเครื่องปรับอากาศดังแสดงในรูปที่ 1 ประกอบไปด้วยแอมป์มิเตอร์ที่
ใช้วัดกระแสของคอยล์ร้อนในขณะทางานในกรณี ที่ทางานปกติ และ
กรณีมีชุดรับลม โวลต์มิเตอร์ที่ใช้วัดแรงดันที่ออกจากชุดรับลม ซึ่งก็คือ
แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยใช้ใบพัดลมขนาด 12 VDC 0.3 A ทั้งหมด
20 ตัว มาต่อกันในลัก ษณะต่างๆ และคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 20,000 BTU ที่ใช้เป็นแหล่งพลังงานลม
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(ค)
รูปที่ 2 ชุดรับลม 2 มิติ แบบที่ 1 ชุดรับลม 2 มิติ แบบที่ 2
และชุดรับลม 3 มิติ (ก ข และ ค ตามลาดับ)

รูปที่ 1 ชุดทดสอบประสิทธิภาพของชุดรับลม
กาลังของลมที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วมีความสัมพันธ์ดังนี้ [5]
Pw =

Pw
ρ
A
v

คือ
คือ
คือ
คือ

1
ρAv 3
2

(1)

กาลังของลม (W)
ความหนาแน่นของอากาศ (1.22 kg/m3)
พื้นที่หน้าตัด (m2)
ความเร็วลม (m/s)

จะเห็ น ได้ ว่ าก าลั ง ของลมแปรผั น ตามกั บ ความเร็ วลม แต่
อย่างไรก็ตามในงานที่ใช้ลมที่ไม่ใช่จากลมธรรมชาติ ต้องมีพิจารณาเรื่อง
การสูญเสียพลังงานเนื่องจากลมที่ถูกใช้นั้นมีการนาเอาใบพัดมากั้นทาง
ลม ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ใช้พัดลมขนาด 12 VDC ได้นามาต่ออนุกรม โดยได้
ออกแบบทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติดังรูปที่ 2

ชุ ด รั บ ลมทั้ ง 3 แบบ ได้ มี ก ารใช้ พั ด ลมกระแสตรงขนาด
12 VDC จานวน 20 ตัว มาต่ออนุกรมกัน โดยแต่ละแบบได้ต่อในลักษณะ
ที่แตกต่างกัน คือ แบบที่ 1 ได้ออกแบบเป็นแบบ 2 มิติ ที่ มีการเว้นช่อง
ตรงกลางในลักษณะเครื่องหมายบวกเพื่อให้ลมจากคอยล์ร้อนผ่าน แบบที่
2 ได้ออกแบบในลักษณะ 2 มิติเช่นเดียวกัน แต่จะต่างกับแบบที่ 1 คือช่อง
ที่เว้นให้ ลมจากคอยล์ร้อนผ่าน จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแบบเว้นช่อง
และในแบบที่ 3 ได้ออกแบบเป็น 3 มิติ คือมีลักษณะที่เว้นข้องให้ล มผ่าน
แต่จะมีการต่อพัดลมไว้ด้านข้างด้วย

3. ขั้นตอนการทดลอง
ขั้ นตอนการทดลองได้วัด ความเร็วลม แรงดั น และกระแส
ในขณะที่คอยล์ร้อนทางานปกติโดยไม่มีชุดรับลมที่ใช้เป็นแหล่งกาเนิด
ไฟฟ้ามาต่อ หลังจากนั้นนาชุดรับลมทั้งสามแบบมาต่อเข้ากับคอยล์ร้อน
และวั ด ค่ า ความเร็ ว ลม แรงดั น ที่ อ อกจากชุ ด ก าเนิ ด ไฟฟ้ า และ
กระแสไฟฟ้าที่คอยล์ร้อนใช้งาน ที่ระยะต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 3

(ก)

(ข)

รูปที่ 3 ชุดทดสอบ
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4. ผลการทดลอง
การทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดรับลมจากคอยล์ร้อน
ของเครื่องปรับอากาศ มีผลการทดลอง คือ 1. ผลของความเร็วลมที่ออก
จากคอยล์ร้อน 2. ผลของกระแสไฟฟ้าก่อนเข้าคอยล์ร้อน และ 3. ผลของ
แรงดั น ไฟฟ้ าที่ อ อกจากชุ ด รั บ ลม ซึ่ ง ได้ ท าการวั ด ค่ าทุ ก ๆ 30 วิน าที
ในช่วงที่เครื่องทางานภายใน 10 นาที แล้วหาค่าเฉลี่ย โดยพิจารณาที่ระยะ
1 ถึง 7 นิ้ว เนื่องจากสามารถปรับระยะจากตู้คอยล์ร้อนได้จากัด ซึ่งผลการ
ทดลองดังรูปที่ 4

จากรูปที่ 5 คือผลการทดลองเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ ที่
ระยะต่าง ๆ พบว่า เมื่อระยะห่างระหว่างชุดรับลมและคอยล์ร้อนมากขึ้น
ท าให้ แ รงดั น ไฟฟ้ าของชุ ด รั บ ลมที่ ใ ช้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า ลดลง โดยแบบที่ 3
(3 มิติ) มีค่าแรงดันมากกว่า แบบที่ 1 และแบบที่ 2 (2 มิติ)

รูปที่ 6 กราฟเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่ระยะต่างๆ

รูปที่ 4 กราฟเปรียบเทียบความเร็วลมที่ระยะต่าง ๆ
จากผลการทดลองเปรียบเทียบความเร็วลมที่วัดออกจากคอยล์
ร้อนที่ ระยะต่าง ๆ พบว่า เมื่ อไม่มีชุ ดรับลมมาติ ดตั้ง ความเร็วลมของ
คอยล์ร้อนมีค่า 4.5 เมตร/วินาที และกรณีที่มีการติดตั้งชุดรับลมเข้ ากับ
คอยล์ร้อยพบว่าเมื่อระยะห่างระหว่างชุดรับลมและคอยล์ร้อนสั้นทาให้
ความเร็วลมของคอยล์ร้อนมีค่าต่า เพราะว่าชุดรับลมได้ไปกั้นลมที่ออก
จากคอยล์ ร้อ น แต่ เมื่ อ ระยะเพิ่ ม ขึ้ น ความเร็ วลมก็ เพิ่ ม ขึ้ น แต่ ก็ ไม่ เกิ น
4.5 เมตร/วินาที และเมื่อเปรียบเทียบความเร็วลมที่ผ่านชุดรับลมทั้งสาม
แบบพบว่า แบบที่ 3 (3 มิติ) มีค่าความเร็วลมที่ออกจากคอยล์ร้อนมากกว่า
แบบที่ 1 และแบบที่ 2 ซึ่งทั้ง 2 เป็นแบบ 2 มิติ นั่นก็หมายความว่าแบบที่
3 สามารถระบายลมได้ดีที่สุด

จากผลการทดลองเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่เข้าคอยล์ร้อนที่
ระยะของชุดรับลมระยะต่าง ๆ ดังรูปที่ 6 พบว่าคอยล์ร้อนใช้กระแสอยู่ที่
10 A – 10.7 A ทั้ง 3 แบบ ซึ่ง กระแสไฟฟ้านั้น ขึ้นอยู่กับระยะห่ างของ
คอยล์ร้อนกับชุดรับลม เมื่อไม่มีชุดรับลมมาต่อที่คอยล์ร้อน ขณะทางาน
คอยล์ร้อนใช้กระแสอยู่ที่ 10 แอมป์ และเมื่อมีชุดรับลมมาต่อที่คอยล์ร้อน
ทาให้ คอยล์ ร้อนใช้ก ระแสมากขึ้ น ซึ่ งชุดรับลมแบบที่ 1 (2 มิติ) ท าให้
คอยล์ร้อนใช้กระแสมากที่สุด และเมื่อใช้ชุดรับลมแบบที่ 3 (3 มิติ) คอยล์
ร้อนจะใช้กระแสลดลงมาแต่ก็ยังคงมากกว่า 10 แอมป์ เนื่องจากมีการบัง
การทางานของพัดลมคอยล์ร้อน

5. สรุปผลการทดลอง
เมื่อพิจารณาการใช้กระแสของคอยล์ร้อนต่าสุดก็คือที่ระยะ 7
นิ้ว ใช้กระแสอยู่ที่ 10.2 10.3 และ 10.1 แอมป์ สาหรับชุดรับลมแบบที่ 1
แบบที่ 2 และแบบที่ 3 ตามลาดับ จะเห็นว่าใช้กระแสมากกว่าการใช้งาน
ปกติ อ ยู่ 1-3 เปอร์ เซ็ น ต์ และเมื่ อ เปรีย บเที ย บชุ ด รั บ ลมทั้ ง 3 แบบนั้ น
พบว่ าชุ ด รั บ ลมแบบที่ 3 นั้ น สามารถผลิ ต แรงดั น ไฟฟ้ าได้ ดี ที่ สุ ด ที่
ระยะห่ าง 7 นิ้ว และเมื่อเปรียบเทียบการระบายลมจากคอยล์ร้อนก็ยัง
สามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าชุดรับลมแบบที่ 1 และ 2

4. กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 5 กราฟเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าที่ระยะต่าง ๆ

ขอขอบคุณ คณาจารย์จ ากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ให้คาปรึกษา และอนุเคราะห์เครื่องมือใน
การทาวิจัย
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บทคัดย่อ
การเพิ่ ม ปริ ม าณออกซิ เจนละลายน้ าด้ ว ยปั๊ ม น้ าพลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ (Dissolving oxygen with solar pump model) มี ร ะบบการ
ควบคุ ม ด้ วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 โดยมีห ลัก การ
ทางานเมื่ออุณหภูมเิ ท่ากับหรือมากกว่าถึง 30 องศาเซลเซียส ปั๊มจะทางาน
เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้า และหยุดทางานที่อุณหภูมิ 27 องศา
เซลเซียส โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Mono-Crystalline 80W และ
แบตเตอรี่ขนาด12 V 18 Ah เป็นแหล่งพลังงาน จากการทดสอบปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ามีค่าเฉลี่ยที่ 4.96 ค่าสูงสุดที่ 7 mg/l และค่า pH ของน้า
เฉลี่ยที่ 6.60 ค่าสูงสุดที่ 7
คาสาคัญ : ปริมาณออกซิเจนละลายในน้า, ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์

จะปล่ อ ยออกซิ เ จนออกมาละลายในน้ า ส่ ว นอี ก วิ ธี ห นึ่ ง คื อ การใช้
เครื่องกลเติมอากาศ เช่น กังหันน้าชัยพัฒนาเป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิว
น้าโดยใบกังหันจะหมุนวิดน้าวนซ้าบนทุ่นลอยออกซิเจนจากอากาศจะ
เติมเข้าไปบนผิวน้าที่ถาดกังหัน จึงเป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนได้เร็ว
ขึ้น ยิ่งปริมาณออกซิเจนในน้ามีมากขึ้นจะเป็นกระบวนการปรับสภาพน้า
ให้ ดีขึ้นเนื่องจากให้ จุลินทรีย์ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอต่อการย่อย
สลายปฏิกูลต่าง ๆ ที่เป็นตัวการทาให้เกิดน้าเสีย ส่งผลให้น้ามีคุณภาพที่ดี
และปริมาณออกซิเจนละลายน้าที่เพิ่มขึ้น จะช่วยให้ระบบนิเวศในน้ามี
คุณภาพดีขึ้นด้วย [2]
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายใต้ผิว
น้าด้วยปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนาอากาศลงสู่น้าแบบเวนจูรี่โดยมี
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ออกแบบชุดจาลองเครือ่ งเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลาย

Abstract
The Dissolving oxygen with a solar pump model has a
control system with the Arduino UNO R3 microcontroller. The
principle of working means the temperature is equal or greater than to
30 degrees Celsius. The pump will work to increase the dissolved
oxygen. And stopped working at a temperature of 27 degrees Celsius
using. There is the solar cell Mono-Crystalline type, 80W, and 12 V.
The energy is storage into the18 Ah battery as power source. From the
test of dissolved oxygen found the average value was 4.96, the highest
value at 7 mg / l and the average pH of water at 6.60, the highest value
of 7.

น้าด้วยปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์
2. เพือ่ ทดสอบชุดจาลองเครือ่ งเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้า
ด้วยปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์

2. ระบบที่นาเสนอ
2.1 แผนผังการทางานชุดจาลองการเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้าด้วย
ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์
Real time clock

Thermocouple

LCD Display

Arduino board
Solar cell

Charger Controller

Relay

Pump

H2O&O2

Keywords: Dissolver Oxygen, Solar Energy Pump
Batterry

1. บทนา
ในปั จ จุ บั น มี วิ ธีก ารเพิ่ ม ปริม าณออกซิ เจนละลายน้ าหลาก
หลายวิธีเช่น การให้ ออกซิเจนแบบตามธรรมชาติ โดยใช้ระบบบ่อผึ่ ง
(Oxidation ponds) ออกซิเจนจากบรรยากาศจะแพร่ล งสู่บริเวณที่ผิวน้า
ของบ่อผึ่ง [1] และการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายและแพลงก์ตอนในบ่อ

รูปที่ 1 แผนผังการทางานชุดจาลองการเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้า
ด้วยปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์
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ระบบจะได้รับพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์โดยจะถูกควบคุมการประจุ
ป้ อ นให้ แ บตเตอร์ รี่ เพื่ อ จ่ ายให้ ว งจรต่ อ ไป ส่ ว นการควบคุ ม เริ่ ม การ
กาหนดเวลาการทางานตั้งแต่ 7 ถึง 21 นาฬิกา และค่าอุณหภูมิของน้ามาก
ว่าหรือเท่ากับ 30OC โปแกรมจะสั่งให้รีเลย์ต่อให้มอเตอร์ปั๊มทางานเพื่อ
เติมอากาศผ่านท่อแบบเวนจู่รี่ และทางานหยุดเมื่ออุณหภูมิ เท่ากับ 27OC
และจอ LCD จะแสดงค่า pH และค่าอุณหภูมิของน้า
2.2 ผังระบบควบคุมการทางาน
รูปที่ 4 แบบด้านข้างโครงสร้างชุดจาลองฯ

สาหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ออกแบบให้ทามุมกับพื้นราบ 15
องศา

Pump

รูปที่ 5 ท่อเติมอากาศแบบเวนจู่รี่ขนาดΦ 20 มม.

รูปที่ 2 ผังระบบควบคุมการทางาน
2.3 แบบโครงสร้างชุดจาลอง

รูปที่ 3 แบบด้านบนของโครงสร้างชุดจาลองฯ

2.4 วัสดุอุปกรณ์
1. มอเตอร์ปั้ม พิกัด12 VDC, 5 A, 60 W, 0.2 MPa, Flow rate
5L/min และท่ อเติมอากาศแบบเวนจู่รี่ข นาด 20 มม.ติด ตั้ งบนทุ่ นลอย
ขนาด 88 X 91ซม. หนา 12 ซม.
2. อ่างน้ าที่ ใช้ ในการทดลองเป็ นสี่ เหลี่ ยม กว้าง 150 X 200
ซม. และสูง 60 ซม.ปริมาตรความจุน้าที่ใช้ทดลอง 1.2 ม3 ระดับน้าสูง 40
ซม.
3. เซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Mono-Crystalline 80W [3]
4. แบตเตอรรี่ความจุ12 V 18 Ah [4]
5. เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ (Charge controller) ทาหน้าที่
ควบคุมประจุกระแสไฟฟ้าให้มีปริมาณที่เหมาะสมกับแบตเตอรี่
6. ชุ ด ควบคุ ม แรงดั น ป้ อ นวงจร (Regulated power supply)
ขนาด 5 V
7. ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์Arduino รุ่น UNO R3ควบคุม
การทางานมอเตอร์ปั้มและแสดงผล [5]
8. ตัวตรวจวัดค่าpH และเทอร์โมคั พเปอร์ตรวจจับอุณ หภูมิ
[6]
9. ชุดทดสอบหาปริมาณออกซิเจนละลายในน้าTetra test O2
(Oxygen) [7]
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2.5 ขั้นตอนการทดลอง
หลั ง จากได้ อ อกแบบและสร้ างชุ ด จ าลองการเพิ่ ม ปริ ม าณ
ออกซิเจนละลายน้าด้วยปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ จะดาเนินการลองดังนี้
1. นาน้าจากแหล่งธรรมชาติเติมใส่อ่างทดลองระดับ 30 ซม.
2. นาทุ่น ชุดจ าลองฯ ติดตั้ งในอ่างน้าทดลอง โดยปั๊ม ทางาน
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. จนถึง 21.00 น.และโดยปรับความลึกของท่อจ่ายน้า
ที่ 10 ซม, 20 ซม.และ 25 ซม.
3. เก็บตัวอย่างน้าก่อนปั้มทางานและทุก ๆ 1 ชั่วโมง เพื่อวัด
คุ ณ ภาพของน้าประกอบด้ วยค่าออกซิเจนละลายในน้ า ค่ า pH และค่ า
อุณหภูมิของน้า
4. บันทึกค่าอุณหภูมิของน้าทุกๆ 1 ชั่วโมง ตามระยะความลึก
ของท่อจ่ายน้า
5. วิเคราะห์เปรียบเทียบ ค่าออกซิเจนละลายในน้า ค่า pH และ
ค่าอุณหภูมิของน้า ตามระยะเวลา

จากตารางที่1 พบว่าก่อนติดตั้งชุดจาลองฯค่าเฉลี่ยคุณภาพน้า
โดยรวมมีค่ าออกซิ เจนละลายในน้ าเฉลี่ยที่ 3.34 mg/l ค่ า pH เฉลี่ย ที่ 6
และค่าอุณหภูมเิ ฉลี่ยที่ 30.62 OC
3.2 คุณภาพของน้าหลังติดตั้งชุดจาลองฯ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยคุณภาพของน้าก่อนติดตั้งชุดจาลองฯ

3. ผลการทดลอง
3.1 ผลการสอบค่าคุณภาพของน้า ก่อนติดตั้งชุดจาลองฯ
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยคุณภาพของน้าก่อนติดตั้งชุดจาลองฯ

จากตารางที่ 2 พบว่าหลังติดตั้งชุดจาลองฯค่าเฉลี่ยคุณภาพน้า
โดยรวมมีออกซิเจนละลายในน้าเฉลี่ยที่ 4.96 mg/l ค่า pH เฉลี่ยที่ 6.60
และค่าอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 30.12 OC และพบว่าปั้มทางานเวลา 13.0021.00 น. ** จานวน9 ชั่วโมง

รูปที่ 7 กราฟค่าเฉลี่ยปริมาณออกซิเจนละลายในน้าที่ความลึกท่อจ่ายน้า
10 ซม.20 ซม. และ25 ซม.

รูปที่ 6 กราฟคุณภาพของน้าก่อนติดตั้งชุดจาลองฯ
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5. กิตติกรรมประกาศ
ผู้เขียนขอขอบคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ
วิจัยฉบับนี้และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และขอขอบคุณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 8 กราฟค่าเฉลี่ย pH ในน้าที่ความลึกท่อจ่ายน้า
10 ซม.20 ซม. และ25 ซม.

รูปที่ 9 กราฟค่าเฉลี่ยอุณหภูมิในน้าที่ความลึกท่อจ่ายน้า
10 ซม.20 ซม. และ25 ซม.

4.สรุปผลการทดลอง
1) ชุ ด จ าลองการเพิ่ ม ปริ ม าณออกซิ เจนละลายน้ าด้ ว ยปั๊ ม
พลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วยโครงสร้างทุ่นลอยน้าทาด้วยพีวีซีขนาด
กว้าง 88 ซม. ยาว 91ซม. หนา 12 ซม. โดยใช้แผงเซลล์แ สงอาทิตย์ชนิด
Mono-Crystalline 80W และแบตเตอรี่ ข นาด 12 V 18 Ah เป็ น แหล่ ง
พลังงาน มีระบบควบคุมทางานด้วยบอร์ด Controller – Arduino โดย มี
pH Sensor ตรวจวัดค่า pH ในน้า และ เทอร์โมคัพเปอร์ตรวจจับอุณหภูมิ
ของน้า มีชุดรีเลย์ควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้า รีเลย์ควบคุมมอเตอร์ และจอแอล
ซีดีแสดงผล (LCD Display)
2) การทดสอบคุ ณ ภาพน้ าก่อนการติดตั้ง ชุดจ าลองการเพิ่ ม
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ าด้วยปั๊ มพลัง งานแสงอาทิตย์ พบว่าปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ามีค่าเฉลี่ยที่ 3.34 mg/l ค่าสูงสุดที่ 3.67 mg/l และค่า
pH เฉลี่ ย ที่ 6 และอุ ณ หภู มิ เท่ า กั บ 30.62 OC ส่ ว นหลั ง พบว่ า ปริ ม าณ
ออกซิเจนละลายน้ามีค่าเฉลี่ยที่ 4.96 mg/l และค่าสูงสุดที่ 7 mg/l และค่า
pH เฉลี่ยที่ 6 .6 และค่าสูงสุด 7
3) พลังงานไฟฟ้าที่ปั้มน้าใช้ต่อวันที่ 60W 9 ชั่วโมง คิดเป็น
0.54 kW-h และเป็น 21.6 kW-hต่อเดือน เป็นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด
ได้เพราะเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์

[1] กรมควบคุมมลพิษ.(2558). คุณภาพน้าและมลพิษทางน้า.
(ออนไลน์). วันที่สืบค้นข้อมูล 4 กันยายน 2560.
http://www.pcd.go.th/contact/en_FAQs_water.html
[2] นันทิยา แสงขุรัง. (2557). ปฏิบัติการที่ 8 การวิเคราะห์
Dissolved oxygen (DO) and Biochemicaloxygen demand
(BOD). (ออนไลน์). วันที่สืบค้นข้อมูล 21 กรกฎาคม 2559
เว็บไซต์:http://labenvi.blogspot.com/2014/08/8-dissolvedoxygen-do-and-biochemical.html.
[3] ลีโอนิคส์. (2558). ความรู้เกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์.
(ออนไลน์). วันที่สืบค้นข้อมูล 7 กันยายน 2558.เว็บไซต์:
http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/solar_knowled
ge.php.
[4] วิสุทธิ์ อุรุแก้วกาญ. (2549). แบตเตอรี.่ เซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์. (ออนไลน์). วันที่สืบค้นข้อมูล 14 กันยายน 2560.
เว็บไซต์: http://irre.ku.ac.th/project/pdf/255408.pdf.
[5] ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ. (2557). การอ่านค่าอุณหภูมิจากเทอร์โมคัพเปิล
แบบ K-Type ด้วยไอซี MAX6675. (ออนไลน์). วันที่สืบค้น
ข้อมูล 29 มิถุนายน 2560 เว็บไซต์
:http://cpre.kmutnb.ac.th/esl/learning/index.
[6] พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์, นวภัทรา หนูนาค และนิธิยา รัตนา
ปนนท์. (ม.ป.ป). Thermocouple/เทอร์โมคัปเปิล. (ออนไลน์).
วันที่สืบค้นข้อมูล 23 มีนาคม 2560. เว็บไซต์:
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0991/therm
ocouple-เทอร์โมคัปเปิล
[7] Dissolved oxygen in water. (2016). Dissolved oxygen in
water. (ออนไลน์). วันที่สืบค้นข้อมูล15 มิถุนายน 2559.
เว็บไซต์:http://www.vernier.com/images/magnify/figure.odo
bta._saturated-do-various-temps._biology.001.png

11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

บทความวิจัย

355

การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
11th ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand

ระบบควบคุมน้าดื่มเพื่อสุขภาพ
ณฐพรรณ เจริญโภคทรัพย์ 1 นริศรา สระเศษ1 มาริสา เชียงพันธ์ 1 กันตพัฒน์ ตังพรเจริญสุข1 เชาวน์วัฒน์ เอือเฟื้อ 1,2
1

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สานักงานจัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 E-mail: chaowat@eng.buu.ac.th
2

บทคัดย่อ
ระบบควบคุ ม น้าดื่มเพื่อสุ ข ภาพ ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์
ควบคุมการทางานของมอเตอร์ปั๊มน้าและโซลินอยด์วาวล์ โดยส่งน้าผ่าน
ท่อที่วางบริเวณแม่ เหล็ก ถาวรชนิ ด นีโอไดเมียม เพื่อเพิ่ มค่ าอัล คาไลน์
และค่ า pH (Potential of Hydrogen) พบว่ า ขณะระบบท างานต่ อ เนื่ อ ง
ค่าอัลคาไลน์เฉลี่ย เท่ากับ 55.96 mg/l และค่า pH ทดสอบเฉลี่ย 8.04 ค่า
pH แสดงผลเฉลี่ย 8.00 ส่วนค่าอัลคาไลน์ และค่า pH ของน้าที่ปล่อยทิ้ง
ไว้ 18 ชั่ ว โมงพบว่ า ค่ า อั ล คาไลน์ เฉลี่ ย เท่ ากั บ 55.6 mg/l และค่ า pH
ทดสอบเฉลี่ย 7.75 ค่า pH แสดงผลเฉลี่ย 7.8
ค้าส้าคัญ: ระบบควบคุม, น้าดื่ม, เพื่อสุขภาพ

Abstract
The Controller system of Healthy drinking Water uses
microcontroller to controls the pump motor and solenoid valves. The
water send through a pipe placed around the neodymium magnet to
increase the alkaline rate and pH parameter of drinking water, This
study found that while the system is running continuously, the average
alkaline value is 55.96 mg /l, the average test pH is 8.04 and the average
pH on LCD display is 8.00. Another, pH values of water discharged for
18 hours showed that the average alkaline value is 55.6 mg /l, the
average pH test is 7.75 the average pH on LCD display is 7.8.

สาหรับเครื่องกรองน้าเป็นอุปกรณ์ขจัดตะกอน สารปนเปื้อน
โลหะหนักต่าง ๆ เช่น ตะกั่ว สนิมเหล็ก สี กลิ่น รวมทั้งแบคทีเรียและเชื้อ
โรคออกจากน้าดื่มรวม เพราะสิ่งที่ปนเปื้อนเหล่านี้ถ้าเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะ
สะสมทาให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ เมื่อนาน้าที่สะอาดมาผ่านสนามแม่เหล็ก
ถาวรจะเกิ ด การแยกโมเลกุ ล และเรี ย งโมเลกุ ล ของน้ าใหม่ อ ย่ างเป็ น
ระเบียบทาให้น้ามีคุณสมบัติการทาละลายดีขึ้น [2] เนื่องจากความถี่ของ
คลื่ น แม่ เ หล็ ก (Electromagnetic Vibration) จะท าให้ โ มเลกุ ล ของน้ า
จานวนหนึ่งแตกตัวเป็นไอออน (Ion) ประกอบด้วย ไฮโดรเจนไอออน
(H⁺) ประจุบวก กับ ไฮครอกซิลไอออน (OH) ประจุลบ H2O (H⁺ + OH)
ไฮโดรเจนไอออน (OH) บางส่ ว นจะไปรวมตั ว กั บ กลุ่ ม เกลื อ แร่ เช่ น
แคลเชียม กลายเป็นแคลเซียมไบคาร์บอเนต (Calcium Bicarbonate) ซึ่งมี
คุณสมบัติเป็นด่าง (Alkaline) ทาให้น้ามีค่า pH ประมาณ 7.4-8.5 [3] (ค่า
มาตรฐานน้าประปาดื่มได้ ค่า pH=6.5-8.5 ประกาศกรมอนามัย 2553) [4]
ดังนั้ น การติดตั้ งระบบการกรองน้ าให้ ได้มาตรฐานและน า
คุณสมบัติการจัดเรียงตัวของโมเลกุล ของน้าด้วยอานาจแม่เหล็กถาวร มา
ประยุกต์และควบคุมให้เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพน้าจะได้น้าที่
สะอาดมี คุ ณ ภาพเหมาะแก่ ก ารบริ โ ภคก่ อ ให้ มี สุ ข ภาพที่ ดี โดยมี
วัตถุ ป ระสงค์ ในการศึก ษาครั้ง นี้ เพื่ อ ออกแบบประดิษ ฐ์ แ ละทดสอบ
คุณภาพน้าดื่มของระบบควบคุมน้าดื่มเพื่อสุขภาพ

2. ระบบที่น้าเสนอ
2.1 แผนผังการท้างานระบบควบคุมน้าดื่มเพื่อสุขภาพ

Keywords: Control system, Drinking water, For healthy

1. บทน้า
การด ารงชี พ ของมนุ ษ ย์ จ าเป็ น ต้ อ งบริ โ ภคน้ าสะอาดเพื่ อ
สุขภาพที่ดี น้าจะมีส่วนช่วยในการทางานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
เช่น ช่วยในกลไกการย่อยสลายเป็ นตัวทาละลายแร่ธาตุต่าง ๆ รวมถึง
ระบบการขับถ่ายของเสียออกนอกร่างกาย น้าที่สะอาดมีลักษณะสาคัญ 3
ประการ ได้แก่ 1.ปราศจากเชื้อที่อาจทาให้เกิดโรคผ่านทางการบริโภคน้า
2. ปราศจากสารพิ ษ เจื อ ปน 3.แร่ ธ าตุ ห รื อ สารบางอย่ า งที่ ป นเปื้ อ น
จาเป็นต้องไม่เกินกว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ [1]

รูปที่ 1 แผนผังการทางานระบบควบคุมน้าดื่มเพื่อสุขภาพ
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2.2 วัสดุอุปกรณ์
1) โครงสร้างของระบบควบคุ ม น้ าดื่ ม เพื่ อสุ ข ภาพ ท าด้ ว ย
โลหะ สแตนเลส มีความจุถัง 3 ลิตร เป็นทรงสี่เหลี่ยมภายในมีระบบไส้
กรองน้า 3 ชนิด ได้แ ก่ ไส้ก รองคาร์บอน ไส้ก รองเรซิ่น และไส้ก รอง
เซรามิค [5] เมื่อน้าไหลผ่านไส้กรองทั้ง 3 แล้ว น้าจะผ่านไปยังแม่เหล็ก
ถาวรชนิดนีโอไดเมียม เพื่อปรับค่า pH อยู่ในช่วง 7.4 ถึง 8.5 และมีก๊อก
บริการน้าดื่มแบบกดปุ่ม
รูปที่ 4 ผังระบบควบคุมการทางาน
3) ผัง Flowchart โปรแกรมระบบควบคุม

รูปที่ 2 ลักษณะภายนอกระบบควบคุมน้าดื่มเพื่อสุขภาพ

รูปที่ 3 ลักษณะภายในระบบควบคุมน้าดื่มเพื่อสุขภาพ
2) ผั ง ระบบควบคุ ม การท างาน แบ่ ง การท างานออกเป็ น 3
ส่วนคือ ส่วนอินพุท [6] มี pH Sensor ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ตรวจวัด
ค่า pH ในน้า และ Level Sensor ทาหน้าที่ตรวจวัดค่าระดับน้าที่อยู่ในถัง
โดยจะส่ งสั ญ ญาณไปยังบอร์ด คอนโทรลเลอร์เพื่ อประมวนผล ส่ วน
ประมวลผลเป็นบอร์ด Controller – ของArduino จะหน้าที่ ประมวลผล
ตามชุดคาสั่งที่ได้ก าหนดไว้และส่งสัญญาณออกไปควบคุมการทางาน
และแสดงผล สาหรับส่วนเอาต์พุต ประกอบด้วยชุดรีเลย์ควบคุมมอเตอร์
ปั๊ ม น้ า รี เลย์ ค วบคุ ม โซลิ น อยด์ วาล์ ว และจอแอลซี ดี แ สดงผล (LCD
Display) ค่าpH และค่าปริมาณในถัง

รูปที่ 5 ผังFlowchartโปรแกรมระบบควบคุม

11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

บทความวิจัย

357

การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
11th ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand

ตารางที่ 2 ค่าอัลคาไลน์ และค่า pH ของน้าที่ผ่านระบบทิ้งไว้ 18 ชั่วโมง

2.3 ขันตอนการทดลอง
หลั ง จากได้ อ อกแบบและสร้ า งระบบควบคุ ม น้ าดื่ ม เพื่ อ
สุขภาพเสร็จเรียบร้อยจะดาเนินการทดสอบการปรับสภาพน้าดื่มดังนี้
1. ระบบจะเปิดวาล์วนาน้าประปาเข้าสู่ระบบ น้าประปาจะ
ไหลผ่านไส้กรองคาร์บอน ไส้กรองเรซิ่น และไส้กรองเซรามิค เข้าสู่ถัง
พั ก น้ า ที่ มี Sensor Ultrasonic อยู่ Sensor Ultrasonic จะท าหน้ าที่ ต รวจl
สอบปริมาณน้าในถังให้ค่าเท่ากับ 2.7 ลิตรSolenoid ryd1 จะหยุดปล่อย
น้าเข้าถังพัก และแสดงปริมาณน้าทางจอ LCD
2. ระบบจะสั่งให้ ปั้ มวนน้าในถัง พัก ให้ ไหลผ่านแม่เหล็ก
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อปรับค่า pH และค่าอัลคาไลน์ในน้าให้มีค่าเพิ่มขึ้น
3. เมื่ อเวลาครบ 2 ชั่ วโมงแล้ว ระบบจะสั่ง ให้ ปั้ ม น้ าหยุด ท างาน
เพื่อที่จะทาการทดสอบค่า pH เป็นเวลา 1 นาทีและแสดงผลออกทางจอ
LCD
4. นาน้าที่ได้จากข้อ3 มาตรวจสอบหา ค่าอัลคาไลน์ และค่าpHโดย
ตรวจสอบทันที และตรวจสอบหลังจากทิ้งไว้ 18 ชั่วโมง
5. วิเคราะห์เปรียบเทียบ ค่าอัลคาไลน์และค่า pH ระหว่างค่าจาก
การทดสอบและค่าแสดงผลจากจอLCDของระบบควบคุม

3. ผลการทดลอง
3.1 ผลการสอบค่าอัลคาไลน์ และค่า pH ของน้าที่ผ่านระบบ 2 ชั่วโมง
ตารางที่ 1 ค่าอัลคาไลน์ และค่าpH ของน้าที่ผ่านระบบ2ชั่วโมง
ค่า ALKALINE (mg/l ) และค่า pH ของน้าที่ผ่านระบบควบคุม
รอบที่ 1
ครั้ง
ที่

ทดสอบ
ALKALINE
(mg/l)

รอบที่ 2
จอLCD

pH

pH

ทดสอบ
ALKALINE
(mg/l)

รอบที่ 3
จอLCD

pH

pH

ทดสอบ
ALKALINE
(mg/l)

จอLCD
pH

pH

1

47.3

8.04 8.00

48.5

8.01 7.99

47.5

8.02 7.97

2

64.5

8.00 7.98

66.5

8.05 8.02

65.3

8.03 7.98

3

53.75

8.04 8.01

55.75

8.07 8.01

54.55

8.13 8.10

ค่าเฉลี่ย

55.18

8.03 7.99

56.92

8.04 8.00

55.78

8.06 8.02

ค่าเฉลี่ยโดยรวม ALKALINE = 55.96 mg/l pH=8.04 และpHบนจอLCD=8.0

3.2 ผลการทดสอบค่าอัลคาไลน์ และค่า pH ของน้าที่ผ่านระบบทิงไว้ 18
ชั่วโมง

ค่า ALKALINE (mg/l ) และค่า pH ของน้าที่ผ่านระบบควบคุม
รอบที่ 1
ครั้ง
ที่

รอบที่ 2
จอ
LCD

ทดสอบ
ALKALINE
(mg/l)

pH

pH

รอบที่ 3
จอ
LCD

ทดสอบ
ALKALINE
(mg/l)

pH

pH

จอ
LCD

ทดสอบ
ALKALINE
(mg/l)

pH

pH

1

45.3

7.79 7.80

46.5

7.80 7.92

47.8

7.75 7.90

2

64.3

7.75 7.80

65.5

7.70 7.85

65.8

7.89 7.95

3

52.85

7.74 7.70

55.65

7.75 7.80

56.85

7.65 7.70

ค่าเฉลี่ย

54.15

7.76 7.77

55.88

7.75 7.85

56.82

7.76 7.85

ค่าเฉลี่ยโดยรวม ALKALINE = 55.61 mg/l pH=7.75 และpHบนจอLCD=7.8

4.สรุปผลการทดลอง
1) เครื่องควบคุ มน้าดื่มเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วยโครงสร้าง
เป็นโลหะสแตนเลส ทรงสี่เหลี่ยมมีความจุถัง 3 ลิตร ภายในมีระบบไส้
กรองน้า 3 ชนิด ได้แ ก่ ไส้ก รองคาร์บอน ไส้ก รองเรซิ่น และไส้ก รอง
เซรามิ ค มี แ ม่เหล็ ก ถาวรชนิ ด นี โอไดเมี ยม ส าหรับ การเพิ่ ม ค่ า pH มี
ระบบควบคุ ม ท างานด้ ว ยบอร์ ด Controller – ของArduino โดย มี pH
Sensor ตรวจวัดค่า pH ในน้า และ Level Sensor ตรวจวัดค่าระดับน้าที่อยู่
ในถัง มีชุดรีเลย์ควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้า รีเลย์ควบคุมโซลินอยด์วาล์ว และ
จอแอลซีดีแสดงผล (LCD Display)
2) เครื่ อ งควบคุ ม น้ าดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพ ใช้ แ ม่ เหล็ ก ถาวรชนิ ด
ชนิด นี โอไดเมียม เพื่ อเพิ่ม ค่ าอัล คาไลน์ และค่ า pH พบว่าขณะระบบ
ทางานต่อเนื่องค่าอัลคาไลน์เฉลี่ย เท่ากับ 55.96 mg/l และค่า pH ทดสอบ
เฉลี่ย 8.04 ค่า pH แสดงผลเฉลี่ย 8.00 ส่วนค่าอัลคาไลน์ และค่า pH ของ
น้าที่ ป ล่อยทิ้ งไว้ 18 ชั่วโมงพบว่าค่ าอัล คาไลน์ เฉลี่ย เท่ ากับ 55.6 mg/l
และค่า pH ทดสอบเฉลี่ย 7.75 ค่า pH แสดงผลเฉลี่ย 7.8 ทาให้น้าดื่มจาก
การศึกษาครั้งนี้มีความเป็นน้าด่างเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็ผลดีต่อสุขภาพ
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วิจัยฉบับนี้และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และขอขอบคุณ
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การพัฒนาเครื องจุดระเบิดแบบตังเวลาหน่ วงได้
A Development of A Sequential Blasting Machine
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บทคัดย่ อ
บทความนี กล่าวถึ งการพัฒนาเครื องจุดระเบิดแบบตังเวลาได้
ซึ งเป็ นเครื องมื อ สําคัญ ในการทําเหมื องแร่ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ถู ก
นํามาใช้ควบคุ มวงจรทําให้ การจุดระเบิ ดเป็ นไปด้วยความแม่น ยํา และ
เพิมฟังก์ชนั เพือความสะดวกในการใช้งาน เครื องสามารถจุดชนวนได้ 5
ลูป ลูปละ 40 ดอก รวมทังหมด 200 ดอก และตังเวลาหน่วงได้ 1-500 ms

DC-to-DC
Step-up

Battery

Charge and Fire
Controller (CFC)

HMI

Ohm
Meter

คําสําคัญ: เครื องจุดระเบิด, หัวชนวน
Loops of Gaps

Abstract

รู ปที โครงสร้างเครื องจุดระเบิดฯ

A development of a sequential blasting machine is
presented. Microcontrollers are employed in order to increase timimg
accuracy and user comfort. The machine has capability to blast 5
circuit-loops that contain up to 40 gaps in series. Up to 200 gaps can be
trigered in one operation. Its selectable delay time range is 1 to 500 ms.
Keywords: sequential blasting machine, gap

. บทนํา
การทําเหมืองแร่ ยคุ ใหม่ เครื องจุดระเบิดแบบตังเวลาหน่ วงได้
(Sequential Blasting Machine) เป็ นเครื องมื อที สําคัญ [1] ที ช่ วยให้ ก าร
ระเบิดในเหมือง มีความถูกต้องแม่นยํา ไม่กระทบต่อสิ งแวดล้อม อีกทัง
การระเบิดตามลําดับแบบหน่ วงเวลานี ได้ถูกบัญญัติเพิมไว้ในกฎหมาย
ด้ว ย แต่ เนื องจากเครื องที นําเข้าจากต่างประเทศมี ร าคาสู งมาก ทําให้
ผูป้ ระกอบการเหมืองแร่ ขนาดเล็กประสบปั ญหาด้านต้นทุน
คณะผูว้ ิจยั จึ งได้พฒั นาเครื องจุดระเบิ ดแบบตังเวลาหน่ วงได้
โดยตังเป้ าหมายให้ได้ตน้ แบบทีพร้ อมนําไปผลิ ตในเชิ งพาณิ ชย์ในราคา
ไม่ สู ง และเพิ มเติ ม ฟั งก์ ชัน ให้ ก ับ เครื องจุ ด ระเบิ ด ฯ เพื ออํานวยความ
สะดวกแก่ผใู้ ช้ อาทิเช่น ฟังก์ชนั วัดความต้านทาน ทีใช้ตรวจสอบการต่อ
สายชนวนในเบืองต้นได้

. หลักการออกแบบเครื องจุดระเบิดฯ
การออกแบบเครื องจุ ด ระเบิ ดฯ ในบทความนี ได้ น ํ า
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (หรื อเรี ยกว่า MCU) จํานวนหลายตัวทีเชื อมต่อกัน
เพือทํางานในลักษณะระบบฝั งตัวแบบกระจาย (Distributed Embedded
System) มาใช้ เป็ นหลัก ในการควบคุ ม ลําดับ การทํางานของเครื องจุ ด
ระเบิ ดฯ การใช้เทคโนโลยีระบบฝั งตัวจะช่ วยให้ได้ความแม่นยําทังด้าน
เวลาหน่ วง และ พลังงาน ทีใช้ในการจุดหัวชนวน รวมไปถึ งฟั งก์ชนั เพิม
(Additional Features) อาทิ เช่ น ฟั งก์ชันวัดความต้านทานรวมของลูปหัว
ชนวน, ฟั งก์ชนั การตังค่าหน่วงเวลาและการแสดงผล เป็ นต้น ซึ งฟั งก์ชนั
เพิมเหล่านี จะช่วยให้ผใู ้ ช้ทาํ งานได้ง่ายขึน

. โครงสร้ างเครื องจุดระเบิดฯ
เครื องจุด ระเบิ ด ฯ ถู ก ออกแบบให้ เป็ นหลายส่ วนย่อยหลาย
ส่ วนประกอบกัน ดังแสดงในรู ป ที 1 ในส่ วนย่อยจะมี MCU รวมอยู่กบั
วงจรที ทําฟั งก์ชันในส่ วนย่อยนันๆ เครื อข่ายของ MCU แสดงเส้นปลาย
จุด สี ดาํ ในขณะที เส้ นลู กศรสี แดงแสดงทิศทางของพลังงานที ใช้จุดหัว
ชนวน เริ มต้นจากแบตเตอรี ทีถูกใช้เป็ นต้นกําลังของเครื องจุดระเบิดฯ ส่ ง
ต่อไปยังวงจรยกระดับ แรงดัน (DC-to-DC Step-up) เพือยกแรงดัน จาก
ระดับ ของแบตเตอรี (12-14 V) ให้เป็ น 200 V จากนันส่ งต่อไปยัง CFC
(Charge and Fire Controller) เพือใช้ชาร์ จตัวเก็บ ประจุทีใช้เก็บ พลังงาน
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สําหรับจุดหัวชนวน โดยใช้ตวั เก็บประจุจาํ นวน 5 ตัว เพือรองรับจํานวน
ลูปของหัวชนวน (Loop of Gaps) ได้สูงสุ ด 5 ลูป แต่ในรู ปที 1 แสดงไว้
เพียง 1ลูป เพือความสะดวกในการทําความเข้าใจ ระดับแรงดันทีชาร์ จไว้
ในตัวเก็บประจุ (กําหนดให้ชือว่า VT) ของแต่ละลูป จะขึนอยู่กบั จํานวน
หัวชนวนทีต่ออยูใ่ นลูปนันๆ เมือ CFC คํานวณระดับแรงดัน VTได้แล้ว ก็
จะควบคุ ม การชาร์ จตัว เก็ บ ประจุ แ ต่ ล ะตัว อย่างอิ ส ระต่ อ กัน และอี ก
ฟั งก์ชัน ของ CFC ที เป็ นหั วใจสําคัญ ของเครื องจุ ด ระเบิ ด ฯ นี คื อ การ
ปล่อยพลังจากตัวเก็บประจุออกไปจุดหัวชนวนตามลําดับลูป โดยแต่ละ
ลู ปถู ก จุด ห่ างกันตามเวลาหน่ วงที ผูใ้ ช้ตงไว้
ั CFC สามารถรั ก ษาความ
แม่นยําของเวลาหน่วงได้ในระดับ sub-millisecond
ในรู ปที 1 ยังแสดงให้เห็ นส่ วนของ โอห์มมิเตอร์ ซึ งทําหน้าที
วัดความต้านทานรวมของแต่ละลูป (กําหนดให้ชือว่า RT) ซึ งเป็ นผลรวม
ของความต้านทานของหัวชนวนทังหมดกับ ความต้านทานของสายไฟ
การทํางานของโอห์มมิเตอร์ จาํ เป็ นจ่ายกระแสไฟฟ้ าเข้าไปในลูปเช่ นกัน
แต่เป็ นปริ มาณทีตํามาก ดังแสดงด้วยเส้นลูกศรสี นาเงิ
ํ น, ค่า RT ที โอห์ ม
มิ เตอร์ อ่ านได้นี จะนําไปคํานวณ VT และใช้ ต รวจสอบการต่ อ สายหั ว
ชนวน ถ้ า หากเจ้า หน้ า ที ลื ม ต่ อ สายไฟในบางจุ ด ต่ อ จะทํา ให้ ลู ป ไม่
ครบรอบ และอ่านค่า RT ได้เป็ นสภาพเปิ ดวงจร
ส่ ว นสุ ดท้ า ยที จะกล่ า วถึ ง ในรู ป ที 1 ได้ แ ก่ HMI (Human
VH
QC

DC

QF

vC
DF
VM
DM
vR
N.C.

R1

R2

SW

RT

N.O.

รู ปที วงจรชาร์ จตัวเก็บประจุ, จุดชนวน และ
วัดความต้านทาน (อย่างง่าย)

รู ปที 3 ลักษณะแรงดันของตัวเก็บประจุขณะชาร์ จ
และคายประจุเพือจุดชนวน

Machine Interface) ทําหน้ารับคําสังจากผูใ้ ช้ แสดงสถานะการทํางาน ค่า
RT .ให้ ผู ้ใ ช้ ได้รั บ ทราบ รวมถึ งการตังค่ าเวลาหน่ วงและจัด เก็ บ ไว้ใ น
หน่วยความจําแบบ EEPROM เพือความสะดวกในการใช้งานครังต่อไป

. กลไกการชาร์ จ-คายประจุ และการวัดความต้ านทาน
ดังทีได้กล่าวมาในหัวข้อก่อนหน้า ฟั งก์ชนั หลักของเครื องจุด
ระเบิ ดฯ อยู่ที CFC ซึ งอาศัยการชาร์ จและคายประจุเป็ นสําคัญ ดังแสดง
ในรู ปที 2, QC เป็ น P-channel FET ถูกควบคุมการเปิ ดเกตด้วย DC ซึ งเป็ น
สั ญ ญาณดิ จิ ท ัล จาก MCU และแยกส่ ว นทางไฟฟ้ า ด้ว ย Opto-coupler
แรงดัน ของตัวเก็ บ ประจุ vC จะถู ก อ่ านกลับ ไปยัง MCU ผ่านวงจรแบ่ ง
แรงดัน และ ADC ภายใน MCU เพื อใช้ เป็ น Feedback ในการรั ก ษา vC
เมื อ vC ตํากว่า VT MCU จะปล่ อ ยพลัส DC ออกมาเปิ ดเกต QC เพื อเติ ม
ประจุเข้า C จาก VH ซึงเป็ นแรงดันสู งมีค่าประมาณ 200 V ได้มาจากวงจร
ยกระดับแรงดัน ดังนันแรงดัน vC ขณะชาร์ จจะกระเพือม ดังแสดงในรู ปที
3 ช่วงเวลา Charge
ส่ วนกลไกการจุดหัวชนวน MCU จะบังคับสวิตซ์ (SW) ให้มา
อยู่ทีตําแหน่ ง N.O. เพือเชื อมปลายด้านหนึ งของลูปหัวชนวนลงกราวน์
จากนันเมื อได้เวลาหน่ วงที กําหนดไว้ MCU จะส่ งสัญญาณ DF ออกมา
เปิ ดเกตของ QF ทําให้แรงดัน vC ออกมาตกคร่ อมลูปแล้วถ่ายทอดพลังงาน
ออกไปให้หัวชนวน แรงดันจึงตกลงแบบเอ็กซ์โปเนนเซี ยลตามลักษณะ
การคายประจุข องวงจร R-C ดังแสดงในรู ป ที 3 ช่ วงเวลา Fire เมื อหั ว
ชนวนได้รับพลังเพียงพอจึงจุดระเบิ ดขึนและทําให้ลูปขาดไม่ครบวงจร
ประจุจึงไม่สามารถคายออกไปได้ มีเพียงแต่กระแสรัวผ่านทรานซิ สเตอร์
เล็ก น้ อย เป็ นผลให้ vC ค่ อยๆ ลดลง สรุ ป พลังงานที ใช้จุดหัวชนวนคื อ
ช่วงเวลา Fire แรงดัน vC ลดลงจาก VT ไปสู่ VF ซึ งการคํานวณแรงดันสอง
ตัวนี จะอภิปรายในหัวข้อถัดไป
ในการวัด ความต้านทาน MCU จะตัด วงจรด้านแรงดัน สู ง
ออกไปด้วยการปิ ดสั ญ ญาณ DC, DF และ บังคับ SW ให้ อยู่ที ตําแหน่ ง
N.C. รวมทังเปิ ดสัญญาณ DM เพือต่อแรงดัน VM ไปยังลูปของหัวชนวน
ในสภาพนี RT จะถูกอนุกรมเข้ากับ R1 และ R2 ด้วย แรงดัน vR มีค่าเป็ น
vR = VM×R1/(R1+R2+RT)
(1)
ถู ก ป้ อ นเข้า ADC ภายใน MCU เพื อคํานวณค่ า RT, VM เป็ นแรงดัน ตํา
ส่ วน R1 และ R2 ถูก อนุ กรมเข้าเพือจํากัด กระแสที ไหลผ่านลูป ไม่ให้ค่ า
มาตราฐานของ Digital Blasting Ohm Meter (ค่า IM จากตารางที ) และ
R1-R2 ยังทําหน้าที แบ่ งแรงดัน เพือให้ vR อยู่ช่วงแรงดัน ที เหมาะสมกับ
แรงดัน อ้างอิ ง VREF ของ ADC อี ก ด้วย และค่าดิ จิท ลั ทีอ่ านได้จาก ADC
ความละเอียด N บิตคือ
D = 2N×vR/VREF
(2)
เมือรวมกับสมการก่อนหน้าจะได้ความสัมพันธ์ ระหว่าง D กับ RT เป็ น
RT = 2NVMR1/(DVREF) – (R1+R2)
(3)
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MCU จึงคํานวณค่า RT ได้จากสมการข้างบนด้วยวิธีการ LUT (Look-Up
Table) อย่างไรก็ ตาม ความสั ม พัน ธ์ ข ้างต้น ไม่ ได้รวมผลของ Forward
Voltage ของไอโอด และ VCE อิ มตัวของ Opto-coupler ที อยู่ในเส้ น ทาง
จาก VM ไปจนถึง R1 ดังนันการปรับเที ยบ (Calibration) จึ งเป็ นสิ งจําเป็ น
และนําผลการปรับเที ยบคํานวณเป็ นค่าชดเชยใส่ รวมไว้ในตาราง LUT
สําหรับคํานวณค่า RT

. พลังงานในการจุดหัวชนวน
หัวชนวนจากต่างผูผ้ ลิ ตอาจมี คุณสมบัติความแตกต่างกันไป
บ้างเล็กน้อย แต่คุณสมบัติทีสําคัญและใช้พจิ ารณาในการออกแบบได้แก่
ตารางที 1 ข้อมูลจําเพาะของหัวชนวน (ต่อ ดอก) [2]
คุณสมบัติ (สัญลักษณ์)
ความต้านทาน (RG)
พลังงานสูงสุดทีไม่ทาํ การจุด (eM)#
กระแสสูงสุดทีไม่ทาํ การจุด (IM)# แต่ไม่เกิน s
พลังงานตําสุดทีทําการจุดทังหมด (eG)*
กระแสตําสุดทีใช้ในการจุด (IG)*

ตัวอย่างค่า
1.6-2.0 
0.8 mWs/
180 mA
3.2 mWs/
1.2 A

*ใช้พิจารณาในการจุดหัวชนวน, #ใช้พิจารณาในการวัดความต้านทาน

รู ปที 4 เครื อข่ายไมโครคอนโทรลเลอร์

รู ปที 5 ภาพภ่ายต้นแบบเครื องจุดระเบิดฯ

กลับไปพิจารณารู ปที , VF เป็ นแรงดันสุ ดท้ายขณะทําการจุด
หัวชนวน ดังนัน
VF / RT ≥ IG
(4)
และพลัง งานที ปล่ อ ยออกจากตัว เก็ บ ประจุ ต้อ งมากกว่ าหรื อ เท่ ากับ
พลังงานตําสุ ดทีทําการจุด (RTeG) ทังหมด
(5)
C (VT2 – VF2) / 2 ≥ RTeG
RT เป็ นค่าความต้านทานรวมของสายไฟและหัวชนวนทังหมดทีอยูใ่ นลูป
ซึ ง RT สามารถวัดได้จากฟั งก์ชนั โอห์มมิเตอร์ ของเครื องจุดระเบิดฯ เมื อ
รวมกับเงือนไข (4) - (5) ก็จะได้ VT ตามเงือนไขต่อไปนี
(6)
จะเป็ นได้วา่ VT เป็ นฟังก์ชนั ของ RT และพารามิเตอร์ จากหัวชนวนและค่า
ความเก็บ ประจุทีใช้ในวงจร CFC, ค่าฟั งก์ชัน (6) จะถู กคํานวณไว้เป็ น
ตารางตามค่ าตัวแปรต้น RT เก็ บ ไว้ในหน่ วยความจําของ MCU เพื อใช้
LUT คํานวณหา VT ที CFC ต้องใช้เพือควบคุมสําหรับชาร์ จตัวเก็บประจุ

การสร้ างต้ นแบบเครื องจุดระเบิดฯ
เครื อข่ายของ MCU จํานวน 6 ตัว ในวงจร CFC 1 ตัว (ซึ งใช้
ไอซี เบอร์ PIC18F46J11) และในวงจร HMI อี ก 5 ตัว (ซึ งใช้ไอซี เบอร์
PIC18F26K22) เชื อมกันด้วยบัส I2C ดังแสดงในรู ปที 4, MCU ใน CFC
ทําหน้าที เป็ นมาสเตอร์ ข องบัส คอยประสานการทํางานของ MCU ใน
HMI ทัง 5 ชุด
หน้าทีหลักของ MCU ใน CFC คือการควบคุมวงจรในรู ปที
เพือชาร์ จตัวเก็บประจุ จุดหัวชนวน และ วัดความต้านทาน โดย MCU ใช้
ดิ จิทลั เอาต์พุต DC, DF, DM และแอนาลอกอินพุต vC ต่อวงจรรู ปที หนึ ง
ชุ ด เมือรวมทังหมด MCU จะต้องควบคุมวงจรดังกล่าวจํานวน 5 ชุ ด ให้
ทํางานอย่างอิสระต่อกัน
เวลาหน่วง คือ ระยะห่ างระหว่างการจุดหัวชนวนแต่ละลูป ถูก
สร้ างด้วย MCU ใน CFC เช่ น กัน โดยอาศัยโมดู ล Timer ภายใน MCU,
สั ญ ญาณนาฬิ ก าที ป้ อ นให้ Timer นํามาจากออสซิ ล เลเตอร์ ที ใช้ ผ ลึ ก
(Crystal) เป็ นตัวกําหนดความถี ซึ งผลึ กให้ ความถี ที มี เสถี ยรภาพสู ง ค่ า
เวลาทีได้จาก Timer จึงมีความแม่นยําสู งตามไปด้วย
MCU ใน HMI ควบคุม 7-Segment จํานวน 6 หลัก เพือแสดง
ค่าความต้านทานที วัดได้ในแต่ละลูป, ค่าเวลาหน่ วงที ตังไว้, สถานะการ
ทํางานของเครื องฯ เป็ นต้น และต่อเชื อมกับ คี ยแ์ พดเพือใช้ในการตังค่า
เวลาหน่ วง ส่ วนคี ยแ์ พดสําหรั บ สังชาร์ จและจุดหัวชนวนจะต่ อตรงกับ
MCU ใน CFC โดยตรง
เมือรวมวงจร แบตเตอรี และ ส่ วนประกอบอืน สามารถบรรจุ
ลงในกล่ อ งขนาด 23x33x10 cm (กว้า งxยาวxสู ง ) สามารถพกพาได้
สะดวก ภาพถ่ายต้นแบบเครื องจุดระเบิดฯ แสดงในภาพที 5
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ข้ อมูลจําเพาะและการทดสอบ
เครื องจุดระเบิ ดฯ ที พัฒนาขึนเสร็ จแล้วได้นาํ มาทดสอบการ
ทํางานในห้ องปฏิ บตั ิ ก าร เพื อตรวบสอบฟั งก์ชัน และวัด ข้อมู ล จําเพาะ
(Specification) และนําไปทดลองใช้หน้างาน

. ข้ อมูลจําเพาะด้ านเวลา
การรั กษาเวลาหน่ วงทําโดย MCU และ Timer ที ทํางานด้วย
สัญ ญาณนาฬิ ก า 8 MHz เมื อหารความถี ลงเพื อป้ อน Timer ที 250 kHz
คาบเท่ากับ 4 us และเมือรวมผลจาก Latency Time อันเกิดจากการทํางาน
ของ MCU ซึ งอยู่ในระดับ ไม่เกิ น 16 us ดังนัน Latency รวมของการสัง
จุดชนวนแต่ละครังจึงไม่เกิ น 20 us ในขณะที ผูใ้ ช้มีความต้องการความ
แม่นยําเชิ งเวลาในระดับ 1 ms ซึ งมากกว่า Latency หลายสิ บเท่า เพือวัด
ความแม่นยําของเวลาหน่วง เรานําตัวต้านทานมาต่อร่ วมกับหัวชนวนทัง
5 ลู ป ก่ อ นลงกราวน์ ดั ง แสดงในรู ป ที 6 (a) แล้ ว วัด เวลาหน่ ว งด้ ว ย
ออสซิ ลโลสโคป ซึ งได้ผลตามรู ปที 6 (b) ปรากฏว่าความแม่ นยําอยู่ใน
ระดับทีต้องการ ส่ วนภาพถ่ ายในรู ปที 6 (c) เป็ นหัวชนวนที ผ่านการจุด
ระเบิดแล้ว

. ข้ อมูลจําเพาะด้ านไฟฟ้ า
แรงดัน VT เป็ นพารามิเตอร์ สาํ คัญที กําหนดข้อมูลจําเพาะของ
เครื องจุดระเบิดฯ การพิจารณาค่า VT สู งสุ ดที ทําได้จะต้องดูจากค่า |VDS|
สูงสุงของ IRF9640 [3] ซึ งมีค่า 200 V ดังนันจึงเลื อกให้ VT มีค่าสู งสุ ดอยู่
ที 180 V (90% of max. rated) เมือกลับไปพิจารณาเงือนไข (6) ด้วยค่า VT
= 180 V และข้อมูลจากตารางที 1 แล้วจะได้ค่า RT = 160 
จาก RT = 160  ภายใต้เงือนไขหลุมระเบิ ดห่ างจากตัวเครื อง
จุดฯ 300 เมตร และต่อเชื อมด้วยใช้สายไฟ AWG ซึ งมี ความต้านทาน
0.0842 /m ดังนันความต้านทานสายไฟ (ไป-กลับ 600 เมตร) เท่ ากับ
50.52  ทําให้ ค วามต้านทานรวมของหั ว ชนวนมี ค่ าสู งสุ ด ได้ 160 –
50.52 = 109.48  เมือเที ยบกับ ความต้านทานต่ อหนึ งหั วชนวนที 2 

(จากตารางที 1) จึงสรุ ปได้ว่าสามารถจุดหัวชนวนทีต่ออนุ กรมได้สูงถึ ง
109.48 / 2  55 ดอก อย่างไรก็ตาม การต่อสายหัวชนวนทีหน้างานจริ ง
จะใช้ก ารพัน สายไฟเข้าหากัน อาจทําให้ จุด ต่อเชื อมเกิ ด ความต้านทาน
แฝงขึ นมาได้ อี ก ทังยังมี ผ ลความไม่ เป็ นอุ ด มคติ ข องอุ ป กรณ์ ภ ายใน
ตัวเครื องด้วย ดังนันเราจึงกําหนดจํานวนหัวชนวนสู งสุ ดต่อหนึ งลูปไว้ที
40 ดอก (คิ ด เป็ น Safty Factor = 100% x (55 – 40) / 40 = 37.5 %) เมื อ
รวมทัง 5 ลูป เครื องจุดระเบิดฯ นีสามารถจุดหัวชนวนได้สูงสุด 200 ดอก
ในการทดสอบ เราไม่สามารถนําหัวชนวนมาก มาจุดทดสอบ
ได้ เนื องจากมี ราคาค่อนข้างสู ง จึ งใช้วิธีน ําความต้านทานมาต่ออนุ กรม
รวมกับหัวชนวนจริ ง เพือจําลองตัวให้เทียบเท่ากับหัวชนวนจํานวนมาก
อนึ งเครื องจุดระเบิดฯ นี ยังเพิมฟั งก์ชนั เตือนผูใ้ ช้ เมือตรวจวัดได้ว่าลูปใด
ลูป หนึ งมี ค วามต้านรวม RT มากกว่า 160  ซึ งสะท้อนว่าต่อหัวชนวน
มากเกินไป

5. สรุป
บทความนี ได้นาํ เสนอการพัฒนาเครื องจุดระเบิ ดแบบตังเวลา
หน่ วงได้ โดยอาศัยไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุ มการชาร์ จตัวเก็บประจุ
เพือให้แรงที เหมาะสมกับค่าความต้านทานรวมของหัวชนวน แบตเตอรี
Lead Acid 12 V 1.3 AH ถูกใช้เป็ นต้นกําลัง วงจร DC-to-DC Step-up ยก
แรงดันขึนไปที 180 V ซึ งสามารถจุดหัวชนวนได้สูงสุ ด 40 ดอกต่อหนึ ง
ลูป และควบคุ ม การจุด ได้สู งสุ ด 5 ลูป ที สารมารถตังเวลาหน่ วงในการ
จุดชนวนให้ห่างกันได้ตงแต่
ั 1 – 500 ms
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อุปกรณ์ ตรวจวัดประสิ ทธิภาพของแผงโซล่ าเซลล์ โดยใช้ โปรแกรมอาดูโน่
The Solar Cell Measurement Efficient Device by Arduino Program
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการพัฒนาอุปกรณ์ ตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพ
ของแผงโซล่าเซลล์โดยใช้โปรแกรมอาดู โน่ ที่ ใช้กบั แผงโซล่ าเซลล์ไม่
เกิ น 24V ตรวจจับ ค่ าแรงดัน ไฟฟ้ าและกระแสไฟฟ้ าโดยใช้ โ มดู ล ที่
เชื่ อมต่อบอร์ ดอาดูโน่ และแสดงผลในลักษณะ real time บนจอแอลซี ดี
3.2 นิ้ว อุปกรณ์สามารถปรับโหลดตัวต้านทานได้ต้ งั แต่ 10 Ω ถึง 80 Ω
เพื่อใช้หาค่ากาลังไฟฟ้ าสู งสุ ดของแผงโซล่าเซลล์ ค่าความคลาดเคลื่ อน
ของอุปกรณ์ไม่เกิน 10% และเก็บข้อมูลในรู ปแบบไฟล์ Excel ซึ่งสามารถ
นาไปประยุกต์ในงานวิจยั อื่นได้
ค าส าคัญ : แผงโซล่ า เซลล์ , โมดู ล เซนเซอร์ ก ระแสและแรงดัน , ค่ า
กาลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงโซล่าเซลล์

Abstract
This topic presents the development of a solar cell
performance measurement device using the Arduino program. Which is
voltage used with solar cells, less than 24V. The values of voltage and
current measured with Arduino module then expression results on 3.5
inch of LCD monitor in the real time mode. The Maximum Power Point
(MPP) measured with changing of resistance load from 10-80 ohms.
From results, found that is the accuracy of MPP less than 10% and the
data results memories in excel form, which is application to the
calculated with other research.
Keywords: solar cell, voltage and current sensor module, maximum
power point (MPP).

1. บทนา
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีอตั ราการใช้พลังงานไฟฟ้ าสู งขึ้นเรื่ อยๆ
และส่วนใหญ่การผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้มาจากการ น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ
และถ่านหิ น ซึ่ งวัตถุดิบดังกล่ าวมี แนวโน้มที่ ลดลงอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น
การผลิ ต พลังงานไฟฟ้ า โดยหลัก การเปลี่ ยนพลังงานแสงอาทิ ต ย์เป็ น

พลังงานไฟฟ้ าเป็ นที่ นิยมกันมากในปั จจุบนั ที่ เรี ยกกันว่า ระบบพลังงาน
เซลล์แสงอาทิตย์ หรื อ โซลล่าเซลล์ (Solar Cell) ซึ่ งเป็ นพลังงานทดแทน
ทางเลื อกหนึ่ งที่ ไม่ ก่ อให้ เกิ ด ภาวะโลกร้ อน พลังงานแสงอาทิ ตย์น้ ัน มี
ความเหมาะสมที่ จะใช้ในประเทศไทยเนื่ องด้วยพื้นที่ต้ งั อยูใ่ กล้เส้นศูนย์
สู ตรและมี แสงอาทิ ตย์ตลอดทั้งปี แต่ระบบพลังงานเซลล์แ สงอาทิตย์มี
ข้อเสี ยคือ ต้นทุนการผลิ ตและต้นทุนในการติดตั้งค่อนข้างสู ง ซึ่ งปั ญหา
ในการนาแผงโซลล่าเซลล์มาใช้งานคือ การใช้งานของโซลล่าเซลล์ที่เกิ น
อายุการใช้งงาน หรื อแม้กระทัง่ การนาแผงโซลล่าเซลล์มาหมุนวนใช้ซ้ า
แล้วซ้ าอีก เพราะเพียงแค่ว่าแผงโซลล่าเซลล์น้ นั ยังผลิ ตแรงดันได้อยู่ แต่
ในความเป็ นจริ งแล้วแผงโซลล่ าเซลล์มีการผลิ ตกระแสที่ลดลง ซึ่ งอาจ
ส่ งผลทาให้ประสิ ทธิ ภาพของการทางานลดลง ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงศึกษา
การสร้างชุดอุปกรณ์การตวรจวัดประสิ ทธิ ภาพของแผงโซลล่าเซลล์โดย
ใช้โปรแกรมอาดู โน่ ที่ ใช้กบั แผงโซล่ าเซลล์ที่ผลิ ตแรงดันไฟฟ้ าไม่เกิ น
24V และแสดงผลการทางานเป็ นแบบ เรี ยลทาม (real time) โดยมี ก าร
จ าลองโห ลดค่ า ความต้ า น ทาน ให้ ก ั บ แผงโซลล่ า เซลล์ เพื่ อ วัด
ประสิ ทธิ ภาพกาลังไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถผลิตได้ของแผงโซลล่าเซลล์

2. ทฤษฎีและการออกแบบอุปกรณ์
อุปกรณ์ตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพของแผงโซล่าเซลล์จะใช้บอร์ ด
อาดู โน่ รุ่ น mega2560 เป็ นตัวประมวลผล โดยมี โมดู ล เซนเซอร์ รับ ค่ า
แรงดัน ไฟฟ้ าและกระแสไฟฟ้ าจากแผงโซล่ าเซลล์ จะถู ก ส่ งเข้าไปยัง
บอร์ ดอาดูโน่ เพื่อประมวลผลคานวณหากาลังไฟฟ้ าของแผงโซล่ าเซลล์
และส่ งไปแสดงผลบนจอแอลซี ดีขนาด 3.5 นิ้ ว การแสดงผลบนจอแอล
ซีดีจะเป็ นลักษณะของกราฟคุณลักษณะกระแสไฟฟ้า – แรงดันไฟฟ้า (IV
curve) และกราฟคุณลักษณะของกาลังไฟฟ้ า – แรงดันไฟฟ้า (PV curve)
ซึ่ งกราฟทั้งสองชนิ ดนั้นเป็ นกราฟที่ สาคัญในการระบุประสิ ทธิ ภาพของ
แผงโซล่าเซลล์ [1]
การแสดงผลข้อมูลบนจอแอลซี ดีจะเป็ นลักษณะ real time ทั้ง
การวัดประสิ ทธิ ภาพกาลังไฟฟ้ าของแผงโซล่าเซลล์ได้น้ นั จะต้องทาการ
ต่ อ โหลดเข้ากับ แผงโซล่ าเซลล์ ด้ ว ย ซึ่ งโหลดที่ ใ ช้ เป็ นวงจรของตัว
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ต้านทานที่ สามารถปรั บ ค่ าได้ต้ งั แต่ 10 Ω ถึ ง 80 Ω ในส่ วนการวัด ค่ า
กาลังไฟฟ้าในแต่ละช่ วงของความต้านทานนั้น โปรแกรมอาดูโน่ จะเป็ น
ตัวสัง่ การควบคุมให้เพิ่มโหลดความต้านทานขึ้นครั้งละ 1 Ω และทาการ
บันทึกค่า กระแสไฟฟ้ า แรงดันไฟฟ้ า และกาลังไฟฟ้ า ที่ได้จากแผงโซล่า
เซลล์ เพื่อนามาแสดงผลเป็ นกราฟบนจอแอลซดี ซึ่ งส่ วนประกอบของ
อุปกรณ์ ตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพของแผงโซล่าเซลล์โดยใช้โปรแกรมอาดู
โน่ แสดงได้ดงั รู ปที่ 1

รู ปที่ 2 ผลการวัดค่าแรงดัน กระแส และกาลังไฟฟ้าบนจอแอลซีดี

Arduino mega2560

3.2” LCD
Voltage Sensor

Solar Cell

10- 0 Resistance Load

รูปที่ 1 ส่วนประกอบของอุปกรณ์ตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพของแผงโซล่า
เซลล์โดยใช้โปรแกรมอาดูโน่
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รู ปที่ 3 เปรี ยบเทียบแรงดันไฟฟ้าที่วดั จริ งกับทฤษฎี

3. ผลการทดลอง
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ในส่ วนของขั้น ตอนการทดลองจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ
ส่วนการทดสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ ตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพของแผง
โซล่าเซลล์โดยใช้โปรแกรมอาดูโน่ และส่ วนการทดลองวัดค่าจริ งกับแผง
โซล่าเซลล์
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3.1 ส่ วนการทดสอบความถูกต้ องของอุปกรณ์

0.4

ส่ วน การทดส อบ ค วามถู กต้ อ งของอุ ป กรณ์ ตรวจวั ด
ประสิ ท ธิ ภ าพของแผงโซล่ าเซลล์ โดยใช้ โ ปรแกรมอาดู โ น่ น้ ั น จะใช้
แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ าคงที่ ที่ปรั บแรงดันในการทดสอบเท่ากับ 2V 4V
6V 8V และ 10V และทาการปรับโหลดความต้านทานตั้งแต่ 10 Ω ถึง 80
Ω เพิ่ ม ค่ า ความต้ า นทานขึ้ นครั้ งละ 1 Ω จากนั้ นท าการวั ด ค่ า
แรงดัน ไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า และก าลั ง ไฟฟ้ า ด้ ว ยอุ ป กรณ์ ต รวจวัด
ประสิ ทธิ ภาพที่ได้สร้ างขึ้ น และแสดงผลบนจอแอลซี ดี ดังภาพที่ 4 เมื่ อ
ได้ค่าแรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า และก าลังไฟฟ้ า ที่ ได้จากอุป กรณ์ จะ
นามาเปรี ยบเทียบกับการคานวณด้วยกฏของโอห์ม ดังภาพที่ 2-5
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รู ปที่ 4 เปรี ยบเทียบกระแสไฟฟ้าที่วดั จริ งกับทฤษฎี
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รู ปที่ 5 เปรี ยบเทียบกาลังไฟฟ้าที่วดั จริ งกับทฤษฎี
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จากผลการทดสอบวัดความถูกต้องของอุปกรณ์ น้ นั พบว่าค่า
ความคลาดเคลื่อนมีค่าไม่เกิ น 10% ทั้งนี้ เป็ นเพราะตัวต้านทาน 10 Ω ถึง
80 Ω ที่นามาใช้งานนั้นมี ค่าเปอร์ เซนต์ผิดพลาด ± 5% จึงเป็ นเหตุทาให้
เกิ ด ความคลาดเคลื่ อ นขณะท าการวัด จริ ง แต่ ถึ ง กระนั้ นค่ า ความ
คลาดเคลื่ อน ไม่ เ กิ น 10% ก็ เ พี ย งพอต่ อ การน าอุ ป กรณ์ ตรวจวัด
ประสิ ทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์โดยใช้โปรแกรมอาดูโน่ไปใช้งานได้
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3.2 ส่ วนการทดลองวัดค่ าจริงกับแผงโซล่ าเซลล์

5

ส่ ว นการทดลองกับ แผงโซล่ าเซลล์ จ ริ ง นั้น จะทดลองวัด
แสงอาทิตย์ในช่วงเวลา 11.00น. – 13.00น. ซึ่ งเป็ นช่ วงเวลาที่ มีความเข้ม
แส งสู งสุ ดใน แต่ ล ะวัน ท าการทดลองวัด ค่ า แรงดั น ไฟฟ้ า และ
กระแสไฟฟ้า ทั้งหมด 5 ครั้ง แสดงผลได้ดงั รู ปที่ 6-7 ส่ วนค่ากาลังไฟฟ้าที่
ได้จากโซลล่าเซลล์จะถู กนามาวิเคราะห์ ในกราฟคุ ณลักษณะ PV curve
ดังรู ปที่ 8
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รูปที่ 6 ค่าแรงดันไฟฟ้าที่วดั ได้จากโซลล่าเซลล์
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รู ปที่ 8 กราฟคุณลักษณะ PV curve ของโซลล่าเซลล์
จากภาพที่ 6-8 พบว่าช่ วงแรกของค่าความต้านทาน 10 Ω ถึ ง
20 Ω พบว่าแรงดันไฟฟ้ าและกาลังไฟฟ้ าที่วดั ได้มีค่าตกลงเล็กน้อย ทั้งนี้
เนื่ องจากคุณสมบัติของโหลดในช่วงนี้ มีค่าน้อยเกินไป ทาให้โซลล่าเซลล์
ไม่ ส ามารถท างานได้อย่างเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ แต่ เมื่ อ ช่ ว งของค่ าความ
ต้านทาน 25 Ω ถึ ง 60 Ω จะท าให้ โซล่ าเซลล์ส ามารถท างานได้อย่าง
เต็มที่และผลิ ตกาลังไฟฟ้ าได้สูงสุ ด หรื อที่เรี ยกในทางวิชาการว่า จุดที่ทา
ให้ เกิ ด ก าลั ง ไ ฟ ฟ้ าสู งสุ ด (Maximum Power Point, MPP) [2] นั้ น
หมายความว่าอุปกรณ์น้ ี ที่สามารถหาช่ วงค่าความต้านทานของโหลดที่จะ
น ามาต่ อ เข้ า กั บ แผงโซล่ า เซลล์ ใ นแต่ ล ะตั ว เพื่ อ ให้ ส ามารถผลิ ต
กาลังไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ได้

4. สรุปผลการทดลอง
อุป กรณ์ ต รวจวัด ประสิ ท ธิ ภ าพของแผงโซล่ าเซลล์ โดยใช้
โปรแกรมอาดู โน่ สามารถวัด ค่ าก าลังไฟฟ้ าสู งสุ ด และก าหนดช่ วงค่ า
ความต้านทานที่ เหาะสมให้กบั แผงโซล่าเซลล์ได้ โดยอุปกรณ์ น้ ี มีความ
คลาดเคลื่อน 10% อีกทั้งยังประยุกต์เข้ากับบอร์ ดบันทึกข้อมูลในลักษณะ
ไฟล์ Excel ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการนาไปใช้กบั งานวิจยั ที่ ตอ้ งการ
เก็ บ ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ระยะเวลานาน ข้อควรระวังในการใช้อุก รณ์ คื อ ความ
ต้านทานที่ น ามาใช้น้ ัน มี ก าลังวัตต์ต่ า ถ้าน าไปต่อใช้งานกับ แผงโซล่ า
เซลล์ที่มีแรงดันไฟฟ้าเกิน 24V อาจจเกิดความเสี ยหายต่ออุปกรณ์ได้

5. กิตติกรรมประกาศ
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รูปที่ 7 ค่ากระแสไฟฟ้าที่วดั ได้จากโซลล่าเซลล์
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ขอขอบคุ ณ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ให้การสนับสนุนแผงโซล่าเซลล์ เครื่ องมือ
วัด และอุปกรณ์ต่างๆในการทาวิจยั
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หมวกกันน็อคอัจฉริยะสาหรั บแจ้ งเตือนอุบัติเหตุ
Smart Helmet For Accident Warning System
นรเสฏฐ์ วิชัยพาณิชย์ 1 สุ ทัศ บารุ งสุ ข1 สาธิต ถาวรคง1
1
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 02-5494620 E-mail: noraset_w@rmutt.ac.th

บทคัดย่ อ
บทความน้ ี นาเสนอหมวกกันน็ อคอัจฉริ ยะสาหรั บแจ้งเตื อน
การเกิดอุบตั ิเหตุโดยอาศัยอินเตอร์ เนตทุกสรรพสิ่ ง โมดูลไจโรสโคปเร่ ง
3 แกน รุ่ น GY-521 (MPU5060) ถูกใช้เพื่อวัดค่ามุมการหมุนและความเร่ ง
ของแกนท้งั 3 แต่แกนที่เราสนใจคือแกนต้ งั (Y axis) โดยกาหนดให้มีการ
แจ้งเตือนเมื่อค่ามุมมีค่าสู งกว่า 90 องศา สายอากาศรับสัญญาณดาวเทียมจี
พีเอส (GPS Antenna) ถู กใช้รับสัญญาณเพื่อระบุตาแหน่ งที่ ต้งั ของตัว
อุปกรณ์ โมดูล 3 จี (GSM/GPRS 3G Shield) ทาหน้าที่ในการส่ งข้อความ
SMS และโทรศัพท์ไปยังอุปกรณ์ อุ ปกรณ์ ท้งั สามถู กติ ดต้ งั บนหมวก
กันน็อค และถูกใช้งานเชื่อมต่อผ่านบอร์ดอาดูโน่ อูโน่ (Arduino UNO)
หลักการทางานของหมวกกันน็อคอัจฉริ ยะ คือ เมื่อโมดูลไจโรสโคปเร่ง 3
แกนมีค่ามุมในแกนตั้งมากกว่า 90 องศาจะส่งผลให้บอร์ดอาร์ดูโนทา
การรับค่าตาแหน่งที่ตั้งปั จจุบนั จากสายอากาศรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส
แล้วทาการโทรแจ้งเตือนอุบตั ิเหตุไปยังเบอร์โทรศัพท์ปลายทางจานวน 2
เลขหมาย และทาการแจ้งตาแหน่งที่ตั้งปั จจุบนั ด้วยการส่งข้อความผ่าน
SMS ผลการทดสอบของบทความนี้แสดงให้เห็นหมวกกันน็อคอัจฉริ ยะ
สาหรับการแจ้งเตือนอุบตั ิเหตุ สามารถแจ้งเตือนการเกิดอุบตั ิเหตุด้วยการ
โทรเข้าและส่งข้อความขอความช่วยเหลือพร้อมทัง้ ระบุตาแหน่งไปยัง 2
เลขหมายปลายทางได้ เมื่อมุมของแนวแกนตั้ง (แกนวาย) มีค่ามุมมาก
กว่า 90 องศา
คาสาคัญ: โมดูลไจโรสโคปเร่ ง 3 แกน, สายอากาศรับสัญญาณจีพีเอส,
โมดูล 3 จี, อาร์ดูโน

Abstract
This paper presents a smart helmet for accident warning
system based on Internet of things (IoT). The GY-521 MPU5060 3-axis
gyroscope accelerometer sensor module is used to measure 3-axis
gyroscope and 3-axis accelerpmeter, but we focused on the vertical axis
or Y-axis. When the angle values of the Y-axis is higher than 90
degrees and then the warning system is worked. The GPS antenna is

used to specify the coordinates. The GSM/GPRS 3G shield is used to
send the messages and phones. These three devices are installed at the
helmet and are connected with Arduino UNO. Principles of smart helmet is
when the angle values of the Y-axis is higher than 90 degrees that the
Arduino UNO is received the current location of helmet from the GPS

antenna and is called and send the current location with the messages
system (SMS) to 2 destination numbers by the GSM/GPRS 3G shield
modules. The results of this paper illustrates the smart helmet can alert
the accident by calling and sending the current location by the message
to 2 destination numbers when the angle values of the Y-axis is higher
than 90 degrees.
Keywords: 3 axis acceleration gyroscope module, GPS antenna,
GSM/GPRS 3G shield module, Ardiuno,
เว้น 1 บรรทัด

1. บทนา
ปั จจุบนั การขับขี่ รถจัก รยานยนต์และรถจักรยานเป็ นที่ นิยม
อย่างมากในประเทศไทย เพื่อใช้ในการเดิ นทางและการออกกาลังกาย
เนื่องจากมีราคาถูกกว่ารถยนต์ มีความสะดวกรวดเร็ ว มีความคล่องตัวสู ง
ในการเดินทาง สามารถหลีกเลี่ยงจากสภาพการจราจรที่ติดขัด ได้ ทาให้มี
จานวนผูใ้ ช้ร ถจัก รยานยนต์แ ละรถจัก รยานบนท้องถนนเพิ่ม มากขึ้ น
อย่ า งไรก็ ต าม จากสถิ ติ ข ้อ มู ล ย้อ นหลัง ของส านัก งานนโยบายและ
แผนการขนส่ งและจราจรระบุว่าการบาดเจ็บระดับชาติในปี พ.ศ. 2557
พบว่า รถมอเตอร์ ไซด์เป็ นพาหนะที่ ทาให้เกิ ดการบาดเจ็บสู งสุ ด ร้ อยละ
83.20 รองลงมาคือรถกระบะ ร้อยละ 6.56 และรถจักรยานและสามล้อ
ร้อยละ 2.91 ในกลุ่มผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิ รภัยบาดเจ็บ
รุ นแรง ร้อยละ87.32 นอกจากนี้ ข้อมูลจากศูนย์อานวยการความปลอดภัย
ทางถนน รายงานอุบตั ิเหตุทางถนนในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ และสงกรานต์
ในปี พ.ศ.2558 พบว่า รถจัก รยานยนต์เป็ นยานพาหนะที่ เกิ ด จากการ
บาดเจ็บร้ อยละ 83 และเสี ยชี วิตร้ อยละ 64 [1] อี กทั้งบางครั้ งในการ
ประสบอุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์และรถจักรยานมีการเกิ ดใน
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ที่ลบั ตาคน เช่น บริ เวณทางโค้งที่มีป่าปกคลุม เป็ นต้น ทาให้ไม่มีผสู ้ ัญจร
ไปมาตามท้อ งถนนพบเห็ น จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วท าให้ ไ ม่ ส ามารถ
ช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บได้ทนั ท่วงที ประเทศไทยแม้ว่าจะมีหมวกกันน็อควาง
ขายตามท้องตลาดทัว่ ไป อย่างไรก็ตามหมวกกันน็อคต่างๆ ไม่สามารถทา
การแจ้งเตือนการเกิ ดอุบตั ิ เหตุทางท้องถนนได้ อี กทั้งยังไม่ มีการศึ กษา
และออกแบบหมวกกัน น็ อคอัจฉริ ย ะที่ ส ามารถแจ้งเตื อนอุบตั ิ เ หตุใ น
ประเทศไทย
ดังนั้นบทความนี้ นาเสนอหมวกกันน็อคอัจฉริ ยะสาหรับการ
แจ้ง เตื อ นอุ บ ัติ เ หตุ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ชี วิ ต ของผู้ป ระสบอุ บ ัติ เ หตุ ท าง
รถจัก รยานยนต์ ห รื อจัก รยานได้ ท ัน ท่ ว งที โดยอาศัย โมดู ล โมดู ล
ไจโรสโคปเร่ ง 3 แกน รุ่ น GY-521 (MPU5060) สายอากาศรับสัญญาณ
ดาวเทียมจีพีเอส (GPS Antenna) และโมดูล 3 จี (GSM/GPRS 3G Shield)
เชื่ อมต่อการใช้งานร่ วมกับอิ นเตอร์ เนตทุกสรรพสิ่ ง (IoT) ควบคุมผ่าน
บอร์ดอาร์ดูโน่

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รูปที่ 1 อุปกรณ์ที่ใช้ (ก) โมดูลไจโรสโคปเร่ ง 3 แกน (ข) สายอากาศรับ
สัญญาณดาวเทียมจีพีเอส (ค) โมดูล 3 จี และ (ง) บอร์ ดอาร์ ดูโน่ อูโน่

รูปที่ 2 การเชื่ อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ กับ Arduino UNO

2. อุปกรณ์ ทใี่ ช้ และขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 อุปกรณ์ ทใี่ ช้
ส าหรั บ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นบทความนี้ แสดงดัง รู ป ที่ 1
ประกอบด้วย (ก) โมดูลไจโรสโคปเร่ ง 3 แกน รุ่ น GY-521 (MPU5060)
(ข) สายอากาศรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส (GPS/GLONASS Antenna)
(ค) โมดูล 3 จี (GSM/GPRS 3G Shield) และ (ง) บอร์ ดอาร์ ดูโน่ อูโน่
(Arduino UNO)
โมดู ล ไจโรสโคปเร่ ง 3 แกน รุ่ น GY-521 (MPU5060)
ประกอบด้วย 2 ส่ วนคือส่ วนไจโรสโคป (Gyroscope) และส่ วนการเร่ ง
ความเร็ ว (Accelerometer) โดยไจโรสโคปประกอบด้วย gx gy และ gz
เป็ นค่ าที่ เ ปลี่ ยนแปลงเมื่ อมี ก ารหมุ น เซนเซอร์ ในแกนต่างๆ และค่าจะ
กลับ มาที่ ป ระมาณ 90 องศาเหมื อ นเดิ ม เมื่ อ หยุด หมุ น ขณะที่ ส่ ว น
Accelerometer ประกอบด้วย ax ay และ az ซึ่ งใช้ค่าเหล่านี้ บอกความ
เอียงเป็ นองศา ณ ตาแหน่ งนั้นๆ โดยเป็ นการแปลงความเร่ งเชิ งเส้นเทียบ
กับค่าแรงโน้มถ่วงของโลก ส่ งผลให้เราสามารถทราบว่าตัวเซนเซอร์ เอียง
กี่ องศาได้ [2] การใช้งานวัดความเอี ยง การหมุนต่าง ๆ นิ ยมใช้งานทั้ง
Accelerometer และ Gyroscope คู่ ก ัน เนื่ องจาก Accelerometer ไม่
สามารถวัดการหมุนในทิ ศทางที่ เซ็ นเซอร์ วางขนานกับพื้นโลกได้ (เมื่ อ
หมุนเซ็นเซอร์ ที่วางขนานกับพื้นโลก ค่า x y และ z จะไม่เปลี่ ยนแปลง)
จึงจาเป็ นต้องใช้ไจโรสโคปมาใช้วดั ร่ วมด้วย โดยในบทความนี้ กาหนด
แกนตั้งมีค่าเกิน 90 องศาให้ตดั สิ นใจว่าเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน
สายอากาศรับสัญญาณดาวเทียม ใช้งานย่านความถี่ L1 หรื อที่
ความถี่ 1.5 กิกะเฮิรตซ์ รับสัญญาณดาวเทียมเพื่อระบุพิกดั เส้นรุ ้ง และเส้น
แวงของเครื่ องรับบนพื้นผิวโลก [3]
โมดูล 3 จี (GSM/GPRS 3G shield) ถูกนามาใช้งานร่ วมกับ
บอร์ ดอาร์ ดูโน่ เพื่อใช้งานผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ซึ่ งรองรับคลื่ น
ความถี่ 800/850/900/1900/2100 เมกะเฮิ รตซ์ในย่าน 3G และรองรับคลื่น
ความถี่ 850/900/1800/1900 เมกะเฮิรตซ์ในย่าน 2G GSM [4]
อาร์ ดู โ น่ อู โ น่ อ าร์ 3 (Aduino UNO R3) เป็ นบอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ แ บบ Open source ใช้ชิพ ATmega328 รันที่
ความถี่ 16 เมกะเฮิรตซ์ หน่วยความจาแฟลช 32 KB แรม 2 KB ใช้ไฟเลี้ยง
7-12 โวลท์ มีระดับแรงดันไฟฟ้ าในการทางานและขาสัญญาณอยูท่ ี่ 5 V
(TTL) มี Digital Input / Output 14 ขา (เป็ น PWM ได้ 6 ขา) มี Analog
Input 6 ขา Serial UART 1 ชุด I2C 1 ชุด SPI 1 ชุด เขียนโปรแกรมบน
ซอฟท์แวร์ Arduino IDE และโปรแกรมผ่านพอร์ ต USB ถูกใช้เชื่ อมต่อ
กับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อควบคุมการทางาน [5]
เมื่อนาอุปกรณ์ต่างๆ มาทาการเชื่ อมต่อร่ วมกันดังแสดงในรู ป
ที่ 2 เมื่ อทาการพัฒนาโปรแกรมควบคุ มผ่านซอฟ์ แวร์ Arduino IDE
สามารถออกแบบและสร้ า งหมวกกัน น็ อ คอัจฉริ ย ะส าหรั บ แจ้ง เตื อ น
อุบตั ิเหตุได้

11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นและประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน”

บทความวิจยั
369

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
11th ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand

รูปที่ 3 แกนต่างๆ เมื่อเทียบกับผูส้ วมหมวกกันน็อค

รู ปที่ 6 ชิ้นงานหมวกกันน็อคอัจฉริ ยะสาหรับการแจ้งเตือนอุบตั ิเหตุ

2.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน

รูปที่ 4 ค่ามุมของแกนต่างๆ ในขณะอยูใ่ นท่ายืนหรื อนัง่ ปกติ

รูปที่ 5 ค่ามุมของแกนต่างๆ ในขณะเกิดการล้ม
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบค่ามุมของแกน Y ในสภาวะปกติกบั ช่วงการเกิด
อุบตั ิเหตุ
ลักษณะการนัง่ หรื อเกิดการล้ม
ค่ามุมที่ได้จากแกน Y
เมื่อผูใ้ ช้กาลังนัง่
น้อยกว่า 15
เมื่อผูใ้ ช้เกิดการล้ม
มากกว่า 90

หมวกกัน น็ อ คอัจ ฉริ ยะส าหรั บ การแจ้ง เตื อ นอุ บ ัติ เ หตุ จ ะ
ประกอบไปด้วย 2 ส่ วนคือภาครับและภาคส่ ง การออกแบบภาครับมีการ
ติดตั้งโมดูลไจโรสโคปเพื่อรับค่ามุมของแกนต่างๆ จากการแปลงค่าของ
Gyroscope และ Accelerometer จากนั้นส่ งข้อมูลไปยังบอร์ ดอาร์ ดูโน่
เพื่ อวิเ คราะห์ ว่าเกิ ด อุบ ตั ิ เ หตุ ข้ ึ น หรื อไม่ จากแกน Y ถ้าแกน Y มี ค่ า
มากกว่า 90 องศาคือเกิ ดอุบตั ิเหตุ ส่ วนภาคส่ งนั้นจะใช้โมดูล 3G Shield
(UC20-G) เป็ นอุปกรณ์ ส่ง SMS พร้ อมบอกตาแหน่ งที่ ต้ งั และโทรออก
โดยควบคุม ผ่านบอร์ ดอาร์ ดูโน่ กรณี เกิ ด อุบตั ิ เ หตุจะทาการส่ ง SMS
พร้อมบอกตาแหน่งที่ต้ งั และโทรออกไปยัง 2 หมายเลขปลายทางโดยใช้
โมดูล 3G Shield (UC20-G)
รู ปที่ 3 เปรี ยบเทียบแกนต่างๆ กับผูส้ วมหมวกกันน็ อคที่ ทา
การติ ดตั้งอุปกรณ์แล้ว เมื่อทาการวัดค่า Gyroscope และ Accelerometer
และแปลงเป็ นค่ามุมของแกน x แกน y และแกน z สามารถแสดงดังรู ปที่
4 ซึ่งเป็ นสภาวะปกติ โดยพบว่าในสภาวะท่านัง่ ปกติค่าในแกน y มีค่ามุม
ประมาณ 2-4 องศา ขณะที่ค่ามุมในแกน Y มีค่ามากกว่า 90 องศาเมื่อเกิ ด
การล้มหรื อกลิ้งดังแสดงในรู ปที่ 5
การเปรี ยบเทียบค่ามุมของแกน Y ในสภาวะปกติกบั ช่ วงการ
เกิ ดอุบตั ิเหตุแสดงดังตารางที่ 1 พบว่าในขณะที่นงั่ หรื อยืนตามปกติจะมี
ค่ามุมเปลี่ยนแปลงระหว่าง 2-4 องศา ในขณะที่ช่วงที่เกิ ดการล้มกลิ้งไป
กับพื้น ค่าในแกน Y มีการเปลี่ ยนแปลงระหว่าง 91-176 องศา ดังนั้นจึ ง
เขียนโปรแกรมกาหนดเงื่อนไขให้ตดั สิ นใจว่าเกิ ดอุบตั ิเหตุเมื่อค่าในแกน
Y มีค่าเปลี่ยนแปลงมากกว่า 90 องศาขึ้นไป
เมื่ ออุ ปกรณ์ ตรวจเช็ ค ว่ามี ก ารเกิ ดอุ บตั ิ เ หตุ เกิ ดขึ้ น คื อค่ามุ ม
แกน Y สู งกว่า 90 องศา ระบบจะตัดสิ นใจว่าผูส้ วมหมวกกันน็ อคเกิ ด
อุบตั ิเหตุรถล้ม และจะทาการส่ ง SMS แจ้งตาแหน่งที่ต้ งั ปั จจุบนั และโทร
ออกหาหมายเลขที่ต้ งั ค่าไว้ 2 หมายเลขปลายทาง
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3. ผลการทดลอง

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รูปที่ 7 การล้มในทิศทาง (ก) หน้า (ข) หลัง (ค) ซ้าย และ (ง) ขวา

8 การ

า เตือนและที่ต้ งั า 2

9 การโทรออก า 2

า

า

กา

4. สรุป
บทความนี้ นาเสนอหมวกกัน น็ อคอัจฉริ ยะส าหรั บ การแจ้ง
เตือนอุบตั ิเหตุ โดยอาศัยการทางานร่ วมกันของโมดู ลไจโรสโคปเร่ ง 3
แกน โมดูล 3 จี และสายอากาศรับสัญญาณจีพีเอสทางานเชื่ อมต่อกับ
Arduino เพื่อตัดสิ นใจการเกิ ดอุบตั ิเหตุจากแนวแกน Y ที่มีค่ามากกว่า 90
องศา ผลการทดสอบพบว่าอุปกรณ์หมวกกันน็ อคอัจฉริ ยะสามารถแจ้ง
เตือนการเกิดอุบตั ิเหตุของผูส้ วมหมวกด้วยการส่ ง SMS ระบุพิกดั รวมถึง
แจ้งเตือน และโทรออกไปยัง 2 เลขหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องแม่นยา

กา

ตารางที่ 2 ผลทดสอบการล้มในทิศทางต่างๆ
การล้มในทิศ ส่ง SMS
ส่ ง SMS
โทรออก
ต่างๆ
เบอร์ที่ 1
เบอร์ที่ 2
เบอร์ที่ 1



ข้างหน้า



ข้างหลัง



ข้างซ้าย



ข้างขวา

การทดสอบแบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนแรกเป็ นการนาโมดูลไจ
โรสโคปเร่ ง 3 แกนมาทดสอบกับบอร์ ด Arduino UNO เพื่อแปลงเป็ นมุม
ในแกน x y และ z แล้วเขียนโปรแกรมกาหนดให้แกน y มีค่ามากกว่า 90
องศาเพื่อใช้ในการเกิดอุบตั ิเหตุ ต่อมาคือการนาโมดูล 3G Shield (UC20G) มาต่ อเข้ากับ บอร์ ด Arduino UNO เพื่อ ให้ ส่ ง SMS พร้ อ มระบุ
ตาแหน่ง (รับค่าจากสายอากาศรับสัญญาณจีพีเอส) และโทรเข้าหมายเลข
และในส่ วนสุ ดท้ายคือการนาส่ วนแรกและส่ วนที่สองมารวมกันเพื่อแจ้ง
เตือนอุบตั ิเหตุผา่ นหมวกกันน็อค
จากการทดลองโมดูลไจโรสโคปเร่ ง 3 แกนเชื่ อมต่อกับบอร์ ด
Arduino สามารถอ่านค่าองศาในแนวแกน Y ที่ เปลี่ ยนแปลงในแนวตั้ง
นอกจากนี้ ทดสอบการล้มแบบต่างๆ ดังแสดงในรู ปที่ 7 แบ่งเป็ น (ก) การ
ล้มด้านหน้า (ข) ด้านหลัง (ค) ด้านซ้าย (ง) ด้านขวา โดยทาการทดสอบ
การล้มในทิศทางต่างๆ จานวน ด้านละ 10 ครั้ง ผลการทดสอบแสดงดัง
ตารางที่ 2 กล่ าวคื อเมื่อเกิ ดการล้มไปในทิศทางทั้ง 4 ที่ทาการทดลอง
อุปกรณ์หมวกกันน็อคอัจฉริ ยะสามารถทาการแจ้งเตือนการเกิดอุบตั ิเหตุ
ด้วยส่ งพิกดั ตาแหน่งและข้อความแจ้งเตือนไปยัง 2 เลขหมายปลายทางดัง
รู ปที่ 8 และหมวกกันน็อคอัจฉริ ยะสามารถโทรออกไปยัง2 เลขหมาย
ปลายทางได้อย่างถู กต้องแม่นยา นอกจากนี้ การทดสอบระบบพิกดั ที่ส่ง
มาใน SMS มีค่าพิกดั ที่แม่นยา

เอกสารอ้ างอิง
โทรออก
เบอร์ที่ 2





[1] สานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร. “รายงานการ
วิเคราะห์สถานการณ์อุบตั ิเหตุทางถนน พ.ศ. 2559,” หน้า 1-28.
[2] Thai easy elec, “Quick start guide accelerometer and gyroscope
GY-521,” pp. 1-8.
[3] Radiall, “GPS antenna,” pp. 1-3..
[4] Thaieasyelec, “คู่มือการใช้งานบอร์ ด 3G SHIELD (ETEE059),”
หน้า 1-42.
[5] FEC, “Arduino UNO R3,” pp. 1-9.
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การวัดวงจรกรองความถี่แบบพาสซีพด้ วยภาษาไพธอน
Measurement of Passive Filter by Python language
สิ รภพ ตู้ประกาย ศุ ภเทพ เอกอุดมชัย ศุ ภวิชญ์ ตั้งสมคิด และ สมณะ นิชรัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์ 0-2329-8000 ต่อ 3363-4 E-mail: sirapop.to@kmitl.ac.th, siraphop@telecom.kmitl.ac.th

บทคัดย่ อ
บทความนี้นาเสนอการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ใน
การวัดและควบคุมการทางานของออสซิ ลโลสโคปผ่านคอมพิวเตอร์ รวม
ไปถึงการนาผลลัพธ์ที่ได้จากออสซิ ลโลสโคปนั้นมาประมวลผลเพื่อสร้าง
เป็ นกราฟผลตอบสนองทางความถี่ ข องวงจรกรองความถี่ ต่ าผ่านและ
วงจรกรองความถี่สูงผ่านแบบพาสซี พโดยใช้ภาษาไพธอน
คาสาคัญ: ออสซิลโลสโคป, วงจรกรองความถี่ ต่าผ่าน, วงจรกรองความถี่
สูงผ่าน, ภาษาไพธอน

Abstract
These papers presented you with design and develop a
program measure and control the oscilloscope via computer. The result
of the oscilloscope was processed to generate a frequency response of
low pass filter circuit and high pass filter circuit by using Python
language.
Keywords: oscilloscope, low pass filter, high pass filter, Python
language

Filter ที่เป็ นวงจรกรองความถี่ ต่าผ่าน (Low-pass Filter) และวงจรกรอง
ความถี่สูงผ่าน (High-pass Filter) เพื่อวิเคราะห์วงจรกรองความถี่ซ่ ึ งจะถูก
นาไปประยุกต์ใช้กบั งานอีกหลายด้านอย่างมากมาย

2. วงจรกรองความถี่
วงจรกรองความถี่ [1-2] เป็ นวงจรพื้นฐานด้านโทรคมนาคม
ระบบเครื่ องมือวัด และวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ต่าง ๆ มากมาย หลักการของ
วงจรกรองความถี่น้ นั จะเลือกความถี่ ซึ่งยอมให้สัญญาณความถี่ ที่กาหนด
ผ่า นได้แ ละลดทอนสั ญ ญาณนอกเหนื อ จากความถี่ ที่ ก าหนด โดยใช้
คุณสมบัติของ RLC ที่มีการตอบสนองต่อความถี่ ที่ต่างกัน และแสดงผล
ของสัญญาณดังกล่าวอยูใ่ นรู ปแบบของแรงดัน
ออสซิ ล โลสโคปเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ว ดั สัญ ญาณไฟฟ้ า ซึ่ ง
นามาใช้วดั ค่าแรงดันของสัญญาณไฟฟ้ าที่ ผ่านวงจรกรองความถี่ น้ นั ๆ
ผ่ า นระบบควบคุ ม การวัด ด้ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ถู ก เขี ย นโดย
โปรแกรมไพธอน เวอร์ชนั 3.6 [3]
โดยในบทความนี้ ท าการทดสอบโดยใช้แ ค่เ พียงวงจรกรอง
ความถี่ อนั ดับ 1 (First-order Filter) ประเภทวงจรกรองความถี่ ต่ าผ่าน
และวงจรกรองความถี่ สูงผ่าน ที่ มีตวั ต้านทาน (Resistor) และตัวเก็ บ
ประจุ (Capacitor) ภายในวงจรเท่านั้น

2.1 วงจรกรองความถี่แบบพาสซีพ (Passive Filter)

1. บทนา
ปัจจุบนั เทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนร่ วมในชี วิตประจาวันทาให้
มีความสะดวกขึ้นเป็ นอย่างมาก ซึ่ งรวมไปถึงเทคโนโลยีที่นามาใช้อานวย
ความสะดวกในการทางานในอุตสาหกรรม การวัดค่าพารามิเตอร์ ต่าง ๆ
ในวงจรกรองความถี่ เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของวงจรที่ อยู่ภายใน
อุปกรณ์ทาได้ยากและต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะเช่น Network Analyzer ซึ่ งมี
ราคาแพงและยากต่อการใช้งาน จึงเสนอแนวทางการวัดค่าผลตอบสนอง
ทางความถี่ (Frequency Response) [1-2] โดยใช้เพียงออสซิ ลโลสโคป
(Oscilloscopes) เพี ยงตัว เดี ยวโดยผ่านโปรแกรมที่ ใ ช้ใ นการวัด และ
ควบคุมการทางานของออสซิ ลโลสโคป ด้วยภาษาไพธอนเวอร์ ชัน 3.6
[3] และนาผลลัพธ์ที่ได้จากออสซิ ลโลสโคป นั้นมาประมวลผลเพื่อสร้ าง
เป็ นกราฟผลตอบสนองทางความถี่ (Frequency Response) ของ Passive

เป็ นวงจรกรองสั ญ ญาณที่ ป ระกอบขึ้ นด้ ว ยอุ ป กรณ์ แ บบ
พาสซี พ [1-2] ซึ่ งหมายถึ งอุปกรณ์ ที่สามารถทางานได้โดยไม่ตอ้ งมีการ
กระตุ้น ด้ว ยไฟฟ้ าเพื่ อ ให้ ท างาน ซึ่ งแบ่ ง ตามการตัด ตามความถี่ ไ ด้ 4
ประเภท โดยในบทความนี้ เสนอวงจรกรองความถี่ คือ วงจรกรองความถี่
ต่าผ่าน และวงจรกรองความถี่สูงผ่าน
2.1.1 วงจรกรองความถี่ต่าผ่าน (Low-pass Filter)

รู ปที่ 1 วงจรกรองความถี่ต่าผ่าน
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จากรู ปที่ 1 สามารถหาค่าทรานส์เฟอร์ ฟังก์ชนั ดังสมการที่ 1
ถ้า

1
j wC
H ( w) =
=
Vi
1
R+
j wC
Vo

H ( w) =

การตอบสนองความถี่แสดงได้ดงั รู ปที่ 4

1
1 + j wR C

(1)

ถ้า
การตอบสนองความถี่แสดงดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 4 การตอบสนองความถี่ของวงจรกรองความถี่สูงผ่าน
ความถี่คทั ออฟ ( wc ) แสดงดังสมการที่ 4
wc =

1

ของค่าสู งสุ ด

จะเรี ยกว่า “ความถี่คทั ออฟ” (cutoff frequency) ( wc ) สามารถกาหนด
ได้จากสมการที่ 2

หรื อ

wc =

1

1

=

2
c

1 + w (RC)

2

2

(2)

1
RC

Gain = 20 log(V)
Phase = arctan(2p fRC )

2

H ( wc ) =

(4)

ในการทดสอบใช้ค่า Gain เพื่อหาผลตอบสนองทางขนาด
และ Phase เพื่ อหาผลตอบสนองทางเฟส เพื่อ นาไปสร้ า งกราฟของ
ทรานส์เฟอร์ ฟังก์ชนั โดยคานวณจากสมการที่ 5 และ 6 ตามลาดับ

รู ปที่ 2 การตอบสนองความถี่ของวงจรกรองความถี่ต่าผ่าน
เมื่อขนาดของทรานส์เฟอร์ ฟังก์ชนั ลดลง

1
RC

(5)
(6)

โดยที่ V คื อ ความต่ า งศัก ย์ที่ ไ ด้ม าจากการวัด รู ป สัญ ญาณจาก
ออสซิลโลสโคปที่ถูกป้ อนความถี่
f คือ ความถี่ที่กาหนด
R คือ ค่าความต้านทานในวงจร
C คือ ค่าตัวเก็บประจุในวงจร

3. การออกแบบ

2.1.2 วงจรกรองความถี่สูงผ่าน (High-pass Filter)

การควบคุ ม การท างานของออสซิ ล โลสโคปรุ่ น Keysight
InfiniiVision 2000 [4]โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดว้ ยภาษาไพธอน มี
จุดประสงค์คือใช้วดั ค่าแรงดันไฟฟ้ าเพื่อมาประมวลผลสร้ างเป็ นกราฟ
ผลตอบสนองทางความถี่ ของ Passive Filter ที่เป็ นวงจรกรองความถี่ต่า
ผ่านและวงจรกรองความถี่สูงผ่านดังแสดงในรู ปที่ 5
จากรู ปที่ 6 แสดงการทางานของโปรแกรมที่ใช้วดั ผลตาม
สนองทางความถี่ของวงจรกรองความถี่

รู ปที่ 3 วงจรกรองความถี่สูงผ่าน
จากรู ปที่ 3 สามารถหาค่าทรานส์เฟอร์ ฟังก์ชนั ดังสมการที่ 3
H ( w) =

Vo
Vi

R

=
R+

1
j wC

(3)
รู ปที่ 5 Block Diagram การทางาน

11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นและประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน”

บทความวิจยั
373

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
11th ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand

4. ผลการทดลอง
การทดสอบโปรแกรมวัดตอบสนองทางความถี่ โ ดยสั่งให้
Function Generator สร้ างความถี่ ที่ตอ้ งการแล้วสั่งออสซิ ลโลสโคปเพื่อ
ทาการวัดค่าแรงดันไฟฟ้ าแล้วนาค่ามาหาค่าผลตอบสนองทางความถี่ ดัง
รู ปที่ 7

รู ปที่ 7 ภาพรวมของระบบการวัด

4.1 ผลการทดลองของวงจรกรองความถี่ตา่ ผ่าน
จากรู ปที่ 8 แสดงค่าพารามิเตอร์ ของวงจรกรองความถี่ ต่าผ่าน
โดยกาหนดให้ C = 0.1 µF และ R = 510 Ω
จากรู ปที่ 9 และ 10 แสดงผลการทดลองของค่าผลตอบสนอง
ทางขนาดและค่ าผลตอบสนองทางเฟส ของวงจรกรองความถี่ ต่ าผ่าน
โดยเปรี ยบเทียบระหว่างค่าตามทฤษฎีและการวัด

รู ปที่ 8 ค่าพารามิเตอร์ ต่าง ๆของวงจรกรองความถี่ต่าผ่าน

รู ปที่ 9 ผลตอบสนองทางขนาดของกรองความถี่ต่าผ่าน
รู ปที่ 6 ผังการทางานของโปรแกรมวัดตอบสนองทางความถี่
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รู ปที่ 10 ผลตอบสนองทางเฟสของวงจรกรองความถี่ต่าผ่าน

4.2 ผลการทดลองของวงจรกรองความถี่สูง
จากรู ปที่ 11 แสดงค่าพารามิ เตอร์ ของวงจรกรองความถี่ สูง
โดยกาหนดให้ C = 0.1 µF และ R = 510 Ω
จากรู ปที่ 12 และ 13 แสดงผลการทดลองของค่าผลตอบสนอง
ทางขนาดและค่าผลตอบสนองทางเฟส ของวงจรกรองความถี่ สู งโดย
เปรี ยบเทียบระหว่างค่าตามทฤษฎีและการวัด

รู ปที่ 13 ผลตอบสนองทางเฟสของวงจรกรองความถี่สูงผ่าน

5. สรุป
การควบคุ ม การท างานของ ออสซิ ลโลสโคปโดยใช้
โปรแกรมควบคุ มการท างานของออสซิ ล โลสโคป ด้วยภาษาไพธอน
สามารถนาผลลัพธ์ที่ได้จากออสซิ ลโลสโคปนั้นมาประมวลผลเพื่อสร้ าง
เป็ นกราฟผลตอบสนองทางความถี่ ของวงจรกรองความถี่ ต่าผ่าน และ
วงจรกรองความถี่ สูงผ่าน เพื่อความสะดวกในการหาผลตอบสนองทาง
ความถี่ โ ดยไม่ จ าเป็ นต้องใช้เ ครื่ องมื อวัด อื่ น โดยสามารถสร้ างกราฟ
ผลตอบสนองทางความถี่ของวงจรกรองความถี่ได้

6. กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ National Telecommunication Committee of
Thailand ที่สนับสนุนเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั

เอกสารอ้ างอิง

รู ปที่ 11 ค่าพารามิเตอร์ ต่าง ๆของวงจรกรองความถี่ต่า

[1] C. K. Alexzander and M. N. O. Sadiku, Fundamentals of electric
circuits, New-York: McGraw-Hill, 2013.
[2] J. D. Irwin and R. M. Nelms, “Basic Engineering Circuit Analysis,
9nd Ed., Wiley Inc., 2007. Python 3.6.8 documentation,
https://doc.python.org/3.6/.
[3] User’s Guide Keysight InfiniiVision 2000 X-Series Oscilloscopes:
Keysight Technologies, Ins, 2005-2017.

รู ปที่ 12 ผลตอบสนองทางขนาดของกรองความถี่สูง
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ต้ นแบบบ้ านพลังงานอัจฉริยะ “ปทุมวัน”
“Pathumwan Smart Energy Home” : A Prototype
กิตติพงศ์ ศรีอาหมัด1, ทองเพียร พรมบุตร1, รัฐพงษ์ ขาไชโย1, ประสิทธิ์ นางทิน1, ไพฑูรย์ วรรณสู ตร 1, ศราวุฒิ อนันต์ 1
1

แขนงวิชาพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
833 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพ 10330 โทรศัพท์: 02-104-9099

E-Mail: prasit@pit.ac.th, kittipong.sri@pit.ac.th, pw.ryu007@gmail.com, wuthlex@gmail.com

บทคัดย่ อ
แขนงวิชาพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เล็งเห็นความสาคัญในการเผยแพร่ ความรู ้ ในการประหยัดพลังงานภายใน
ที่อยู่อาศัย ผ่านการสร้ างโมเดลบ้านต้นแบบพลังงานอัจริ ยะ “ปทุมวัน”
จากการศึกษางานวิจยั ในด้านการใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงาน
แสงอาทิตย์ เนื่องจากความเหมาะสมของภูมิประเทศของไทยที่อยูใ่ กล้เส้น
ศูนย์สูตร ทาให้ทุกภูมิภาคได้รับแสงอาทิตย์สม่าเสมอตลอดปี การดาเนิ น
โครงการนี้ ได้รับความร่ วมมื อทั้งจากนักศึ กษาปั จจุบนั ศิ ษย์เก่ า รวมถึ ง
ภาคเอกชนเพื่ อ ระดมความคิ ด ทุ น ทรั พ ย์ และแรงกาย สร้ า งต้น แบบ
บ้านพักขึ้นมา ผลจากการดาเนิ นโครงการ ได้ตน้ แบบบ้านพักเพื่อการอยู่
อาศัยโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดี ยวเป็ นแหล่งจ่ายพลังงานแก่
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน โดยแสดงเปรี ยบเทียบถึงการใช้พลังงานใน 2
ลักษณะคือ ต้นแบบบ้านที่ใช้พลังงานแสงอาทิ ตย์กบั อุปกรณ์ ไฟฟ้ าแบบ
กระแสสลับ (on grid system) และต้นแบบบ้านที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
กับอุปกรณ์ไฟฟ้ าแบบกระแสตรง (off grid system) พร้ อมกับแสดงผล
อัตราการใช้พลังงานของอุปกรณ์ ไฟฟ้ าแต่ละชิ้ นในบ้านแต่ล ะหลังเพื่อ
เปรี ยบเที ยบข้อมูล การใช้ไฟฟ้ า พบว่าบ้านต้นแบบระบบกระแสตรงมี
อัตราการใช้พลัง งานต่ ากว่าระบบกระแสสลับ 4.16 เท่า นอกจากนี้ ย งั
ติดตั้งเซนเซอร์ในอุปกรณ์ไฟฟ้ าร่ วมกับระบบสื่ อสารเพื่อให้สามารถก้าวสู่
การทางานแบบบ้านพลังงานอัจฉริ ยะอย่างเต็มรู ปแบบต่อไป
คาสาคัญ: บ้านพลังงานอัจฉริ ยะ, พลังงานทดแทน, พลังงานแสงอาทิตย์

Abstract
Branch of power electrical and energy, faculty of Engineering,
Pathumwan Institute of Technology realizing the importance of

disseminating knowledge about energy saving in homes through the
creation of "Pathumwan Smart Energy Home” model. From the studies
of research in the use of renewable energy, especially solar energy. Due
to the suitability of the terrain of Thailand which near the equator
causing all regions to receive regular sunlight throughout the year. This
project has received cooperation from current students, alumni, as well
as the private sector to mobilize ideas, budget and equipment to build a
model. Results from the project, acquire home prototype for living by
using only solar energy as a source of energy for home electrical
appliances. Which shows the comparison of energy consumption in two
aspects: the prototype of a home that uses solar energy with on grid
system and a prototype of a home that uses solar energy with an off grid
system. And shows the rate of power consumption of each electrical
appliance in each home. The result show that DC system has a power
consumption ratio of 4.16 times lower than the AC system. In addition,
installation of sensors together with the communication system in order
to be able to full-scale work as smart energy home energy.
Keywords: Smart Energy Home, Renewable Energy, Solar Energy

1. บทนา
พลังงานมี ค วามสาคัญในการพัฒนาประเทศรวมไปถึ งมี ความสาคัญต่ อ
การดารงชี วิตประจาวันของมนุษย์ ในปั จจุบนั การเพิ่มสู งขึ้นของจานวน
ประชากร รวมถึงการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ทาให้มี
การใช้พลังงานอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะและส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาการขาด
แคลนพลังงาน ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากซากดึ ก
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ด าบรรพ์ก่ อ ให้ เ กิ ด ก๊ า ซพิ ษ ต่ า ง ๆ ซึ่ งเป็ นตัว การที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
สิ่ งแวดล้อมที่สาคัญ ได้แก่ โลกร้อนขึ้น (Global Warming) อากาศเป็ นพิษ
(Air Pollution) และฝนกรด (Acid Rain) เป็ นต้น
และจากผลสารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่ อง “ปั ญหาพลังงาน
พลังงานทางเลื อก และพลังงานทดแทนในประเทศไทย” ทาการสารวจ
ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2560 จากการสารวจเมื่อถามถึงความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาหลั ก ของพลั ง งานในประเทศ พบว่ า
ประชาชนส่ วนใหญ่ ร้ อยละ 21.60 ระบุว่า คนในชาติไม่ช่วยกันประหยัด
พลังงาน รองลงมา ร้อยละ 18.16 ระบุว่า โครงสร้ างราคาพลังงาน (ไฟฟ้ า
น้ ามัน ก๊าซ) มี ราคาแพง เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับต้น ทุน การผลิ ต หรื อราคา
ตลาดโลก (ศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิ ดา้ โพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ [1]) จากปั ญหาที่ ก ล่ าวมาข้างต้น คณะผูว้ ิ จยั เล็ งเห็ น ว่าการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คงได้ คือการเริ่ มต้นจากหน่ วยงาน
ในสังคมด้วยการทาให้ที่พกั อาศัยมีรูปแบบการใช้พลังงานที่มีอยูจ่ ากัดได้
อย่างประหยัดคุม้ ค่า มี ประสิ ทธิ ภาพ และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ซึ่ งนับว่า
สาคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตในอนาคต โดยนาแหล่งพลังงานสะอาดเช่ น
พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานเป็ นพลังงานทดแทน ร่ วมกับการสร้ างระบบ
อานวยความสะดวกเพื่อส่ งเสริ มให้ผใู ้ ช้งานมีพฤติกรรมประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้ า เช่น การสัง่ เปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านต้นแบบผ่าน
โทรศัพท์มือถือ และแอปพลิเคชัน่ ไลน์ (Line Application) เป็ นต้น

ง่าย ราคาไม่แพง สามารถติดตั้งได้รวดเร็ ว แข็งแรง ทนทาน และสวยงาม
โดยในการพัฒ นาชุ ด บ้า นต้นแบบครั้ งนี้ จ ะประกอบด้วยบ้า นต้น แบบ
จานวน 2 เพื่อจาลองเป็ นบ้านต้นแบบ AC Smart home และบ้านต้นแบบ
DC Smart home และติ ดตั้งแผงโซล่ าร์ เซลล์ (PV panel) เป็ นแหล่ง
พลังงานหลักเพียงแหล่งเดียว

รูปที่ 1 ภาพร่ างบ้านต้นแบบจานวน 1 หลัง

2. การออกแบบและพัฒนา
รูปที่ 2 ภาพร่ างชุดบ้านต้นแบบพลังงานอัจฉริ ยะ “ปทุมวัน”

2.1 แรงจูงใจ
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ ต้ งั อยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร เมื่ อ คานวณ
ความเข้ม รั ง สี รวมของดวงอาทิ ต ย์ร ายวัน เฉลี่ ย ต่ อ ปี ของพื้ น ที่ ท ั่ว
ประเทศพบว่ า มี ค่ า เท่ า กั บ 18.2 เมกะจู ล /ตารางเมตร-วัน แสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า ประเทศไทยมี ศ ัก ยภาพพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ สู ง [2] ใน
ปั จจุบนั ได้มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่อนารังสี อาทิตย์มาใช้ประโยชน์ใ น
รู ปแบบต่าง ๆ มากยิ่งขึ้ น และสามารถจะเก็บ สะสมไว้ใ นรู ปของเซลล์
ความร้อนที่จะสามารถเรี ยกใช้ได้ตามเวลาที่ตอ้ งการ
2.2 การออกแบบบ้ านพลังงานอัจฉริยะ
บ้านพลังงานอัจฉริ ยะต้นแบบ “ปทุมวัน” มีวถั ตุประสงค์หลัก เน้นใน
เรื่ องของความประหยัด สามารถใช้งานได้จริ งในทุกพื้นที่ที่มีแสงอาทิตย์
สม่าเสมอ จึงออกแบบมีพ้นื ที่ใช้สอย 11 ตารางเมตร ขนาด 1 ห้องนอน 1
ห้องน้ า โครงสร้างหลักของตัวบ้านเป็ นเหล็ก ผนังและพื้นใช้ซีเมนต์บอร์ ด
และยิปซัม่ บอร์ด ส่วนของหลังคาใช้วสั ดุเมทัลชีท เนื่ องจากเป็ นวัสดุที่หา

2.3 การพัฒนาบ้ านพลังงานอัจฉริยะ
2.3.1 ระบบผลิตไฟฟ้ าบนหลังคาบ้าน
ระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน เหมาะกับผู ้
ที่ ตอ้ งการใช้พลังงานไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนเพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้ า
เสริ มกับระบบไฟฟ้ าปกติ ภายในบ้าน สามารถประหยัดค่าไฟฟ้ าและลด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอันเนื่ องมาจากการผลิ ตไฟฟ้ าด้วยรู ปแบบอื่ น
บ้านต้นแบบพลังงานอัจฉริ ยะ “ปทุมวัน” ทาการติ ดตั้งแผงโซลาร์ เซลล์
(PV Panel) แบบ Poly Crystalline ที่สามารถให้กาลังไฟฟ้ าสู งสุ ด 300 W
น้ าหนักประมาณ 20-25 ก.ก. เมื่อรับแสงอาทิตย์เต็มที่จะมีแรงดันไฟฟ้ า
สูงสุด (Maximum Power Voltage: Vmp ) ประมาณ 36 โวลท์ DC (V DC)
ขนาด 1x2 เมตร จานวน 8 แผง บนหลังคาบ้านพื้นที่ 61 ตารางเมตร (บ้าน
2 หลัง รวมหลังคาเชื่ อมตรงกลาง) เชื่ อมต่อเข้ากับแบตเตอรี่ ขนาด 100 A
24 V จานวน 4 ลูก เพื่อใช้กบั อุปกรณ์ท้ งั หมดภายในบ้าน

11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นและประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน”

บทความวิจยั
377

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
11th ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand

แปลงอุปกรณ์ ไฟฟ้ าในระบบกระแสสลับมาเป็ นอุปกรณ์ ที่สามารถใช้
ไฟฟ้ ากระแสตรง และใช้ระบบจ่ายไฟกระแสตรงควบคุมอีกขั้น

รูปที่ 3 ข้ันตอนการติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์
2.3.2 ระบบจ่ายไฟ
ระบบจ่ายไฟในบ้านต้นแบบ จะเริ่ มจากการนาพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ได้จากแผงโซลาร์ เซลล์มาผ่านตัวโซลาร์ ชาร์ จเจอร์ คอนโทรลเลอร์ (Solar
Charge Controller) เพื่อคอยควบคุมการชาร์ จไฟฟ้ าจากแผงโซล่าเซลล์ลง
สู่ แบตเตอรี่ ในการเก็บกระแสไฟ โดยจะทางานหรื อหน้าที่ จ่ายกระแสไฟ
เมื่อแรงดันแบตเตอรี่ อยูใ่ นระดับต่า และทาการตัดการจ่ายกระแสไฟเพื่อ
ไปประจุยงั แบตเตอรี่ เมื่อแรงดันของแบตเตอรี่ อยู่ในระดับที่สูงตามที่ได้
กาหนดไว้เพื่อป้ องกันการ Over Charge ซึ่ งจะทาให้แบตเกิ ดความเสี ยหาย
และเสื่ อมอายุก่อนวัยอันควร ซึ่ งการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ สามารถเลื อกว่า
จะนาจ่ายไฟ ให้กบั อุปกรณ์ ที่ใช้ไฟ AC หรื ออุปกรณ์ที่ใช้ไฟ DC ตามที่
ใช้ ใ นบ้า นต้ น แบบที่ แ บ่ ง เป็ น หลัง ที่ 1 จะเป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า
กระแสตรง (DC) และหลังที่ 2 จะเป็ นอุปกรณ์ ที่ใช้ไฟฟ้ ากระแสสลับ
(AC)

รูปที่ 5 ระบบจ่ายไฟฟ้ าในบ้านต้นแบบ (กระแสตรง)
เมื่อเปรี ยบเทียบอัตราสิ้ นเปลืองในการใช้ไฟฟ้ าของบ้านต้นแบบระบบ
ไฟฟ้ ากระแสตรงกับบ้านต้นแบบระบบไฟฟ้ ากระแสสลับโดยใช้สูตรดัง
สมการที่ 1 และ สมการที่ 2
(1)

DC Power = I x Vdc
AC Power = I x Vac x Cos

ø

พบว่าบ้านต้นแบบระบบไฟฟ้ ากระแสตรงมีอตั ราสิ้ นเปลืองต่ากว่าบ้าน
ต้นแบบไฟฟ้ ากระแสสลับ 4.16 เท่า ดังข้อมูลในตารางที่ 1
2.3.3 ระบบควบคุมการทางานแบบอัตโนมัติ
บ้านต้นแบบพลังงานอัจฉริ ยะ “ปทุมวัน” อานวยความสะดวกเพื่อ
ส่ งเสริ มให้ผูใ้ ช้งานมีพฤติ กรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้ าที่ ตอบสนองกับ
รู ปแบบการใช้ชีวิตประจาวันผ่านช่ องทางการใช้แอปพลิ เคชัน่ ไลน์ที่ผใู ้ ช้
สามารถใช้คาสั่งควบคุ ม อุปกรณ์ ใ นภาษาไทยได้ง่าย โดยการติ ด ตั้งชุ ด
อุปกรณ์ ควบคุ มไฟฟ้ าแบบอัตโนมัติเชื่ อมต่อร่ วมกับระบบอิ นเทอร์ เน็ ต
จากการพัฒ นาโปรแกรมเพื่ อ ติ ด ต่ อ กับ เครื่ องแม่ ข่ า ย (server) ของผู้
ให้บริ การแอปพลิเคชัน่ ไลน์ เพื่อรับส่ ง token ในการใช้บริ การ line notify

รูปที่ 4 ผังระบบการจายไฟจากพลังงานแสงอาทิตยในบานตนแบบ
เนื่องจากบ้านต้นแบบหลังที่ 1 ออกแบบให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ ากระแส
ตรง (DC) ซ่ึงในปัจจุบนั น้ียงั ไม่มีวางขายแพร่ หลายจึงต้องมีกระบวนการ

(2)

รูปที่ 6 ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าแบบอัตโนมัติ
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบอัตราสิ้ นเปลืองของบ้านต้นแบบกระแสตรงกับ
บ้านต้นแบบกระแสสลับ
อุปกรณ์ DC

อุปกรณ์ AC

Volt

Amp

pf

Watt

Volt

Amp

pf

Watt.

24

3.5

-

91

220

0.12

0.12

7

โทรทัศน์

24

1.2

-

33

220

1.5

0.8

350

พัดลม

24

0.87

-

21

220

0.29

0.85

52

ตูเ้ ย็น

24

4.1

-

116

220

0.43

0.9

83

เครื่ องซักผ้า

24

5.8

-

150

220

2.56

0.9

500

หม้อหุ งข้าว

24

3.9

-

100

220

5.17

0.85

1000

เตารี ด

24

3.9

-

100

220

3.2

0.85

600

พัดลมดูด

24

0.52

-

13

220

0.09

0.25

3

หลอดไฟ
(7 หลอด)

อากาศ

รวม

624

รวม

2595

ตัวอย่างคาสั่งในแอปพลิเคชัน่ ไลน์เพื่อควบคุมการทางานของอุปกรณ์
ไฟฟ้ าในบ้านต้นแบบสามารถแสดงข้อความโต้ตอบกับผูใ้ ช้เพื่อระบุ
สถานะการทางานดังรู ปที่ 7

พลัง งานใน 2 ลัก ษณะคื อ ต้น แบบบ้านที่ ใ ช้ พลัง งานแสงอาทิ ตย์ก ับ
อุปกรณ์ไฟฟ้ าแบบกระแสสลับ (on grid system) และต้นแบบบ้านที่ใช้
พลังงานแสงอาทิตย์กบั อุปกรณ์ไฟฟ้ าแบบกระแสตรง (off grid system)
พบว่าบ้านต้นแบบระบบไฟฟ้ ากระแสตรงมีอตั ราการสิ้ นเปลื องพลังงาน
ต่ากว่าบ้านต้นแบบระบบไฟฟ้ ากระแสสลับ 4.16 เท่า และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายลักษณะ เช่น เป็ นบ้านพักขนาดเล็กสาหรับพื้นที่
ห่ า งไกลไม่ มี ไ ฟฟ้ าเข้า ถึ ง หรื อการสร้ า งที่ พ ัก เฉพาะกิ จ ในบริ เวณที่
ปฏิบตั ิงานสาหรับทหาร ตารวจ หรื อเกษตรกร

4. กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่ อ
พฤติ ก รรมการใช้ไฟฟ้ าของผูค้ นเปลี่ ยนแปลงไปตามภาวะ
โลกร้อนรวมถึงการใช้ไฟฟ้ าจากแหล่งพลังงานไฟฟ้ าต่าง ๆ เช่ น พลังงาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานลม เป็ นต้น ซึ่งพลังงานไฟฟ้ าที่ได้จากธรรมชาติ
จะมีความไม่เสถียรทาให้ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ในระบบหลัก งานวิจยั นี้ นาเสนอวิธีการผสมผสานระหว่างการอนุ รักษ์
และการแบ่ งปั นพลังงานเพื่ อลดความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด
(peak load) ในระบบโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะย่อย (smart grid) โดยการ
สร้างแบบจาลองบ้านพักอาศัยจานวน 4 หลัง ซึ่ งประกอบด้วยแหล่งจ่าย
พลัง งานไฟฟ้ าและโหลดทางไฟฟ้ า ซึ่ ง แหล่ ง จ่ า ยพลัง งานไฟฟ้ าจะ
ประกอบด้วยระบบเปลี่ ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็ นพลังงานไฟฟ้ าบน
หลังคา ระบบจัดเก็ บ พลังงานในแบตเตอรี่ และระบบจ่ ายไฟฟ้ าปกติ
สาหรับส่ วนของโหลดไฟฟ้ าจะประกอบไปด้วย เครื่ องปรับอากาศ ตูเ้ ย็น
ตูแ้ ช่แข็ง พัดลม ปั๊มน้ า หม้อหุงข้าว โทรทัศน์ กาต้มน้ า คอมพิวเตอร์ แบบ
พกพา และเครื่ องทาน้ าอุ่น จากนั้นติดตั้งเครื่ องวัดพลังงานในแต่ละบ้าน
เพื่อตรวจจับกระแสไฟฟ้ า แรงดัน ตัวประกอบกาลังไฟฟ้ า กาลังไฟฟ้ า
และพลังงานและติดตั้งพีแอลซี (PLC) เพื่อทาหน้าที่เป็ นตัวควบคุมการ
จัดการกับโหลดทั้งหมดภายในบ้านและทาหน้าที่แบ่งปั นพลังงานไฟฟ้ า
ระหว่างบ้าน ผลการทดลองวิธีการที่นาเสนอสามารถลดความต้องการ
พลังสู งสุ ดภายในบ้าน และสามารถแบ่งปั นพลังงานไฟฟ้ าจากบ้านที่ใช้
พลังงานไฟฟ้ าต่าไปสู่ บา้ นที่ใช้พลังงานสู งได้เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ: ความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด ระบบไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ โซล่ า
เซลล์ พีแอลซี

Abstract
Nowadays, behavior of electrical consumer changes
according to global warming and the use of various electrical sources
such as solar and wind energies etc. which the electrical energies
obtained from nature is unstable, then affecting the efficiency of using

electricity in the main system. This research proposed a combination of
conservation and energy sharing to reduce peak load demand in the
local smart grid. By simulating 4 houses, models consist of electric
power supply and electrical load which the power source will consist of
a system to convert solar energy into electricity on the roof battery
storage system and normal power supply systems. For the part of the
load, it consists of air conditioning, refrigerator, freezer, fan, water
pump, rice cooker, television, kettle, portable computer and water
heater. Then install the energy meter in each house to detect electrical
current, voltage, power factor, power and power. Then, install PLC
(PLC) to act as the controller to manage all the loads in each house and
share functions for electric power between houses. The results of the
proposed method can reduce peak load within the home. In addition, it
can share electrical energy from lower electrical energy use home to
higher electrical energy use home.
.
Keywords: peak demand, smart grid system, solar cell, PLC

1. บทนา
การใช้พลังงานในภู มิ ภาคต่ าง ๆ ของประเทศไทยมี ก ารใช้
พลังงานไฟฟ้ าสู ง สังเกตได้จากพลังงานไฟฟ้ าตกในบางช่ วงเวลาโดย
ภาครั ฐ ให้ ค วามตระหนั ก ถึ งสภาวะความต้องการพลังงานไฟฟ้ า และ
ความเป็ นจริ งของวิกฤตพลังงาน จากสภาวการณ์พลังงานปี 2560 และ
แนวโน้มปี 2561 แสดงให้เห็ นถึ งการนาพลังงานอื่น ๆ มาแปรรู ปเป็ น
พลังงานไฟฟ้ า เช่ น น้ ามันเตา ถ่านหิ น ก๊าซธรรมชาติ การจัดการบริ หาร
เพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้ าต่อความต้องการของความต้องการทุกภาคส่ วน
อย่างพอเพียง จึงจาเป็ นต้องมีการจัดหาแหล่งสารองพลังงานในช่ วงเวลา
ที่มีค วามต้องการใช้พลัง ไฟฟ้ าสู งสุ ด จึ งมี การปรั บ โครงสร้ างอัตราค่ า
ไฟฟ้ า เพื่อสะท้อนถึ งต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ มากที่สุดและเพื่อส่ งเสริ ม
ให้มีการใช้ไฟฟ้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในช่วงที่มีการใช้พลังไฟฟ้ าสู งสุ ด
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ของระบบไฟฟ้ า (Peak) ซึ่ งจะช่วยลดการลงทุนในการผลิ ตและการจัด
จาหน่ายไฟฟ้ าได้ในระยะยาว สามารถขยาย การดาเนิ นงานในอนาคตได้
อย่างเพียงพอ ให้ความเป็ นธรรมแก่ผใู ้ ช้ไฟฟ้ าประเภทต่าง ๆ และ ให้การ
ปรับอัตราค่าไฟฟ้ า มีความคล่องตัว และเป็ นอัตโนมัติสอดคล้องกับราคา
เชื้อเพลิงที่เปลี่ยนตามสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันมากขึ้น

2. ระบบการจัดการพลังงานภายในบ้ าน
การจัดการพลังงานที่ มีก ารตรวจสอบอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
การบริ โภคในบ้าน และการจัดการผลิตไฟฟ้ า ด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูล
สาหรับการใช้พลังงานจากเครื่ องใช้ในครัวเรื อนทั้งหมดสามารถทาได้
และการตรวจสอบควบคุ มแบบเรี ยลไทม์ระยะไกลของอุ ปกรณ์ ผ่า น
คอมพิวเตอร์ ส่ วนบุค คลหรื อสมาร์ ทโฟน โดยมี เ งื่ อนไขดังนี้ 1) การ
ตรวจสอบและการเข้าถึงข้อมูลแบบเรี ยลไทม์ในการใช้พลังงานแสดงการ
ทางาน สถานการณ์ใช้พลังงานของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน 2) การบันทึก
และเปรี ยบเทียบข้อมูลปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าเครื่ องใช้ไฟฟ้ าแบบ
เรี ยลไทม์ 3) การควบคุ ม ได้โดยตรงและการควบคุ ม ระยะไกลผ่าน
ส่วนตัวคอมพิวเตอร์ หรื อสมาร์ ทโฟน 4) การจัดการระบบพลังงานไฟฟ้ า
หมุนเวียน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใช้พลังงานไฟฟ้ าในบ้าน 5) การแจ้ง
เตือนภัยจะถูกสร้างและส่ งพร้ อมข้อมูลตาแหน่งหากตรวจพบสิ่ งผิดปกติ
ทั้งนี้ เพื่อให้ผใู้ ช้มุ่งเน้นไปที่การประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
โครงสร้ างพื้นฐานในบ้านตามหลักการของHome Energy
Management System (HEMS) ประกอบด้วย 1.) การสื่ อสารและระบบ
เครื อข่ายปั จจุบนั HEMSs ต่างๆได้รับการออกแบบตามแผนการสื่ อสาร
ที่แตกต่างตามฮาร์ ดแวร์ เช่น ZigBee BACnet Bluetooth และระบบ
ส่ วนต่อประสานระหว่างมนุ ษย์แ ละเครื่ องจัก ร 2.) มิ เตอร์ อจั ฉริ ยะคื อ
มิเตอร์ วดั การใช้พลังงาน วัดอัตราพลังงานทุกช่ วงเวลา สื่ อสาร รับส่ ง
ข้อมูลแบบเรี ยลไทม์ ร่ วมกับอุปกรณ์อื่นในการให้ขอ้ มูลการใช้พลังงาน
3) ศูนย์ HEMS ดาเนิ นการจัดการพลังงานในบ้านของผูใ้ ช้เครื่ องใช้ใน
บ้า น หน้า ที่ ห ลัก คื อ การรั บ ข้อมู ล ที่ ส่ งโดย มิ เ ตอร์ อจั ฉริ ย ะส่ ง ไปยัง
อุปกรณ์ภายในบ้านทั้งหมด ระบบส่ วนต่อประสานระหว่างมนุ ษย์และ
เครื่ องจักรของผูใ้ ช้ และหน้าที่ อื่น ๆ เพื่อจัดการการใช้ ไฟฟ้ า มีขอ้ มูล
แหล่ งพลังงาน EV เพื่อเรี ยกดู ข ้อ มูล แบบเรี ยลไทม์ การวิเ คราะห์
พยากรณ์ ควบคุม

3. การเรียนรู้ พฤติกรรมใช้ พลังงานไฟฟ้าในบ้ านแต่ ละหลัง
ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าบ้านอยูอ่ าศัยและกิจการขนาดเล็ก (ใช้ไฟฟ้ าไม่ต่ า
กว่า 30 กิ โลวัตต์) ในกลุ่มนี้ โดยเฉพาะผูใ้ ช้ไฟฟ้ าประเภทบ้านอยู่อาศัย
จะมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าในช่ วง Off Peak มากกว่าช่ วง On Peak
เนื่องจากในช่วงกลางวัน (On Peak) ทางานนอกบ้าน มีการใช้ไฟฟ้ าน้อย
และเมื่อ กลับบ้านมี ก ารใช้ไฟฟ้ ามากขึ้น รวมทั้งวัน เสาร์ -อาทิ ตย์ และ
วันหยุดราชการ จะมี การใช้ไฟฟ้ ามากตลอดวัน ลักษณะการใช้ไ ฟฟ้ า

ของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าประเภทบ้านอยู่อาศัยประมาณ 12 ล้านราย การจัดหา
เครื่ องวัดไฟฟ้ าแบบ ทีโอยู มีราคาแพง และต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้านครั วเรื อนสามารถกาหนดลักษณะโดย
ใช้กลยุทธ์การจัดตารางเวลาอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดในบ้านสามารถแบ่ง
ออกเป็ นสองประเภท 1) เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่ไม่สามารถกาหนด
ตารางเวลาได้ เนื่ องจากความจาเป็ นเฉพาะเมื่ อผูใ้ ช้อยู่ที่บ ้าน เนื่ องจาก
ความสะดวกสบายเช่ น ตูเ้ ย็น เครื่ องพิมพ์ ไมโครเวฟ โทรทัศน์ เครื่ อง
เป่ าผม ระบบแสงสว่าง คอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์ 2) เครื่ องใช้ในบ้าน
แบบก าหนดตารางเวลาได้ สาหรั บการทางานที่ดีที่สุดหรื อเปิ ด/ปิ ดได้
ตลอดเวลาเช่น เครื่ องซักผ้า แอร์ เหล็ก เครื่ องทาน้ าอุ่น
ในการควบคุมอัจฉริ ยะใช้การวิ เคราะห์ ขอ้ มูล และการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพ โดยมี การใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ อิเ ล็กทรอนิ ก ส์ การ
โปรแกรม และแนวทางการจัดการในด้านการกระจายการใช้พลังงานใน
สถานการณ์ที่ต่างกัน โดยคานึ งความต้องการสู งสุ ดที่หลากหลาย ความ
ต้องการส่ วนบุ คคล การจัดเรี ยงข้อมู ลการประมาณค่าความต้องการ
สู ง สุ ด จากข้อ มูล มิ เ ตอร์ อ ัจ ฉริ ย ะของผู ้บ ริ โ ภคที่ เ ก็ บ เป็ นพื้ น ฐานการ
บริ โภคใน 4 ขั้นตอนหลัก คือ
1. การสร้างแบบจาลองโหลดและการสุ่ มตัวอย่างข้อมูลที่ได้
จากการวัดค่าของมิเตอร์ อจั ฉริ ยะ
2. การประมาณความต้องการสู งสุ ดของผูบ้ ริ โภค การจัด
กลุ่มลูกค้าจะต้องดาเนิ นการเพื่อให้สามารถเลื อกจานวนลูกค้าได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
3. การทดลองหาค่าพลังงานของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าเพื่อใช้ใน
การวัดความต้องการจริ ง 4 ครัวเรื อน
4. การทดสอบระบบมิเตอร์ อจั ฉริ ยะ แสดงให้เห็ นผ่านการ
เปรี ยบเทียบกับวิธีการทดสอบข้อผิดปกติอื่น ๆ ที่ระบุ

4. การแจ้ งเตือนสภาวะการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
การลดความต้องการพลังงานไฟฟ้ าในช่วงที่มีความต้องการ
ไฟฟ้ าสู งสุ ด (On Peak) มีผล คือ เป็ นการช่ วยลดต้นทุนผลิ ตพลังงาน
ไฟฟ้ า โดยใช้ม าตรการทางด้า นราคาเป็ นกลไกนั้น เป็ นวิ ธี ก ารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดในการลดความต้องการไฟฟ้ า ในช่ วงที่ มีความ
ต้องการไฟฟ้ าสู งสุ ด และให้ผใู้ ช้ไฟฟ้ าเพิ่มการใช้ไฟฟ้ าในช่วงที่มีความ
ต้องการไฟฟ้ าน้อย(Off Peak) และก่อให้เกิดประโยชน์ได้แก่
1. การไฟฟ้ า สามารถชะลอการลงทุน สร้ างโรงไฟฟ้ า ค่ า
ไฟฟ้ าไม่ตอ้ งปรับตัวสู งขึ้นด้วย
2. ผูใ้ ช้ไฟฟ้ า ตระหนักถึ งค่าไฟฟ้ าที่สะท้อนถึงต้นทุน ทาให้
การใช้ไฟฟ้ ามีประสิ ทธิภาพ

5. การจัดหาพลังงานสารอง
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การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ าเลือกใช้เซลล์แสงอาทิตย์ประเทศ
ไทยตั้งอยู่ใ นพื้นที่ ที่มีศ ัก ยภาพสู งในการรั บ พลังงานจากแสงอาทิ ต ย์
เพราะตั้งอยู่ใ นบริ เ วณเหนื อเส้น ศู น ย์สูตรเพี ยงเล็ ก น้อย จึ งทาให้ รับ
แสงแดดจากดวงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่เกือบตลอดทั้งปี โดยได้รับเฉลี่ยวัน
ละ 4.7-5.5 กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อตารางเมตร รู ปแบบพื้นฐานของระบบ
การผลิ ตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สาหรับบ้านพักอาศัยในปั จจุบนั
โดยทัว่ ไป มีอยู่ 2 รู ปแบบหลักคือ 1.) แบบอิสระ (Off grid) หรื อแบบ
ผลิตไฟฟ้ าเพื่อใช้เอง 2.) แบบเชื่ อมต่อระบบจาหน่ าย (On grid) หรื อ
แบบ Grid-tie หรื อแบบขายไฟฟ้ าคืนให้กบั การไฟฟ้ ารู ปแบบนี้ คือระบบ
ที่มีการต่อเชื่อมสายไฟกับการไฟฟ้ า เพื่อขายไฟคืนให้กบั การไฟฟ้ า

ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพโดยทัว่ ไปของอิ นเวอร์ เตอร์ อยู่ที่ประมาณ 90%ขนาด
ความจุของแบตเตอรี่
การจดจาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้ าของบ้านแต่ละหลัง
โดยมิเตอร์ อจั ฉริ ยะ ตรวจวัดและควบคุมสั่งการเป็ นอัตโนมัติท้ งั ระบบ
เพื่ อ ช่ ว ยเตื อ นความต้อ งการใช้ไ ฟฟ้ า เป็ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
เลื อกใช้ไฟฟ้ าจากพลังงานของตนเอง หรื อเลื อกใช้พลังงานไฟฟ้ าจาก
ผูข้ ายได้ โครงข่ ายไฟฟ้ าอัจ ฉริ ย ะจะสามารถรวมการส่ ง - จ่ ายไฟฟ้ า
บริ การผูใ้ ช้ไฟฟ้ า การเปรี ยบเทียบข้อมูล ควบคุ มความต้องการและ
แหล่งจ่ายพลังงาน มิเตอร์ อจั ฉริ ยะสามารถแสดงผลการใช้พลังงานไฟฟ้ า
แบบเรี ยลไทม์ ง่ ายต่ อ การติ ด ตามการใช้ไฟฟ้ า และบันทึ ก ผลการใช้
ไฟฟ้ าใช้เปรี ยบเทียบ วางแผน ใช้พลังงานและการบันทึกข้อมูลนาข้อมูล
ที่ได้มาดาเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ
การทดสอบระบบการแสดงผลและการตัดสิ นใจระบบ มิเตอร์
อัจฉริ ยะ ประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่ สาหรับการควบคุมและบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์การวัดค่าพลังงาน และส่ วนการเฝ้ าดู และจัดการข้อมูล
บล็อกไดอะแกรมการทางานของระบบตัดกระแสไฟฟ้ าและแจ้งเตือน
ผ่านเครื อข่ายไร้สาย โดยใช้คอนโทรลเลอร์ Arduino ESP8266

รู ปที่ 1 ระบบโซลาร์เซลล์สาหรับบ้านพักอาศัยในปัจจุบนั

6. การจัดสรรพลังงานไฟฟ้าทีใ่ ช้ ภายในบ้ าน
ปั จ จุ บ ัน แนวคิ ด ของบ้า นอัจ ฉริ ยะสามารถอ านวยความ
สะดวกในการควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ง่ายในการเข้าถึ งข้อมูล สื่ อสาร
ได้จากทุกที่ผ่านระบบเครื อข่ายสามารถควบคุมได้จากระยะไกล อาศัย
อุปกรณ์ที่ทนั สมัย และเชื่ อมต่อผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต

รู ปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมระบบตัดกระแสไฟฟ้ าและแจ้งเตือน
ผ่านเครื อข่ายไร้สาย
การทดสอบโปรแกรมโดยการเปิ ดหน้ าขึ้ น มาแล้วท าการ
RUN CODE โปรแกรมที่ทดสอบแรงดัน กระแส ผ่านมัลติมิเตอร์ เพื่อดู
ค่าแรงดันกับที่วดั ให้ได้เป็ นค่าที่แน่ นอน ทดสอบเทียบค่าแรงดันที่วดั
ด้วยมัลติมิเตอร์ กบั ค่าที่วดั ได้จากหน้าบราวเซอร์ ทดสอบการปิ ด-เปิ ดการ
ทางานของระบบโหลดไฟฟ้ าโดยผ่านจากหน้า บราวเซอร์ และทดลอง
การใช้งานระบบไฟฟ้ าภายในบ้าน

รู ปที่ 2 ระบบโซล่าเซลล์ แบบอ๊อฟกริ ด
การเลือกใช้ Load DC เพื่อลดพลังงานสู ญเสี ยได้บางส่ วน
การคานวณไฟฟ้ าจากการติ ดตั้งระบบโซล่ าเซลล์ เพื่อผลิ ตไฟฟ้ าไว้ใช้
งาน ต้องประมาณการใช้ของอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า และเวลาที่ใช้ แยก
ประเภทโหลด DC และ AC ในอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ า AC จะต้องมีการ
แปลงไฟฟ้ า DC โดยใช้อินเวอร์ เตอร์ เ ป็ นตัวแปลงไฟจะมี ค่าสู ญเสี ย
รู ปที่ 4 การทดลองการใช้งานระบบไฟฟ้ าภายในบ้าน
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พัฒ นาวิ ธี ฝู ง ผึ้ ง ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยสามารถก าหนดหรื อ
ปรั บเปลี่ ย นขอบเขตในการค้นหาบริ เ วณรอบ ๆ ค าตอบตามความ
เหมาะสม

7.สรุปและข้ อเสนอแนะ
รู ปที่ 5 การเชื่ อมต่อบอร์ ดทดลองสาหรับบ้าน 4 หลัง
บ้านที่มีองค์ประกอบของ มิเตอร์ อจั ฉริ ยะ ควบคุมข้อมูลการ
ใช้พลังงานในเบื้องต้นต้องเป็ นการสื่ อสาร 2 ทางทางานร่ วมกับอุปกรณ์
อื่น เช่น สวิตชิ่ ง ตั้งโปรแกรมการใช้ไฟฟ้ า อื่นๆ โดยจะมีความสามารถ
พื้นฐาน 6 ข้อคื อ เวลาจริ ง การควบคุ ม ระยะไกลในการอ่ านค่ า, การ
ควบคุมระยะไกลในการตัด จ่าย การเชื่ อมโยงกับระบบอื่ น การบันทึก
สถานการณ์ใช้พลังงานอย่างมี คุณภาพ สามารถใช้งานร่ วมกับอุปกรณ์
อื่น

รู ปที่ 6 คุณสมบัติของมิเตอร์ อจั ฉริ ยะส่ งข้อมูลการวัด
นาข้อมูลของบ้านจานวน 4 หลังมาควบคุม ข้อมูล เพื่อเป็ น
การจัดสรรการใช้พลังงานได้ดงั รู ป

บทความนี้ จะกล่าวถึ งการวัดพลังงานด้วยมิเตอร์ อจั ฉริ ยะใน
บ้าน 4 หลัง ที่จาลองเป็ นโครงข่ายท้องถิ่ นที่มีความไม่แน่ นอนเนื่ องจาก
การใช้พลังงานไฟฟ้ าในบ้านพักอาศัยที่ ติดตั้งพลังงานสารองโซล่ าเซลล์
มีมิเตอร์ อจั ฉริ ยะทาหน้าที่ ตรวจวัดพลังงาน ส่ งสัญญาณควบคุมให้ PLC
ทาหน้าที่ ตดั ต่อโหลดและจ่ายพลังงานไฟฟ้ าระหว่างบ้าน 4 หลัง เป็ น
ระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ าอัจ ฉริ ยะ โดยมิ เ ตอร์ อ ัจ ฉริ ยะเป็ นตัว ควบคุ ม
สามารถควบคุ มพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด ภายในบ้านและแบ่ งปั นพลังงาน
ไฟฟ้ าระหว่างบ้านได้ ส่ งผลให้ ค วามต้องการพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด ใน
ระบบโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะท้องถิ่นลดลง
การทดลองแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การอ่ า นค่ า การส่ งข้ อ มู ล
การวัดที่สามารถพัฒนาการควบคุมตัด จ่าย การใช้พลังงานอย่างมีคุณภาพ
ของอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าแต่ ล ะส่ ว นการประมวลผลข้อ มู ล การใช้
พลังงานเชื่ อมโยงกับระบบอื่ นเช่ นบันทึ กเหตุการณ์ เก็บสถานะ สภาพ
จริ ง เพี่อเป็ นจัดการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นโครงข่ายพลังงาน
เป็ นประโยชน์ต่อไปในอนาคต
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บทคัดย่อ

Abstract

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการส่งเสริมให้นาพลังงานความร้อน
ที่ ไ ด้ รั บ จากรั ง สี อ าทิ ต ย์ ม าใช้ เนื่ อ งจากเป็ น พลั ง งานที่ ส ะอาด ไม่
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เมื่อใช้แล้วสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ ไม่มีวัน
หมด อีกทั้งประเทศไทยมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการนาพลังงานรังสีอาทิตย์
มาใช้ ง านด้ านความร้อ น เนื่ อ งจากมี ป ริม าณรั ง สี ร วมจากดวงอาทิ ต ย์
ค่ อ นข้ างสม่ าเสมอตลอดปี เฉลี่ ย วัน ละ 18 MJ/m2 หรือ คิ ด เป็ น 5.05
kW/hrs. ซึ่ ง เพี ย งพอในการน าไปใช้ ง านด้ า นความร้ อ น โดยกลุ่ ม
อุตสาหกรรมการอบแห้ ง ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแปรรูป เป็นกลุ่ม
หนึ่งที่ควรส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต เพื่อลด
ต้นทุนทางด้านพลังงาน ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ก็เป็นนวัตกรรมอีก
รูปแบบหนึ่งที่ได้มีการนาพลังงานความร้อนที่ได้รับจากรังสีอาทิตย์มาใช้
และปั ญหาหนึ่งที่เกิดขึ้ น คื อ ปริมาณความชื้น ที่เกิดขึ้ นภายในตู้ข ณะที่
กาลังอบแห้งมีปริมาณที่มากทาให้เกิดไอน้าซึ่งจะทาให้ประสิทธิภาพใน
การอบแห้งลดลง ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมอุณหภูมิความชื้น
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้เทคนิค การควบคุ มความเร็วพั ดลม
ระบายอากาศภายใน เป็นนวัตกรรมที่สามารถรักษาอุณหภูมิและกาจัด
ความชื้นโดยทาการควบคุมความเร็วพัดลมระบายอากาศที่ทาการขับไล่
ความชื้นภายในตู้อบ โดยไมโครคอนโทรลเลอร์จะทาการอ่านค่าอุณหภูมิ
และความชื้นภายในตู้อบซึ่งหากมีความชื้นเกิดขึ้น ไมโครคอนโทรลเลอร์
จะทาการสร้างสัญญาณพัลส์เพื่อควบคุมความเร็วมอเตอร์พัดลมเพื่ อขับ
ไล่ ความชื้น โดยอัตราความเร็วของมอเตอร์พัดลมจะขึ้นอยู่กับปริมาณ
ความชื้ น ที่ อ ยู่ภ ายในตู้ อ บ ซึ่ ง ท าให้ ส ามารถรัก ษาอุณ หภู มิ แ ละขั บ ไล่
ความชื้นที่อยู่ภายในตู้อบได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้งาน
ในด้านอุตสาหกรรมอื่นต่อไปในอนาคต

Solar drying cabinets are another innovation that has been
used to heat energy received from the sun's rays. And one problem is
The amount of moisture that occurs within the cabinet while being
drying has a large amount of water, causing steam which will reduce the
drying efficiency. Solar drying cabinet controls the temperature and
humidity with a microcontroller by using internal ventilation fan speed
control techniques. Is an innovation that can maintain the temperature
and eliminate moisture by controlling the ventilation fan speed which
expel moisture inside the oven. The microcontroller will read the
temperature and humidity values in the oven, which if moisture occurs
The microcontroller will generate a pulse signal to control the fan motor
speed to expel moisture. The speed of the fan motor depends on the
moisture content inside the oven. Which makes it possible to maintain
the temperature and repel moisture inside the oven as well Which can
be used in other industrial applications in the future

คาสาคัญ: ไมโครคอนโทรลเลอร์, ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

Keywords: RFID technology, Drug Label Reader, Intelligent Drug
Storage

1. บทนา
การอบแห้ง คือ กระบวนการลดความชื้นโดยส่วนใหญ่ใช้การ
ถ่ายเทความร้อ นไปยั ง วัส ดุที่ ชื้ น เพื่ อ ไล่ ค วามชื้ น ออกโดยการระเหย
ปัญ หาที่ เกิด ขึ้ นของตู้อบแห้ งพลัง งานแสงอาทิตย์โดยทั่วไปนั้ น เมื่อ มี
ปริมาณความชื้นภายในตู้มากจะเกิดไอน้าซึ่งทาให้ประสิทธิภาพในการ
อบแห้งเกิดความล่าช้าและก่อให้เกิดเชื้อราบนวัตถุดิบที่นามาอบแห้ง
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทาการออกแบบและสร้างตู้อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ควบคุมอุณหภูมิความชื้นด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้
เทคนิคการควบคุมความเร็วพัดลมระบายอากาศภายใน จากรูปที่ 1 โดยตู้
ตู้ อ บ แ ห้ งพ ลั ง งาน แส งอาทิ ต ย์ ค วบ คุ ม อุ ณ ห ภู มิ ค วาม ชื้ น ด้ วย
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ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้เทคนิคการควบคุมความเร็วพัดลมระบาย
อากาศภายใน สามารถรักษาอุณหภูมิและกาจัดความชื้นที่เกิดขึ้นภายใน
ตู้อบได้เป็นอย่างดี โดยจะมีหน่วยประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ที่
เป็ น ตั ว ควบคุ ม และสั่ ง การมอเตอร์ พั ด ลมให้ ห มุ น ด้ ว ยความเร็ ว ตาม
ปริมาณของความชื้น โดยจาทาการอ่านค่าปริมาณความชื้นภายในตู้อบ
และทาการสร้างสัญญาณพัลส์เพื่อควบคุมความเร็วมอเตอร์พัดลมเพื่อขับ
ไล่ความชื้นซึ่งความเร็วของมอเตอร์พัดลมจะมีอัตราความเร็วที่สอดคล้อง
กับปริมาณความชื้นส่งผลให้ตู้อบสามารถเก็บความร้อนและไม่เกิดการ
สูญเสียความร้อนที่เกิดจากการขับไล่ความชื้นได้เป็นอย่างดีและสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้งานในด้านอื่น ๆ ต่อไปได้
กระจกใส

แผงโซล่าเซลล์

กล่องคอนโทรล

พัดลมดูดอากาศ

ควบคุมความเร็วมอเตอร์พัดลมที่ทาหน้าที่ขับไล่ความชื้น ผลดีคือ ตู้อบ
แ ห้ ง พ ลั ง ง า น แ ส ง อ าทิ ต ย์ ค ว บ คุ ม อุ ณ ห ภู มิ ค ว าม ชื้ น ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้เทคนิคการควบคุมความเร็วพัดลมระบาย
อากาศภายใน สามารถขับไล่ความชื้นและเก็บอุณหภูมิความร้อนได้เป็น
อย่างดีเนื่องจากการเปิดมอเตอร์พัดลมไล่ความชื้นตลอดเวลาจะเป็นการ
ดูดเอาความร้อนออกจากภายในตู้อบด้วย ซึ่งในการออกแบบและสร้าง
ตู้ อ บ แ ห้ งพ ลั ง งาน แส งอาทิ ต ย์ ค วบ คุ ม อุ ณ ห ภู มิ ค วาม ชื้ น ด้ วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้เทคนิคการควบคุมความเร็วพัดลมระบาย
อากาศภายใน สามารถขับไล่ความชื้นและรักษาอุณหภูมิได้เป็นอย่ างดี
เริ่มการทางานไมโครคอนโทรลเลอร์จะทาการอ่านค่ าความชื้นภายใน
ตู้อบโดยจะนาค่าความชื้นที่อ่านได้มาทาการประมวลผลเปรียบเทียบกับ
ความเร็วของมอเตอร์พัดลมที่เหมาะสมแล้วทาการสร้างสัญญาณพัลส์เพื่อ
ส่งไปยัง Motor Drive H-Bridge เพื่อควบคุมความเร็วของมอเตอร์พัดลม
ที่ทาหน้าที่ขับไล่ความชื้นภายในตู้อบ

พื้นที่อบแห้ง

ล้ออิ สระ

รูปที่ 1 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมอุณหภูมิความชื้นด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้เทคนิคการควบคุมความเร็วพัดลมระบาย
อากาศภายใน

2. ทฤษฎีและหลักการทางาน
รูปที่ 3 รูปคลื่นสัญญาณพัลส์
output

DHT22 Digital Temperature and
Humidity Sensor

Arduino MEGA 2560 R3

Pulse

Motor Drive H-Bridge

DC Fan 12Vdc

Solar cell

รูปที่ 2 ไดอะแกรมระบบ
จากรูปที่ 2 หลักการทางานของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ควบคุมอุณหภูมิความชื้นด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้เทคนิคการ
ควบคุมความเร็วพัดลมระบายอากาศภายใน ได้มีการพัฒนาและนาวิธีการ

จากรูปที่ 3 PWM ย่อมาจาก Pulse Width Modulation คือการนา
สัญญาณสามเหลี่ยมและสัญญาณที่ต้องการปรับความกว้างของพัล ส์มา
เปรียบเทียบกัน ตัวย่างเช่น ถ้านาสัญญาณสามเหลี่ยมมาเปรียบเทียบกับ
สัญญานไฟฟ้ากระแสตรง จะได้ความกว้างของพัลส์คงที่ และความกว้าง
ของพัลส์นั้นจะขึ้นอยู่กับแอมพลิจูดของสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง
PWM นั้นโดยทั่วไปจะมีก ารสร้างลูก คลื่นสี่เหลี่ยม (Square
Wave) ออกมาโดยกาหนดคาบของสัญญาณ (Period) ให้สั้น ๆ ซึ่งปกติ
คาบจะจะมีค่าไม่เกิน 33 ms (30 Hz) สาหรับการทดลองทั่วไป และอาจมี
ค่าน้อยถึง 0.01 ms (100KHz) หรือน้อยกว่าในงานอุตสาหกรรมบางชนิด
หลักการสาคัญของ PWM คือการปรับเปลี่ยนความกว้างของลูกคลื่นใน
แต่ล ะคาบ โดยถ้าลูกคลื่นสั้นก็จะทาให้ แรงดันเฉลี่ยที่ออกมามีค่ าน้อย
และถ้าลูกคลื่นยาวแรงดันเฉลี่ยก็จะมีค่ามากขึ้ น จากรูปด้านล่าง V เฉลี่ย
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(เส้นสี ส้ม) จะสูงหรือต่านั้นขึ้นอยู่กับความกว้างของลูก คลื่น ซึ่งความ
กว้ า งของลู ก คลื่ น นี้ เรี ย กว่ า pulse width หรื อ Duty Cycle Pulse width
จะต้องน้อยกว่าค่าความยาวคาบเสมอ Duty Cycle จะมีหน่วยเป็น % ของ
ความยาวคาบ เช่ น ถ้ า คาบ = 10 ms และ Duty Cycle = 40% นั่ น
หมายความว่า Pulse width = 10ms * 0.4 = 4 ms เป็นต้น

มอเตอร์ (H-bridge drive motor) เพื่ อ ท าการควบคุ ม ความเร็ ว พั ด ลม
มอเตอร์ ซึ่งจะทาให้มอเตอร์พัดลมที่ขับไล่ความชื้นหมุนด้วยความเร็วที่
สอดคล้องกับค่าปริมาณความชื้นที่เกิดขึ้นภายในตู้อบ
ตารางที่ 1 ปริมาณความชื้นที่สัมพันธ์กับค่าความกว้างพัลส์

3. วิธีการดาเนินงานและการทดลอง

ปริมาณความชืน
้

ความกว้างพัลส์

(เปอร์เซนต์)

(%) Duty cycle

20 - 40

40

41 - 60

60

61 - 80

80

81 - 100

100

เริ่ม น ปรแกรม
ม ครคอน ทรลเลอรอ่ านค่าความ น
รวจ อบค่าค่ าความ น

ความ น
20 ง 40
(%)

ม่ ่

ความ น
41 ง 60
(%)

่
่

ัล 40%

ัล 60%

ม่ ่

ความ น
61 ง 80
(%)

ม่ ่

่
ัล 80%

ความ น
81 ง 100
(%)

ม่ ่

่
ัล 100%

มอเ อร ัดลมทางาน

รูปที่ 4 แผนผังการทางานของระบบ
จากรู ป ที่ 4 และตารางที่ 1 หลั ก การท างานของตู้ อ บแห้ ง
พลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมอุณหภูมิความชื้นด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
โดยใช้เทคนิคการควบคุมความเร็วพัดลมระบายอากาศภายใน เมื่อเริ่ม
การทางานไมโครคอนโทรลเลอร์จะทาการอ่านค่าความชื้นภายในตู้อบ
โดยจะน าค่ าความชื้ น ที่ อ่ านได้ ม าท าการประมวลผลเปรีย บเที ยบกั บ
ความเร็วของมอเตอร์พัดลมที่เหมาะสมโดยเมื่อมีความชื้นตั้งแต่ 20 ถึง 40
เปอร์เซ็นต์ไมโครคอนโทรลเลอร์จะทาการสร้างสัญญาณพัลส์ที่ค่าความ
กว้างของพั ล ส์ มีข นาด 40% (duty cycle) แล้วส่ งไปยัง วงจรขั บ เคลื่อ น
ม อ เต อ ร์ (H-bridge drive motor) เมื่ อ มี ค ว าม ชื้ น ตั้ งแ ต่ 41 ถึ ง 60
เปอร์เซ็นต์ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะทาการสร้างสัญญาณพัลส์ที่ค่าความ
กว้างของพั ล ส์ มีข นาด 60% (duty cycle) แล้วส่ งไปยัง วงจรขั บ เคลื่อ น
ม อ เต อ ร์ (H-bridge drive motor) เมื่ อ มี ค ว าม ชื้ น ตั้ งแ ต่ 61 ถึ ง 80
เปอร์เซ็นต์ไมโครคอนโทรลเลอร์จะทาการสร้างสัญญาณพัลส์ที่ค่าความ
กว้างของพั ล ส์ มีข นาด 80% (duty cycle) แล้วส่ งไปยัง วงจรขั บ เคลื่อ น
มอเตอร์ (H-bridge drive motor) และเมื่ อ ความชื้ น ตั้ ง แต่ 81 ถึ ง 100
เปอร์เซ็นต์ไมโครคอนโทรลเลอร์จะทาการสร้างสัญญาณพัลส์ที่ค่าความ
กว้างของพัลส์มีข นาด 100% (duty cycle) แล้วส่งไปยัง วงจรขั บเคลื่อน

4. ผลการทดลอง
1. ขั้ นตอนการทดสอบผลการดาเนิ น การทดลองตู้อ บแห้ ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้น ทาการทดลอง
โดยไมโครคอนโทรลเลอร์อ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นภายในตู้อบจาก
เซนเซอร์วัดอุณ หภู มิค วามชื้น DHT22 ทาการทดสอบอ่านค่ าอุณ หภู มิ
และความชื้นทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00น. ถึง 16.00น. แต่ละชั่วโมงทา
การอ่านค่า 5 ครั้ง ห่างกันทุก12 นาที แล้วทาการหาค่าเฉลี่ย ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นไม่มีการควบคุม
เวลา
(นาฬิกา)

อุณหภูมิ (องศา)

ความชื้น (เปอร์เซนต์)

ครั้ง
ที่1

ครั้ง
ที่2

ครั้ง
ที่3

ครั้ง
ที่4

ครั้ง
ที่5

เฉลี่ย

ครั้ง
ที่1

ครั้ง
ที่2

ครั้ง
ที่3

ครั้ง
ที่4

ครั้ง
ที่5

เฉลี่ย

9

39

38

40

41

40

40

16

15

16

17

15

16

10

45

44

46

45

45

45

17

16

16

15

17

16

11

48

49

50

51

50

50

18

17

19

18

17

18

12

54

55

54

56

55

55

20

21

22

21

20

21

13

55

56

55

54

56

55

22

21

23

21

22

22

14

54

56

55

56

54

55

21

23

24

23

21

22

15

53

53

54

52

52

53

20

21

22

21

21

21

16

50

52

51

50

52

51

20

20

19

21

21

20

17

48

45

46

45

44

46

19

20

18

19

18

19

อุณหภูมเิ ฉลี่ย (องศา)

50

ความชื้นเฉลี่ย (เปอร์เซนต์)
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2. ขั้ นตอนการทดสอบผลการดาเนิ น การทดลองตู้อ บแห้ ง
พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ที่ ค ว บ คุ ม อุ ณ ห ภู มิ ค ว า ม ชื้ น ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้เทคนิคการควบคุมความเร็วพัดลมระบาย
อากาศภายใน ทาการทดลองโดยไมโครคอนโทรลเลอร์อ่านค่าอุณหภูมิ
และความชื้น ภายในตู้อบจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้น DHT22 ทา
การทดสอบอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00 น.
ถึง 16.00 น. แต่ละชั่วโมงทาการอ่านค่า 5 ครั้ง ห่างกันทุก12 นาที แล้วทา
การหาค่าเฉลี่ย ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นที่มีการควบคุม
เวลา
(นาฬิกา)

อุณหภูมิ (องศา)

ความชื้น (เปอร์เซนต์)

ครั้ง
ที่1

ครั้ง
ที่2

ครั้ง
ที่3

ครั้ง
ที่4

ครั้ง
ที่5

เฉลี่ย

ครั้ง
ที่1

ครั้ง
ที่2

ครั้ง
ที่3

ครั้ง
ที่4

ครั้ง
ที่5

เฉลี่ย

9

41

41

42

40

42

41

16

17

17

16

18

17

10

54

52

54

53

55

54

18

19

18

17

19

18

11

63

62

64

63

64

63

20

22

21

21

20

21

12

65

65

64

65

66

65

22

21

23

22

23

22

6. กิ ิกรรมประกาศ

13

66

67

66

68

67

67

23

24

23

22

24

23

14

65

64

65

64

65

65

22

23

21

23

22

22

15

65

64

63

65

64

64

21

23

22

21

23

22

16

57

55

56

57

56

56

20

19

20

21

20

20

ขอแสดงความขอบคุ ณ แต่ ส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย
แห่งชาติ (วช.) ผู้สนับสนุนทุนวิจัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายผู้ให้
โอกาสและการสนับสนุนในการทาวิจัยในครั้งนี้รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ที่
จาเป็นในการทาวิจัยและสมาชิกภายในกลุ่มที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการทางานพร้อมทั้งร่วมฝ่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทาวิจัย

17

53

51

52

51

50

51

19

18

17

18

16

18

อุณหภูมิเฉลี่ย (องศา)

58

ความชื้นเฉลี่ย (เปอร์เซนต์)

20

5. รุปผลการทดลอง
จากการออกแบบตู้ อ บแห้ ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ค วบคุ ม
อุณหภูมิความชื้นด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้เทคนิคการควบคุม
ความเร็วพัดลมระบายอากาศภายใน สามารถสรุปผลการทดลองได้ ว่า
ตู้ อ บแห้ ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ ไ ม่ มี ก ารควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ค วามชื้ น มี
อุณหภูมิเฉลี่ยภายในตู้อบ 50 องศาเซลเซียส และมีความชื้นภายในตู้เฉลี่ย
19 เปอร์ เซนต์ และตู้ อ บแห้ ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ
ความชื้นด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้เทคนิคการควบคุมความเร็ว
พัดลมระบายอากาศภายใน มีอุณหภูมิเฉลี่ยภายในตู้อบ 58 องศาเซลเซียส
และมีความชื้นภายในตู้เฉลี่ย 20 เปอร์เซนต์ สามารถบอกได้ว่าตู้อบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมอุณหภูมิความชื้นด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
โดยใช้เทคนิคการควบคุมความเร็วพัดลมระบายอากาศภายใน สามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการต่อยอดการใช้
งานในด้านอื่นได้ในอนาคต

รูปที่ 5 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมอุณหภูมิความชื้นด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้เทคนิคการควบคุมความเร็วพัดลมระบาย
อากาศภายใน
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บทคัดย่ อ

1. ความเป็ นมาและความสาคัขอองปัขาา

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมการ
ทางานของเครื่ องปรับอากาศ สมาร์ ททีวี และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในครัวเรื อน
ด้วยการสั่งงานผ่านเว็บเบราเซอร์ โดยไม่ทาการดัดแปลงอุปกรณ์ ต่างๆ
ของเครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาคือ ไดโอดเปล่งแสงอิน
ฟาเรด, NodeMCU และ Raspberry Pi3 ModelB โดยทาการสร้างระบบ
ควบคุมด้วยเว็บไซต์และฐานข้อมูล มีการสั่งงานไปยัง NodeMCU เพื่อ
ควบคุ ม การท างานของไดโอดเปล่ ง แสงอิ น ฟาเรด ผลการวิ จ ัย พบว่ า
ไดโอดเปล่ ง แสงอิ น ฟาเรดสามารถท างานได้ดี จ ากการควบคุ ม ด้ว ย
NodeMCU ทั้งเครื่ องปรับอากาศและสมาร์ ททีวี โดยสามารถใช้งานแทน
รี โมทของอุปกรณ์ที่มีอยู่ และยังสามารถควบคุมการจ่ายไฟให้กบั อุปกรณ์
อื่นด้วย สวิตซ์ตดั -ต่อวงจรแบบอิเล็กทรอนิ กส์ได้เป็ นอย่างดี

Internet of Things (IoT) ตามนิ ยามของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ หรื อ ITU (International Telecommunication Union)
หมายถึง โครงข่ายสื่ อสารที่มีการเชื่ อมต่ออุปกรณ์สื่อสาร เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ยานพาหนะ หรื อวัตถุอื่น โดยอาศัยการฝังระบบอิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์
อุปกรณ์เซนเซอร์ และส่วนเชื่ อมต่อโครงข่าย ที่จะช่วยให้อุปกรณ์และวัตถุ
ดังกล่าว สามารถเก็บหรื อแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่างกันได้ (ITU, 2012)
ในการประยุกต์ใช้งาน คาว่า “Things” ใน Internet of Things นั้นสามารถ
มีความหมายครอบคลุมกว้างขวางตั้งแต่อุปกรณ์สื่อสารหลากหลายชนิ ด
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เช่น พัดลม ตูเ้ ย็น เครื่ องปรับอากาศ หม้อหุ งข้าวไปจนถึง
ระบบอากาศยาน แผงโซล่ าเซลล์วาล์วจ่ายน้ า ปั จจุบนั เทคโนโลยีก าร
สื่ อสารมีความทันสมัยมากขึ้นทาให้สามารถตอบสนองความต้องการใน
การใช้ชีวิตให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นได้ดว้ ยการควบคุมอุปกรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านระยะใกล้หรื อไกล โดยการนาอุปกรณ์ ต่างๆ
ภายในบ้านมาเชื่ อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์ เน็ต และควบคุมการทางาน
ของอุป กรณ์ ต่างๆ ด้วยความกังวลจากการตัดต่อหรื อดัดแปลงอุปกรณ์
ภายในเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้งาน
ในการพัฒนาระบบการควบคุมอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าให้สามารถควบคุม
การทางานได้ใ นรู ปแบบอื่ น ๆ ผูใ้ ช้งานส่ วนมากมี ค วามคิ ดเห็ น ว่าการ
ดัดแปลงอุป กรณ์ ต่างๆในเครื่ องใช้ไฟฟ้ าโดยการตัดต่อสายไฟนั้น อาจ
ส่ งผลในด้านลบต่ อการใช้ งานเครื่ องใช้ไฟฟ้ าได้ จึ งเป็ นผลลัพธ์ ที่ ไ ม่
สามารถทาให้ ค วบคุ มการทางานของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าได้ ทางผูว้ ิจ ัยจึ ง
เล็ ง เห็ น ปั ญ หานี้ น ามาพัฒ นาระบบการควบคุ ม การใช้ ง านของ
เครื่ องปรับอากาศ, สมาร์ ททีวี และ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ ใช้งานโดยตรงกับ
เต้าเสี ยบไฟฟ้ า โดยที่ ไม่ทาการดัดแปลงอุปกรณ์ ภายในเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ต่ างๆหรื อตัด ต่ อสายไฟเพื่ อคล่ อมการท างานของอุ ป กรณ์ ด้วยการใช้
ไดโอดเปล่ งแสงอิ นฟาเรด และ สวิตซ์ตดั -ต่อวงจรแบบอิเล็กทรอนิ กส์
ควบคุมการทางานโดย NodeMCU โดยมีการควบคุมการทางานโดยผูอ้ ยู่
อาศัยผ่านเว็บไซต์

คาสาคัญ: อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ ง, บ้านอัจฉริ ยะ, ควบคุมระยะไกล

Abstract
This research was proposed to develop a system to control
the operation of air conditioners, smart TVs and electrical appliances
which were control by wireless internet via a web browser. Without
altering the electrical any appliances, the tools used for development
consist of Infrared light emitting diodes, NodeMCU and Raspberry Pi3
ModelB by creating a control system with websites and databases
processed, with Raspberry Pi3 ModelB. Operate to NodeMCU. There
are all components has to control the operation of the Relay and
infrared emitting diodes. The results of the study were as follow that
Infrared light emitting diodes can work well with NodeMCU control
including air conditioners and smart TVs. This can be used instead of
the existing device’s remote control. And also control the power supply
to other devices with a Relay as well.
Keywords: Internet of Thing , Smart Home , Wireless Control
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2 เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วอ้ อง

2.3 แผงวงจรควบคุม NodeMCU

เนื้อหาในส่วนนี้ กล่าวถึงเทคโนโลยีหรื อนิ ยามเบื้องต้นที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ชิ้นนี้ ดังต่อไปนี้

เป็ นหนึ่ งอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการสร้ า งชิ้ น งาน Internet of
Things ที่ประกอบไปด้วย Development Kit และ Firmware ที่สามารถ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Lau ได้ ทาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น มาพร้ อมกับ
โมดู ล WiFi (ESP8266) ซึ่ งเป็ นหั ว ใจส าคัญ ในการใช้ เ ชื่ อมต่ อ กับ
อินเทอร์ เน็ตนัน่ เอง ตัวโมดู ล ESP8266 นั้นมี อยู่ดว้ ยกันหลายรุ่ น ตั้งแต่
เวอร์ ชัน แรกที่ เ ป็ น ESP-01 จนปั จ จุ บ ัน มี ถึ ง ESP-12 และที่ ฝั ง อยู่ใ น
NodeMCU เวอร์ ชันแรกนั้นก็เป็ น ESP-12 แต่ในเวอร์ ชันที่ 2 นั้นจะใช้
เป็ น ESP-12E แทน ซึ่ ง การใช้งานโดยรวมก็ ไม่ แ ตกต่ างกัน มากนัก
NodeMCU นั้นมี ลกั ษณะคล้ายกับ Arduino ที่มีพอร์ ต Input, Output
ติดตั้งมาในตัว สามารถเขี ยนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ I/O ได้โดยไม่
ต้องผ่านอุปกรณ์อื่นๆ และเมื่อไม่นานมานี้ ก็มีนกั พัฒนาที่สามารถทาให้
Arduino IDE ใช้งานร่ วมกับ Node MCU ได้ จึงทาให้ใช้ภาษา C/C++ ใน
การเขียนโปรแกรมได้ ทาให้สามารถใช้งานมันได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
NodeMCU สามารถทาอะไรได้หลายอย่างโดยเฉพาะเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับ
Internet of Things ไม่วา่ จะเป็ นการทา Web Server ขนาดเล็ก การควบคุม
การเปิ ดปิ ดไฟผ่าน WiFi และอื่นๆ

2.1 เทคโนโลยี Internet of Things (IoT)
การที่ สิ่ งต่างๆ ถู กเชื่ อมโยงเข้าสู่ โลกอิ น เทอร์ เ น็ ต ทาให้
มนุ ษย์สามารถสั่งการ ควบคุ ม ใช้งานอุ ป กรณ์ ต่างๆ ผ่านทางเครื อข่าย
อิ น เทอร์ เ น็ ต เช่ น การสั่ ง เปิ ด-ปิ ด อุ ป กรณ์ เ ครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ ารถยนต์
โทรศัพ ท์มื อถื อ เครื่ องมื อ สื่ อ สาร เครื่ อ งใช้สานัก งาน เครื่ องมื อ ทาง
การเกษตร เครื่ องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรื อน เครื่ องใช้
ในชีวิตประจาวันต่างๆ ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น โดยเทคโนโลยี
นี้จะเป็ นทั้งประโยชน์อย่างมหาศาล และความเสี่ ยงไปพร้อมๆ กันเพราะ
หากระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์และเครื อข่าย อินเทอร์ เน็ตไม่
ดีพอจะทาให้ผไู้ ม่ประสงค์ดีเข้ามากระทาการที่ไม่พึงประสงค์ต่ออุปกรณ์
ข้อมูลสารสนเทศ หรื อความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลได้ ดังนั้น การพัฒนา
ไปสู่ Internet of Things จึงมีความจาเป็ นต้องพัฒนามาตรการและเทคนิ ค
ในการรักษาความปลอดภัยไอทีควบคู่กนั ไปด้วย
บางแห่ งเรี ยก M2M ย่อมาจาก Machine to Machine คื อ
เทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ ชื่ อ มอุ ป กรณ์ ก ั บ เครื่ องมื อ ต่ า งๆ เช่ น
โทรศัพท์มือถื อรถยนต์ตู้เย็นโทรทัศน์แ ละอื่น ๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยการ
เชื่ อมโยงช่ วยให้สื่อสารกันได้ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตจากการคาดการณ์
ในปี ค.ศ. 2020 สิ่ งต่างๆ กว่าแสนล้านชิ้ นจะสามารถเชื่ อมต่อกันได้ดว้ ย
ระบบ IoT ซึ่งจะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคทัว่ ไปจะเริ่ มคุน้ เคยกับเทคโนโลยีที่ทา
ให้พวกเขา สามารถควบคุ มสิ่ งของต่างๆ ทั้งจากในบ้านและสานักงาน
หรื อจากที่ไหนก็ได้

2.2 แผงวงจรควบคุม Raspberry Pi
Raspberry Pi เป็ นแผงวงจรควบคุมคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กที่
สามารถเชื่อมต่อกับจอภาพ คียบ์ อร์ด และเมาส์ สามารถนามาประยุกต์ใช้
ในการทาโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิ กส์ การเขียนโปรแกรม หรื อเป็ น
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็ นการทางาน Spreadsheet
Word Processing ท่องอินเทอร์ เน็ต ส่ งอีเมล์ อีกทั้งยังสามารถเล่นไฟล์
วีดีโอความละเอียดสู ง (High-Definition) ได้อีกด้วย และสามารถรองรับ
ระบบปฏิบตั ิการลินุกซ์ (Linux Operating System) ได้หลายระบบ เช่ น
Raspbian (Debian) Pidora (Fedora) และ Arch Linux เป็ นต้น โดยติดตั้ง
บน SD Card แผงวงจรควบคุม Raspberry Pi นี้ ถูกออกแบบมาให้มี CPU
GPU และ RAM อยู่ภายในชิ ปเดี ยวกัน มี จุดเชื่ อมต่อ GPIO ให้ผูใ้ ช้
สามารถนาไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์อื่นๆ

2.4 อินฟาเรด (Infrared)
คลื่ นรังสี อินฟราเรดหรื อคลื่ นรังสี ค วามร้ อ น หรื อรังสี ใ ต้
แดงเป็ นคลื่ น แม่เหล็ก ไฟฟ้ า ชนิ ดหนึ่ ง แผ่มาจากดวงอาทิตย์ ถูกค้นพบ
โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ คือ Sir William Herschel ในปี 1800 จาก
การทดลองวัดอุณหภูมิของแถบสี ต่างๆ ที่เปล่งออกมาเป็ นสี รุ้งจาก ปริ ซึม
และพบว่าอุณหภูมิความร้ อนจะเพิ่มขึ้นตามลาดับและสู งสุ ดที่แถบสี แดง
การที่เขาเลื่ อนเทอร์ โมมิ เตอร์ จากแถบสี ที่ไม่สว่างไปยัง แถบสี แดง ซึ่ ง
เป็ นแถบสี ที่ สิ้ น สุ ด ของสเปกตรั ม และอุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ น เป็ น ล าดับ ซึ่ ง
ขอบเขตดังกล่าวนี้ เรี ยกว่า "อินฟราเรด" (ขอบเขตที่ต่ากว่าแถบสี แดง) ซึ่ ง
เป็ นคลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าที่ มี ค วามยาวของคลื่ น 700 นาโนเมตร ถึ ง 1
มิลลิเมตร ความถี่ในช่วง 1011 – 1014 เฮิ ร์ตซ์ มีคุณสมบัติไม่เบี่ยงเบนใน
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า ความถี่ ย่ิงสู งมากขึ้น พลังงานก็สูงขึ้ นตามไปด้วย
เป็ นคลื่ นที่มีความถี่ ถดั จากความถี่ ของสี แดงลงมา มนุ ษย์จึงไม่สามารถ
มองเห็นรังสี อินฟราเรด แต่สามารถรู้สึกถึงความร้อนได้

3. สถาปัตยกรรมและองค์ ประกอบอองระบบ
ในการพัฒ นาพัฒ นาระบบการควบคุ ม การท างานของ
เครื่ องปรับอากาศ สมาร์ ททีวี และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในครัวเรื อนนั้นต้องใช้
องค์ประกอบหลายส่ วนทางานร่ วมกัน ไม่ว่าจะเป็ นส่ วนของ ฮาร์ ดแวร์
ซอฟแวร์ หรื อเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้
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ส่ ว นที่ ห นึ่ งคื อ แอปพลิ เ คชั่น ซึ่ งพัฒ นาในรู ปแบบของ
เว็บไซต์ได้มีการออกแบบให้ใช้งานง่ายกับผูใ้ ช้มากที่สุด ในส่ วนนี้ ได้ทา
หน้าที่รับคาสั่งจากผูใ้ ช้และส่ งคาสั่งไปให้กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อ
เข้าสู่ กระบวนการทางานต่อไป ได้พฒั นาบน Raspberry Pi3 ModelB ที่
ติดตั้งโปรแกรมด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ และดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์
ส่ วนที่สองคือแอปพลิ เคชัน่ ซึ่ งได้มีการพัฒนาบนแผงวงจร
ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ในส่ วนนี้ ได้ทาหน้าที่ในการรับคาสัง่ จาก
ในส่วนแรกเพื่อนาคาสัง่ ไปทาการคานวนสัง่ การทางานให้กบั Relay หรื อ
ไดโอดเปล่ ง แสง โดยได้ใ ช้ ไ ลบรารี IRremoteESP8266 ควบคุ ม
ไดโอดเปล่งแสงอินฟาเรดที่มีการต่อวงจรไฟฟ้ าเรี ยบร้ อยแล้ว ในส่ วนที่
สองนี้ขอ้ มูลการส่ งค่าของรี โมท มีค่าที่แตกต่างกันไปจึงต้องมีการดักค่าที่
ได้จากรี โมทแต่ละประเภทก่ อน จึ งนาค่ าที่ ได้น้ นั มาใช้ต่อกับ การเขียน
โปรแกรมเพื่อส่งค่ารี โมทไปใช้งานกับอุปกรณ์

ผลการทดสอบการควบคุมเครื่ องปรับอากาศ โดยได้ทาการ
ทดสอบการ เปิ ด-ปิ ด เครื่ องปรั บอากาศ เพื่อดู ก ารทางานของอุปกรณ์
ผลลัพธ์สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ดี

รู ปที่ 4 ผลการทดสอบการควบคุมเครื่ องปรับอากาศ
ผลการทดสอบการควบคุ ม สมาร์ ท ที วี โดยได้ ท าการ
ทดสอบการ เปิ ด-ปิ ด โทรทัศน์ เพื่อดูการทางานของอุปกรณ์ ผลลัพธ์
สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ดี

รูปที่ 1 วงจรการเชื่ อมต่อIR Receive กับ ESP8266 Node MCU

รูปที่ 2 วงจรการเชื่อมต่อ NodeMCU กับ ไดโอดเปล่งแสงอินฟาเรด

4. ผลทีไ่ ด้ จากการพัฒนา
ผลการพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายใน
บ้านผ่านเว็บไซต์ดว้ ยเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ ง สามารถสั่งการ
ได้ดีพร้อมมีสญ
ั ลักษณ์บอกสถานะการใช้งาน

รูปที่ 3 โปรแกรมหลักในการควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า

รู ปที่ 5 ผลการทดสอบการควบคุมสมาร์ททีวี
ผลการทดสอบการใช้ ง านการควบคุ ม การท างานของ
เครื่ องปรับอากาศและสมาร์ ททีวี ทดแทนรี โมทด้วย NodeMCU สั่งการ
ไปยังไดโอดเปล่ งแสงอิ นฟาเรด โดยการทดสอบใช้งานด้วยกันจานวน
10 ครั้ ง ทุก ระยะ 1 เมตร 3 เมตร 5 เมตร และ 7 เมตร ผลจากการที่ได้
ทดลองและสามารถได้ใ ช้งานได้คื อ เครื่ องปรั บอากาศ ระยะ 1 เมตร
สามารถใช้งานได้จานวน 10 ครั้ง ระยะ 3 เมตร สามารถใช้งานได้จานวน
10 ครั้ ง ระยะ 5 เมตร สามารถใช้งานได้จานวน 7 ครั้ ง ระยะ 7 เมตร
สามารถใช้งานได้จานวน 5 ครั้ง สาหรับสมาร์ททีวี ระยะ 1 เมตร สามารถ
ใช้งานได้จานวน 10 ครั้ง ระยะ 3 เมตร สามารถใช้งานได้จานวน 10 ครั้ง
ระยะ 5 เมตร สามารถใช้งานได้จานวน 9 ครั้ง ระยะ 7 เมตร สามารถใช้
งานได้จานวน 8 ครั้ง
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เอกสารอ้ างอิง

รูปที่ 6 ผลการทดสอบจานวนการส่ งสัญญาณด้วยอินฟาเรด

[1] อรรถพล กัณหเวก, ความหมายของ Smart Home เข้าถึงได้จาก
https://www.arm.co.th/Knowledge.Aspx?id=2 สื บค้นเมื่อ กันยายน
2560.
[2] อลงกรณ์ พิมพ์พิณ, MEMS: Micro Electro Mechanical Systems
เข้าถึงได้จาก http://www.vcharkarn.com/varticle/41941 สื บค้นเมื่อ
กันยายน 2560.
[3] การรับส่ งข้อมูลด้วยแสงอินฟราเรด (Infrared: IR). เข้าถึงได้จาก
http://cpre.kmutnb.ac.th/esl/learning/index.php?article=ir-senderreceiver สื บค้นข้อมูลเมื่อ กันยายน 2560.
[4] ดร.ถิรพิรุฬห์ ทองคาวิฑูรย์. (2559). เทคโนโลยี Internet of Things
และข้อเสนอแนะในการบริ หารคลื่นความถี่ในประเทศไทย.
วารสารวิชาการกสทช.ประจาปี 2561, หน้า 167-194.

5. สรุป
ในงานวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษา ออกแบบและสร้างชุดต้นแบบใน
การควบคุ ม อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าประกอบไปด้ว ย การควบคุ ม ใน
รู ปแบบรี โมท การควบคุ มการจ่ ายกระแสไฟฟ้ า ประกอบไปด้วยการ
ทางานสองส่ วนคือ ส่ วนที่หนึ่ งพัฒนาโปรแกรมในรู ปแบบของเว็บไซต์
เพื่ อ ควบคุ ม การท างานไปยัง ส่ ว นของฮาร์ ด แวร์ ส่ ว นที่ ส องพัฒ นา
โปรแกรมบนแผงวงจรควบคุ ม ไมโครคอนโทรลเลอร์ เ พื่ อ ควบคุ ม
อุปกรณ์ โดยการทางานทุก ส่ วนนี้ ไม่ มีก ารตัด ต่อสายไฟหรื อดัด แปลง
อุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน ซึ่ งสามารถตอบข้อกังวลในเรื่ องของ
การดัดแปลงอุปกรณ์ ได้อย่างดี และยังสามารถส่ งผลต่ อการตัด สิ น ใจ
เลือกใช้วิธีการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าในรู ปแบบของ Internet of things ได้
เป็ นอย่างดี โดยที่ ยงั คงความทนทานของการใช้งานเครื่ องใช้ไฟฟ้ าได้
อย่า งปกติ จากผลการวิ จ ัย นี้ อาจจะมี จุ ด ด้ อ ยในส่ ว นของการดัก จับ
สัญญาณของรี โมทในแต่ละยี่ห้อที่มีขอ้ มูลแตกต่างกันออกไป อาจจะไม่
สามารถใช้ง านได้ค รบทุ ก ยี่ห้ อ และระยะทางในการส่ ง สั ญ ญาณไม่
สามารถสื่ อสารได้ในระยะไกล ผูว้ ิจยั แนะนาว่าควรติดตั้งอุปกรณ์ในการ
ส่ งสัญญาณให้ใ กล้ก ับ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าที่ สื่ อสารด้วยอิ นฟาเรด และการ
สื่ อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นอาจจะมีจุดด้อยในการสื่ อสารผ่านผูใ้ ช้บริ การ
อินเทอร์ เน็ตภายในครัวเรื อนที่ไม่สามารถปรับตั้งเราเตอร์ (Router)ให้ใช้
งานในรู ปแบบของบริ ดจ์(Bridge)ได้น้ ัน จะส่ งผลกระทบต่อการสื่ อสาร
เข้า ใช้ง านจากภายนอกเครื อข่ า ยได้ ผู ้วิ จ ัย แนะน าว่ า การใช้ ง านด้ว ย
Dynamic DNS จะเป็ นทางออกอี กวิธีหนึ่ งที่สามารถนามาแก้ไขปั ญหา
การสื่ อสารจากภายนอกเครื อข่าย และการปรั บ ตั้งให้ เราเตอร์ Forward
Port ไปยังพอร์ ตการสื่ อสารการใช้งาน Webserver ด้วยพอร์ ต 80 นั้นมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการสื่ อสารจากภายนอกเครื อข่ายด้วยเช่นกัน
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นาฬิ กาข้ อมือสาหรับช่ วยเหลือผู้สูงอายุ
Wrist Watch for Elder Assistant
ั น์ พรหมมี
ณัฐพร พรสวัสดิ์ ณัฐภัทร สมบูรณ์ สุข ดลวัฒน์ ณวิพนั ธ์ และ พิพฒ
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 ซอยฉลองกรุ ง 1 ถนนฉลองกรุ ง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุ งเทพฯ 10520 โทรศัพท์ 02-329-8324 E-mail: pipat.pr@kmitl.ac.th

บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ เป็ นการออกแบบอุปกรณ์ติดตามดูแล เฝ้ าระวังสุ ขภาพ
ของผูส้ ูงอายุแทนลูกหลานหรื อผูด้ ูแลจากระยะไกล โดยอุปกรณ์ถูกทาให้
อยูใ่ นรู ปแบบของนาฬิกาข้อมือ การทางานภาพรวมอุปกรณ์จะถูกควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Wemos D1 Mini เป็ นหน่ วยประมวลผลหลัก
อุปกรณ์ถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนของการประมวลผลที่นาฬิกาและ
ส่ ว นของการแจ้ง เตื อ นไปยัง ผู้ดูแ ล ในส่ ว นการประมวลผลที่ น าฬิ ก า
ได้แ ก่ ระบบตรวจจับ การล้ม ที่ ใ ช้ เ ซนเซอร์ ว ัด ความเร่ ง เชิ ง เส้ น และ
อัตราเร็ วเชิ งมุ มในการวิเ คราะห์ การกดปุ่ มขอความช่ วยเหลื อการแจ้ง
เตือนเวลากิ นยาด้วยรู ปกราฟิ กร่ วมกับ Buzzer และการวัดอัตราการเต้น
ของหัวใจด้วย Pulse Sensor หากพบความผิดปกติ เช่ น การล้ม นาฬิ กา
จะแจ้งเตือนไปยังผูด้ ู แล โดยการเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตไร้ สายแล้วแจ้งไป
ยังผูด้ ูแลผ่านแอปพลิเคชัน Line และ Blynk ซึ่ งสามารถตั้งเวลากินยาได้
ผ่านแอปพลิเคชันนี้
ค าส าคัญ : ตรวจจับ การล้ม , สัญ ญาณชี พ จร, แจ้ง เตื อ นเวลากิ น ยา,
ไมโครคอนโทรลเลอร์
Abstract

เนื่ องด้วยการดูแลผูส้ ู งอายุเป็ นเรื่ องที่สาคัญ และในยุคที่ผคู้ น
ต้องทางานมากขึ้นเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวจึงทาให้ไม่มีเวลาในการดูแล
ผูส้ ู งอายุในครอบครั ว การจ้างคนมาดูแลก็เป็ นการเพิ่มภาระทางการเงิ น
ในครอบครัวที่ตอ้ งจ่ายค่าจ้างเป็ นรายวันหรื อรายเดื อน ปั ญหานี้ จะยิ่งเป็ น
ปั ญหาใหญ่ข้ ึนสาหรั บครอบครัวขนาดเล็กที่ไม่ค่อยมี ญาติพี่น้องภายใน
บ้านเดี ยวกัน ผูส้ ู งอายุยิ่งอายุมากขึ้นก็มกั จะมีอาการหลงลืมตามมา ที่พบ
เป็ นประจาคือปั ญหาการลืมทานยาจึงทาให้ส่งผลต่อสุ ขภาพตนเอง และ
ผู ้สู ง อายุ ที่ อ าศัย อยู่ภ ายในบ้า นคนเดี ย วไม่ มี ค นคอยดู แ ลอาจจะเกิ ด
อุบตั ิเหตุได้ง่ายเช่ นการลื่ นล้ม เมื่อมีเหตุฉุกเฉิ นเนื่ องจากผูส้ ู งอายุอาจเกิ ด
เหตุก ารณ์ ไ ม่ ค าดคิ ด ได้ง่ ายเพราะการทางานของระบบประสาทและ
ร่ างกายเสื่ อมลง เราจึงคิดหาวิธีแก้ไขปั ญหานี้ โดยการจัดทาอุปกรณ์ชิ้นนี้
ขึ้นมาเพื่อช่วยดูแลผูส้ ูงอายุ และยังสามารตรวจจับชี พจรได้ การตรวจชี พ
จรบ่อยครั้งช่ วยให้สมารถตรวจการทางานของหัวใจในเบื้องต้นได้เพื่อ
ป้ องกันการเกิดสภาวะหัวใจล้มเหลวเฉี ยบพลัน

2. ทฤษฎีและหลักการทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 สัญญาณชีพ
สัญญาณชี พ (Vital sign) เป็ นค่าที่ บ อกว่า ยังมี ชี วิตอยู่ห รื อไม่
นอกจากนี้ ยงั สามารถบอกถึ งความผิด ปกติ ของร่ างกาย โดยทัว่ ไปทาง

This article describes a design of an elder assisting

การแพทย์จะใช้สัญญาณชี พเพื่อประเมินกาทางานของหัวใจ ปอด และ

watch based on monitor and surveillance functions. The

สมอง ซึ่งเป็ นการประเมินผูป้ ่ วยในเบื้องต้น ค่าของสัญญาณชี พของแต่ละ

proposed watch is controlled by Wemos D1 mini as a main
microcontroller. The proposed watch divides for two parts,

คนจะมีค่าไม่เท่ากันซึ่งจะขึ้นอยูก่ บั อายุ เพศ หรื อในขณะพักหรื อหลังจาก

internal watch subsystems and communication subsystems.

การเคลื่อนไหว โดยสัญญาณชีพสามารถวัดได้จาก

Accelerometer sensor is used to monitor and process elder
fallen incident with also has emergency button. The medicine
scheduling alarm functions are given by user and alerting by
graphically display and buzzer. Heart rate monitoring is also
provided and inform to caregiver by using WiFi based on LINE
and Blynk applications.
Keywords: Fall Detection, Heart rate, Scheduling of medicine,

1.) ชี พจร หรื อ อัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่ งอัตราการเต้นของหัวใจ
ในคนปกติจะอยูท่ ี่ประมาน 60-100 ครั้งต่อนาที
2.) อัตราการหายใจ วัดจากการขยายตัวของช่ องอก ประมาน 12-18
ครั้งต่อนาที
3.) ความดัน โลหิ ต ตรวจจากเครื่ อ งวัด โดยค่ า จะอยู่ที่ ประมาน
90/60-120/80 มิลลิเมตรปรอท

Microcontroller
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4.) อุณหภูมิร่างกาย โดยปกติค่าจะอยู่ประมาน 37 องศาเซลเซี ยส
บวกลบ 0.5 องศาเซลเซียส

2.2 หลักการทางาน Blynk Applications
Blynk Server เป็ น IoT CLOUD ซึ่ งจะรับค่าจาก IoT Node
หรื อตัวอุปกรณ์ IoT โดยเชื่ อมต่อผ่านอินเทอร์ เน็ตสามารถส่ งข้อมูลหากัน
ได้โดยตรง ทาให้ก ารเชื่ อมต่ อระหว่างอุ ป กรณ์ ก ับ แอปพลิ เ คชัน บน
สมาร์ ท โฟนสามารถท าได้ อ ย่า งง่ า ยและสามารถใช้ ง านได้ ทุ ก ที่ ที่ มี
อินเทอร์เน็ต

บล็อกไดอะแกรมการทางานของนาฬิ ก าสาหรั บช่ วยเหลื อผูส้ ู งอายุดัง
แสดงในรู ปที่ 1 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Wemos D1 Mini เป็ นอุปกรณ์
ประมวลผลหลัก ใช้ ชิ ป ESP-8266EX ในการเชื่ อ มต่ อ สั ญ ญาณ
อินเตอร์ เน็ตไร้สาย ความถี่ 2.4 GHz โดยรับค่าจาก Accelerometer and
Gyroscope สาหรับตรวจจับการล้มในผูส้ ูงอายุ ปุ่ มกดขอความช่วยเหลือที่
สามารถแจ้งเตื อนไปยังแอปพลิ เคชัน Line และ แอปพลิ เ คชัน Blynk
ภายใต้ลิ ข สิ ท ธิ์ ของ MIT ที่ ส ามารถใช้ ไ ด้ บ นสมาร์ ท โฟนทั้ง
ระบบปฏิบตั ิการ iOS และ Android ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต

2.3 อุปกรณ์ หลักทีใ่ ช้ งาน
โมดูล Heart Rate Pulse Sensor ใช้ในการวัดอัตราการเต้นของ
หัวใจหรื อชีพจร โดยมีหลักการทางานคือ Light Photo sensor จะตรวจจับ
แสงสี แดงที่สะท้อนจากผิวหนังบริ เวณที่มีหลอดเลือดแดงอยู่
GY-521 เป็ นโมดูล Accelerometers และ Gyroscope สามารถ
ทาร่ วมกันทั้ง 2 อย่างได้ใ นเวลาเดี ย วกัน ในการนาไปใช้งานสามารถ
ตรวจสอบทิศทางการเคลื่อนที่ได้ และ สามารถตรวจสอบความเร็ วในการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางของแกน XYZ ได้เช่นกัน
บอร์ ด Wemos D1 mini เป็ นบอร์ ดที่พฒั นา ESP8266 โดย
สามารถใช้งานได้เหมือนกับ NodeMCU สามารถใช้งาน Arduino IDE
ในการพัฒนาโปรแกรมได้ สามารถเชื่ อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ผ่านพอร์ ต
USB ได้โดยตรง
OLED (Organic Light-Emitting Diode) เป็ นจอแสดงผล
กราฟฟิ กที่สร้างจากวัสดุสารกึ่ งตัวนาอินทรี ย ์ (Organic Semiconductor)
โดยลักษณะของ OLED จะเป็ นชั้นบางๆที่ อยู่ระหว่างขั้วบวก (Anode)
และ ขั้วลบ (Cathode) มีความหนาแน่ นน้อยและเบา ใช้กาลังไฟฟ้ าที่ต่า
สามารถเปล่ ง แสงได้ เ มื่ อ มี ไ ฟฟ้ าไหลผ่ า น เรี ยกกระบวนการนี้ ว่ า
อิเล็คโทรลูมิเนเซนส์ (Electroluminescence)
Buzzer บลัซเซอร์ คือ ลาโพงแบบแม่เหล็กหรื อ แบบเปี ยโซที่
มีวงจรกาเนิ ดความถี่ (oscillator) อยู่ภายในตัว ใช้ไฟเลี้ ยง 3.3 - 5V
สามารถสร้างเสี ยงเตือนหรื อส่ งสัญญาณที่เป็ นรู ปแบบต่างๆ
Blynk เป็ นแอปพลิ เคชันที่ใช้สาหรั บอุปกรณ์ IoT ซึ่ งเป็ น
แอปพลิ เคชั่นสาเร็ จรู ปสามารถนามาใช้งาน โดยไม่ตอ้ งเขี ยนแอปใดๆ
โดย Blynk เป็ นซอฟต์แวร์แบบ Open Source สามารถใช้งานได้ฟรี ไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย สามารถเชื่ อมต่ออุปกรณ์ ต่างๆ กับอินเทอร์ เน็ ตเช่ น ESP8266,
ESP32, NodeMCU หรื อ Raspberry Pi รองรับระบบ IOS และ Android

3. การออกแบบและสร้ าง
3.1 การออกแบบและโครงสร้ างโดยรวม
ผูจ้ ดั ทาได้ออกแบบให้ ผสู้ ู งอายุสามารถใช้งานได้โดยง่ายไม่
ซับซ้อน การทางานของนาฬิ ก าข้อ มื อสาหรั บ ช่ วยเหลื อผูส้ ู งอายุ โดย

รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของนาฬิกาสาหรับช่วยเหลือผูส้ ูงอายุ
จอแสดงผลของนาฬิกาจะแสดงเวลามาตรฐาน (GMT+07:00)
Asia/Bangkok พร้ อมทั้งสามารถแจ้งเตื อนการกิ นยาได้เมื่อถึ งเวลา โดย
ผู้ใ ช้ ส ามารถตั้ง เวลาแจ้ ง เตื อ นได้ 4 เวลา ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น Blynk
นอกจากนี้ ยงั สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้โดยการหมุนข้อมื อ
เพื่อทาการวัด นาฬิ กาสาหรับช่ วยเหลื อผูส้ ู งอายุน้ ี จะเปิ ดการทางานโดย
อัตโนมัติเมื่อมีพลังงานในแบตเตอรี่ ซึ่ งสามารถชาร์ จไฟให้แบตเตอรี่ ได้
โดยใช้สาย Micro USB Type B

3.2 การทางานของนาฬิ กาสาหรับช่ วยเหลือผู้สูงอายุ
การทางานของนาฬิกาข้อมือสาหรับช่วยเหลือผูส้ ู งอายุ เริ่ มต้น
จากการเปิ ด WiFi และ ติดต่อระบบ Blynk Server เพื่อเริ่ มต้นในการตั้ง
เวลาให้ ต รงกับ ฐานเวลาในเครื อ ข่ า ย และ ท างานในโหมดประหยัด
พลังงานโดยปิ ด WiFi แต่มีการทางานตรวจสอบการล้ม แจ้งเตือนกิ นยา
และ ตรวจวัดชี พจร หากถึ งช่ วงเวลาการกิ นยา ระบบจะแจ้งเตื อนผ่าน
หน้าจอและระบบสัน่ ของนาฬิกา ให้ผสู้ ูงอายุได้รับรู้ เมื่อผูส้ ูงอายุหยุดการ
เคลื่อนไหว นาฬิกาจะทาการวัดชี พจร ซึ่ งหากพบความผิดปกติจะทาการ
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เปิ ด WiFi และแจ้งเตือนเหตุการณ์ ผ่านทาง Line Notify และ ถ้ากรณี มี
การตรวจจับการล้ม จะทาการเปิ ด WiFi และแจ้งเตือนเหตุการณ์ผ่านทาง
Line Notify เช่นเดียวกัน ดังแสดงใน Flowchart รู ปที่ 2

จากการจาลองการล้มพบว่าเมื่อนาค่าความเร่ ง Ax, Ay, Az
และความเร็ วเชิ งมุม Gx, Gy, Gz มาหาค่าแอมพลิจูดของ AM และ GM
พบว่าในการล้มทั้ง 3 ท่านั้นค่า AM จะอยูท่ ี่มากกว่าเท่ากับ 2 และค่า GM
จะอยู่ที่มากกว่าเท่ากับ 255 จึ งนามากาหนดเป็ นค่า Threshold ในการ
ตัดสิ นใจการล้ม ถ้าเข้า Loop การตัดสิ นใจ แล้วอีก 10 วินาทีจะตัดสิ นใจ
อีกว่าล้มหรื อไม่ ถ้าไม่ลม้ จะออก Loop ไปแต่ถา้ ล้มจะไปเข้า Loop การ
ล้ม โดยจากการจาลองการล้มเมื่อล้มแล้วจะนอนนิ่ งหรื อขยับไปขยับมา
เล็กน้อยพบว่า ค่า AM จะไม่เกิ น1 และค่า GM จะไม่เกิ น 70 ถ้าค่า AM,
GM เป็ นไปตามนี้ Buzzer จะดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 2 ผังภาพรวมการทางานของนาฬิกาสาหรับช่วยเหลือผูส้ ูงอายุ

รู ปที่ 4 ตั้งเวลารับประทานยา

4. ผลการทดลอง
4.1 การวิเคราะห์ และการจาลองการล้ ม
เขียนโปรแกรมควบคุม การใช้งานและแสดงผลค่ าที่ได้จาก
โมดูล GY-521 สาหรับใช้ในการวิเคราะห์ตรวจจับการล้มในผูส้ ูงอายุผ่าน
โมดูลบลูทูธ HC-05 แสดงค่าที่ วดั ได้ผ่าน Serial Monitor โปรแกรม
Arduino IDE ความเร่ งเป็ น Ax, Ay, Az ความเร็ วเชิ งมุมเป็ น Gx, Gy, Gz
และแอมพลิ จูดเป็ น AM และ GM สังเกตค่าจาก Serial monitor แล้ว
บันทึกลงตารางและนาไปพล็อตกราฟ โดยจะจาลองการล้มจานวน 3 ท่า
คือ ล้มตรง ล้มหงายไปข้างหลัง ล้มคว่าไปข้างหน้า แล้วสังเกตค่า AM
และ GM เพื่อกาหนดเป็ นค่า Threshold

4.2 การตั้งเวลากินยาและแจ้ งเตือนกินยา
Blynk เป็ นแพลตฟอร์ มที่สามารถใช้ได้กบั สมาร์ ทโฟนทั้งใน
ระบบปฏิ บตั ิ การ iOS และ Android โดยการควบคุ ม การใช้งานผ่าน
โปรแกรม Arduino ผ่านทางเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต WiFi สามารถกาหนด
กราฟิ กรู ปแบบการใช้งานได้เอง โดยฟั งก์ชนั การทางานจะอยูใ่ นรู ปแบบ
ของวิดเจ็ตในการใช้งานสามารถตั้งเวลาแจ้งเตือนกิ นยาไปยังนาฬิกาได้ 4
เวลาดังแสดงในรู ปที่ 4 โดยต้องตั้งเป็ นช่ วงเวลาในการแจ้งเตือน พร้ อม
ทั้งยังสามารถเลือกวันที่ตอ้ งการที่จะแจ้งเตือนได้ ซึ่งโดยปกติแล้วสาหรับ
การแจ้งเตื อนการกิ น ยาจะต้องเลื อกให้ แ จ้งเตื อนทุ กวัน นอกจากนี้ ใ น
แอปพลิ เ คชัน ยัง มี จ อแสดงผลเพื่ อ ยื น ยัน การตั้ง เวลา เมื่ อ ตั้ง เวลาใน
แอปพลิเคชันเสร็ จเรี ยบร้อย ตัวนาฬิกาจะได้รับข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อ
นาฬิ ก าท างานในครั้ งแรก แต่ห ากจะท าการเปลี่ ยนแปลงเวลาการแจ้ง
เตือนกินยาจาเป็ นต้องกดปุ่ มรี เซ็ตที่นาฬิกาเพื่อทาการอัพเดทข้อมูลใหม่

4.3 ปุ่ มกดขอความช่ วยเหลือ

รู ปที่ 3 แจ้งเตือนการล้ม

ปุ่ มกดขอความช่วยเหลื อเป็ นตัวช่วยเสริ มสาหรับผูส้ ู งอายุ ใน
กรณี ที่ มี เ หตุ ก ารฉุ ก เฉิ น เกิ ด ขึ้ น และผู ้สู ง อายุต้อ งการคาวมช่ ว ยเหลื อ
ผูส้ ู งอายุสามารถกดปุ่ มนี้ เพื่อขอความช่ วยเหลื อดังแสดงในรู ปที่ 5 โดย
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ระบบจะทาการเชื่ อมต่อสัญญาณอินเตอร์ เน็ตไร้ สายแล้วแจ้งเตือนไปยัง
ผูด้ ูแลดังแสดงในรู ปที่ 6 ในการทางานของปุ่ มกด ไมโครคอนโทรลเลอร์
จะใช้ขา D7 ในการรับค่าสถานะจากปุ่ มกดเป็ น Low ในสถานะปกติ และ
เป็ น High เมื่อมีการกดปุ่ มขอความช่วยเหลือซึ่ งจะเป็ นการเชื่ อมต่อไฟ 5V
จากไมโครคอนโทรลเลอร์ กบั ขา D7

4. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโทรคมน าคม สถาบั น
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ลาดกระบัง ที่ อ นุ เ คราะห์ เ ครื่ องมื อ และ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดทา และ ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องทุกท่านที่คอย
ช่วยเหลือ ผูจ้ ดั ทารู ้ สึกซาบซึ้ งในความกรุ ณาและปรารถนาดี ของทุกท่าน
เป็ นอย่างเป็ นอย่างยิง่ จึงกราบขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้

5. สรุป

รู ปที่ 5 ปุ่ มกดขอความช่วยเหลือ

รู ปที่ 6 แจ้งเตือนผ่าน Line Notify เมื่อกดปุ่ มขอความช่วยเหลือ

4.3 การวัดอัตราการเต้ นของหัวใจ
นาฬิกาสาหรับช่วยเหลือผูส้ ู งอายุสามารถวัดอัตราการเต้นของ
หัวใจได้ดว้ ยการใช้ Pulse Sensor จากการเปลี่ยนแปลงของแสง LED ที่
สะท้อนกลับมาจากหลอดเลือดขณะหดและขยายตัว ค่าที่ได้เป็ นข้อมูล
แบบอนาล็อกจะเชื่ อมต่อกับขา A0 ของไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยจ่าย
ไฟเลี้ยง 3.3 V จากขา D5 ให้แก่ Pulse Sensor เพื่อเปิ ดการใช้งานและจะ
ทาการวัดที่ นิ้ วมื อ เพื่อ ความแม่ น ยา ค่ า ที่ ได้จากการวัด จะแสดงผลใน
หน่ วย bpm (beats per minute) ดังแสดงในรู ปที่ 7 โดยระบบวัดสัญญาณ
ชี พทุกครั้ งเมื่ อตรวจสอบพบว่าผูส้ ู งอายุหยุดการเคลื่ อนไหว และ หาก
พบว่าผูส้ ูงอายุมีอตั ราการเต้นของหัวใจผิดปกติ นาฬิกาจะแจ้งเตือนไปยัง
ผูด้ ูแลผ่านแอปพลิเคชัน Line Notify และ Blynk

งานวิ จ ัย นี้ เป็ นการออกแบบ และ สร้ า งอุ ป กรณ์ ส าหรั บ
ช่ วยเหลื อผูส้ ู งอายุซ่ ึ งได้เ รี ยนรู้ และศึ กษาถึ งหลัก การทางานของบอร์ ด
Wemos D1 Mini, Pulse Sensor, โมดูล GY-521, หน้าจอ OLED, การใช้
งานโปรแกรม Arduino IDE มาสร้ างอุปกรณ์ช่วยเหลือผูส้ ู งอายุให้อยูใ่ น
รู ปแบบของนาฬิ กาข้อมื อโดยเริ่ มจากการออกแบบไดอะแกรมของการ
ทางานของอุปกรณ์ช่วยเหลือผูส้ ู งอายุ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้สามารถ
ตรวจจับ การล้ ม และปุ่ มกดขอความช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งมี โ หมดประหยัด
พลัง งานให้ ก ับ อุ ป กรณ์ เ มื่ อ ผู้สู ง อายุย งั ไม่ ป ระสบปั ญ หา หากพบว่ า
ผูส้ ูงอายุประสบปัญหาการล้มหรื อกดปุ่ มขอความช่วยเหลืออุปกรณ์จะเข้า
สู่ โหมดการทางานปกติและเชื่ อมต่อ WiFi อัตโนมัติ และ ส่ งสัญญาณแจ้ง
เตือนไปยังผูด้ ูแลผ่านแอปพลิ เคชัน Line Notify และ Blynk อีกทั้งยัง
สามารถแจ้งเตือนกิ นยาและตรวจวัดอัตราการเต้น ของหัวใจได้ โดยการ
ทางานภาพรวมจะถูก ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ แ ละใช้โมดู ล
GY-521 ในการวิเคราะห์การล้ม โดยในตัวอุปกรณ์จะมี Buzzer แจ้งเตือน
เมื่อถึงเวลากินยา

เอกสารอ้ างอิง
[1] พงษ์พนั ธ์ สมแพง และคณะ. “ระบบตรวจจับการล้มแบบ 2 มิติดว้ ย
Bluetooth Accelerometer Sensor.” วิทยานิพนธ์, สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม คณะวิทยาลัยนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,
2558.
[2] จันทนิภา กาญจนนพวงศ์ และคณะ. “ระบบตรวจจับพฤติกรรมการ
หกล้มโดยใช้เซ็นเซอร์ วดั ความเร่ งแบบ3แกน.” วิทยานิ พนธ์, สาขา
วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี , 2556
[3] กทปส. (2561). Smart home for Elderly People. สื บค้นเมื่อวันที่ 17
กันยายน 2561, จากhttps://smartcity.kmitl.io/smart-living-smarthome-for-elderly-people/
[4] Blynk Application. (2561). Blynk Application. สื บค้นเมื่อวันที่ 20
กันยายน 2561, จาก http://docs.blynk.cc/.

รู ปที่ 7 แสดงการวัดอัตราการเต้นของหัวใจและอุปกรณ์สวมนิ้วมือ
11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน”

บทความวิจยั
395

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
11th ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand

ช้ อนรักษาความเสถียรสาหรั บผู้ป่วยโรคพาร์ กนิ สั น
Self-Stabilizing Spoon for Parkinson’s Patient
ณรงค์ศักดิ์ มโนสิทธิชัย กรวิชญ์ เชื้อทอง กัญญารัตน์ คาราม กุลสตรี จีราพันธุ์
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 ซอยฉลองกรุ ง 1 ถนนฉลองกรุ ง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุ งเทพฯ 10520 โทรศัพท์ 02-329-8324 E-mail: telecom@kmitl.ac.th

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการออกแบบและจัดทาช้อนรั กษาความ
เสถียรสาหรับผูป้ ่ วยโรคพาร์ กินสันเพื่อช่วยให้ผปู ้ ่ วยสามารถรับประทาน
อาหารได้ด้ว ยตนเอง และเป็ นอี ก ทางเลื อ กหนึ่ งที่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า กว่ า
ผลิตภัณฑ์ชอ้ นสาหรับผูป้ ่ วยโรคพาร์ กินสันที่มีวางจาหน่ ายในท้องตลาด
เป็ นอย่างมาก ในด้านการทางานของช้อนนั้น เกิ ด จากการประมวลผล
ความเร่ งและความถี่ การสั่น รวมถึ งการเอี ยงของปลายช้อนที่ เซนเซอร์
GY-521 ตรวจจับได้ดว้ ยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano และนามา
สร้างการสัน่ ของช้อนและความเอียงของช้อนให้หกั ล้างกับความถี่ การสั่น
และความเอี ยงของมื อ ซึ่ งจะทาให้ผูป้ ่ วยพาร์ กิน สัน สามารถตัก อาหาร
รับประทานเองได้

ได้บ่อยก็คือ “โรคพาร์ กินสัน” อาการที่เห็นได้ชดั ของโรคนี้ คือ อาการสั่น
(Tremor) ตามมือและเท้าเป็ นส่ วนมาก ผูป้ ่ วยจะลาบากในการเคลื่อนไหว
อวัยวะดังกล่ า ว โดยปั ญหาหลัก ที่ พ บในชี วิต ประจ าวันของผูป้ ่ วยที่ มี
อาการสั่น คื อ การรั บประทานอาหาร จากปั ญหานี้ จึงสนใจศึก ษาและ
จัด ท า “ช้ อ นรั ก ษาความเสถี ย รส าหรั บ ผู ้ป่ วยโรคพาร์ กิ น สั น (SelfStabilizing Spoon For Parkinson’s Patient ) ” โดยควบคุมการทางาน
ของช้อนด้วยบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano ที่รับข้อมูลจาก
เซนเซอร์ GY-521 มาประมวลผล เพื่อช่วยให้ผปู ้ ่ วยสามารถรับประทาน
อาหารด้ว ยตนเองได้ส ะดวกมากยิ่งขึ้ น และเป็ นอี ก ทางเลื อกหนึ่ งที่ มี
ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า กว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ช้ อ นส าหรั บ ผู ้ป่ วยโรคพาร์ กิ น สั น ที่ มี ว าง
จาหน่ายในท้องตลาด

คาสาคัญ: ความเสถียร, พาร์ กินสัน, เซนเซอร์ GY-521, Arduino Nano

2. ทฤษฎีและหลักการทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 อาการสั่นของผู้ป่วยโรคพาร์ กนิ สัน

Abstract

อาการหลัก ที่ ข องผูป้ ่ วยโรคพาร์ กิ น สัน [1] คื อ อาการสั่น
ในช่วงพัก (Resting tremor) ที่นิ้วมือ เรี ยกลักษณะของอาการสั่นว่า “Pillrolling” คือ เหมือนผูป้ ่ วยกาลังปั้ นยาลูกกลอนอยู่ จะมีอาการสั่นมากขณะ
อยูน่ ิ่ งๆ ประมาณ 4-8 ครั้งต่อวินาที และเมื่อเกิ ดความเครี ยดอาการสั่นจะ
แรงขึ้ นแต่ความถี่ ยงั คงเท่าเดิ ม แต่อาการสั่น จะหายไปหรื อน้อยลงเมื่ อ
เคลื่ อนไหว หรื อนอนหลับ นอกจากนี้ ยงั มี อาการที่ ร่างกายมี สภาพแข็ง
เกร็ ง (Rigidity) มีอาการสะดุดเป็ นจังหวะๆ จากอาการข้างต้นทาให้เกิ ด
ปั ญ หาหลัก ในการด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวัน คื อ การใช้ช้อ นรั บ ประทาน
อาหาร มือจะเกิ ดอาการสัน่ ทาให้อาหารกระเด็นหกออกจากช้อนได้ง่าย
ซึ่ งความลาบากจะขึ้ นอยู่กบั ความรุ นแรงของอาการสัน่ ของผูป้ ่ วยแต่ละ
ราย ซึ่งต้องเลือกใช้ช้อนที่มีลกั ษณะเฉพาะโดยตรง ปั จจุบนั มีจาหน่ ายใน
ท้องตลาดแล้วแต่มีราคาสูง

This paper presents a design and implementation of
self-stabilizing spoon for Parkinson’s patient. It can be helping
their patients to help themselves and is an alternative to
produce a low-cost in-house medical instrument product. The
operation is defined for 2 parts, input and output. Input
vibration and tilt signals are received by from a Parkinson's
hand by using accelerator sensor. The signal has processed by
Arduino Nano and generated the compensated vibration and tilt
signals to cancel the input signal. The spoon would be stabled
that helps Parkinson’s people to be more convenient life.

Keywords:

Self-stabilizing, Parkinson’s patient, Accelerator

sensor, Arduino Nano

2.2 กลไก Scotch Yoke
1. บทนา
ปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยเริ่ มก้ า วเข้า สู่ สั ง คมผู ้สู ง อายุ ปั ญ หา
สุ ขภาพของสังคมผูส้ ู งอายุ คื อ ผูท้ ี่ มีอายุม ากขึ้น โอกาสเสื่ อมของเซลล์
สมองก็จะยิง่ มากตามไป โดยหนึ่ งในโรคที่เกิดจากเซลล์สมองเสื่ อมที่พบ

กลไก Scotch Yoke เป็ นกลไกที่เปลี่ยนลักษณะการเคลื่อนที่
แบบวงกลม ให้ เ ป็ นการเคลื่ อนที่ แ บบเชิ งเส้ น [2] คื อ การเคลื่ อนที่
ลักษณะขึ้นลง หรื อ เดินหน้าและถอยหลัง ตามที่แสดงดังรู ปที่ 1 กลไกนี้
ถูกใช้ในการสร้ างแบบจาลองการสั่นของมื อ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
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ท างานของมอเตอร์ และช่ ว ยรั ก ษาสภาพการใช้ง านของมอเตอร์ ใ ห้
ยาวนานยิง่ ขึ้น

ความเร็ ว และทิศทางของ DC Motor เพื่อควบคุมให้ปลายช้อนขยับขึ้นลง
ในทิศทางสวนกับมือที่ความถี่เดียวกัน ทาให้ปลายช้อนสัน่ ตามมือน้อยลง
และสามารถรักษาเสถียรภาพได้

Arduino Nano

L293D Driver IC

GY-521
DC Motor

รู ปที่ 1 กลไก Scotch Yoke

Lithium Battery

2.3 การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ ด้วยความกว้ างพัลส์ ของ
สัญญาณ
ค่าที่ใช้ปรับความกว้างของสัญญาณอยูร่ ะหว่าง 0 – 255 เป็ น
ค่า Analog ซึ่ งคานวณได้จากค่า Duty Cycle หรื อค่าความกว้างพัลส์
(Pulse Width) ที่ตอ้ งการซึ่ งจะสอดคล้องกับความถี่ในการสัน่

2.4 การควบคุม DC Motor ด้ วย L293D driver IC
ไอซี L293D เป็ นอุปกรณ์ที่มีวงจร H-Bridge [3] อยูภ่ ายในใช้
ควบคุ ม ความเร็ วและทิ ศ ทางของ DC Motor [4] ใช้ง านร่ ว มกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไอซี มีขนาดเล็กและง่ายต่อการใช้งาน

Anti - Vibration
and Elevation
Self-Stabilizing Spoon

รู ปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมของช้อนรักษาความเสถียร
ที่ปลายช้อนใช้เซนเซอร์ GY-521 อีกตัวเพื่อตรวจจับการรักษา
เสถียรภาพของปลายช้อนและส่งค่าไปคานวณเพื่อควบคุมการทางานของ
ช้อนต่อไป

3.1 การออกแบบกลไกเครื่องจาลองการสั่น

2.5 อุปกรณ์ หลักทีใ่ ช้
Arduino Nano 3.0 มีขนาดเล็ก และมีราคาถูกเหมาะกับวงจรที่
มีพ้นื ที่จากัด ใช้เป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทางานของช้อน
Accelerometers & Gyroscope GY-521 Module (MPU6050)
หรื อ เซนเซอร์ GY-521 ใช้วดั ความเร่ งหรื อความเอี ยงโดยอิงจากค่าแรง
โน้มถ่วงของโลก จากนั้นส่ งค่าให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ดว้ ย I2C
Micro DC Gear Motor เป็ นมอเตอร์ กระแสตรงที่มี ขนาดเล็ก
และมีการทดความเร็ ว ซึ่ งจะช่วยสร้างแรงบิดให้สูงขึ้น
Infrared Reflectance Sensor (TCRT5000) เป็ นโมดูลตรวจจับ
วัตถุระยะใกล้ ใช้อุปกรณ์น้ ี ในการวัดการสั่นขึ้นลงของเครื่ องจาลองการ
สัน่ ของมือเปรี ยบเทียบกับผลที่ได้จากค่าที่วดั ได้จาก GY-521

จากรู ปที่ 3 แสดงชุ ดกลไกเครื่ องจาลองการสั่นที่ สร้ างโดย
วิธีการ 3D Print และออกแบบชุดกลไก รวมถึ งจาลองการทางานของ
กลไกดังกล่าวด้วยโปรแกรม Solidworks 2016 [5]

3. การออกแบบและการจัดทา

3.2 การตรวจจับความถี่การสั่นด้ วยเซนเซอร์ GY-521

จากรู ปที่ 2 แสดงบล็อกไดอะแกรมของช้อนรักษาความเสถียร
สาหรับผูป้ ่ วยโรคพาร์ กินสัน โดยออกแบบช้อนให้ สามารถขยับขึ้นลง
โดยควบคุมระบบการทางานของช้อนด้วยบอร์ ด Arduino Nano และใช้
เซนเซอร์ GY-521 ตรวจจับความเร่ งของการสั่นจากมือที่จบั ช้อน และส่ ง
ค่าให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ คานวณความถี่ การสั่นจากนั้นคานวณหาค่า

ผูจ้ ดั ทาใช้ค่าที่ได้รับมาจาก Gyroscope ภายใน GY-521 ซึ่ งใช้
Chip MPU6050 [6] และใช้แกนอ้างอิงเพียงแกนเดี ยวคือแกน Y มา
ประมวลผลในกระบวนการการค านวณหาค่ า ความถี่ ผ่า นโปรแกรม
Arduino แผนผังขั้นตอนการคานวณเป็ นดังรู ปที่ 5 การนับจานวนครั้งการ

รู ปที่ 3 เครื่ องจาลองการสัน่ ของมือ
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สั่นและจับเวลาเพื่อใช้คานวณในที่ น้ ี จะคานวณความถี่ ทุกๆ การสั่น 15
ครั้ง
PWM
GY-521
GY-521

4096
4096

3

== 00

Duty Cycle

>=
>= 2.5
2.5 Output
Output == 11
<< 00 Output
Output == 00

Duty Cycle > 255
255
== 15
15

DC

รู ปที่ 5 แผนผังขั้นตอนการประมวลผลในการคานวณหาความถี่

รู ปที่ 6 แผงผังการควบคุมความเร็ วของ DC มอเตอร์

3.3 การควบคุมความเร็วรอบของ DC มอเตอร์ ด้วยค่ าความถี่
ของสัญญาณอินพุต
การควบคุมความเร็ วรอบของ DC มอเตอร์ ดว้ ยค่าความถี่ของ
สัญญาณอินพุต ใช้หลักการควบคุม DC มอเตอร์ ดว้ ยค่าความกว้างของ
สัญญาณ PWM หรื อค่า Duty Cycle โดยใช้สมการที่ 1 ในการคานวณ
DutyCycle  X 

255
16.67

(1)

รู ปที่ 7 โครงสร้างภายในของช้อน

จากสมการที่ 1 ค่า X คือ ค่าความถี่ ของสัญญาณอินพุต ค่า
255 คือ ค่าอนาลอกที่ป้อนให้ DC มอเตอร์ หมุนด้วยความเร็ วสู งสุ ดใน
โปรแกรม Arduino โดยมี ค วามเร็ วรอบของ DC มอเตอร์ ที่ใ ช้ต้ งั แต่
0 – 1000 รอบต่อนาที หรื อ 0 – 16.67 รอบต่อวินาที แผนผังขั้นตอนการ
ประมวลผลของโปรแกรมที่ใช้เป็ นดังรู ปที่ 6

3.4 การออกแบบโครงสร้ างช้ อนและตาแหน่ งการวางอุปกรณ์

รู ปที่ 8 การวางกลไก Scotch Yoke ภายในช้อน

โครงสร้ า งของช้ อ นได้ ท าการออกแบบโดยโปรแกรม
SketchUp2018 โดยรู ปที่ 7 แสดงถึ งโครงสร้ างภายในตัวควบคุมช้อน
และปลายช้อนที่สามารถถอดได้ และรู ปที่ 8 แสดงถึงกลไกที่ใช้ขยับ
ปลายช้อน ส่วนตาแหน่งการวางของอุปกรณ์ต่างๆนั้นแสดงดังรู ปที่ 9
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4. ผลการทดลอง
การตรวจจับ การสั่น ขึ้ น ลงของเครื่ องจ าลองนั้น เลื อกใช้ค่ า
ตัดสิ นใจ (Threshold) ที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ ยนให้สัญญาณดั้งเดิ มที่ วดั ได้
จาก Gyroscope ให้มีขนาดแค่ 0 และ 1 ช่ วยให้คานวณความถี่ ข้ ึนลงได้
ง่ายขึ้นดังรู ปที่ 12 ด้านขวา

รู ปที่ 9 ตาแหน่งการวางอุปกรณ์ภายในช้อน

3.5 การจัดเก็บผลการทดลอง
การตรวจจับ ความถี่ ข องการสั่ น ด้ว ยเซนเซอร์ GY-521ใช้
วิธีการเปรี ยบเทียบกับการตรวจจับด้วย TCRT5000 [7] ดังรู ปที่ 10 โดย
ป้ อนแรงดันไฟฟ้ าให้เครื่ องจาลองตั้งแต่ 3.5– 6 V ความถี่ จะเพิ่มมากขึ้น
โดยอยูร่ ะหว่าง 4-8 Hz และ การควบคุมความเร็ วรอบของ DC มอเตอร์
โดยเปรี ยบเทียบค่าความถี่จากขาอินพุตของบอร์ ด Arduino และค่า Duty
Cycle ที่ปรากฏใน Serial Monitor กับค่าที่ได้จาก Oscilloscope รวมถึงวัด
ค่าความเร็ วของ DC มอเตอร์ ในหน่วยเฮิ รตซ์กบั TCRT5000 รับความถี่
อินพุตจาก Function Generator การทดลองดังรู ปที่ 11

รู ปที่ 12 ภาพสัญญาณจาก Gyroscope
ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของผลการทดลองเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับค่าความถี่ที่วดั ได้จาก TCRT5000 ประมาณ 6.99 %
การทดลองควบคุมความเร็ วรอบของ DC Motor นั้นเมื่ อ
เปรี ยบเทียบค่า PWM [8] จากการคานวณที่แสดงบน Serial Monitor กับ
ที่วดั ได้จาก Oscilloscope มี ค่าเท่ากันคลาดเคลื่ อนเพียง 0.22 % และ
ค่าความถี่ อิน พุตที่ อ่านได้เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับค่ าความถี่ จริ งวัดจากการ
หมุนของ DC มอเตอร์ดว้ ย TCRT5000 มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 5.05 %

3. สรุป

รู ปที่ 10 การทดลองตรวจวัดความถี่ของเครื่ องจาลองการสัน่

การทดลองตรวจจับความถี่ การสั่น และการควบคุมความเร็ ว
และทิศทางของ DC มอเตอร์ ที่ได้ทาการทดลองนี้ เป็ นการจาลองระบบ
จริ ง ภายในช้อ นรั ก ษาความเสถี ยรส าหรั บ ผู ้ป่ วยโรคพาร์ กิ น สั น ซึ่ งใช้
กลไก Scotch Yoke ที่มีขนาดที่เล็กลงในการขยับขึ้นลงของช้อนในทิศ
ตรงข้า มกับ การสั่น ขึ้ น ลงของมื อ เพื่ อ ลดการสั่น ของปลายช้ อ น และ
สามารถรักษาเสถียรภาพได้ซ่ ึ งจะใช้เซนเซอร์ GY-521 อีกตัวตรวจจับ
การรักษาเสถี ยรภาพที่ปลายช้อนเพื่อนาไปควบคุมการทางานของช้อน
ต่อไป

4. กิตติกรรมประกาศ

รู ปที่ 11 การทดลองการควบคุมความเร็ วรอบของ DC มอเตอร์

ขอขอบคุ ณ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโทรคมนาคม สถาบั น
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ลาดกระบัง ที่ อ นุ เ คราะห์ เ ครื่ องมื อ และ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดทา และ ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องทุกท่านที่คอย
ช่วยเหลือ ผูจ้ ดั ทารู ้ สึกซาบซึ้ งในความกรุ ณาและปรารถนาดี ของทุกท่าน
เป็ นอย่างเป็ นอย่างยิง่ จึงกราบขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้
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บทคัดย่ อ
การนามาตรฐาน IEC 61850 ที่ เ ป็ นมาตรฐานของเครื อข่าย
และระบบสื่ อสารของสถานี ไฟฟ้ าย่อยมาใช้ จะทาให้ ก ารแลกเปลี่ ยน
ข้อมูลและสัญญาณที่เป็ นคาสัง่ ให้อุปกรณ์ทางานถูกส่ งได้ง่ายขึ้น โดยการ
ใช้ระบบอีเทอร์เน็ต และยังกาหนดรู ปแบบโมเดลข้อมูลและโปรโตคอลที่
ง่ายต่ อการจัดการการรั บส่ งข้อมู ลที่ มีรูปแบบเดี ยวกัน ทั้งระบบ การส่ ง
ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติน้ นั จะส่ งเป็ นข้อความ GOOSE ซึ่ งจะมี
ความเร็ ว สู ง ที่ ส ามารถตอบสนองตามความต้อ งการของระบบ ใน
บทความนี้ มีการออกแบบและหลักการทางานตามมาตรฐาน IEC 61850
ด้ว ยการทดลองจริ งของระบบควบคุ ม ของอุ ป กรณ์ ต ัด ตอนส าหรั บ
รู ปแบบการจัดเรี ยงบัสแบบ Main and Transfer Bus ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการ
จัดเรี ยงบัสที่มีความน่าเชื่ อถือสู งและนิ ยมใช้กนั มาก
คาสาคัญ: ระบบควบคุมของอุปกรณ์ตดั ตอน, สถานี ไฟฟ้ าย่อยอัตโนมัติ,
มาตรฐาน IEC 61850, GOOSE message

Abstract
Implementing of the IEC 61850 standard, which is a standard
of the network and communication system of substation, simplifies the
exchange of data information and signals with the utilization of Ethernet
system. The standard also defines the data model and the protocol to
straightforwardly handle data transmission with the same format
throughout the system. Data of automation system will be transferred in
forms of GOOSE messages with fast respond time and therefore meets the
system requirement during abnormal events. In thus paper, design and
control principle with real experiments of control system of switchgear
based on IEC 61850 is demonstrated by the main and transfer substation
configuration, which is widely used and highly reliable.
Keywords: control system of switchgear, substation automation,
IEC 61850 standard, GOOSE message

1. บทนา
มาตรฐาน IEC 61850 มีวตั ถุประสงค์หลัก คือ ความสามารถ
ในการทางานร่ วมกันของอุปกรณ์จากต่างผูผ้ ลิ ต (Interoperability) โดยจะ
กาหนดโมเดลข้อมูลและใช้โปรโตคอลการสื่ อสารที่มีรูปแบบเหมือนกัน
และการใช้มาตรฐาน IEC 61850 ยังช่ วยลดต้นทุนในการติดตั้งและซ่ อม
บ ารุ ง เนื่ องจากมี ก ารใช้ส ายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) แทนสาย
ทองแดง
ในปั จจุบนั ประเทศไทยได้มีการนาเอามาตรฐานนี้ มาใช้มาก
ขึ้นสาหรับสถานี ไฟฟ้ า ความสาคัญของมาตรฐานนี้ คือ การนาไปพัฒนา
ระบบภายในสถานี ไฟฟ้ าย่อยให้ มี ความน่ าเชื่ อถื อและมี ประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ขึ้น โดยในบทความนี้ จะนาเสนอการนามาตรฐาน IEC 61850 มาใช้กบั
ระบบควบคุ ม ของอุ ป กรณ์ ต ัด ตอน โมเดลข้อ มู ล การส่ ง ข้อ มู ล ผ่ า น
GOOSE ขั้นตอนในการส่ งสถานะและคาสั่งของอุปกรณ์ตดั ตอนให้กบั
ระบบ และเงื่อนไขการทางานของอุปกรณ์ ตดั ตอน ภายใต้รูปแบบการ
จัดเรี ยงบัสแบบ Main and Transfer Bus ที่มีระดับแรงดัน 115 kV/22 kV
ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่ หลายเนื่ องจากมีความเชื่ อถือได้สูง

2. การจัดเรียงบัสแบบ Main and Transfer Bus
โครงสร้างของรู ปแบบการจัดเรี ยงบัสแบบ Main and Transfer
Bus ที่ มี รี เลย์ป้ องกัน ในแต่ ล ะเบย์ ได้ แ ก่ ZT: Distance Relay,
TD: Transformer Differential Relay, BCP: Multifunction Relay ของ
บัสคัปเปลอร์ และ MU: Merging Unit แสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 โครงสร้างการจัดเรี ยงบัสแบบ Main and Transfer Bus
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3. โมเดลข้ อมูล (Data Model)
มาตรฐาน IEC 61850 ได้กาหนดข้อมูลทั้งหมดในสถานี ไฟฟ้ า
ย่อยเป็ นโมเดลข้อมูลตามมาตรฐาน IEC 61850 Part 7-1, 7-2, 7-3 และ
7-4 [1-4] ซึ่งมีส่วนประกอบ คือ
1) Physical Device/Server ชื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์อจั ฉริ ยะ
(Intelligent Electronic Device: IED)
2) Logical Device (LD) กลุ่มของฟั งก์ชันที่เกี่ ยวข้องของ
อุปกรณ์ตวั นั้นๆ โดยแต่ละฟั งก์ชนั จะถูกกาหนดโดย Logical Node โดย
ในบทความนี้จะมี LD ที่เกี่ยวข้อง 2 ตัว คือ GEN และ CTRL
3) Logical Node (LN) ฟั งก์ชนั เฉพาะ ที่ใช้ในการแลกเปลี่ ยน
ข้อมูล โดยในบทความนี้ได้ใช้ Logical Node ดังตารางที่ 1
4) Data Object (DO) เป็ นข้อมูลที่ถูกบรรจุใน Logical Node
โดยในบทความนี้ได้ใช้ Data Object ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายการ Logical Node และ Data Object
ชื่อ LN
LLN0
GGIO
XCBR
XSWI
CSWI
CILO

Logical Node
Logical node zero
Generic process I/O
Circuit Breaker
Circuit Switch
Switch Controller
Interlocking

ชื่อ DO
Ind
Pos
OpCls
OpOpn
EnaCls
EnaOpn

Data Object
General indication
Switch position
Operation close switch
Operation open switch
Enable close
Enable open

5) Data Attribute (DA) เป็ นข้อมูลที่ถูกบรรจุใน Data Object
โดยในบทความนี้ ได้ใช้ Data Attribute คือ stVal (Status value), ctlVal
(Control value) และ general (Logical หรื อ Phase value)
6) Functional Constraints (FC) เป็ นหมวดหมู่ของ Data
Attribute (DA) โดยในบทความนี้ ได้ใช้ FC คือ ST (Status information)
และ CO (Control Parameter)
โดยมีรูปแบบโมเดลข้อมูล คือ Server_LD/LN.DO.[FC].DA

4. GOOSE
การสื่ อสารระหว่างอุปกรณ์ IED จะมีรูปแบบการสื่ อสารแบบ
Peer to Peer หรื อ Publisher-Subscriber โดยใช้ขอ้ ความ GOOSE
(Generic Object Oriented Substation Event) สื่ อสารแบบตลอดเวลา ซึ่ ง
ลักษณะการส่ งข้อความในสภาวะปกติ จะส่ งข้อความที่ช่วงเวลาการส่ ง
ข้อมูลซ้ ามากที่สุด (Maximum Repetition Interval) และเมื่อมีเหตุการณ์
ใหม่เกิดขึ้น ข้อมูลจะถูกส่งแบบ Multicast ไปสู่ปลายทางเป็ นการส่ งแบบ
ซ้ าๆ อย่างรวดเร็ ว ในช่ วงเวลาสั้นๆ เพื่อเพิ่มความน่าจะเป็ นในการได้รับ
ข้อความ แล้วค่อยกลับสู่สภาวะปกติ [5]

การรับ -ส่ งข้อมู ล GOOSE ถู กนามาใช้ในการส่ งข้อมูลจาก
อุปกรณ์ MU เช่ น สถานะของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ และสวิตช์ใบมีด ไปยัง
อุปกรณ์ IED ที่ ทาหน้าที่ ป้องกันและควบคุ ม ผ่าน GOOSE และจาก
อุปกรณ์ IED ส่ งคาสัง่ การทางานกลับไปยังอุปกรณ์ MU

5. การส่ งสถานะและคาสั่งของอุปกรณ์ ตดั ตอนไปยังระบบ
5.1 การส่ งสถานะจาก Merging Unit ไปยัง IED
เมื่อ Merging Unit รับค่าสถานะที่เป็ นแอนะล็อกจากเซอร์ กิต
เบรกเกอร์ หรื อสวิตช์ใบมีดผ่านสายทองแดงแล้ว ก็จะทาการส่ งค่าสถานะ
ที่เป็ นดิ จิทลั ไปยัง IED โดยการส่ งข้อความ GOOSE ผ่านสายใยแก้วนา
แสง
การตั้งค่าของอุปกรณ์ MU และ IED ในการส่ งข้อมูล GOOSE
เป็ นดังรู ปที่ 2 คือ ในการเริ่ มส่ งข้อความ GOOSE สิ่ งแรกที่ตอ้ งกาหนด
คื อ ชุ ด ข้อ มู ล ของต้น ทาง (Publisher) ที่ ต้ อ งการส่ ง ให้ ป ลายทาง
(Subscriber) โดยการสร้ างชุ ดข้อมูลนั้น จะเรี ยกว่า Data Set ต่อมาให้ทา
การสร้าง GSE (Generic Substation Event) ซึ่ งเป็ นโปรไฟล์การสื่ อสารที่
ใช้ดาเนิ นการสนับสนุ นบริ การทางการสื่ อสารต่างๆ โดยข้อมูล ภายใน
GSE ก็คือ Data Set ที่ได้ทาการสร้ างมาแล้ว และส่ วนสุ ดท้ายที่ตอ้ งตั้งค่า
ก็คือ การผูกข้อมูลจากต้นทางเข้ากับตาแหน่งข้อมูลของปลายทาง โดยใน
ที่น้ ี จะกาหนด Prefix ของ LN อินพุตเป็ น GOO เพื่อแสดงว่าเป็ นข้อมูลที่
รับมาจากข้อความ GOOSE ดังนั้น LN ที่ใช้จะเป็ น GOOGGIO

รู ปที่ 2 ลักษณะการส่ งข้อมูลจาก MU ไปยัง IED
การผูกข้อมูลของอุปกรณ์ ตดั ตอนจากอุปกรณ์ ตน้ ทางเข้ากับ
ตาแหน่ งข้อมู ล ของอุ ป กรณ์ ป ลายทาง โดยแต่ ล ะเบย์มี ล ัก ษณะการผู ก
ข้อมูลของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ เหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันที่จานวนสวิตช์
ใบมีดและสวิตช์ตดั ตอนลงดิ นของแต่ละเบย์ ซึ่ งในตารางที่ 2 จะแสดง
ตัวอย่างการผูกข้อมูลของอุปกรณ์ตดั ตอนในเบย์ไลน์
ตารางที่ 2 ตัวอย่างการผูกข้อมูลของอุปกรณ์ตดั ตอนที่ IED ในเบย์ไลน์
Status
YB-01 Close
YB-01 Open
YS-01 Close
YS-01 Open
YG-01 Close
YG-01 Open

Publisher (MU)
GEN/GGIO2.Ind1.ST.stVal
GEN/GGIO2.Ind2.ST.stVal
GEN/GGIO2.Ind5.ST.stVal
GEN/GGIO2.Ind6.ST.stVal
GEN/GGIO2.Ind11.ST.stVal
GEN/GGIO2.Ind12.ST.stVal

Subscriber (IED)
GEN/GOOGGIO1.Ind1.ST.stVal
GEN/GOOGGIO1.Ind2.ST.stVal
GEN/GOOGGIO1.Ind5.ST.stVal
GEN/GOOGGIO1.Ind6.ST.stVal
GEN/GOOGGIO1.Ind11.ST.stVal
GEN/GOOGGIO1.Ind12.ST.stVal
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เมื่อรับข้อมูลสถานะของอุปกรณ์ตดั ตอนเข้ามายัง IED แล้ว ก็
จะนาข้อมูล GEN/GOOGGIO1.IndX.ST.stVal ไปใช้ใน Logic Diagram
เพื่อส่ งข้อมูลไปยัง Data Set ที่จะส่ งไปยัง HMI และนาไปใช้ในเงื่อนไข
Interlocking ของอุปกรณ์ตดั ตอน ดังรู ปที่ 3

6. เงือ่ นไข Interlocking ของอุปกรณ์ ตดั ตอน
เงื่อนไข Interlocking จะใช้โมเดลข้อมูลที่มี LN: CILO และ
CSWI และมี DO: EnaOpn และ EnaCls เป็ นเอาต์พุตของเงื่อนไขลอจิก
เพื่อนาไปสัง่ ให้อุปกรณ์ IED ทางาน Interlocking ตามเงื่อนไขที่กาหนด

6.1 Interlocking ของเซอร์ กติ เบรกเกอร์ (YB)
YB-01 Enable Open ของ Line Bay, Trans Bay และ Bus
Coupler มีเงื่อนไขเหมือนกัน แต่ YB-01 Enable Close มีเงื่อนไขแตกต่าง
กันทั้ง 3 เบย์ ดังแสดงในรู ปที่ 5
รู ปที่ 3 การใช้ขอ้ มูลสถานะที่ได้รับจากข้อความ GOOSE

5.2 การส่ งคาสั่งจาก IED ไปยัง Merging Unit
การส่งคาสัง่ ให้อุปกรณ์ตดั ตอนทางานจาก IED ไปยัง MU ก็มี
ลักษณะเดียวกันกับการส่ งสถานะจาก MU ไป IED โดย IED จะเป็ น
Publisher และ MU เป็ น Subscriber แทน การผูกข้อมูลคาสั่งจาก IED จะ
ใช้ LN: CSWI ซึ่งเป็ น LN ที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ตดั ตอน และที่ MU
ก็จะรับข้อมูลด้วย GOOGGIO เช่ นเดี วกัน โดยแต่ละเบย์ก็จะมีลกั ษณะ
การผูกข้อมูลคาสั่งของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ และสวิตช์ใบมี ดที่ เหมือนกัน
ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตัวอย่างการผูกข้อมูลของอุปกรณ์ตดั ตอนที่ MU ในเบย์ไลน์
Command
YB-01 Close
YB-01 Open
YS-01 Close
YS-01 Open

Publisher (IED)
CTRL/BK1CSWI1.OpCls.ST.general
CTRL/BK1CSWI1.OpOpn.ST.general
CTRL/DC1CSWI1.OpCls.ST.general
CTRL/DC1CSWI1.OpOpn.ST.general

Subscriber (MU)
GEN/GOOGGIO1.Ind1.ST.stVal
GEN/GOOGGIO1.Ind2.ST.stVal
GEN/GOOGGIO1.Ind4.ST.stVal
GEN/GOOGGIO1.Ind5.ST.stVal

โดยค าสั่ง ของเซอร์ กิ ต เบรกเกอร์ แ ละสวิ ต ช์ ใ บมี ด จะเป็ น
เอาต์พุตของ Logic Diagram ที่ มีเงื่ อนไขเกี่ ยวข้องกับการสั่งงานจาก
อุปกรณ์ IED ดังรู ปที่ 4

6.2 Interlocking ของสวิตช์ ใบมีด (YS)
YS-01 ทั้ง Enable Open และ Enable Close มี Logic Diagram
เหมือนกันทั้ง 3 เบย์
YS-02 ทั้ง Enable Open และ Enable Close ของทั้ง 3 เบย์ มีเงื่อนไขเหมือน
ของ YS-01 แต่ที่ Line Bay จะมีเงื่อนไข YG-01 Open ด้วย
YS-03 จะดูเงื่อนไข YB ของบัสคัปเปลอร์ โดย YS-03 Enable
Open ของ Line Bay และ Trans Bay มีเงื่อนไขเหมือนของ YS-01 ส่ วน
YS-03 Enable Close จะมีเงื่อนไขของ Other YS-03 Open เพิ่มขึ้นมา และ
ที่ Line Bay จะมีเงื่อนไข YG-01 Open ด้วย

รู ปที่ 4 เงื่อนไขคาสัง่ ของอุปกรณ์ตดั ตอน
รู ปที่ 5 Interlocking ของ YB-01
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ในรู ปที่ 6 จะแสดงเงื่อนไข Interlocking ของ YS ทั้ง 3 ตัว

9. กิตติกรรมประกาศ
ผูเ้ ขีย นขอขอบคุณ ศูนย์ฝึกปฏิ บตั ิก ารไฟฟ้ าแรงสู ง ฝ่ ายพัฒนา
ทรั พยากรบุ ค คล การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาค (กฟภ.) เป็ นอย่างสู ง สาหรั บ
ความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องฝึ กปฏิ บตั ิการด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ
(System Automation Training Simulator Laboratory: SATS) สาหรับ
การทดสอบเพื่อศึกษาและวิจยั งานที่นาเสนอในบทความนี้

เอกสารอ้ างอิง
[1]
รู ปที่ 6 Interlocking ของ YS

7. ผลการทดสอบการส่ งสถานะและคาสั่งของอุปกรณ์ ตดั ตอน
สามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ตดั ตอนได้ โดยการดู
การแสดงผลบนหน้าจอ HMI และการทางานตามเงื่อนไข Interlocking ก็
จะต้องเป็ นไปตาม Logic Diagram ที่กาหนดไว้ ส่ วนการตรวจสอบคาสั่ง
ที่ส่งมาจากอุปกรณ์ IED ก็ดูได้จากสถานะของอุปกรณ์ ตดั ตอนในส่ วน
ของระดับ โปรเซสได้เ ลย นอกจากนั้น การทดสอบได้ ใ ช้โ ปรแกรม
Wireshark ในการดูขอ้ มูลบนเครื อข่ายการสื่ อสาร ซึ่ งจะแสดงถึ งข้อมูล
ต้นทาง ข้อมูลปลายทาง ประเภทของโปรโตคอล และรายละเอียดต่างๆ
ของข้อมูล

8. สรุป
การส่ งสถานะของอุปกรณ์ตดั ตอนจากอุปกรณ์ Merging Unit
ไปยังอุปกรณ์ IED หรื อการส่ งคาสัง่ จากอุปกรณ์ IED ที่ผ่านกระบวนการ
ของระบบป้ องกันแล้ว ไปยังอุปกรณ์ Merging Unit ตามมาตรฐาน IEC
61850 จะมีการกาหนดโมเดลข้อมูลของสถานะและคาสั่งไว้อย่างชัดเจน
ทาให้ง่ายต่อการทางานและเป็ นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ ไม่ว่าอุปกรณ์
IED ที่ใช้จะมาจากผูผ้ ลิตใด โดยมาตรฐานนี้ สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน
วิศวกรรมและการทดสอบได้มากถึ ง 75% เมื่อเทียบกับสถานี ไฟฟ้ าย่อย
แบบดั้งเดิม [6] ส่ วนบริ การทางการสื่ อสารที่นามาใช้ส่งสถานะและคาสั่ง
นั้น จะเป็ นการส่ งผ่านข้อความ GOOSE ที่มีความเร็ วในการส่ งข้อมูลสู ง
และใช้ระบบอีเทอร์ เน็ตในการส่ งสัญญาณ ซึ่ งจะไม่ตอ้ งใช้สายทองแดง
แบบสถานี ไฟฟ้ าย่อยแบบเดิ ม ทาให้ ล ดต้น ทุ น ในการสร้ างและติ ด ตั้ง
สถานีไฟฟ้ าย่อย โดยในบทความนี้ก็ได้นาเสนอหลักการในการใช้โมเดล
ข้อมูลและวิธีการในการรับส่ งข้อความ GOOSE เนื่ องจากมาตรฐาน IEC
61850 เป็ นมาตรฐานที่สามารถนามาปรับปรุ งระบบสื่ อสารของสถานี
ไฟฟ้ าย่อยได้เป็ นอย่างดี คาดว่าในอนาคตองค์กรที่เกี่ ยวข้องกับการสร้ าง
และจัดการสถานี ไฟฟ้ าย่อยจะนามาตรฐานนี้ มาปรั บใช้กบั สถานี ไฟฟ้ า
ย่อยอย่างแพร่ หลายมากยิง่ ขึ้น

IEC 61850-7-1 Communication networks and systems for power
utility automation – Part 7-1: Basic communication structure –
Principles and models, Edition 2.0, Jul 2011, pp. 14-52, 63-70.
[2] IEC 61850-7-2 Communication networks and systems for power
utility automation – Part 7-2: Basic information and
communication structure – Abstract communication service
interface (ACSI), Edition 2.0, Aug 2010, pp. 15-32, 45-67.
[3] IEC 61850-7-3 Communication networks and systems for power
utility automation – Part 7-3: Basic communication structure –
Common data classes, Edition 2.0, Dec 2010, pp. 25-77.
[4] IEC 61850-7-4 Communication networks and systems for power
utility automation – Part 7-4: Basic communication structure –
Compatible logical node classes and data object classes, Edition
2.0, Mar 2010, pp. 19-106.
[5] IEC 61850-8-1 Communication networks and systems for power
utility automation – Part 8-1: Specific communication service
mapping (SCSM) – Mapping to MMS (ISO 9506-1 and ISO 95062) and to ISO/IEC 8802-3, Edition 2.0, Jun 2011, pp. 87-97.
[6] L. Andersson, K.P. Brand, W. Wimmer, The Impact of the
coming Standard IEC61850 on the Life-cycle of Open
Communication Systems in Substations Transmission and
Distribution, Brisbane, Australia, November 2001.
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

ระบบไฟฟ้ าก าลั ง ได้ เ ห็ น ถึ ง การเพิ่ ม ขึ้ นของพลั ง งาน
แสงอาทิตย์เป็ นอย่างมากเนื่ องจากการสนับสนุ นการใช้พลังงานทดแทน
เพราะกาลังผลิตไฟฟ้ าของพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นแบบไม่สม่าเสมอและ
ไม่สามารถควบคุมได้ การพยากรณ์การผลิตไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์จึงเป็ นปั จจัยที่ สาคัญมากสาหรับการตัดสิ นใจของผูค้ วบคุม
ระบบไฟฟ้ า บทความนี้ ได้มีการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียม เพื่อ
ท าการพยากรณ์ ก ารผลิ ต ไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าพลัง งานแสงอาทิ ต ย์
ระยะเวลาการพยากรณ์ที่สนใจ คือ แบบวันล่วงหน้า และแบบภายในวัน
นั้ น โดยแบบจ าลองนี้ ใช้ ข ้อ มู ล จริ งจากทางอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาและจาก
โรงไฟฟ้ า รวมทั้ง ข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้องส าหรั บ การฝึ กสอน เช่ น ฤดู ก าล
กระบวนการเรี ยนรู้ และ จ านวนหน่ ว ยในชั้น ซ่ อ น ดัช นี ค วามคลาด
เคลื่ อ นได้ถู ก นาเสนอเพื่อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของแบบจ าลองการ
พยากรณ์ ผลการจาลองแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องที่ยอมรับได้สาหรับ
วันที่ใช้เป็ นตัวอย่างในการพยากรณ์

ในปั จจุบนั นี้ ได้มีการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่
ระบบไฟฟ้ ามากยิ่งขึ้ น เนื่ องจากได้รับการสนับสนุ นของภาครั ฐรวมทั้ง
พลัง งานดังกล่ า วเป็ นพลังงานที่ ส ะอาดและไม่ มี วนั หมดไป พลัง งาน
หมุนเวียนที่มีศกั ยภาพกับประเทศไทยมากที่สุด คือ พลังงานแสงอาทิตย์
การพยากรณ์น้ นั จะต้องอาศัยข้อมูลปั จจัยทางธรรมชาติและข้อมูลกาลัง
การผลิ ต ในอดี ต ณ สถานที่ น้ ัน โดยทั่ว ไปการศึ ก ษาระบบพยากรณ์
พลังงานหมุนเวียนจะเน้นไปที่การพยากรณ์ การผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิ ตย์เ นื่ องด้วยพลังงานแสงอาทิ ตย์น้ ันเป็ นพลังงานที่ มี ความไม่
แน่ นอน แตกต่างกันไปตามสถานที่ และฤดู กาล อีกทั้งการพยากรณ์การ
ผลิ ตไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ยงั มี ผลต่อการวางแผนการ
เดินเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าและการจ่ายโหลดของระบบไฟฟ้ าเนื่องจากต้องใช้
ข้อมูล ก าลังผลิ ตจากโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ด ังกล่ าวเพื่อท าการ
ปรับเปลี่ ยนกาลังผลิ ตที่ จ่ายโหลดให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมมากอย่างขึ้ น
และทาให้ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้ า
บทความนี้ นาเสนอการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ า
พลัง งานแสงอาทิ ต ย์โ ดยใช้ โ ครงข่ า ยประสาทเที ย ม ซึ่ งใช้ข ้อ มูล การ
ทดสอบจริ งจากการพยากรณ์ สภาพภูมิอากาศและข้อมูลของโรงไฟฟ้ า
โดยผลการศึ ก ษาได้ มี ก ารพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
พยากรณ์ รวมทั้งได้มี การกล่ าวถึ งดัช นี ที่วดั ความคลาดเคลื่ อนระหว่าง
ข้อมูลพยากรณ์กบั ข้อมูลจริ งเพื่อนาเสนอประสิ ทธิภาพของการพยากรณ์

คาสาคัญ: การพยากรณ์, พลังงานแสงอาทิตย์, โครงข่ายประสาทเทียม

Abstract
The electric power system has seen a significantly increasing
solar energy due to renewable energy promotion. Because their power
generation is intermittent and uncontrollable depending on weather and
geographical conditions, short-term forecasting of solar generation
becomes a critical factor for decision making of the system operator.
This paper has applied Artificial Neural Network to electricity
production forecasting from solar energy power plants. Two forecast
time horizons are of interest: day ahead and intraday. The model used
actual meteorological and power plant data as well as relevant data in
the training procedure, taking into account factors like seasons, learning
processes and number of hidden neurons. Error indexes were introduced
to evaluate forecasting models performances. The simulation results
indicated acceptable accuracies for the example days in the forecast.
Keyword: Forecasting, Solar Energy, Artificial Neural Networks

2. โครงข่ ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks)
โครงข่ายประสาทเทียม คือ การจาลองการทางานของสมอง
มนุ ษ ย์ถื อ เป็ นเครื่ องมื อ ในการสร้ า งแบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ มี
โครงสร้ า งมาจากระบบประสาท โดยโครงข่ า ยระบบประสาทจะมี
ลักษณะเป็ นหน่ วยประมวลผล ซึ่ งมีความสามารถในการเก็บความรู ้ ที่ได้
จากประสบการณ์การเรี ยนรู ้ และสามารถนาความรู ้ น้ นั มาใช้ในภายหลัง
ได้ โดยมีการฝึ กสอนแบบจาลองด้วยข้อมูลอินพุตและเอาต์พุตที่ทราบค่า
หลังจากทาการฝึ กสอนแล้วจะสามารถนาแบบจาลองไปใช้สาหรับการ
พยากรณ์ค่าตัวแปรเอาต์พุตใหม่จากตัวแปรอินพุตชุ ดใหม่ได้ [1] ทั้งนี้ วิธี
โครงข่ายประสาทเทียมเป็ นวิธีที่ใช้กนั อย่างแพร่ พลายและมีประสิ ทธิ ภาพ
สู งมากสาหรับนามาใช้ในการพยากรณ์ดา้ นระบบไฟฟ้ าที่ครอบคลุมใน
ส่ วนของการพยากรณ์กาลังผลิตที่ได้รับจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นต้น
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2.1 หลักการทางานของระบบโครงข่ ายประสาทเทียม
การทางานโครงข่ายประสาท (Neural Network) คือ เมื่อมี
อินพุตเข้ามายังโครงข่าย (Network) ก็จะนาเอาอิ นพุตมาคูณกับค่าถ่วง
น้ าหนัก (Weight) ของแต่ละขา ผลที่ ได้จากอิ นพุตทุกขาของนิ วรอนจะ
เอามารวมกันแล้วก็เอามาเทียบกับ Threshold ที่กาหนดไว้ ถ้าผลรวมมีค่า
มากกว่า Threshold แล้วนิ วรอนก็จะส่ งค่าเอาต์พุตออกไป ซึ่ งแสดงได้ดงั
ตัวโปรแกรมดังต่อไปนี้
if (sum (input * weight) > threshold) then output

(Non-linear Function) ก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั ความเหมาะสมที่จะเลื อกนามาใช้หา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเข้าและข้อมูลออก ฟั งก์ชนั การกระตุน้ ที่ใช้
ในบทความนี้ คื อ ฟั ง ก์ ชั น การกระตุ ้น เชิ ง เส้ น (Linear Activation
Function) และ ฟั ง ก์ ชัน การกระตุ ้น ลอกซิ ก มอยด์ (Log Sigmoid
Activation Function)
5) ข้อมูลออก (Output) เป็ นค่าผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการเรี ยนรู ้
ของโครงข่ายระบบประสาท ซึ่ งเป็ นผลลัพธ์สุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ
ทั้งหมดของโครงข่ายระบบประสาทแล้ว ดังในสมการที่ 1

2.2 แบบจาลองของนิวรอน (Model of Neuron)
นิวรอนนั้นเป็ นหน่วยประมวลผลข้อมูลพื้นฐานของโครงข่าย
ระบบประสาท ซึ่งเกิดจากนิ วรอนหลายๆ นิ วรอนที่มาเชื่ อมต่อกันจนเป็ น
โครงข่ายระบบประสาท [2] ถึ งแม้จะมี นิ วรอนหลายรู ป แบบส าหรั บ
โครงข่ายระบบประสาท แต่โครงสร้างพื้นฐานของนิ วรอนจะมีลกั ษณะที่
เหมือนกัน โดยจะประกอบด้วย ข้อมูลเข้า ค่าถ่วงน้ าหนักการเชื่ อมโยง
ฟังก์ชนั ผลรวม ฟังก์ชนั การกระตุน้ และข้อมูลออก ดังรู ปที่ 1

 R

a  f   pi wi  bi 
 i 1


โดยที่ a
f
pi
wi
bi

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

(1)

ค่าผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการเรี ยนรู ้
ฟังก์ชนั การกระตุน้
ข้อมูลเข้า ในโหนดที่ i
ค่าถ่วงน้ าหนักการเชื่ อมโยง ในโหนดที่ i
ค่าไบแอส ในโหนดที่ i

3. แบบจาลองการพยากรณ์

รู ปที่ 1 แบบจาลองของนิวรอน
1) ข้อมูลเข้า (Input) นิ วรอนจะสามารถรั บกลุ่ มข้อมูลเข้าที่ เป็ น
ตัวเลขได้เท่านั้น ซึ่งจะเป็ นเลขจานวนเต็มหรื อเลขฐานสอง (Binary) ก็ได้
ขึ้นอยูก่ บั แบบจาลองนั้น
2) ค่าถ่วงน้ าหนักการเชื่ อมโยง (Connection Weight) เป็ นค่าที่ได้
จากการเรี ยนรู้ ของนิ วรอน โดยที่ สถานะเริ่ มต้นของค่าถ่ วงน้ าหนักการ
เชื่ อ มโยงจะบอกถึ ง ข้อ มู ล หรื อ ประสบการณ์ ที่ ย งั ไม่ มี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล
ในขณะที่สถานะสุดท้ายของค่าถ่วงน้ าหนักการเชื่ อมโยงจะบอกถึ งข้อมูล
หรื อประสบการณ์ที่ได้มีการเรี ยนรู้แล้ว
3) ฟังก์ชนั ผลรวม (Summation Function) เป็ นค่าผลรวมที่ได้จาก
ข้อมูลเข้าทุกตัวคูณกับค่าถ่วงน้ าหนักการเชื่ อมโยง หากมีค่าไบแอสก็จะ
ถูกรวมอยูท่ ี่ฟังก์ชนั นี้ ดว้ ย
4) ฟังก์ชนั การกระตุน้ (Activation Function) ภายในนิ วรอนอาจจะ
เป็ นฟังก์ชนั เชิ งเส้น (Linear Function) หรื ออาจเป็ นฟั งก์ชนั ไม่เชิ งเส้น

การพยากรณ์การผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในบทความนี้
เป็ นการพยากรณ์ จานวนทั้งหมด 7 วัน และมี ช่วงเวลาระหว่างจุดข้อมูล
พยากรณ์ (Time Step) 30 นาที ซึ่ งแบบจาลองนี้ ได้กาหนดช่ วงเวลาของ
ฝึ กสอนโดยแบ่งตามฤดูกาลที่อา้ งอิงมาจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา [3]
เพื่อพิจารณาว่าฤดู ใดมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของโรงไฟฟ้ า และได้ทาการ
แบ่ง 7 วัน สุดท้ายของแต่ละฤดูนามาใช้เป็ นข้อมูลพยากรณ์เสมือนจริ ง
ฤดูหนาว: วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ฤดูร้อน: วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ฤดูฝน: วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2561

3.1 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการพยากรณ์
ข้อมูลของโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะนามาใช้ในการ
พยากรณ์น้ นั ประกอบด้วยข้อมูลคงที่ของโรงไฟฟ้ า (Static Data) นัน่ คือ
กาลังผลิ ตติ ดตั้ง (Installed Capacity) และข้อมูลที่แปรผันตามเวลาของ
โรงไฟฟ้ า (Dynamic Data) ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่เปลี่ ยนแปลงเนื่ องจากปั จจัย
ต่างๆ ที่มากระทบและส่ งผลกับการผลิ ตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ านั้น ปั จจัยที่
แปรผันตามเวลาของโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ มีดงั ต่อไปนี้
 ความเข้มแสง (Global Horizontal Irradiance)
 อุณหภูมิ (Temperature)
 ความเร็ วลม (Wind Speed)
 ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity)
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3.2 การออกแบบ

โดยที่

กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ใช้ในแบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียม
มี ห ลายวิ ธี ในการศึ ก ษานี้ ใช้ วิ ธี Levenberg–Marquardt (LM) ซึ่ งมี
กระบวนการตรวจสอบการเรี ยนรู้ และวิธี Bayesian Regularization (BR)
ซึ่งไม่มีกระบวนการตรวจสอบการเรี ยนรู ้ แต่เป็ นวิธีที่เหมาะสาหรับกรณี
ที่มีจานวนข้อมูลอย่างจากัด
จานวนหน่ วยในชั้นซ่ อนมี ความสาคัญต่อประสิ ทธิ ภาพของ
โครงข่ายประสาทเทียมเป็ นอย่างมาก โดยหากจานวนหน่ วยในชั้นซ่ อนมี
น้อยเกิ นไปจะทาให้แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมไม่สามารถที่จะ
เรี ยนรู้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพขณะเดี ยวกันจานวนหน่วยในชั้นซ่อนมาก
เกินไปก็ไม่ได้เป็ นการรับรองว่าคาตอบจะดี ข้ ึน จานวนหน่ วยในชั้นซ่ อน
ที่เหมาะสมที่สุดมักได้มากจากการลองผิดลองถูกเองในแต่ละกรณี ศึกษา
อย่างไรก็ตามสามารถจัดกลุ่มได้ 3 กรณี [4] คือ กรณี ที่ 1 จานวนหน่ วยใน
ชั้นซ่ อนจะต้องมีจานวนครึ่ งหนึ่ งของจานวนหน่ วยในชั้นนาเข้า (0.5n)
กรณี ที่ 2 จานวนหน่ วยในชั้นซ่ อนจะต้องมี จานวนสามในสี่ ของจานวน
หน่วยในชั้นนาเข้า (0.75n) และกรณี ที่ 3 จานวนหน่ วยในชั้นซ่ อนจะต้อง
มี จ านวนสองเท่ า ของจ านวนหน่ วยในชั้น น าเข้า บวกกับ หนึ่ ง (2n+1)
ตัวอย่างแบบจาลองเมื่อมีจานวนหน่วยในชั้นซ่อนเท่ากับ 2 แสดงดังรู ปที่ 2

คือ ค่ากาลังการผลิตที่ได้จากการพยากรณ์ ณ เวลา t
At คือ ค่ากาลังการผลิตที่เกิดขึ้นจริ ง ณ เวลา t
C คือ กาลังการผลิตติดตั้ง (หรื อตามสัญญาซื้ อขาย)
n คือ จานวนข้อมูลที่ทาการพยากรณ์ภายในช่วงเวลานั้น
3) กาลังสองของสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (R Squared: R2) เป็ นค่าที่
ใช้วดั ความสัมพันธ์ระหว่างชุ ดข้อมูลสองชุ ด (ในที่น้ ี หมายถึ ง ค่าจริ ง กับ
ค่าพยากรณ์ ) โดย R2 มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 หากค่า R2 มี ค่าใกล้เคียง 1
หมายถึ ง ตัวแบบการพยากรณ์ มีค วามเหมาะสมมาก หรื อ ถ้า R2 มี ค่ า
ใกล้เคียง 0 ก็จะหมายถึง ตัวแบบการพยากรณ์ไม่ค่อยมีความเหมาะสม
Ft

4. ผลการทดลองและการอภิปราย
ผลการพยากรณ์เปรี ยบเทียบกับค่ากาลังการผลิตไฟฟ้ าจริ งใน
7 วัน นั่น คื อ แบบวันล่ วงหน้า (Day Ahead) ที่ แบ่ งตามฤดู ก าล เมื่ อ
พิจารณาที่ค่า MAPEC พบว่า โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์มีค่าเฉลี่ ยของ
ความคลาดเคลื่ อนน้อยที่ สุด ในฤดูห นาว นั่นอาจจะเป็ นเพราะว่าช่ วง
อุ ณหภู มิ ใ นฤดู ห นาวของประเทศไทยท าให้ แ ผงเซลล์แ สงอาทิ ตย์เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพดีที่สุด ตัวอย่างผลการพยากรณ์ 7 วันล่วงหน้าแสดงดังรู ปที่
3 ซึ่งพบว่า ค่าพยากรณ์กบั ค่าจริ งมีแนวโน้มเดียวกันกล่าวคือมีกาลังไฟฟ้ า
เฉพาะตอนกลางวัน โดยมีความแตกต่างค่อนข้างน้อยระหว่างวันที่ 9-10
กุ ม ภาพัน ธ์ และค่ อ นข้ า งน้ อ ยมากในวัน ที่ 11-15 กุ ม ภาพัน ธ์ ดัช นี
ความคลาดเคลื่ อนทั้งสามของการพยากรณ์การผลิ ตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ในฤดูหนาวแสดงดังตารางที่ 1

รู ปที่ 2 แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมสาหรับการพยากรณ์

3.3 ค่ าความคลาดเคลือ่ น
สาหรับการวิ เคราะห์ ความคลาดเคลื่ อนนั้น จะแสดงโดยค่ า
ดัชนีที่วดั ความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลพยากรณ์กบั ข้อมูลจริ ง ดังนี้
1) ร้ อยละความคลาดเคลื่ อนเฉลี่ ยสัมบูรณ์ ส มมาตร (Symmetric
mean absolute percentage error: SMAPE) ดังแสดงในสมการที่ 2 โดย
หากกาลังการผลิตที่เกิดขึ้นจริ งมีค่าเป็ นศูนย์ จะไม่นามาคิดในสมการนี้
(2)
2) ร้ อยละความคลาดเคลื่ อนเฉลี่ ยสัม บูรณ์ เ มื่ อเที ยบกับกาลังการ
ติดตั้งของโรงไฟฟ้ า (Mean Absolute Percentage Error: MAPEC) เนื่ องด้วย
ดัชนีตวั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเทียบความแตกต่างต่อกาลังผลิ ตติดตั้ง (หรื อ
ตามสัญญาซื้อขาย) ซึ่งเป็ นประโยชน์สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานที่โรงไฟฟ้ าเพื่อ
ประเมินการเบี่ยงเบนจากค่าการพยากรณ์ ดังแสดงในสมการที่ 3
(3)

รู ปที่ 3 ผลการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้ า
ตารางที่ 1 ค่าดัชนี ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้ า
SMAPE
MAPEC
R2
0.5n
17.0887 %
3.7248 %
0.96476
BR 0.75n
16.8734 %
3.4277 %
0.96537
20.4727 %
4.3931 %
0.95703
2n+1
0.5n
18.3456 %
3.9843 %
0.96071
LM 0.75n
18.0546 %
3.7973 %
0.96254
16.5450 %
3.8252 %
0.96270
2n+1
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หากพิจารณาที่ดชั นี MAPEC เนื่ องจากเป็ นค่าที่มีประโยชน์ต่อ
ระบบไฟฟ้ ามากที่ สุ ด โดยค่ า ก าลัง ผลิ ต ติ ด ตั้ง ของโรงไฟฟ้ าพลัง งาน
แสงอาทิตย์คือ 55 MW จะเห็ นว่าแบบจาลองมีประสิ ทธิ ภาพดี ที่สุดหาก
ใช้กระบวนการเรี ยนรู้ แบบ Bayesian Regularization (BR) เนื่ องจาก
ข้อมูลที่ใช้ในการฝึ กสอนมี อย่างจากัดตามที่ ได้ระบุไว้ก่ อนหน้า และมี
ประสิ ทธิภาพดีที่สุดในกรณี ที่จานวนหน่ วยในชั้นซ่ อนมีจานวนเป็ นสาม
ในสี่ ของจานวนหน่วยในชั้นนาเข้า (0.75n) ซึ่ งก็เป็ นไปตามบทความของ
Foram S. Panchal และคณะ [5] ที่กล่าวไว้ว่าจานวนหน่วยในชั้นซ่ อนที่
มากเกินไปจะทาให้เกิ ด Overfitting นัน่ คือเหตุการณ์ที่แบบจาลองเรี ยนรู้
ข้อมูลได้ดีเกินไปส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น
เมื่อได้แบบจาลองที่มีประสิ ทธิ ภาพสาหรับโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์แห่ งนี้ แล้ว จึงได้มีการพยากรณ์ แบบภายในวันนั้น (Intraday)
เพิ่ มเติมซึ่ งเป็ นการพยากรณ์ ล่วงหน้าจากเวลาปั จจุ บนั ไปจนสิ้ น สุ ด วัน
เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับผูค้ วบคุมระบบไฟฟ้ าในการตัดสิ นใจเพิ่มหรื อลด
กาลังผลิตของโรงไฟฟ้ าในระบบ การพยากรณ์แบบ Intraday จะกระทา
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ซึ่ งเป็ นวันสุ ดท้ายในฤดูหนาว โดยแบ่งเวลา
ที่ใช้เริ่ มต้นการพยากรณ์เป็ น 4 ช่วงเวลา ผลการพยากรณ์แสดงดังรู ปที่ 4
และดัชนี ความคลาดเคลื่อนทั้งสามของการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้ าแบบ
Intraday แสดงดังตารางที่ 2

จากผลการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้ าแบบ Intraday จะเห็นได้
ชัดว่าค่า SMAPE และ MAPEC ไม่ได้มีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาเริ่ มต้น
ของการพยากรณ์ (10.00 12.00 14.00 16.00 น.) อย่างมีนัยสาคัญ
เนื่ องจากเป็ นการพยากรณ์ระยะสั้นมาก แต่เมื่อพิจารณาค่า R2 ส่ วนใหญ่
อยูใ่ นเกณฑ์ที่สูงกว่า 0.97 ซึ่งถือว่าการพยากรณ์น้ ี มีความเหมาะสมมาก

5. สรุป
การพยากรณ์การผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ใ น
แบบจ าลองข้า งต้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ที่ สุ ด ในฤดู ห นาวซึ่ งจะต้อ งใช้
กระบวนการเรี ยนรู้ แบบ Bayesian Regularization (BR) และจานวน
หน่ วยในชั้น ซ่ อนมี จานวนเป็ นสามในสี่ ของจานวนหน่ วยในชั้นนาเข้า
(0.75n) โดยการพยากรณ์ แ บบวัน ล่ ว งหน้า (Day Ahead) และ การ
พยากรณ์แบบภายในวันนั้น (Intraday) ถื อว่าค่อนข้างมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
เนื่ องจากค่าก าลังสองของสัมประสิ ทธิ์ สหสัม พันธ์ (R2) มี ค่าเข้าใกล้ 1
สาหรับการพัฒนาแบบจาลองการพยากรณ์ดงั กล่าวอาจจะต้องมีการศึกษา
ปั จจัยที่ส่งผลต่อกาลังการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมและ
อาจจะต้องใช้ข ้อมูลในอดี ตซึ่ งประกอบด้วยข้อมูล การผลิ ตไฟฟ้ าและ
ข้อ มู ล อากาศจ านวนมากกว่ า ในงานวิ จ ัย นี้ เพื่ อ เพิ่ ม ความแม่ น ย าของ
แบบจาลองการพยากรณ์

6. กิตติกรรมประกาศ
ผูเ้ ขี ยนขอขอบคุ ณ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทยเป็ น
อย่างสู ง สาหรับความอนุเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อใช้ศึกษาและวิจยั ที่ ได้นาเสนอ
ในบทความนี้
(ก) เริ่ ม 10.00 น.

(ค) เริ่ ม 14.00 น.

(ข) เริ่ ม 12.00 น.

(ง) เริ่ ม 16.00 น.

รู ปที่ 4 ผลการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้ าแบบ Intraday
ตารางที่ 2 ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์แบบ Intraday
SMAPE
MAPEC
R2
10.00 น.
10.7468 %
4.4230 %
0.97659
12.00 น.
11.4712 %
3.7391 %
0.99152
17.9080 %
4.4547 %
0.98253
14.00 น.
16.00 น.
14.9472 %
2.1000 %
0.99242
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

มาตรฐาน IEC 61850 คื อมาตรฐานการสื่ อสารที่ นามาใช้
ภายในสถานีไฟฟ้ าย่อยผ่านเทคโนโลยีการสื่ อสารแบบอีเทอร์ เน็ตที่ขอ้ มูล
การสื่ อสารต่างๆ ระหว่างอุปกรณ์จะถูกส่ งผ่านสายสื่ อสารเพียงเส้นเดี ยว
เนื่ องจากการนาเทคโนโลยีการสื่ อสารมาใช้ ความยากที่ เพิ่มขึ้ นจากเดิ ม
คือวิธีก ารก าหนดรู ปแบบการสื่ อสารระหว่างอุป กรณ์ ต่างๆ ให้ เป็ นไป
ตามที่มาตรฐานกาหนด บทความนี้ กล่าวถึ งการนาหลักการของฟั งก์ชัน
ป้ องกัน ความล้ม เหลวของเซอร์ กิ ต เบรกเกอร์ ภายในสถานี ไ ฟฟ้ าที่ มี
รู ปแบบการจัดเรี ยงบัสประเภท Main and Transfer มาประยุกต์ใช้กบั
ระบบสื่ อสารตามมาตรฐาน IEC 61850 อย่างเต็มรู ปแบบ ผลการทดสอบ
ภายในห้ องปฏิ บตั ิ ก ารพบว่าการประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน ป้ องกันนี้ สามารถ
ทางานได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขการทางานทุกประการ

รู ปแบบการจัดเรี ยงบัสชนิ ด Main and Transfer ประกอบ
ไปด้วย บัสหลัก (Main Bus) บัสถ่ ายโอน (Transfer Bus) เบย์สายส่ ง
(LINE NO.1, 2) เบย์หม้อแปลง (TR NO.1, 2) และบัสต่อเชื่ อม (BusCoupler: BC) โดยที่ เบย์สายส่ งจะมี รีเลย์ป้องกัน 2 อุปกรณ์ คื อ รี เลย์
ผลต่ าง (LRP_LD1, 2) ส าหรั บ การป้ องกัน หลัก และรี เ ลย์ระยะทาง
(LRP_ZT1, 2) สาหรั บการป้ องกันสารอง ที่ เบย์หม้อแปลงจะใช้รีเลย์
ผลต่าง (TPP1, 2) ในการป้ องกันความผิดพร่ อง และที่บสั เชื่ อมต่อจะมี
การใช้รีเลย์มลั ติฟังก์ชัน (Multifunctional Relay, BCP) ในการควบคุม
และแสดงผลอุปกรณ์ตดั ตอนของบัสต่อเชื่ อมดังรู ปที่ 1
LINE NO.1

TR NO.1

LINE NO.2

TR NO.2

คาสาคัญ: ฟังก์ชนั ป้ องกันความล้มเหลวของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ , ข้อความ
GOOSE, IEC 61850, 50BF

TRANSFER BUS
01YS-03

Abstract

BC

02YS-03

03YS-03

04YS-03
0BYS-02

The IEC 61850 standard is a communication standard for
substation automation that makes use of Ethernet communication
technology to exchange information between devices through only one
communication line. Therefore, one of the most important features with
the use of communication technology is the determination of
communication patterns between various devices that need to comply
with the standard. This article presents the implementation of the
breaker failure protection function in a substation with the main and
transfer bus arrangement applied to full communication systems based
on IEC 61850 standard. The real experiment in a laboratory showed that
the application of this protection function was able to work correctly for
all operating conditions.
Keywords: breaker failure protection function, GOOSE message,
IEC 61850, 50BF
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MERGING UNIT
LRP_ZT1
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TPP2
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รู ปที่ 1 ระบบป้ องกันสาหรับ Main and Transfer Bus
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รี เลย์ป้องกันในแต่ละเบย์จะมีฟังก์ชันป้ องกันความล้มเหลว
ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ (50BF) ในเบย์น้ นั ๆ ยกเว้นรี เลย์ BCP ที่ใช้สาหรับ
การควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์ ตดั ตอนของบัสต่อเชื่ อมตามหลักการ
ทางานของรู ปแบบการจัดเรี ยงบัสชนิด Main and Transfer
รู ปแบบของระบบสื่ อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สาหรั บ
บทความนี้ แสดงดังรู ปที่ 2 คือ โครงสร้ างของระบบสื่ อสารประกอบ
ไปด้วย ระดับโปรเซส (Process Level) ระดับเบย์ (Bay Level) และ
ระดับสเตชัน (Station Level) ซึ่ งรู ปแบบการส่ งข้อมูลในแต่ละระดับหรื อ
ระหว่างระดับจะมีความแตกต่างกันซึ่ งถูกกาหนดตามมาตรฐาน
HMI

GPS

STATION LEVEL
RedBox
ETH_1

LRP
_LD1

LRP
_ZT1

LRP
_LD2

ETH_2

LRP
_ZT2

TPP1

TPP2

BCP
BAY LEVEL

ETH_1/1

ETH_2/1

ETH_1/2

ETH_2/2

RedBox

MU1

MU2

MU3

MU4

MU5
PROCESS LEVEL

Universal
Test Set

รู ปที่ 2 ระบบสื่ อสารสาหรับ Main and Transfer Bus
รู ปแบบการส่ งข้อมู ล ภายในสถานี ไฟฟ้ าย่อยแบ่ ง ออกเป็ น
2 ประเภทหลักๆ คือ การส่ งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เป็ น Server
(Server to Server Communication) และการส่ งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
Client และ อุปกรณ์ Server (Client – Server Communication) ซึ่งอุปกรณ์
ภายในสถานี ไฟฟ้ าย่อยที่ ทาหน้าที่ เ ป็ น Server คื อ รี เ ลย์ป้องกัน และ
อุปกรณ์ Merging Unit (MU) ส่ วนอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เป็ น Client คือ
Human Machine Interface (HMI) [1]
การส่ งข้อมูลระหว่างอุ ปกรณ์ ที่ทาหน้าที่ เป็ น Server จะใช้
ลัก ษณะการส่ งข้อความแบบ GOOSE (Generic Object Oriented

Substation Event) คือ การส่ งข้อมูลระหว่างรี เลย์ป้องกันภายในระดับเบย์
และการส่ งข้อมูลสั่งการจากรี เลย์ป้องกันไปยังอุปกรณ์ MU ซึ่ งเป็ นการ
ส่ งข้อมู ล จากระดับ เบย์ไปยังระดับโปรเซส และสาหรั บ การส่ งข้อมู ล
ระหว่างอุปกรณ์ Client และ Server คือ การส่ งข้อมูลจากรี เลย์ป้องกันไป
ยัง HMI ซึ่งเป็ นการส่ งข้อมูลจากระดับเบย์ไปยังระดับสเตชัน ใช้ลกั ษณะ
การส่ งข้อมูลแบบ MMS (Manufacturing Message Specification) [2]

2. ฟังก์ ชันป้ องกันความล้ มเหลวของเซอร์ กติ เบรกเกอร์ (50BF)
2.1 ลักษณะการทริปของฟังก์ ชัน 50BF
เมื่ อ มี ก ารตรวจพบความล้ ม เหลวของเซอร์ กิ ต เบรกเกอร์
(เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ไม่สามารถทาการตัดความผิดพร่ องในขอบเขตการ
ป้ องกันออกจากระบบไฟฟ้ าได้) หรื อฟังก์ชนั 50BF ของรี เลย์ใดๆ ทางาน
จะทาให้เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ทุกตัวในสถานี ไฟฟ้ าย่อยทาการทริ ปเพื่อตัด
กระแสผิดพร่ อง โดยลักษณะการทริ ปของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ จะเป็ นการ
ทริ ปแบบเปิ ดค้าง (Trip and Lockout, TL) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะการทริ ปของฟังก์ชนั 50BF
Circuit
Breaker Failure Protection Function (50BF)
Breaker LINE NO.1 TR NO.1 LINE NO.2 TR NO.2
01YB-01
TL
TL
TL
TL
02YB-01
TL
TL
TL
TL
03YB-01
TL
TL
TL
TL
04YB-01
TL
TL
TL
TL
0BYB-01
TL
TL
TL
TL

2.2 การส่ งข้ อความ GOOSE ของฟังก์ ชัน 50BF
การสื่ อสารแบบ Server to Server สาหรับการดาเนิ นการ
ฟั งก์ชัน 50BF ใช้ก ารส่ งข้อมู ล แบบ GOOSE ซึ่ งมี ห ลัก การรั บ -ส่ ง
ข้อความ GOOSE ของแต่ละรี เลย์ป้องกันดังรู ปที่ 3 คือ เมื่อฟั งก์ชนั 50BF
ของรี เลย์ป้องกัน LRP_ZT1 ทางาน จะมี การส่ งสัญญาณการทริ ปเนื่ อง
จากการเกิ ด ฟั งก์ชัน 50BF: LRP_ZT1.PROT.FRBRF1.Op.ST.general
ผ่าน Dataset: DS_GOOSE_50BF และ GSE (Generic Substation Event)
ส่ งให้กบั อุปกรณ์ MU ทุกตัว เพื่อทาการสั่งทริ ปเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ทุกตัว
ในสถานี ไฟฟ้ าย่อย และสัญญาณนี้ จะถูกส่ งไปให้กบั รี เลย์ป้องกันทุกตัว
ยกเว้นรี เลย์ป้ องกัน LRP_LD1 และ LRP_LD2 เนื่ องจากฟั งก์ชันการ
ทริ ปแบบเปิ ดค้าง (86BF) จะมีเพียงแค่หนึ่ งฟั งก์ชันในแต่ละเบย์ ซึ่ งเบย์
สายส่ งทั้งสองก าหนดฟั งก์ ชัน 86BF นี้ ไว้ที่ รีเ ลย์ LRP_ZT1 และ
LRP_ZT2 ของแต่ ละเบย์ส ายส่ ง ดังนั้นสัญญาณนี้ จึงถู ก ส่ งไปให้ รีเลย์
ป้ องกัน LRP_ZT2 TPP1 TPP2 และ BCP เพื่อทาให้ฟังก์ชนั 86BF ของ
เบย์น้ นั ๆ ทางาน นัน่ คือเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ในทุกๆ เบย์ทาการทริ ปแบบ
เปิ ดค้างเมื่อเกิดฟังก์ชนั 50BF [3]
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นอกจากนี้ สัญญาณการเกิ ดฟั งก์ชัน 50BF ของรี เลย์ป้องกัน
LRP_ZT1 เอง หรื อสัญญาณการเกิ ดฟั งก์ชนั 50BF จากรี เลย์ต่างๆ จะทา
ให้ฟังก์ชนั 86BF ทางานและส่ งสัญญาณสถานะการเกิ ดฟั งก์ชนั 86BF:
LRP_ZT1.CTRL.GAPC5.SPCSO.ST.stVal ไปทาการห้าม Close เซอร์ กิต
เบรกเกอร์ 01YB-01 ซึ่ งสามารถรี เซ็ตฟั งก์ชนั 86BF ได้ที่ GAPC5 และ
สั ญ ญาณนี้ จะถู ก ส่ ง ไปยัง รี เลย์ป้ องกั น LRP_LD1 ผ่ า น Dataset:
DS_GOOSE_86BF และ GSE เพื่อให้รีเลย์ป้องกันนี้ สามารถรี เซ็ตฟังก์ชนั
50BF ได้ เช่นเดียวกับเบย์ LINE NO.2 ที่จะต้องมีการส่ งสัญญาณสถานะ
นี้ ให้กบั รี เลย์ป้องกัน LRP_LD2
LRP_ZT1

GOOSE
50BF Trip
from all
relays

50BF
OPERATED
E

GSE
DS_
GOOSE
_50BF

OR

86BF
OPERATED
E

GSE
DS_
GOOSE
_86BF

GOOSE
50BF Trip
to all MUs
GOOSE
50BF Trip
to all relays
GOOSE
86BF status
to LRP_LD1

Block
Close

01YB-01

รู ปที่ 3 การรับ-ส่ งข้อความ GOOSE ของรี เลย์ป้องกัน

ป้ องกันต่างๆ ซึ่งทาหน้าที่เป็ น Publisher โดยรู ปแบบการเชื่ อมโยงข้อมูล
แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเชื่อมโยงข้อความ GOOSE ของรี เลย์ป้องกัน LRP_ZT1
Publisher
Subscriber
LRP_LD1.gse_GOOSE_50BF
PROT.FRBRF1.Op.ST.general
LRP_LD2.gse_GOOSE_50BF
PROT.FRBRF1.Op.ST.general
LRP_ZT2.gse_GOOSE_50BF

GEN.LGOS1
GEN.GOOGGIO1.Ind1.ST.stVal
GEN.LGOS2
GEN.GOOGGIO1.Ind2.ST.stVal
GEN.LGOS3

PROT.FRBRF1.Op.ST.general
LRP_TPP1.gse_GOOSE_50BF

GEN.GOOGGIO1.Ind3.ST.stVal
GEN.LGOS4

PROT.FRBRF1.Op.ST.general
LRP_TPP2.gse_GOOSE_50BF
PROT.FRBRF1.Op.ST.general

GEN.GOOGGIO1.Ind4.ST.stVal
GEN.LGOS5
GEN.GOOGGIO1.Ind5.ST.stVal

3. ฟังก์ ชันการทริปแบบเปิ ดค้ าง (86BF)
ฟั งก์ชนั 86BF จะต้องมีการสร้าง Function Block ขึ้นมาเพื่อ
กระท าการลอจิ ก ต่ างๆ ให้ เ ป็ นไปตามการท างานของฟั งก์ชัน 86BF
โดย Function Block ที่ใช้สาหรับดาเนิ นการฟั งก์ชนั 86BF คือ GAPC5
ซึ่ งข้อมูลต่างๆ ที่ได้เชื่ อมโยงจากตารางที่ 2 จะนามาใช้กระทาการทาง
ลอจิกเพื่อเป็ นอินพุตให้กบั Function Block GAPC5 ดังรู ปที่ 4

2.3 การเชื่อมโยงข้ อความ GOOSE ระหว่ างอุปกรณ์

GEN.GOOGGIO1.Ind1.ST.stVal

ลักษณะการสื่ อสารโดยใช้ขอ้ ความ GOOSE ประกอบไปด้วย
Publisher ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่ งข้อมูล และ Subscriber ซึ่ งเป็ น
อุป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นการรั บ ข้อ มู ล โดยอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ในสถานี ไ ฟฟ้ าย่อ ย
สามารถรับ -ส่ งข้อมูล GOOSE ได้อย่างอิ สระ ดังนั้น อุปกรณ์ ที่ใช้การ
สื่ อสารแบบ GOOSE สามารถเป็ นได้ท้ งั Publisher และ Subscriber
โดยหลักการส่ งข้อความ GOOSE คือ อุปกรณ์ใดที่ตอ้ งการส่ ง
ข้อมูล (Publisher) จะต้องนาข้อมูลที่ ตอ้ งการส่ งนั้นเก็บรวบรวมไว้ใน
Dataset และส่ ง ให้ ก ับ GSE ส าหรั บ อุ ป กรณ์ ที่ ต้อ งการรั บ ข้อ มู ล
(Subscriber) จะต้องทาการ Subscription GSE ของอุปกรณ์ที่ตอ้ งการรับ
ข้อมูลเข้ากับ Logical Node: LGOS (LN: GOOSE Subscription) [4]
จากนั้นจะต้องทาการเชื่ อมโยงข้อมูล (Data Binding) ใน Dataset ของ
GSE กับสัญญาณของอุปกรณ์รับข้อมูลเพื่อนาสัญญาณที่เชื่ อมโยงมาจาก
อุปกรณ์ส่งข้อมูลมาใช้ดาเนิ นการฟังก์ชนั ต่างๆ
จากรู ป ที่ 3 ตัว อย่ า งการเชื่ อ มโยงข้อ มู ล ระหว่ า งสั ญ ญาณ
ฟั ง ก์ ชัน 50BF จากรี เลย์ป้ องกัน ต่ า งๆ กับ รี เลย์ป้ องกัน LRP_ZT1
โดยรี เลย์ป้องกัน LRP_ZT1 ทาหน้าที่เป็ น Subscriber รับข้อมูลจากรี เลย์

GEN.GOOGGIO1.Ind2.ST.stVal
GEN.GOOGGIO1.Ind3.ST.stVal
GEN.GOOGGIO1.Ind4.ST.stVal
GEN.GOOGGIO1.Ind5.ST.stVal

OR
IN1 OUT
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6

SR
S1 Q
R

GAPC5
ON

PROT.FRBRF1.Op.ST.general
CTRL.GAPC5.SPCSO.ST.stVal

รู ปที่ 4 อินพุตลอจิกของ GAPC5
จากรู ปที่ 4 จะเห็ นว่า GAPC5 จะ ON (ฟั งก์ชนั การทริ ปแบบ
เปิ ดค้างทางาน) เมื่ อได้รับสัญญาณการเกิ ดฟั งก์ชนั 50BF จากรี เลย์ต่างๆ
และจากรี เลย์ LRP_ZT1 เอง และสามารถรี เซตฟั งก์ชัน 86BF ได้จาก
สัญญาณสถานะของ Function Block GAPC5 เป็ น 0
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ลอจิ ก ภายใน Function Block GAPC5 แสดงดังรู ปที่ 5
คื อ สามารถท าการควบคุ ม GAPC5 จากสั ญ ญาณ CTRL.GAPC5
.SPCSO.CO.Oper.ctlVal โดยหากสัง่ การสัญญาณนี้ เป็ น OFF จะเป็ นการ
รี เซตให้สญ
ั ญาณ CTRL.GAPC5.SPCSO.ST.stVal มีค่าเป็ น 0
CTRL.GAPC5.SPCSO.CO.Oper.ctlVal

ON

CMD-BO
cmd ON
OFF
R
S1

SR

Q

CTRL.GAPC5.Op2.ST.general

รี เลย์ป้องกัน และ HMI โดยผลการทดสอบการทางานจากการจาลอง
ภายในห้องปฏิบตั ิการพบว่าสามารถทางานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ
หลักการทางานของฟังก์ชนั 50BF ในสถานี ไฟฟ้ าย่อยแบบเดิม
เนื่ องจากบทความนี้ เน้นการดาเนิ นการฟั งก์ชนั ป้ องกันความ
ล้มเหลวของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ซึ่ งใช้รูปแบบการส่ งข้อมูลแบบ GOOSE
ดังนั้นจึงมีการกล่าวถึงรู ปแบบการส่ งข้อมูลแบบ GOOSE โดยละเอียด

5. สรุป
CTRL.GAPC5.SPCSO.ST.stVal

รู ปที่ 5 ลอจิกภายใน GAPC5

4. การทดสอบการทางาน
การทดสอบการทางานของฟั งก์ชนั 50BF สามารถทาได้โดย
การจาลองการเกิดเหตุการณ์ความล้มเหลวของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ผ่านการ
จ่ายกระแสจากเครื่ อง Universal Test Set ให้กบั อุปกรณ์ MU ซึ่ งทาหน้าที่
แปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็ นดิ จิท ลั จากนั้นข้อมูลการวัดจะถูกส่ งไปยัง
รี เลย์ป้องกันทุกตัวผ่านรู ปแบบการส่ งข้อมูลแบบ SV (Sampled Value)
ซึ่ งมี ล ัก ษณะการส่ ง ข้อ มู ล คล้า ยกับ การส่ ง ข้อ มู ล แบบ GOOSE คื อ
อุปกรณ์ส่งข้อมูล (MU) จะต้องทาการส่ งข้อมูลผ่าน Data Set และ SVCB
(SV Control Block) และที่อุปกรณ์รับข้อมูล (รี เลย์ป้องกัน) จะต้องทาการ
Subscription เพื่อรับสัญญาณการวัดจากอุปกรณ์ MU เช่ นกัน จากนั้น
ตรวจสอบดิจิทลั เอาต์พตุ ของอุปกรณ์ MU ว่ามีการทางานถูกต้องหรื อไม่

มาตรฐาน IEC 61850 มี คุณลักษณะที่ โดดเด่ นจากเดิ มเป็ น
อย่างมากในด้านการสื่ อสารข้อมูล ระหว่างอุ ปกรณ์ ภายในสถานี ไฟฟ้ า
บทความนี้ เน้นไปที่ฟังก์ชนั ป้ องกันความล้มเหลวของเซอร์ กิตเบรกเกอร์
ซึ่งสามารถนามาดาเนิ นการได้อย่างถูกต้อง ผ่านการทดลองการส่ งข้อมูล
ระหว่างอุปกรณ์และระบบสื่ อสารจริ งในห้องปฏิ บตั ิการฯ ดังนั้นบทความนี้
จะทาให้ผอู ้ ่านสามารถเรี ยนรู ้ การนามาตรฐาน IEC 61850 มาใช้งานจริ ง
ซึ่ งข้อมูล ในบทความนี้ ล้วนแล้วแต่เ ป็ นหลักการขั้น พื้น ฐานที่ จะทาให้
ผูอ้ ่านสามารถนาไปต่อยอดและสามารถใช้มาตรฐาน IEC 61850 ได้อย่าง
ครอบคลุมทัว่ ทั้งสถานี ไฟฟ้ าย่อย

6. กิตติกรรมประกาศ
ผูเ้ ขียนขอขอบคุณ ศูนย์ฝึกปฏิบตั ิการไฟฟ้ าแรงสู ง ฝ่ ายพัฒนา
ทรั พยากรบุค คล การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาค (กฟภ.) เป็ นอย่างสู ง ส าหรั บ
ความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องฝึ กปฏิบตั ิการด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ
(System Automation Training Simulator Laboratory: SATS) สาหรับ
การทดสอบเพื่อศึกษาและวิจยั งานที่นาเสนอในบทความนี้
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สาหรั บการทดสอบการรี เซตฟั งก์ชนั 86BF สามารถทดสอบ
และรี เซตฟั งก์ชัน 86BF ได้จาก HMI โดยตรง ผ่านการส่ งข้อมูลแบบ
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หุ่นยนต์ ไต่ ผนัง ขับเคลือ่ น 4 ล้ อ
Four-Wheels Wall-Climbing Robot
ภัทรศิริ จันทรอัมพร1 สุ ขุมพันธุ์ วงศ์ วฒ
ั นากูล1 สุ รเสกข์ จันเจริญ1 ปวิช ช้ อยขุนทด1 ภมร ศิลาพันธ์ 1
1
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

งานวิจยั นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่ จะศึ กษา การสร้ างหุ่ นยนต์ไต่
ผนังขับเคลื่อน 4 ล้อที่สามารถเคลื่ อนที่บนพื้นราบ และสามารถไต่ผนัง
(ชัน 90 องศา) ขึ้นได้อย่างต่อเนื่ อง ในการเคลื่อนที่จะใช้ Servo motor ทั้ง
4 เป็ นล้อในการเคลื่อนที่ และในการไต่ผนังจะใช้ความแตกต่างของความ
ดัน ที่ภายในของหุ่ นยนต์จะคล้ายกับสุ ญญากาศ ใช้ Brushless motor ให้
หมุนใบพัดเพื่อดูดอากาศจากภายในหุ่ นยนต์ออกสู่ ภายนอก ความดัน
บรรยากาศภายนอกจะกดตัวหุ่ น ยนต์ใ ห้ ติด กับ ผนัง และยังสามารถ
เคลื่อนที่บนผนังได้ โดยการบังคับแบบไร้สาย การออกแบบหุ่ นยนต์จะ
ส่ งผลโดยตรงกับการไต่ผนัง ซึ่ งต้องคานึ ก ถึ งน้ าหนัก และช่ องว่าง
ระหว่างชิ้นส่ วนของหุ่ นยนต์เป็ นสิ่ งสาคัญ ในการทดลองจะนาหุ่ นยนต์
เคลื่อนที่บนพื้นราบและไต่ข้ ึนบนผนังเรี ยบ เช่น ผนังเรี ยบ กระจก เป็ น
ต้น ซึ่งผลการทดลองน่าพอใจอย่างยิง่

ในปั จ จุ บ ัน เทคโนโลยี มี ค วามเจริ ญ ก้า วหน้ า เติ บ โตอย่า ง
รวดเร็ ว และมีความทันสมัยของเทคโนโลยีไปใช้ในส่ วนต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นการนาเอาเทคโนโลยีไปใช้ในชี วิตประจาวันจวบจนไปถึงในระบบ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซ่ ึ งในปั จจุบ นั มี การแข่งขันอย่างสู ง เพื่อสนอง
ความต้องการ และทาให้ เ กิ ด ประโยชน์ สูงสุ ด เทคโนโลยีที่เ ป็ นปั จจัย
สาคัญ คือ เทคโนโลยีหุ่ นยนต์ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้อย่างแม่นยา
มนุษย์มีขอ้ จากัดในการสารวจ ตรวจสอบในสถานที่ต่างๆ ใน
พื้นที่ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงหรื อมีอนั ตราย และความเสี่ ยงสู ง เช่ น ตาม
กาแพงสู งๆ บนอาคาร ถังเก็บน้ ามัน เป็ นต้น และในการปฏิบตั ิงานตาม
สถานที่ดงั กล่าวถ้าใช้มนุ ษย์ในการปฏิ บตั ิงานแล้ว จะต้องใช้งบประมาณ
และบุ ค ลากรเป็ นจานวนมาก ซึ่ งเป็ นการเสี่ ย งอย่า งมากต่ อ ชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานที่ดงั กล่าว
ด้วยเหตุ น้ ี เพื่ อเป็ นการลดอัตราเสี่ ยง และปั ญหาต่ างๆ ที่จะ
เกิ ด ขึ้ น จึ ง ได้เ ห็ น ความส าคัญของการน าเทคโนโลยีหุ่ น ยนต์เ ข้า มาใช้
ปฏิ บตั ิ งานในพื้นที่ เสี่ ยงแทนมนุ ษย์ โดยการการสร้ างหุ่ นยนต์เคลื่ อนที่
ด้วยล้อที่สามารถเคลื่อนที่ในแนวราบและแนวดิ่งได้ เพื่อใช้ในการสารวจ
ในด้านอุตสาหกรรม โดยคาดว่าการนาเอาเทคโนโลยีหุ่นยนต์น้ ี มาใช้จะ
ช่วยในการประหยัดแรงงาน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความรวดเร็ วในการทางาน
และที่สาคัญช่วยลดอัตราเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้ [1]

คาสาคัญ: หุ่นยนต์, ไต่ผนัง, ขับเคลื่อน 4 ล้อ

Abstract
This research aims to study how to creating a Robots climb
walls Four-wheels drive that can continued climb up walls. (90 degree)
We use 1 Servo motor to control each wheel for its movement and use
difference of pressure for climbing wall. Under the car we use
Brushless motor to spin the blades to blow air outward from the robot.
Atmospheric pressure external will keep the robot on the wall and also
movable on wall that control by wireless joy stick. In order to the
designed and weight can affect directly to the climbing wall. In an
experiment the robot moves on the ground and climb up on a flat wall
and smooth glass wall, which results very encouraging.
Keywords: Robot, Wall-Climbing, Four-Wheels Drive

2.1 ทฤษฎีและหลักการ
2.1.1 การไหลของของไหลอุดมคติ
เมื่อของไหลที่ ไหลอย่างสม่ าเสมอ อนุ ภาคหนึ่ ง ๆ ของของ
ไหลจะเคลื่ อ นที่ ไ ปตามเส้ น ทางเดิ น เส้ น หนึ่ ง เรี ยกว่ า เส้ น กระแส
(Streamline) โดยความเร็ วของอนุ ภาคนั้นที่ตาแหน่งต่างๆ มีทิศในแนว
เส้นสัมผัส และเส้นกระแสของอนุ ภาคแต่ละตัวจะไม่ตดั กัน ถ้าให้เส้ น
กระแสจานวนหนึ่งอยูเ่ รี ยงกันเป็ นมัด เรี ยกมัดของเส้นกระแสนี้ ว่าหลอด
การไหล (Tube of flow) หลอดการไหลนี้ จึงเปรี ยบเสมือนท่อที่มีของไหล
ไหลเข้าทางปลายข้างหนึ่ งและไหลออกทางปลายอีกข้างหนึ่ ง พิจารณา
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หลอดการไหลที่มีขนาดไม่สม่าเสมอและของของไหลไหลจากปลายล่าง
ที่มีพ้นื ที่หน้าตัด A1 ไปปลายบนที่มีพ้นื ที่หน้าตัด A2 ดังแสดงรู ปที่ 1

2.1.2 การออกแบบโครงหุ่นยนต์
งานวิจยั นี้ ออกแบบให้ หุ่ น ยนต์สามารถเคลื่ อนที่บนผนังได้
โดยใช้ทฤษฎี จากสมการความต่ อเนื่ อง และหลักของแบร์ นู ลลี ใ นการ
ออกแบบ โดยการคัดเลื อกมอเตอร์ ที่ เ หมาะสมกับ หุ่ น ยนต์ จึ ง น าค่ า
ความเร็ วรอบของมอเตอร์มาคานวณหาความดันภายในหุ่ นยนต์ให้มีค่าต่า
กว่าความ ดันบรรยากาศ จากสมการหาค่ าความเร็ วรอบของใบพัดใน
แนวนอน [3] จาก
rpm 

รู ป ที่ 1 การไหลอุ ด มคติ ไ หลอย่า งสม่ า เสมอ ที่ มี เ ส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางไม่เท่ากัน จะมีปริ มาตรเท่ากัน [2]
พิ จ ารณาปลายล่ า งของไหลเคลื่ อ นที่ ผ่ า นพื้ น ที่ A1 ด้ ว ย
อัตราเร็ ว v1 ในเวลา t จะได้ระยะทาง l1  v1t และปริ มาตร
V1  A1v1t ดังนั้นมวลของของไหลที่ผา่ นพื้นที่ A1 คือ
m1  1V1  1 A1v1t

(1)

60v2T

3.14 D

(5)

เมื่อกาหนดให้ rpm คือ ความเร็ วรอบ (รอบต่อนาที) มีค่าเท่ากับ 18,300
รอบต่อนาที T คือ Tip speed ratio เป็ นค่าคงที่เท่ากับ 6 D คือ ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด ออกแบบให้มีขนาด 4 นิ้ ว v2 คือ ความเร็ ว ณ
ตาแหน่งที่ 2 จาก (5) พิจารณาหาค่า v2 ได้ 16.2171m s
นาค่า v2 ที่ได้คานวณหาค่า v1 จาก (4) โดยออกแบบให้ A1
มี พ้ื น ที่ สี่เ หลี่ ยมค่ าเท่ ากับ 0.00368m2 และ A2 เป็ นวงกลมมี พ้ืน ที่
เท่ากับ 0.0139 m2 ซึ่งได้ค่า v1 มีค่าเท่ากับ 61.2544 m s

พิ จ ารณาที่ ป ลายบนของไหลเคลื่ อ นที่ ผ่ า นพื้ น ที่ A2 ด้ว ย
อัตราเร็ ว v2 ในเวลา t ได้ระยะทาง l2  v2 t และปริ มาตร
ΔV2 = A2v2Δt ดังนั้นมวลของของไหลที่ผา่ นพื้นที่ A2 หาค่าได้จาก
m2  2 V2  2 A2 v2 t

(2)

เนื่องจากของไหลไม่สามารถไหลผ่านผนังของหลอดการไหล
และไม่มีการสร้างหรื อทาลายของไหลในหลอดการไหล ดังนั้นมวลของ
ของไหลที่ผา่ นแต่ละส่ วนของหลอดการไหลในเวลา t เดี ยวกันจึงมีค่า
เท่ากัน นัน่ คือ m1  m2 จากสมการที่ (1) และ (2) ได้
1 A1v1  2 A2 v2

(3)

เนื่ องจากของไหลอุ ดมคติ ไม่ส ามารถอัด ตัวได้ ดังนั้น ความ
หนาแน่นจึงไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่า 1  2 ดังนั้นจาก (3) เขียนใหม่
ได้ดงั นี้
A1v1  A2 v2

(4)

นั่นคื อ Av คื อ ค่ าคงตัว ซึ่ งเรี ยกว่ า สมการความต่ อเนื่ อ ง
(The equation of continuity) ซึ่ งสรุ ปได้ว่า ผลคูณระหว่างพื้นที่หน้าตัด
กับอัตราเร็ วของของไหลอุดมคติ ไม่ว่าจะอยูท่ ี่ตา้ แหน่ งใดในหลอดการ
ไหลจะมีค่าคงตัวเสมอ ผลคูณ Av เรี ยกว่า อัตราการไหล (Volume flow
rate หรื อ Volume flux) มีหน่วยเป็ นลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

รู ปที่ 2 โครงสร้างหุ่นยนต์ไต่ผนังขับเคลื่อน 4 ล้อที่ออกแบบ
จากสมการของแบร์ นูล ลี ที่ ใ ช้ส าหรั บการออกแบบเพื่ อหา
ความดันแสดงได้ดงั นี้
P1   v12   gh1  P2   v22   gh2

(5)

ในการออกแบบหุ่ นยนต์ไต่ผนังดังแสดงในรู ปที่ 2 โดยอาศัย
หลักการทฤษฎีจากสมการความต่อเนื่ อง และหลักของแบร์ นูลลี ต้องทา
ให้ความดันในรถน้อยกว่าความดันอากาศ 105 Pa  ในที่น้ ี กาหนดให้
เป็ น P2 ส่ วน P1 คือ ความดันภายในหุ่ นยนต์  คือ ความหนาแน่ น
ของอากาศ (1.292 kg m3 ) g คื อ ค่ า แรงโน้ ม ถ่ ว งของโล ก
(9.81m s 2 ) h1

คือ ความสู งของท่อที่ 1 (0.04 m) h2 คือ ความสู ง

ของท่อที่ 2 (0.06 m) จาก (5) ดังนั้น P1 มีคา่ เท่ากับ 9.55×104 Pa
เมื่อพิจารณาแรงกดให้หุ่นยนต์สามารถติดผนังสามารถหาได้
จากสมการความดันบรรยากาศดังนี้ [4]
PF A
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ซึ่งแรงกดหาได้ดงั
F  PA   P2   P2  P1  A

(7)

โดยค านวณจากแรงกดที่ ค วามดัน บรรยากาศกระท ากั บ
หุ่ นยนต์มีค่าเท่ากับ 42.5501 N และแรงกดจากความแตกต่างของความ
ดันบรรยากาศ ซึ่งได้ค่าแรงกด เท่ากับ 1.9148 N

2.1.3 โครงสร้ างหุ่นยนต์

เป็ นอันตรายแก่ผใู ้ ช้งาน จากนั้นกดปุ่ ม สามเหลี่ ยม (Δ) พัดลมจึงทางาน
การปิ ดพัดลมต้องกดปุ่ ม เอกซ์ (X) พัดลมจึงหยุดทางาน

3 ผลการทดลอง
การทดลองควบคุมการเคลื่ อนที่ของหุ่ นยนต์ขบั เคลื่ อน 4 ล้อ
โดยใช้ Servo motor เป็ นชุ ดการขับเคลื่ อน โดยหุ่ นยนต์จะรับค้าสั่งจาก
จอยสติ๊กทาให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้ท้ งั ด้านหน้า ด้านหลัง เลี้ยวซ้ายและ
เลี้ ยวขวาได้ แต่ในการเลี้ยวอาจจะมีการเคลื่ อนที่ ที่ช้า เพราะต้องใช้การ
หมุนตัวของหุ่ นยนต์ดงั รู ปที่ 5 ซึ่งสามารถควบคุมได้ไกลสุ ด 30 เมตร ใน
แนวราบ

รูปที่ 3 โครงสร้างหุ่ นยนต์ไต่ผนังขับเคลื่อน 4 ล้อ
รู ปที่ 3 แสดงโครงสร้ างโครงสร้ างหุ่ นยนต์ไต่ผนังขับเคลื่ อน
4 ล้อ ประกอบใบพัดและ Brushless motor มีจานวน 2 ชุด ชุดขับเคลื่อน
โดยใช้ Servo motor มี 4 ชุด ZX-PSX2 เป็ นโมดูลรับค้าสั่งจากจอยสติ๊ก
โมดูลแปลงแรงดันไฟฟ้ า 2 ชุ ด ให้กบั บอร์ ด Arduino และ Brushless
motor บอร์ ด Arduino mini เป็ นบอร์ ดควบคุมการเคลื่ อนที่ของหุ่ นยนต์
Li-polymer battery ขนาด 11.1 V 3 เซลล์ เป็ นแหล่งพลังงานที่จ่ายให้กบั
หุ่นยนต์และ ESC speed control 2 ชุด เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้งานกับ Brushless
motor เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้ า

รู ปที่ 5 ทดสอบควบคุมหุ่ นยนต์ในแนวราบ

รู ปที่ 6 การเคลื่อนที่ของหุ่ นยนต์ขณะไต่อยูบ่ นผนังเรี ยบชนิ ดกระจก

รูปที่ 4 จอยสติ๊กแผงควบคุมหุ่นยนต์
รู ปที่ 4 แสดงจอยสติ๊กแผงควบคุมหุ่นยนต์ ซึ่ งสามารถควบคุม
ได้ดงั นี้ ตรง-ถอยหลัง คือ การควบคุมให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปทางด้านหน้า
หรื อด้านหลัง เลี้ ยวซ้ า ย-ขวา คื อ การควบคุ ม ให้ หุ่ น ยนต์เ คลื่ อ นที่ ไ ป
ทางซ้ายหรื อขวาตามค้าสั่ง การเปิ ดพัดลมต้องกดปุ่ ม เอ๊กซ์ (X) ก่อน เพื่อ
เปิ ดโหมดการทางาน และป้ องกันการผิดพลาดใน การเปิ ดพัดลมเพราะจะ

จากรู ปที่ 6 และ7 เป็ นการแสดงการทดลองการควบคุมการ
เคลื่ อ นที่ ข องหุ่ น ยนต์ ไ ต่ อ ยู่ บ นผนั ง เรี ยบชนิ ด กระจกและคอนกรี ต
ตามลาดับหลังจากเปิ ดการใช้งานของ Brushless motor แล้ว สามารถ
ควบคุมให้เคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกับบนพื้นระนาบและหุ่ นยนต์สามารถขึ้น
ไปได้สูงสุ ดประมาณ 4 เมตร ส่ วนรู ปที่ 8 แสดงการทดลองการควบคุม
การเคลื่อนที่ของหุ่ นยนต์ไต่อยูบ่ นผนังเรี ยบชนิ ดคอนกรี ตในแนวดึง และ
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เมื่อทาการถ่วงน้ าหนักสู งสุ ด 600 กรัม หุ่นหยนต์ยงั ไต่ผนังได้ดงั แสดงใน
รู ปที่ 9

การดูดติดผนัง สามารถทางานได้ดีในผนังชนิ ดเรี ยบ แต่ยงั ไม่สามารถไต่
ผนังที่มีอุปสรรคต่างๆ ได้ และสามารถรับการถ่วงน้ าหนักสู งสุ ดถึ ง 600
กรัมโดยที่หุ่นยนต์สามารถไต่ผนังได้ ในกรณี ที่หุ่นยนต์เปล่าสามารถไต่
ได้สูงถึง 4 เมตร ในแนวราบสามารถควบคุมได้ไกลถึง 30 เมตร

รูปที่ 7 การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ขณะไต่อยูบ่ นผนังเรี ยบชนิ ดคอนกรี ต

รู ปที่ 9 ทดสอบทาการถ่วงน้ าหนักสู งสุ ด 600 กรัม

เอกสารอ้ างอิง
[1]

รูปที่ 8 การทดลองการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ไต่อยูบ่ นผนัง
เรี ยบชนิดคอนกรี ตในแนวดึง

[2]

4.สรุป
การออกแบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตรงกับทฤษฏี การไหล
ของของไหล ให้ผลการทดลองได้ดีสอดคล้องกับที่ออกแบบไว้ น้ าหนัก
ของหุ่ นยนต์มีผลโดยตรงกับการยึดติดผนัง จึงต้องใช้วสั ดุ และอุปกรณ์ที่
จากัดและน้ าหนักเบา ถ้าจะเพิ่มอุปกรณ์ เสริ มต้องคานึ งถึ งน้ าหนักของ
หุ่ นยนต์ดว้ ย Brushless motor เป็ นอุปกรณ์ที่มีความสาคัญในการดูดยึด
ผนัง จึงต้องใช้ให้เหมาะสมกับขนาดหุ่นยนต์ การทดลองการไต่ผนัง และ

[3]

[4]
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การตรวจวัดความชื้นข้ าวเปลือกในเตาอบด้ วยคลื่นไมโครเวฟเซนเซอร์ ระบบอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ ่ง
IOT deployment of a Paddy Moisture Measurement System in a Hopper Silo using Microwave Sensor
ธานี สมวงศ์ และ สมพร ศรีวฒ
ั นพล
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
เลขที่ 7/1 ถ.นนทบุรี1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0 2969 1369 – 74 E-mail: somporn.s@rmutsb.ac.th

บทคัดย่ อ
บทความนี้นาเสนอ การศึกษาการวัดความชื้นข้าวเปลือกด้วย
การส่งผ่านคลื่นความถี่ย่าน UHF ทาการวัดความชื้นข้าวเปลือกที่บรรจุ
ในไซโลรู ปกรวย ทาการออกแบบและทดสอบที่ความถี่ 400MHz ถึง
500MHz โดยใช้เซนเซอร์ที่มีลกั ษณะเป็ นสายอากาศไดโพลเรโซเนเตอร์
คูจ่ ดั วางบนวัสดุฐานรอง FR-4 ต่อร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ
สมองกลแปรผลเป็ นค่าความชื้น โดยข้อมูลความชื้นจะถูกส่งด้วยระบบ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง มีช่วงของการตรวจวัดความชื้นข้าวเปลือกอยู
ระหว่าง 12% - 30% ที่ความถูกต้องสูงสุ ด 93% ตามลักษณะการเคลื่อน
ตัวข้าวเปลือก
คาสาคัญ: ไดโพล, เรโซเนเตอร์, ความช้นื

Abstract
This paper presents microwave sensor system for moisture
content measurement of paddy in hopper silo. The sensor utilizes nearfield transmission measurement technique operating at 400-500-MHz
implemented by using double dipole antenna fabricated on FR-4
substrate. This proposed system include an electronic circuit, an
embedded, an IOT for measured a moisture content of a paddy.
The moisture content of paddy in the hopper silo is from
12% - 30% are measured and characterized. The extracted moisture
content from the sensor in this paper show an agreement of higher than
93% as compared with the commercial instrument in rice mill.

1. บทนา
ข้าวเป็ นผลิ ตภัณฑ์อาหารหลักของโลกและเป็ นสิ นค้าส่ งออก
หลัก ของประเทศไทย ในการท าให้ ข ้ า วมี คุ ณ ภาพปั จ จัย หนึ่ งคื อ ค่ า
ความชื้ นในเมล็ดข้าวโดยมี ความเกี่ ยวข้องกับกระบวนการผลิ ตในส่ วน
ของการควบคุมความชื้ น ซึ่ งวิธีการตรวจวัดความชื้ นในเมล็ดข้าวเปลื อก
ได้มีเทคโนโลยีการนาทฤษฎี คลื่ นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ ามาประยุกต์ใช้กนั
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สิ่งที่มุ่งเน้นเป็ นด้านการออกแบบส่ วนของไมโครเวฟ
เซนเซอร์ ให้สามารถตรวจวัดความแตกต่างของความชื้ นได้ จากงานวิจยั

[1] เป็ นพัฒนาการหนึ่ งของการวัดด้วยวิธีความต้านทานซึ่ งจากัดปริ มาณ
การวัดข้าวเปลือกที่ 500กรัม และมีช่วงการวัด14-20% ซึ่ งในงานวิจยั [1]
ได้นาคลื่ นความถี่ สนามแม่เหล็กไฟฟ้ ามาใช้ในแบบของสายนาสัญญาณ
และมีการปรับแต่งการตรวจวัดวัสดุรูปร่ างแบบข้าวเปลื อก ทั้งนี้ ได้มีการ
วิ จ ั ย ในด้ า นของน าอุ ป กรณ์ แ ผ่ ค ลื่ น เช่ น สายอากาศไมโครสตริ ป
สายอากาศฮอร์ น มาใช้สาหรับการตรวจวัดซึ่ งใช้หลัก การวัดแบบการ
ส่ งผ่านและเป็ นที่ นิยมใช้ใ นระดับอุตสาหกรรม[2] ในงานวิจยั นี้ มีผล
การศึกษาพบว่าสายอากาศแบบฮอร์ นจะให้ความละเอียดของการตรวจวัด
สู งกว่าสายอากาศไมโครสตริ ป สาหรับโครงสร้ างเซนเซอร์ แบบอื่นเช่ น
แบบวงแหวน [3] ออกแบบการตรวจวัดความชื้ นที่ ความถี่ 2.45GHz
ได้ผลการตรวจวัดในช่ วง 10-17% มี ค่าความผิดพลาดน้อยกว่า2%เมื่อ
เทียบกับเครื่ องมือทางการค้า
บทความนี้ เป็ นการออกแบบเซนเซอร์ และองค์ประกอบวงจร
สาหรับตรวจวัดระดับความชื้ นข้าวเปลื อกในไซโลอบข้าวขนาด 50 ตัน
โดยระบบเซนเซอร์ ทาการส่ งผลข้อมูลที่ ตรวจวัดได้ผ่านคลื่ นวิทยุไปยัง
ห้ อ งส านั ก งานส าหรั บ แปรผลเป็ นค่ า ความชื้ นน าข้ อ มู ล เข้ า ระบบ
อินเตอร์เนตของสรรพสิ่ ง

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 การออกแบบเซนเซอร์ ความชื้น
การออกแบบโครงสร้างวงจรเซนเซอร์ อยู่บนพื้นฐานของสาย
อากาศไดโพลเรโซเนเตอร์ จานวน 2 ตัว มีการจาลองร่วมกันกับวัสดุ
ข้าวเปลือกโดยใช้โปรแกรมช่วยคานวณปริ มาณสนามแม่เหล็กไฟฟาที่ให้
ผลลัพท์เป็ นค่าสัมประสิ ทธ์ิการสะท้อน (S11) และค่าสัมประสิทธิ์
การส่งผ่าน (S21) ในย่านความถี่ UHF ช่วงความถี่ 400MHz - 500MHz
โดยการจาลองวัสดุข้าวเปลือกที่ระดับความชืน้ ต่าง ๆ ด้วยค่าคงที่ไดอิเล็ก
ตริ ก 2.1 ถึง 4.5
ในการออกแบบวงจรเซนเซอร์ ได้ทาการจาลองการทางาน
ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า โดยผลจากการจาลองการ
ทางานจะได้โครงสร้างสายอากาศไดโพลเรโซเนเตอร์ จานวน 2 ตัวที่วาง
อยูบ่ นวัสดุฐานรองชนิ ด FR-4 ซ่ ึ งมีค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กเท่ากับ 4.6 และมี
ความหนาของวัสดุฐานรองเท่ากับ 1.6 mm ขนาดความกว้างเท่ากับ 110
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mm และขนาดความยาวเท่ากับ 152 mm ซึ่งโครงสร้างทั้งหมดที่ได้
จากการจาลองการทางาน และได้ผลค่าที่ดีที่สุดในการทดสอบมีขนาด
โครงสร้างดังตารางที่ 1 และผลโครงสร้างการออกแบบเซนเซอร์แสดง
ดังรู ปที่ 1
ตารางที่ 1 ขนาดโครงสร้างเซนเซอร์ ตรวจวัดความชื้ นข้าวเปลือก
ตัวแปร
ขนาด(mm)
H1
42.4
H2
35.4
H3
28.1
D1
9.7
D2
26.9
D3
12.5
D4
2
L1
13
L2
37.25
L3
11.5
L4
50.3
L5
2

ดั ง แสดงการติ ด ตั้ง ในรู ปที่ 2. รวมถึ ง วงจรส่ ง ข้ อ มู ล ไร้ ส ายไปยัง
ห้องควบคุม
การท างานของระบบตรวจวัด ส่ ว นก าเนิ ด คลื่ น ความถี่
ไมโครเวฟทาการจ่ายค่าความถี่ 433MHz ไปที่พอร์ ตหนึ่ งของสายอากาศ
ไดโพลด้านส่ ง ค่าระดับพลังงานที่ส่งผ่านไปยังสายอากาศไดโพลด้านรับ
กาหนดได้เป็ นค่าสัมประสิ ทธิ์ การส่ งผ่าน (|S21|) ทั้งนี้ ระดับพลังงานการ
ส่ งผ่านตามระดับความชื้ นข้าวเปลื อกมีความเกี่ ยวข้องกันตามคุณสมบัติ
ไดอิเล็กตริ ก โดยระดับพลังงานที่ได้ถูกแปรผลเป็ นข้อมูลดิจิตอล ในครั้ง
เริ่ มต้นเมื่อนาข้าวเปลือกสด ใส่ ลงในไซโลโดยทัว่ ไปจะมีความชื้ น 20%29% โครงสร้างไซโลมีตาแหน่งช่องให้ลมร้ อนส่ งเข้าโดยเคลื่ อนตัวไปสู่
ด้านบน ทาให้ทิศทางความร้ อนที่ ปล่อยสวนทางกับข้าวเปลื อกที่ ตกลง
ข้าวเปลื อกเกิ ดการคายความความชื้ นเมล็ดภายใน ซึ่ งข้าวเปลื อกที่ตกลง
ไปยังด้านล่างของปล่องไซโล ถูกพาขึ้นด้วยกลไกกะพ้อ ใส่ ดา้ นบนสุ ด
ของไซโลอีกครั้งหนึ่ งและหมุนเวียนเช่ นนี้ ไปตลอด 24-30ชัว่ โมงต่อการ
อบหนึ่ ง ครั้ ง ระดับ การเปลี่ ย นแปลงค่ า ความชื้ น ข้า วเปลื อกจาก 29%
ลดลงถึ ง 11% ดังนั้นระบบการตรวจวัด ค่าพลังงานสัม ประสิ ทธิ์ การ
ส่ งผ่านจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความชื้ นของข้าวเปลือก โดยใน
ระบบการตรวจวัดมีการตรวจระดับอุณหภูมิพร้อมกันไปด้วย

รูปที่ 2 การติดตั้งระบบตรวจวัดความชื้น
รูปที่ 1 โครงสร้างเซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นข้าวเปลือก
2.2 การออกแบบระบบการวัดความชื้น

โครงสร้ า งระบบเซนเซอร์ ถู ก ออกแบบเป็ นกล่ อ งโลหะ
สี่ เหลี่ ยมห้าด้านมีด้านที่ หกสาหรับวางแผ่นเซนเซอร์ โดยอุปกรณ์วงจร
อิเล็กทรอนิ กส์ถูกบรรจุอยูภ่ ายในกล่อง ประกอบด้วย วงจรกาเนิ ดคลื่ น
ไมโครเวฟ วงจรควบคุ ม การจ่ ายคลื่ น ไมโครเวฟ วงจรตรวจวัด ระดับ
พลังงานคลื่ นไมโครเวฟ วงจรสมองกลแปรผลพลังงานคลื่นไมโครเวฟ

2.3 การออกแบบระบบอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ ่ง
ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง (IOT) ใช้สาหรับการตรวจ
สอบผลของข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบการวัดความชื้น ซึ่งได้ออกแบบไว้
ในการแสดงผลของข้อมูลทางดิจิตอล ตามค่าความชื้นของข้าวเปลือก
ลักษณะของข้อมูลประกอบด้วยค่าอุณหภูมิค่าความชื้นสัมพัทธ์ ค่าความ
ชื้นข้าวเปลือก มีระยะเวลาการบันทึกผลประมาณ 20 วินาทีต่อข้อมูล
ดังรู ปที่ 3 ทั้งนี้ในช่วงเวลาของการบันทึกข้อมูล จะอาศัยช่วงเดือนที่มีการ
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อบข้าวเปลือกสด จึงจะได้ผลค่าความชื้ นข้าวเปลื อกแบบช่วงกว้าง ซึ่ งมี
ช่วงเดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน และช่ วงสิ งหาคมถึ งตุลาคม และ การเก็บ
ผลข้อมูลข้าวเปลือกช่วงแคบจะเป็ นช่วงเดือนที่เหลือ

รูปที่ 5 การติดตั้งระบบจริ งเพื่อทดลองเก็บข้อมูลผลการทดสอบ

3. การทดสอบและผลจากการทดลอบ

รูปที่ 3 การแสดงผลข้อมูลของระบบอินเตอร์เนตในทุกสรรพสิ่ ง

2.4 การติดตั้งเพือ่ ทดสอบระบบ
หลังจากออกแบบเซนเซอร์และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆลงในแผ่น
PCB ดังแสดงในรู ปที่ 4 จะได้ตน้ แบบเซนเซอร์ ประกอบด้วยสตริ ป แผ่น
ฐานรองวัสดุ สายโคแอคเซี ยล ซึ่ งเป็ นตัวเชื่ อม วงจรตรวจวัดกาลังงาน
RF ของด้านส่งและด้านรับ กับวงจรจ่ายคลื่นผ่าน UHF

การทดสอบผลค่ า ความชื้ น ข้าวเปลื อ กในไซโลและข้อมู ล
ดิ จิ ต อลส าหรั บ แปรผลเป็ นค่ า ความชื้ น มี ก ารอ้า งอิ ง ด้วยเครื่ อ งมื อ วัด
มาตรฐาน โดยการจัด ท าสมการประมาณค่าให้ ส่วนสมองกลสามารถ
แสดงข้อมูลความชื้ นข้าวเปลื อกได้ มีผลการทดสอบจานวน 36 ครั้งการ
เก็ บ ข้อ มู ล ผลวัด ได้ผ ลการเปลี่ ย นแปลงค่ าระดับ พลังงานต่ อระดับ
ความชื้ น ของข้าวเปลื อกจัด ท าเป็ นสมการคณิ ตศาตร์ แ บบประมาณค่ า
แสดงดังสมการ(1) โดยมีรูปแบบโพลิ โนเมียลอันดับ 3 และได้ค่า R2 of
0.96764.
–4

%M = 3.64×10 x3 – 0.37 x2 + 125.98 x – 14135.67 (1)
การทดสอบจะทาการวัดการเปลี่ยนแปลงระดับความชื้ นของ
ข้าวเปลื อก และวัดอุณหภูมิ เปรี ยบเที ยบกับระดับความชื้ น ที่ เปลี่ ยนไป
โดยทาการลดความชื้นด้วยการอบในเตาอบ จากตัวอย่างข้าวเปลื อกแต่ละ
ชุ ดการทดลอง เพื่อวิเคราะห์ ขอ้ มูลที่มีการเปลี่ ยนแปลงในระหว่างการ
ทดสอบ ตัวอย่างผลในการทดสอบแสดงในรู ปที่ 6 เป็ นข้อมูลอุณหภูมิผล
การทดสอบข้าวเหนี ยวนาปรัง วันที่ 9-10 พ.ค. 2561มีขอ้ มูลอุณหภูมิอยู่
ในช่วง 27 องศาเซลเซียส ถึง 34 องศาเซลเซียส

รูปที่ 4 ต้นแบบเซนเซอร์แบบไม่ทาลายข้าวเปลือก
ทาการติดตั้งระบบในการตรวจวัดความชื้ น พร้ อมทั้งระบบ
อินเตอร์เน็ทของสรรพสิ่ งเพื่อทดลองเก็บข้อมูลผลการทดสอบ โดยติดตั้ง
ไว้ด้า นข้า งของไซโลซึ่ งมี ก ารให้ ค วามร้ อนเปรี ย บเสมื อ นเป็ นเตาอบ
เพื่อให้ขา้ วเปลือกมีความชื้ นที่น้อยลงให้เหมาะสมที่ จะเอาไปใช้งานดัง
แสดงในรู ปที่ 5 โดยทาการทดสอบในพื้นที่โรงสี ขา้ วที่มีเตาอบจริ ง

รูปที่ 6 ข้อมูลอุณหภูมิ ข้าวเหนียวนาปรัง วันที่ 9-10 พ.ค. 2561

11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นและประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน”

บทความวิจยั
419

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
11th ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand
รู ปที่ 7 เป็ นข้อมูลแสดงค่าความชื้ น ข้าวเหนี ยวนาปรังเข้ามา
ในระบบ วันที่ 9-10 พ.ค. 2561 มีขอ้ มูลความชื้ นหลังทาการแปรผลแล้วมี
ค่าอยูใ่ นช่วง10 เปอร์เซ็นต์ ถึง 30 เปอร์เซ็นต์

4. สรุป
บทความนี้ได้นาเสนอ การวัดความชื้นข้าวเปลือกด้วยวิธีการ
ส่งผ่านคลื่นความถี่ย่าน UHF โดยใช้สายอากาศชนิดไดโพลคู่ด้วยวิธีการ
ติดตั้งระบบการวัดอยู่ที่ด้านนอกของเตาอบ หรื อไซโลชนิดที่มีการให้
ความร้อนเพื่อชวยการลดความชื้น โดยข้อมูลความชื้นถูกส่งด้วยระบบ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง ที่มีช่วงในการตรวจวัดความชื้นข้าวเปลือกอยู่
ระหว่าง 12% - 30% ที่ความถูกต้องสูงสุ ด 93%

5. กิตติกรรมประกาศ
รูปที่ 7 ข้อมูลความชื้น ข้าวเหนียวนาปรัง วันที่ 9-10 พ.ค. 2561
ตัวอย่างผลในการทดสอบแสดงในรู ปที่ 8 เป็ นข้อมูลอุณหภูมิ
ผลการทดสอบข้าวเหนียว กข (หมาด) วันที่ 10-11 พ.ค. 2561มีขอ้ มูล
อุณหภูมิอยูใ่ นช่วง 27 องศาเซลเซียส ถึง 34 องศาเซลเซี ยสในช่วงเวลา
33 ชัว่ โมง

รูปที่ 8 ข้อมูลอุณหภูมิข้าวเหนียว กข (หมาด) วันที่ 11-12 พ.ค. 2561
ข้อมูลข้าวเหนี ยว กข (หมาด) วันที่ 10-11 พ.ค. 2561มีขอ้ มูล
ความชื้ นหลังทาการแปรผลแล้วมี ค่าอยู่ในช่ วง 10 เปอร์ เซ็นต์ ถึ ง 28
เปอร์เซ็นต์

ขอขอบคุณสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุ วรรณภูมิ ที่สนับสนุ นอุปกรณ์เครื่ องมือวัดและทดสอบ ใน
การทางานวิจยั ห้างหุ ้ น ส่ วนจากัด โรงสี ข ้าว พูล ธนา ในการให้ ความ
อ นุ เ ค ร า ะ ห์ ใ ห้ ท ด ส อ บ ใ น ส ถ า น ที่ จ ริ ง แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ที่ ใ ช้ ใ น
ภาคอุตสาหกรรมโรงสี ขา้ ว
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ตู้ปลูกพืชไมโครกรีนภายในที่อยู่อาศัยทีค่ วบคุมการเปิ ด-ปิ ดแสงและนา้ อัตโนมัติโดยใช้ เทคโนโลยี NB-IoT
An Indoor Microgreens Garden Box with Automatic Lighting and Watering Control System using
NB-IoT
ปัณณิกา ปรัชญาจุฑา1 สุ ปรัชญ์ พร้ อมอิทธิกลุ 1 และวาทิต เบญจพลกุล1
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ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10330 E-mail: pannika.prath@hotmail.com

บทคัดย่ อ

1. บทนา

ในปัจจุบนั คนไทยให้ความใส่ ใจในการดูแลรักษาสุ ขภาพมาก
ยิ่งขึ้ น ไมโครกรี นหรื อต้น อ่ อนของพื ช ที่ ส ามารถรั บ ประทานได้ ซึ่ งมี
คุ ณ ค่ า ทางสารอาหารสู ง จึ ง เป็ นที่ รู้ จ ัก และนิ ย มรั บ ประทานอย่ า ง
แพร่ หลาย อย่างไรก็ตามกลับมีเพียงกลุ่มคนจานวนน้อยที่มีความรู ้ ในการ
ปลูก ทาให้มีความยากลาบากต่อการหาซื้ อและรับประทาน บทความวิจยั
ฉบับนี้ จึงนาเสนอตูป้ ลู กไมโครกรี นในที่อยู่อาศัยที่สามารถควบคุมและ
ดูแ ลการเจริ ญเติ บโตได้อย่างอัตโนมัติ พร้ อมกับ แอปพลิ เ คชันใช้ งาน
ร่ วมกับตูป้ ลูก ที่สามารถแสดงข้อมูลและสถานะต่าง ๆ ของตูป้ ลูก รวมถึง
แจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิ ดขึ้นหรื อถึ งช่ วงเวลาเก็บเกี่ ยวได้ โดยระบบ
จะถูกควบคุมโดยอาดูโน (Arduino) และส่งข้อมูลไปยังแอปพลิ เคชันผ่าน
ระบบ NB-IoT

ปั จจุ บ ัน กลุ่ ม คนจ านวนมากหัน มาสนใจดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพ
ร่ างกายโดยการออกกาลังกายและเลื อกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการมากยิ่งขึ้น ในช่ วงหลายปี ที่ ผ่านมา ไมโครกรี นหรื อต้นอ่อน
ของพื ช ที่ ส ามารถรั บ ประทานได้ จึ ง เริ่ ม เป็ นที่ รู้ จ ัก อย่า งแพร่ ห ลาย
โดยเฉพาะในต่างประเทศ เนื่ องจากมีรสชาติที่อร่ อย สามารถรับประทาน
ได้ง่าย และมี คุณค่าทางสารอาหารสู ง ซึ่ งบางชนิ ดมี สารอาหารมากกว่า
ต้นที่เจริ ญเติบโตเต็มที่แล้วถึง 40 เท่า [1] อย่างไรก็ตามกลับมีเกษตรกร
ไทยเพี ยงน้อยกลุ่ ม ที่ รู้ จกั การหาซื้ อรั บ ประทานจึ งมี ค วามยากล าบาก
ประกอบกับสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั ที่เต็มไปด้วยมลภาวะและสารพิษ
ท าให้ ไม่ ส ามารถมัน่ ใจได้ว่าสิ น ค้าที่ ซ้ื อมาบริ โภคมี ค วามสะอาดและ
ปลอดภัยมากเพียงใด กลุ่มคนรั กสุ ขภาพจานวนมากจึงหันมาสนใจปลู ก
ไมโครกรี นรับประทานเอง แต่อุปสรรค คือ ไม่มีความรู ้ เกี่ ยวกับการปลูก
ไม่มีเวลาเพียงพอในการดู แล และปั ญหาเรื่ องสภาพอากาศไม่คงที่ และ
ศัตรู พืชเมื่อเพาะปลูกแบบกลางแจ้ง

คาสาคัญ: ไมโครกรี น, อาดูโน, NB-IoT

Abstract
Nowadays, as people in Thailand have been more attentive
to healthiness, microgreens or young vegetables greens, which have
high nutrients, are well-known and demanded. However, with only few
Thais who have knowledge of growing microgreens, it is unusually
found in Thailand.
In this paper, we propose an indoor microgreens garden box
with automatic lighting and watering control system working with an
application that displays the box status and notifies when the box is not
in a normal status or when the microgreens are ready to be collected.
The system is controlled by Arduino and data are transferred to
application by NB-IoT.
Keywords: microgreens, Arduino, NB-IoT

ในขณะที่ ประเทศไทยยังไม่ค่อยมี นกั พัฒนาและสร้ างตูป้ ลู ก
ไมโครกรี น มากนัก แต่ ใ นต่ างประเทศกลับ มี ก ารคิ ด ค้น และออกวาง
จาหน่ ายให้ใช้งานแล้วอย่างแพร่ หลาย อย่างไรก็ตามตูป้ ลูกไมโครกรี น
ของต่างประเทศที่ผจู้ ดั ทาได้ศึกษามานั้นยังคงมีขอ้ เสี ยอยู่ คือ 1. มักใช้กบั
การปลูกไมโครกรี นบนแผ่นปลูกพืชที่ทาจากใยไม้ ซึ่งการเจริ ญเติบโตจะ
ไม่ดีเท่ากับแบบปลูกในดิน [2] 2. ผูใ้ ช้ตอ้ งจดบันทึกวันที่ในการเริ่ มปลูก
เอง เพื่อประเมิ นดู ว่าใกล้ถึงช่ วงเวลาที่ รับประทานได้แล้วหรื อยัง (โดย
ปกติแล้วระยะเวลาในการเจริ ญเติบโตอย่างเต็มที่คือประมาณ 1-2 สัปดาห์
แล้วแต่ ชนิ ด ) ซึ่ งเสี่ ยงต่อการทาหายหรื อลื ม จดเก็บ ไว้ 3. ผูใ้ ช้ต้องคอย
สังเกตระดับน้ าในแท็งก์น้ าตลอดว่าใกล้หมดหรื อควรจะเติ มหรื อยัง 4.
ไม่ ไ ด้ใ ห้ ค วามสนใจเรื่ อ งค่ า pH ของน้ า ที่ ใ ช้ ใ นการปลู ก ซึ่ งมี ผ ลต่ อ
รสชาติของไมโครกรี นอย่างมาก [3]
บทความวิจยั ฉบับนี้ จึงได้นาเสนอตูป้ ลู กไมโครกรี นในที่ อยู่
อาศัยที่สามารถควบคุมและดูแลการเจริ ญเติบโตได้อตั โนมัติ ซึ่ งมีจุดเด่น
คื อ จะมี การคานึ งถึ งค่า pH ของน้ าเพื่อรสชาติ ที่ดีของไมโครกรี น และ
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คานึ งถึงความสะดวกสบายของผูใ้ ช้งานเป็ นหลัก โดยจะมีแอปพลิเคชัน
(application) ใช้งานควบคู่กบั ตูป้ ลูก ซึ่ งใช้ในการแสดงข้อมูลต่าง ๆ เช่ น
วันที่ที่เริ่ มปลูก รวมไปถึงแจ้งเตือนเมื่อมีส่ิ งผิดปกติเกิดขึ้น เช่ น เมื่อน้ าใน
แท็งก์ใกล้หมด หรื อค่า pH ของน้ าที่ใช้ไม่เหมาะสม และแจ้งเตือนเมื่อต้น
ไมโครกรี นที่ปลูกไว้ใกล้จะเก็บเกี่ยวได้แล้ว ดังนั้น ตูป้ ลูกไมโครกรี นนี้
จึงสามารถช่วยประหยัดเวลาและเพิม่ ความสะดวกสบายให้แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการ
ปลูกไมโครกรี นรับประทานเองที่บา้ นได้ อีกทั้งยังมัน่ ใจได้ว่าไมโครกรี น
ที่ปลูกด้วยตูน้ ้ ี จะมีรสชาติที่อร่ อย สะอาด และปลอดภัยอย่างแน่นอน

2. ระบบทีน่ าเสนอ
2.1 วัสดุอุปกรณ์
ในงานวิจยั นี้ จะมีการใช้มอดูลนาฬิกาแบบเวลาจริ ง (real time
clock) เซนเซอร์ วดั ความชื้ น ในดิ น เซนเซอร์ ตรวจวัด ระดับ น้ า และ
เซนเซอร์ วดั ค่า pH โดยข้อมูล ที่ ได้รับจากเซนเซอร์ เหล่ านี้ จะถู ก นาไป
ประมวลผลโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูโน ก่อนนาไปใช้ประโยชน์
ในการควบคุ มการเปิ ด-ปิ ดของหลอดไฟตามเวลาที่ ตอ้ งให้ แ สงแก่ ต้น
ไมโครกรี นและควบคุมการเปิ ด-ปิ ดของวาล์วน้ าที่ใช้รดน้ าแก่ไมโครกรี น
ให้เป็ นไปอย่างอัตโนมัติตามสภาวะ ณ เวลานั้น ๆ โดยจะสั่งการผ่านการ
เปิ ด-ปิ ดของรี เลย์ นอกจากนี้ ระบบจะมีการตรวจสอบค่า pH ของน้ าใน
แท็ ง ก์ แ ละตรวจสอบปริ มาณน้ าในแท็ ง ก์อ ย่ า งสม่ า เสมอ ตู ้ป ลู ก ต้น
ไมโครกรี นที่ทางผูจ้ ดั ทาได้จาลองขึ้นมีลกั ษณะดังรู ปที่ 1 และรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 รู ปภาพจาลองตูป้ ลูกไมโครกรี นด้านหลัง

2.2 ภาพรวมการท างานของระบบและการเชื่ อ มต่ อ ผ่ า น
เครือข่ าย NB-IoT
การทางานโดยรวมของระบบ มีล ักษณะดังแสดงในรู ปที่ 3
คือ เริ่ มต้นจากการเชื่ อมต่ออุปกรณ์ เซนเซอร์ และเครื อข่าย NB-IoT เข้า
กับบอร์ ดอาดูโน จากนั้นค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์ ต่าง ๆ จะถูกส่ งไปเก็บ
ไว้บ นคลาวด์ผ่ านระบบ NB-IoT และถู ก นาไปใช้ประโยชน์ใ นการ
ควบคุมอุปกรณ์ เพื่อเปิ ด-ปิ ดระบบแสงและน้ าของตูป้ ลูกให้เป็ นไปอย่าง
อัตโนมัติ ในขณะเดี ยวกันข้อมูลที่ ถู กเก็บไว้บนคลาวด์ก็สามารถส่ งไป
แสดงผลบนหน้าจอสมาร์ ตโฟนที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการ iOS ผ่านทางแอป
พลิ เคชันที่ทางผูจ้ ดั ทาได้เขี ยนขึ้นหรื อแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
ผ่า นทางเว็บ ไซต์ไ ด้อี ก ด้ว ย ท าให้ ผูใ้ ช้งานสามารถทราบสถานะการ
ทางานของระบบได้ทุกที่ทุกเวลา

รู ปที่ 1 รู ปภาพจาลองตูป้ ลูกไมโครกรี นด้านหน้า
รู ปที่ 3 ภาพรวมการทางานของระบบและการเชื่ อมต่อผ่านเครื อข่าย
NB-IoT
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2.3 ระบบควบคุมการให้ แสงและนา้
ระบบควบคุม ในตู้ปลู ก ไมโครกรี นแบ่ งออกเป็ น 2 ระบบ
หลัก ๆ คือ 1. ระบบควบคุมการให้แสง ซึ่ งจะให้แสงแก่ตน้ ไมโครกรี น
รวมทั้งสิ้นเป็ นเวลา 12 ชัว่ โมงต่อวัน โดยจะเริ่ มให้แสงตั้งแต่เวลา 7.00 น.
ถึ ง 19.00 น. ของแต่ล ะวัน ทั้งนี้ การที่ ต้องมี การเปิ ด-ปิ ดของแสงเป็ น
ช่ ว งเวลานั้น เป็ นเพราะต้น ไมโครกรี น จาเป็ นต้อ งมี ร ะยะเวลาในการ
พัก ผ่อ นในแต่ ล ะวัน เช่ น เดี ยวกับ มนุ ษย์ 2. ระบบควบคุ ม การให้ น้ า
แรกเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้งานเติมน้ าใส่ ลงในแท็งก์น้ า ระบบจะตรวจสอบค่า pH
ของน้ าในแท็งก์น้ าก่อนเสมอว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสมหรื อไม่ หากไม่อยู่
ในเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ระบบจะแจ้งเตือนผูใ้ ช้งานผ่านทางแอปพลิเคชันให้
ทาการปรับค่า pH ของน้ าให้เหมาะสมก่อน และเมื่อค่า pH ของน้ าอยูใ่ น
ระดับที่ เหมาะสมแล้ว ระบบจะคอยตรวจสอบค่ าความชื้ นในดิ นอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อทาการให้น้ าแก่ไมโครกรี นต่อไป

2.4 โปรแกรมแอปพลิเคชัน
ในส่วนของแอปพลิเคชัน จะมีการแสดงค่าข้อมูลต่าง ๆ ที่อ่าน
ได้จากเซนเซอร์ ได้แก่ ค่าความชื้ นในดิ น ปริ มาณน้ าคงเหลื อในแท็งก์น้ า
และค่า pH ของน้ าในแท็งก์น้ า นอกจากนี้ ยงั มีการแสดงสถานะการเปิ ดปิ ดของหลอดไฟ สถานะการให้น้ า และจานวนวันที่ได้ปลูกไปแล้วของ
ต้นไมโครกรี นในแต่ละหลุม เพื่อให้ผใู ้ ช้งานสามารถทราบได้ว่าใกล้ครบ
ระยะเวลาตามก าหนดที่ ต้น ไมโครกรี น เจริ ญเติ บ โตเต็มที่ แ ล้ว หรื อยัง
นอกเหนื อจากนี้ แ อปพลิ เ คชันยังสามารถแจ้งเตือนได้เ มื่อ ครบก าหนด
จานวนวัน ในการปลู ก เพื่อ เตื อ นให้ ผู ้ใ ช้ง านตรวจสอบและเก็ บ เกี่ ย ว
รับประทาน โดยตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชันมีลกั ษณะดังรู ปที่ 4

2.5 ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
1.
2.
3.
4.

กระบวนการดาเนิ นการวิจยั มีข้ นั ตอนต่าง ๆ ดังนี้
ศึกษาเกี่ยวกับการปลูกไมโครกรี น เซนเซอร์ ต่าง ๆ ระบบการส่ ง
ข้อมูล และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่จะสร้างขึ้น
ออกแบบและเขี ย นโปรแกรมระบบควบคุ ม ระบบถ่ า ยโอน
ข้อมูลผ่าน NB-IoT และแอปพลิเคชัน
ออกแบบตูป้ ลูกและสร้างตูป้ ลูกจริ ง
ทดสอบและปรับปรุ งระบบ

3. การทดสอบและผลการทดสอบ
3.1 ระบบปลูก
ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ทดสอบประสิ ทธิ ภาพการเจริ ญเติบโตของ
ต้นไมโครกรี นที่ได้จากการปลูกแบบธรรมดาและตูป้ ลูก เพื่อตรวจสอบ
ว่าการปลูกแบบใดให้ผลการเจริ ญเติบโตที่ดีกว่า โดยมีวิธีการ คือ จะเก็บ
ข้อมูลลักษณะรู ปร่ างหน้าตาและความสู งของต้นในแต่ละวัน แล้วนามา
เปรี ยบเทียบความแตกต่างดังแสดงในรู ปที่ 5 และรู ปที่ 6 ตามลาดับ

รู ปที่ 5 รู ปภาพเปรี ยบเทียบระหว่างต้นไมโครกรี นที่เติบโตสมบูรณ์แล้ว
ระหว่างแบบปลูกธรรมดา (ภาพซ้ายมือ) และแบบใช้ตปู ้ ลูก (รู ปขวามือ)

รู ปที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน

รู ปที่ 6 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตของต้น
ไมโครกรี นที่ปลูกแบบธรรมดากับใช้ตปู ้ ลูก
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จากผลลัพ ธ์ ข ้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ต้ น ไมโครกรี นสามารถ
เจริ ญเติบโตจนกลายเป็ นต้นอ่อนที่สมบูรณ์ได้เมื่อปลูกโดยใช้ตูป้ ลูกที่ได้
พัฒนาขึ้น โดยต้นไมโครกรี นแบบที่ปลูกด้วยตูป้ ลูกจะมีการเจริ ญเติบโต
ที่มีคุณภาพกว่าแบบธรรมดา ดังแสดงให้เห็ นในรู ปที่ 5 ว่าต้นที่ปลูกแบบ
ธรรมดาจะมีลกั ษณะลาต้นที่ไม่แข็งแรงและยืดสู งกว่า ทั้งนี้ เป็ นเพราะการ
ยืดเพื่อไปหาแสงแดด ในขณะที่ตน้ ที่ปลูกด้วยตูป้ ลูกจะมีลกั ษณะที่อวบ
กว่าและยาวน้อยกว่า เนื่ องจากได้รับแสงที่เพียงพอในการเจริ ญเติบโต

3.2 แอปพลิเคชันทีใ่ ช้ ร่วมกับตู้ปลูก
ในการทดสอบการทางานของแอปพลิเคชัน ทางคณะผูจ้ ดั ทา
ได้ทดลองโดยการใช้งานแอปพลิ เ คชันจริ ง พร้ อม ๆ กับ การปลู ก โดย
หลังจากที่ได้ทดลองพบว่าแอปพลิ ชันสามารถแสดงสถานะของข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ได้รับมาจากระบบ NB-IoT ได้ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ และ
สามารถแสดงค่าความผิดปกติต่าง ๆ ของตูป้ ลูกได้ โดยถ้าหากข้อมูลตัว
ใดมีความผิดปกติเกิดขึ้น หน้าแอปพลิเคชันจะแสดงให้เห็นเป็ นตัวอักษร
สี แดงดังแสดงในรู ปที่ 7

และในส่ วนของการแจ้งเตื อน แอปพลิ เคชัน สามารถแสดง
การแจ้งเตือนได้ตามที่ออกแบบไว้ โดยถ้าหากครบกาหนดวันที่ปลูกหรื อ
เมื่อถึงวันเก็บเกี่ยวไมโครกรี นแล้ว ก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิ เคชัน
ทาให้ผใู้ ช้งานสามารถทราบได้ ดังแสดงในรู ปที่ 8

4. สรุป
โครงงานนี้ ได้สาเร็ จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ท้ งั หมด คือ ตู ้
ปลูกไมโครกรี นที่ได้ออกแบบและสร้างขึ้นนี้ สามารถใช้งานได้จริ งและมี
ประสิ ทธิภาพ โดยผูใ้ ช้งานที่ไม่มีความรู ้เกี่ยวกับการปลูกไมโครกรี นเลย
ก็สามารถใช้งานได้ และแอปพลิเคชันที่ได้สร้างขึ้นเพื่อนามาใช้ควบคู่กบั
ตูป้ ลูกก็สามารถใช้งานได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น ผูใ้ ช้งานจึงสามารถเฝ้ าดูการ
ทางานของระบบและความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในตูป้ ลูกได้ทุกที่
ทุกเวลา ทาให้ผใู ้ ช้งานมีความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ซึ่ ง
เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการนาไปใช้งานในชี วิตจริ ง โดยเฉพาะสาหรับ
คนที่ไม่มีเวลาเพียงพอในการดูแลและคนที่ไม่มีพ้นื ที่กลางแจ้งเพียงพอ
ในการเพาะปลูก
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การเพิม่ ความเสถียรของการส่ งข้ อมูลระยะไกลด้ วยโดรน
Improving Long-Range Data Transfer Stability Using Drone
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ กล่ าวถึงการรับ-ส่ งข้อมูลระยะไกลภายในพื้นที่ ที่
เข้าถึงได้ยาก หรื อที่บดบังสัญญาณ เช่ น ป่ าไม้ ภูเขา โดยใช้โดรนบินขึ้น
ไปช่วยทาการรับ-ส่ งข้อมูล เพราะว่าการที่บินโดรนสู งกว่าระยะที่ถูกบัง
จะช่ วยให้สัญญาณในการรับ-ส่ งดี ข้ ึนและสามารถรับ-ส่ งข้อมูลได้ โดย
อุปกรณ์ประกอบด้วยสองส่ วนหลักๆ คือ อุปกรณ์ลอร่ า และโดรนแบบ 6
ใบพัด เพราะสามารถรับน้ าหนักเพิ่มได้ดี และใช้ตวั คอนโทรลเลอร์ เป็ น
บอร์ ด Pixhawk ซึ่ งมี ซอฟต์แ วร์ ที่รองรั บการปรั บ แต่ งได้เ อง ผลการ
ทดสอบการทางานพบว่าการที่ใช้โดรนบินขึ้นจากพื้นดิ นเพื่อรับสัญญาณ
พบว่ าสัญญาณที่ ได้รั บ มี ค วามแรงมากขึ้ น ทาให้ ก ารส่ งข้อมู ล มี ค วาม
เสถียรขึ้น
คาสาคัญ: โดรน, ลอร่ า, Pixhawk, การลาเลียงข้อมูล, ความแรงสัญญาณ

Abstract
This article presents the long-range data transmission within
difficult to reach or signal blocking area, such as forest, mountain. By
using a drone flying above the obstacle area, the transmission signal can
be improved. The device consists of two main parts: LoRA device and a
drone. The six-propeller drone has been selected due to capability of
carrying extra weight. Moreover, the Pixhawk drone controller software
supports for system modification. The experimental result showed that
by using drone, the received signal become better with more stability.
Keywords: drone, LoRA, Pixhawk, data transfer, signal strength

1. บทนา
ปั จ จุ บ ัน การรั บ ส่ ง ข้อ มู ล แบบไร้ ส ายนั้น ถู ก ใช้ ง านอย่ า ง
แพร่ ห ลายโดยการส่ ง ข้อ มู ล แบบไร้ ส ายจะต้อง ท าการติ ด ตั้งอุ ป กรณ์
ตัวกลางเอาไว้ล่วงหน้าโดยจะมีตาแหน่ งตายตัวไม่สามารถที่ จะทาการ
เคลื่ อ นย้า ยได้ ในบางเหตุ ก ารณ์ ผู้ใ ช้ ง านมี ค วามต้อ งการติ ด ตั้ง หรื อ

ซ่ อมแซมสถานี แบบตายตัวในพื้นที่ ที่ยากต่อการเข้าถึ งเช่ น ภูเขา ป่ าไม้
เป็ นต้น ในกรณี ฉุกเฉิ น หรื อเกิดภัยพิบตั ิต่างๆเช่น เหตุการณ์น้ าท่วมทาให้
การเข้าไปเก็บข้อมูลทาได้ยากลาบาก ไม่มีความสะดวกสบายแก่ผทู ้ าการ
เก็บข้อมูล หรื อในกรณี ที่ตอ้ งการเก็บข้อมูลแบบที่เก็บแล้วเว้นช่ วงเวลา
ยาวนานก่อนดาเนิ นการเก็บครั้งต่อไป การสร้ างสถานี แบบตายตัวจะไม่
คุม้ ค่าเนื่ องจากใช้งานนาน ๆ ครั้ง และมีใช้ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง
นอกจากนี้ เทคโนโลยีการบิ นไร้ คนขับขนาดเล็ก หรื อโดรน
ได้มีบทบาทมากขึ้น ทาให้มีการพัฒนาความสามารถที่หลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็ นความเร็ วที่ ส ามารถบิ น ได้แ ละความสู ง ที่ ส ามารถบิ นได้เ ที ย บ
เท่ากับสถานี แบบตายตัว
จากปั ญหาที่กล่าวมาทาให้เกิดแนวคิดในการแก้ไขปั ญหาโดย
ใช้ เ ทคโนโลยี ก ารบิ น ไร้ ค นขับ ขนาดเล็ ก หรื อ โดรนเข้า มาช่ ว ยเป็ น
ตัวกลางในการเก็บข้อมูลต่างๆ ในพื้นที่ ที่เข้าถึ งได้ยาก โดยจะนาโดรน
บินขึ้นไป ไปในระยะที่สามารถเก็บข้อมูลแล้วบินลง ทั้งนี้ ผจู ้ ดั ทาเห็ นว่า
การน าโดรนมาช่ วยในการเก็ บ ข้อมู ล ต่ างๆในพื้น ที่ ที่ เ ข้าถึ งได้ยากนั้น
สามารถช่วยอานวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่และเพิม่ ความเสถียรได้จริ ง

2. งานและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 โดรนและระบบควบคุม
เทคโนโลยีการบิ นไร้ คนขับขนาดเล็ก หรื อ โดรน เริ่ มมี การ
น ามาประยุก ต์ ใ ช้ ก ัน อย่ า งมาก โดรน [3] นั้ น มี อี ก ชื่ อ นึ ง ว่ า UAV
(Unmanned Aerial Vehicle) ซึ่ งในทางปฏิ บตั ิแล้วโดรนไม่ได้ใช้ในการ
บัน เทิ งเหมื อนในปั จจุ บ นั แต่จะใช้ใ นการทหาร ซึ่ งในสมัยก่ อนจะใช้
โดรนในการสอดแนมพื้นที่แวดล้อมของข้าศึก หรื ออาจจะโหดกว่านั้นก็
ติดอาวุธเข้าไปถล่ มศัตรู จากระยะไกล ซึ่ งก็มีขอ้ ดี ก็คือไม่ตอ้ งใช้คนจริ ง
เข้าไปในพื้นที่ ซ่ ึ งเสี่ ยงอันตราย ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 จนมาถึ ง
ปั จจุบนั เทคโนโลยีของโดรนได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่ อยๆ จนไม่ได้จากัดแค่
ในทางทหารเท่านั้น ในปั จจุบนั โดรนถู กใช้ในหลากหลายรู ปแบบ เช่ น
ใช้โดรนถ่ายรู ป/ถ่ายวิดีโอจากมุมสู ง ใช้ในการเกษตร คือนาโดรนบินขึ้น
ไปเพื่อใช้ในการฉี ดปุ๋ ย พ่นสารเคมี หรื อแม้กระทัง่ ใช้การขนส่ งสิ นค้าที่
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ทาง Google และ Amazon กาลังพัฒนาให้สามารถส่ งสิ นค้าไปยังบ้านคน
ซื้ อได้ภายในรัศมี ทาการ สาหรั บ ในปั จจุบนั นั้น โดรนที่ นิยมใช้ก ัน ใน
รู ปแบบต่างๆ นั้นก็คือ มัลติ โรเตอร์ หรื อ มัลติ คอปเตอร์ ที่ เรี ยกอย่างนี้
เพราะเป็ นโดรนแบบใบพัด แต่ละใบพัดก็มีมอเตอร์ ของตัวเอง รู ปร่ างก็จะ
คล้ายๆ เฮลิคอปเตอร์แต่จะอาศัยใบพัดเยอะกว่า ที่นิยมกันก็จะเป็ นแบบ 4
ใบพัด และ 6 ใบพัด ซึ่ งมัลติคอปเตอร์ น้ นั ก็มีขอ้ ดี ตรงสามารถขึ้น–ลง ใน
แนวตั้งได้ ซึ่งตัวมัลติโรเตอร์ นี่เองทาให้เกิดการนาไปดัดแปลงในรู ปแบบ
ต่างๆ เพือ่ นาไปใช้งานในแบบต่างๆ ตามที่ตอ้ งการ เช่น ในทางภูมิศาสตร์
ใช้โดรนในการตรวจสภาพการจราจร หรื อจะใช้โดรนในการช่ วยชี วิต
ผูป้ ระสบภัยในพื้นที่ที่ผชู ้ ่วยชี วิตเข้าถึ งได้ยาก เป็ นต้น ซึ่ งในโปรเจคนี้ จะ
ใช้ Pixhawk ดังรู ปที่ 1 เป็ นบอร์ ดควบคุมการบินที่ใช้มาตรฐาน Pixhawk
FMUv5 ซึ่ ง Pixhawk 4 [1] ใช้พลังงานจากชิ ป STM32F7 ประสิ ทธิ ภาพ
สู ง ประหยัด พลัง งานพร้ อ มArm®Cortex®-M7 และ IMU สัญ ญาณ
รบกวนต่ าจาก Bosch Sensortec ช่ วยให้ นัก พัฒนาสามารถออกแบบ
อัลกอริ ทึมการบิ นที่ดีได้ และยังมีระบบ Autopilot รองรับการบิ นแบบ
หลายตัว

สามารถแสดงผลสถานะต่างๆของโดรนเช่ น ตาแหน่ ง เส้นทางที่เชื่ อมต่อ
และเส้นทางที่ใช้ในการรั บส่ งข้อมูลของโดรน สถานี ตน้ ทางและสถานี
ปลายทางผ่านทาง โมบายแอปพลิ เคชันทาให้ผใู้ ช้งานรับรู้ถึงสถานะของ
โดรนในขณะนั้น หรื อ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ท าให้ ก ารใช้โ ดรนเข้า มาเป็ น
ตัวกลางสามารถที่ จะเพิ่ม ความยืดหยุ่น ของการรั บ ส่ งข้อมู ล ซึ่ งทั้งสาม
งานมีขอ้ จากัดตรงที่ตอ้ งใช้เวลานานในการตั้งค่าก่อนที่จะบิน โดรนและ
ระยะส่ งข้อมูลก็ไม่กว้างอีกด้วยจึงทาให้เกิดโปรเจคนี้ ข้ ึน

3. รายละเอียดการพัฒนา
3.1 ภาพรวมของระบบ
ภาพรวมของระบบการส่ งข้อมูลโดยใช้โดรนมาช่วยให้
สัญญาณมีความเสถียร ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 1 Pixhawk 4 [1]

2.2 ระบบเครือข่ ายไร้ สายโดยใช้ โดรน
โครงงานแรกเป็ นการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อสร้ างเครื อข่ายซึ่ ง
ถูกพัฒนาโดยณัฐวุฒิ เอื้อศักดิ์สุภา และคณะ โดยเนื้อหาได้แก่การควบคุม
โดรนผ่านคอนโทรลเลอร์ โดยสามารถสั่งงานโดรนจากสถานี ตน้ ทางเพื่อ
บินไปยังตาแหน่ งที่ กาหนด ทาการสร้ างเครื อข่ายรวมไปถึ งการรั บส่ ง
ข้อมูลผ่านเครื อข่ายไร้ สาย โครงงานที่สองเป็ นการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อ
สร้างเครื อข่ายแบบอัตโนมัติซ่ ึงถูกพัฒนาโดยปริ ญญา เปี ยพนม และคณะ
โดยส่ วนที่ ถู กพัฒนาได้แ ก่ การรั บ ส่ งข้อมู ล ผ่านเครื อข่ ายไร้ สายโดยที่
ควบคุมโดรนผ่านคอนโทรลเลอร์ แบบอัตโนมัติโดย สามารถที่จะสั่งงาน
โดรนจากสถานี ตน้ ทางเพื่อให้โดรนทาการจัดเรี ยงตัวแบบเส้นตรงเพื่อทา
การ รับส่งข้อมูลระหว่างสถานี ตน้ ทางและปลายทาง โครงงานที่สามเป็ น
ประยุกต์ใช้โดรนเพื่อสร้ างเครื อข่ายแบบอัตโนมัติซ่ ึ งถูกพัฒนาโดยนาย
พชร พึ่งทองหล่ อ และคณะ [2] โดยส่ วนที่ ถูกพัฒนาได้แก่ ทาให้การ
จัดเรี ยงตัวคานึ งถึ งความต่อเนื่ องในการเชื่ อมต่อหรื อลกเวลาในการฟื้ น
คื น สภาพ ของการเชื่ อ มต่ อ ให้ น้ อ ยที่ สุ ด เพื่ อ รั บ ส่ ง ข้อ มู ล รวมไปถึ ง

รู ปที่ 2 ภาพรวมระบบ
ส่ วนสั่งงานจากผูใ้ ช้ (Base Camp) เป็ นส่ วนที่ผใู ้ ช้ใช้ดูค่าของ
สัญญาณ RSSI และเป็ นที่ควบคุมโดรนขึ้นไปที่ความสู งพอเหมาะเพื่อให้
ได้สญ
ั ญาณที่เสถียรจะได้รับส่งข้อมูลได้ ผูใ้ ช้จะเห็นหน้าจอที่แสดงระดับ
ความสู ง ความแรงสัญญาณจากจุดวัดปลายทางมายังโดรน และโดรน
มายังสถานีควบคุม
ส่ วนบนตัวโดรนจะมีบอร์ ด Pixhawk เป็ นตัวควบคุมหลัก ซึ่ ง
เราสามารถควบคุมโดรนผ่านทางรี โมทและดูค่า flight information ทาง
โปรแกรม mission planner ดังรู ปที่ 3 ได้ และยังมีตวั รับข้อมูลจากตัวส่ ง
และส่งให้กบั คอมพิวเตอร์ ที่ Base Camp ผ่านทาง wifi
ส่ วนส่ งข้อมูลจะทาหน้าที่ส่งข้อมูลมายังส่ วนรับข้อมูลโดย
ผ่านทาง LoRA ดังรู ปที่ 4
ส่วนรับข้อมูลจะติดอยูก่ บั โดรนโดยได้รับข้อมูลผ่านทาง
LoRA
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เช่ น GPS, Telemetry, Buzzer และ Radio signal ซึ่ งเราสามารถนามา
พัฒนาต่อได้ เช่ น วาง flight plan ให้ บินอัตโนมัติ หรื อติดกล้องเพื่อ
detect และ follow วัตถุ
การรับ-ส่ งข้อมูลใช้ LoRA ที่ เชื่ อมต่อกับเสาสัญญาณ 2 เสา
ซึ่ งมี pocket wifi ทาหน้าที่ปล่อยสัญญาณ wifi ให้กบั Raspberry pi เพื่อ
ใช้ตรวจสอบค่าสัญญาณของ LoRA
รูปที่ 3 โปรแกรม mission planner

รู ปที่ 6 โดรนขนาด 6 ใบพัด ติดตั้งพร้อม Pixkawk
รูปที่ 4 ส่วนส่งข้อมูลในระดับพื้นดิน ที่อาจถูกบดบังสัญญาณ

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ 1) ส่ วนติ ดต่อผูใ้ ช้
2) ส่วนบนโดรน และ 3) ส่วนส่งข้อมูล ดังรู ปที่ 5

3.3 ข้ อจากัดของระบบ
ระบบที่ พ ัฒ นาจ าเป็ นจะต้ อ งใช้ ค นควบคุ ม โดรน และ
สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการล็อค GPS ของโดรน และโดรนยังไม่
สามารถควบคุ มการบิ นได้อตั โนมัติด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย จึ ง
จาเป็ นต้องมีผคู ้ วบคุมโดรนผ่านอุปกรณ์รีโมทตลอดเวลา

4. ผลการทดลอง

รู ปที่ 5 องค์ประกอบของระบบ
โดรนที่ใช้งานเป็ นแบบ โดรนประกอบเอกแบบปี กหมุน มี
ขนาด 6 ใบพัด ดังรู ป ที่ 6 (พัฒนาโดย http://www.bighobbyrc.com)
โดรนจะใช้ตวั คอนโทรลเลอร์ เป็ น Pixhawk และจะมีโมดูลย่อยๆที่มาต่อ

จากการทดสอบที่ สนามรั ก บี้ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ โดย
ข้อมูลที่ส่งมีขนาด 30 เฟรม ตาแหน่งที่ 1 ระยะ 57.88 เมตร ดังรู ปที่ 8 วัด
สัญญาณ RSSI ตอนอยูท่ ี่พ้ืนดิ น มีค่า -83.406 dBm ตอนอยูท่ ี่ความสู ง 5
เมตร ดังรู ปที่ 7 RSSI มีค่า -66.234 dBm และตอนอยูท่ ี่ความสู ง 10 เมตร
RSSI มีค่า -69.421 dBm ตาแหน่ งที่ 2 ระยะ 127.83 เมตร ดังรู ปที่ 9 วัด
สัญญาณ RSSI ตอนอยูท่ ี่พ้ืนดิ น มีค่า -97.792 dBm ตอนอยูท่ ี่ความสู ง 5
เมตร RSSI มีค่า -85.226 dBm และตอนอยูท่ ี่ความสู ง 10 เมตร RSSI มีค่า
-67.579 dBm ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่า RSSI เฉลี่ยที่ระยะทางต่างกันและความสู งต่างกัน (dBm)
Distance (m) RSSI-ground RSSI-5m
RSSI-10m
-83.406
-66.234
-69.421
57.88
-97.792
-85.226
-67.579
127.83
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ค่าลดลง ทั้งนี้ เพราะว่าอาจเกิดจากความสู งเลยองศาการส่ งสัญญาณทาให้
ถูกต้นไม้บดบัง ส่ วนที่ระยะ 127.83 เมตร หรื อระยะไกล เมื่อเพิ่มความ
สู งขึ้นแล้ววัดสัญญาณ RSSI พบว่า สัญญาณ RSSI ได้ค่าที่มากขึ้น นัน่ คือ
สัญญาณมีความเสถี ยรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวัดสัญญาณเวลาอยูบ่ นพื้นดิ น
ดังรู ปที่ 10

150
100
50
0
-50
-100
Distance RSSI- RSSI-5m
ground

รูปที่ 7 กาลังรับข้อมูลขณะที่โดรนกาลังบินที่ความสู ง 5 เมตร

รู ปที่ 10 กราฟความสัมพันธ์ของสัญญาณ RSSI บนพื้นดินกับที่ความสู ง
5 เมตร และ 10 เมตร โดยที่ระยะทางในการรับส่ งสัญญาณต่างกัน

5. สรุป

รูปที่ 8 ตาแหน่งตัวรับบนโดรนกับตาแหน่งตัวส่ งระยะที่ 1

ค่าสัญญาณ RSSI มีผลต่อระยะทางในการส่ งสัญญาณ โดยถ้า
ระยะทางเพิ่มขึ้น ความสูงของโดรนที่ใช้บินต้องมีค่าเพิ่มขึ้นด้วย จึงจะได้
สัญญาณที่แรง นอกจากนี้ การใช้โดรนยังช่ วยอานวยความสะดวกและ
เพิม่ ความเสถียรได้จริ ง

6. กิตติกรรมประกาศ
ผลงานนี้ ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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การพัฒนาระบบสร้ างชุดข้ อสอบและวิเคราะห์ ข้อสอบ
The Development of Multiple versions Exam Generator and Item Analysis
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บทคัดย่ อ
บทความนีมี วตั ถุประสงค์เพือพัฒ นาระบบสร้ างชุดข้อสอบที
สามารถนําผลการสอบกลับมาวิเคราะห์ขอ้ สอบได้ เครื องมือทีใช้ในการ
พัฒ นาระบบ ได้แก่ Visual C# และ MySQL ใช้วงจรการพัฒ นาระบบ
แบบนําตก (Waterfall Model) และใช้โครงสร้างการวิเคราะห์ระบบและ
วิธีการออกแบบ (Structured System Analysis and Design Methodology:
SSADM) ระบบพัฒนาขึนในรู ปแบบใช้งานบนคอมพิวเตอร์ เครื องเดี ยว
(Stand Alone Application) โดยระบบได้แบ่งการทํางานออกเป็ น 3 ส่วน
หลัก คือ ส่ วนแรกเป็ นส่วนของการออกข้อสอบ อาจารย์ผูส้ อนสามารถ
สร้างข้อคําถามได้ 5 ประเภท ได้แก่ ข้อสอบปรนัย ข้อสอบถูกผิด ข้อสอบ
เติ ม คํา ข้อ สอบแบบต่ อ เนื อง และข้อ สอบอัต นัย โดยอาจารย์ผู ้ส อน
สามารถนําเข้าข้อมูลข้อสอบได้ 2 วิธีคือ การป้ อนข้อมูลข้อสอบเข้า และ
การนําเข้าข้อมูลข้อ สอบในรู ปแบบไฟล์ .xls หรื อ .xlsx ส่ วนทีสองเป็ น
ส่ ว นของการสร้ างชุ ด ข้อ สอบ มี ฟั งก์ชันการสลับข้อ คํา ถาม การสลับ
ตัวเลือก และการสร้ างชุดข้อสอบหลาย ๆ ชุ ด ส่ วนที สามเป็ นส่ วนของ
การวิเคราะห์ขอ้ สอบตามทฤษฎีการทดสอบแบบคลาสสิ คได้แก่ ค่าความ
เชื อมัน ค่าอํานาจจําแนก และค่าความยากง่าย โดยอาจารย์ผูส้ อนสามารถ
นําเข้าข้อมูลการวิเคราะห์ได้ 2 วิธีคือ การป้ อนข้อมูลเข้าทีละคน และการ
นําเข้าในรู ปแบบไฟล์ต ารางข้อมู ล .xls หรื อ .xlsx ผลการประเมิ นความ
พึงพอใจทีมีต่อระบบอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.39 คิดเป็ นร้ อยละ
87.75
คําสําคัญ: สร้างชุดข้อสอบ, การออกข้อสอบ, การวิเคราะห์ขอ้ สอบ

Abstract
The objective of this article is to develop the multiple
versions exam generator that can analyze the test result. The developing
tools include Visual C# and MySQL. We applied “System
Development Life Cycle (SDLC)” process with the Waterfall Model
and Structured System Analysis and Design Methodologies. It is the
standalone system which includes three major modules. The first

module is the exam generator. This module allows instructors to
generate five types of test items, which are multiple choice, true/false,
completion test, continuous test and subjective test. This module allows
inputting test with two methods including a manual test entry, an input
spreadsheet file. The second module is multiple versions exam
generator. This module has function provides instructors to generate
multiple versions of a test by swapping test questions and/or swapping
choices. The third module is the item analyzer according to the three
concepts of “Classical Test Theory”: (1) Difficulty, (2) Discrimination
and (3) Reliability. This module allows inputting test items to be
analyzed with two methods including a manual test entry, an input
spreadsheet file. The system users’ satisfaction level was very good.
The mean was 4.39, representing 87.75 percent.
Keywords: Multiple versions Exam Generator, Exam Generator,
Item Analysis

. บทนํา
ข้อสอบเป็ นเครื องมือทีสําคัญทีใช้ในการวัดและประเมิ นผล
การศึ กษาของสถาบันการศึ กษา ข้อ สอบมี ทงรู
ั ปแบบปรนัยและอัตนัย
การสร้ า งข้อ สอบจึ ง ต้ อ งมี ค วามหลากหลาย ข้ อ สอบที มี คุ ณ ภาพ
จําเป็ นต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ คุณ ภาพข้อ สอบตามหลักการวัด
และประเมินผลการศึกษา [5] ในปั จจุบนั มีโปรแกรมออกข้อสอบทีได้รับ
การพัฒ นาขึ นในระบบการเรี ย นการสอนอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น ระบบ
E-learning ห รื อระ บ บ จั ด การเรี ยน การส อน อ อ น ไลน์ (Learning
Management System: LMS) จะมี ฟั งก์ ชั น การออกข้ อ สอ บกั บ การ
วิเคราะห์แยกออกจากกัน และจากข้อจํากัดการทําโปรแกรมออกข้อสอบ
และวิเคราะห์ขอ้ สอบ หรื อปั ญหาในการจัด สอบออนไลน์ เช่ นในบาง
รายวิช าที เป็ นกลุ่ มวิ ช าชี พ พื นฐานจะมี นัก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นเป็ น
จํา น วนมาก แต่ เ นื องจากข้อ จํ า กั ด ทางด้ า นสถานที และจํ า นวน
คอมพิวเตอร์ ทีใช้สอบ ทําให้ตอ้ งจัดพิมพ์ไฟล์ขอ้ สอบในรู ปแบบของไฟล์
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เอกสาร .doc หรื อ .docx จัดการสอบแทน ซึ งการจัดทําข้อ สอบเพี ยงชุ ด
เดี ยวก่ อ ให้ เกิ ด การทุ จ ริ ต ในระหว่ างการสอบได้ง่า ย คณะผูจ้ ัด ทําจึ งมี
แนวคิ ด ที จะพัฒ นาโปรแกรมขึ นเพื อให้ อ าจารย์ผูส้ อนสามารถพัฒ นา
ข้อสอบให้มีคุณภาพ และสามารถสร้างชุดข้อสอบหลาย ๆ ชุ ดทีแตกต่าง
กัน พร้อมทังจัดทําแบบเฉลยทีสอดคล้องกับชุดข้อสอบได้

. งานวิจัยทีเกียวข้อง
ในปั จ จุ บั น มี โ ปรแกรมที พั ฒ นาขึ นมาเพื อใช้ ใ นการออก
ข้อ สอบ ทังที เป็ นแบบจํา หน่ าย และแบบที ให้ ใ ช้ งานฟรี โดยแต่ ล ะ
โปรแกรมมี ฟั งก์ชนั การทํางานที คล้ายกัน แต่ต่างกันตรงความสามารถ
เฉพาะของตัวโปรแกรม เช่ น โปรแกรม Hot Potatoes [8] โปรแกรม
ดังกล่าวสามารถสร้างข้อสอบได้ 5 ประเภท และจัดเก็บในรู ปแบบของ
ไฟล์ HTML โปรแกรมจะเน้ น การทําข้อ สอบและตรวจคําตอบผ่ า น
เว็บ ไซต์เป็ นหลัก โปรแกรม EasyTestMaker [9] เป็ นโปรแกรมสร้ า ง
ข้อสอบแบบออนไลน์ได้หลายรู ปแบบ และสามารถสร้างไฟล์เอกสารได้
โดยอัต โนมัติ ถ้าต้อ งการใช้ง านฟั ง ก์ ชั น เพิ มเติ ม เช่ น การสร้ า งคลัง
ข้อสอบ และการจัดทําข้อสอบแบบหลายชุด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็ นราย
ปี นอกจากนี ยังมี งานวิจัยที เกี ยวข้อ ง เช่ น [2] พัฒ นาระบบในรู ปแบบ
แอปพลิ เคชัน สํ าหรั บ การใช้ง านบนคอมพิ ว เตอร์ เครื องเดี ยว (Stand
Alone Application) ในตัว ระบบสามารถสร้ า งข้อ สอบ และวิเ คราะห์
คุณภาพข้อสอบปรนัยได้ และ [3] พัฒนาการสร้ างข้อสอบ การวิเคราะห์
ข้อสอบและการคัดแยกคุณภาพข้อสอบจะกระทําโดยอัตโนมัติหลังจาก
การสอบออนไลน์เสร็ จ ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่าย เวลา และแรงงานลง
ได้

3. วิธีการดําเนินการพัฒนา
คณะผู ้ จัด ทํ า ใช้ ห ลั ก การวงจรการพั ฒ นาระบบ (System
Development Life Cycle) แบ บ นํ าต ก (Waterfall Model) [1] แล ะใช้
โครงสร้ างการวิเคราะห์ระบบและวิธีการออกแบบ (Structured System
Analysis and Design Methodology: SSADM) โดยใช้แ ผนภาพกระแส
ข้อ มู ล (Data Flow Diagram) [6] และแผนภาพความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
เอนทิตี (Entity Relationship Diagram: ERD) เพือออกแบบฐานข้อมูล [7]
โดยมีขนตอนการพั
ั
ฒนาดังนีคือ

3.1 ขันตอนการศึกษาข้อมูล
เริ มศึกษาจากตัวอย่างรู ปแบบข้อสอบ งานวิจยั ทีเกียวข้อง และ
ศึ กษาโปรแกรมออกข้อสอบในปั จจุบัน เพื อนํารู ปแบบของโปรแกรม
และฟั งก์ชันการทํางานของแต่ละโปรแกรมมาเปรี ยบเที ยบเพื อหาข้อ ดี
ของแต่ ล ะโปรแกรม จากการศึ ก ษาดั ง กล่ า วพบว่ า ไม่ มี ก ารพั ฒ นา
โปรแกรมช่วยในการสร้างข้อสอบแบบต่อเนื อง และการสร้างชุดข้อสอบ
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หลาย ๆ ชุ ด ซึ งคณะผูจ้ ดั ทําคิดว่าเป็ นฟั งก์ชนั ที สําคัญที ช่ วยให้อ าจารย์
ผูส้ อนสามารถออกข้อ สอบได้อย่า งสะดวกมากยิงขึน และได้รวมการ
วิเคราะห์ ขอ้ สอบเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ งในระบบเพื อใช้ในการวิเคราะห์
คุณภาพของข้อคําถาม และตัวเลือก ซึ งจะช่วยให้อาจารย์ผูส้ อนสามารถ
ออกข้อสอบทีมีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน

3.2 ขันตอนการวิเคราะห์ ระบบ
เป็ นการอธิ บายถึงภาพรวมของระบบและความสัมพันธ์ของ
ระบบกับสิ งแวดล้อ มที เกียวข้อง คือ อาจารย์ผูส้ อน แสดงความสัมพันธ์
โดยใช้แผนภาพบริ บท (Context Diagram) ดังแสดงในรู ปที 1
ข้อ มูลไฟล์ คาํ ตอบทีนํ าเข้าเพือวิเคราะห์ความยากง่าย
ข้อ มูลการกําหนดรายละเอียดการสอบ
ข้อ มูลชุ ดข้อ สอบ
ข้อมูลไฟล์ ขอ้ สอบทีนํ า เข้า
ข้อมูลรายวิชา, บทเรียน, ข้อสอบ
ชือผูใ้ ช้และรหัส ผ่า น
0
อาจารย์ผสู ้ อน

ระบบสร้างชุด ข้อสอบ

ข้อ มูลผลการตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลผลการแจ้งเตือ นเมือเกิด ข้อผิดพลาด
ข้อมูลรายละเอียดชุดข้อสอบ และเฉลย
ข้อมูลไฟล์ ชุดข้อสอบ และเฉลย
ข้อมูลผลการวิเคราะห์ความยากง่าย

รูปที 1 แผนภาพบริ บท (Context diagram) ของระบบสร้างชุดข้อสอบ

3.3 ขันตอนการออกแบบการทํางานของระบบ
ในการออกแบบการทํา งานของระบบนี ได้ แ บ่ ง ออกเป็ น
3 ส่วน คือ
1. ส่ วนของการออกข้อ สอบ มี ฟั งก์ ชันจัด การข้อ มู ล รายวิ ช าและ
บทเรี ย น เพิ มข้อ สอบ การล็ อ กห้ า มสลั บตัว เลื อ ก และจัด การข้อ มู ล
ข้อ สอบ อาจารย์ผู ้สอนสามารถสร้ างข้อ คําถามได้ 5 ประเภท ได้ แ ก่
ข้อสอบปรนัย ข้อสอบถูกผิด ข้อสอบเติ มคํา ข้อสอบแบบต่อเนื อง และ
ข้อสอบอัตนัย โดยอาจารย์ผสู้ อนสามารถนําเข้าข้อมูลข้อสอบได้ 2 วิธีคือ
การป้ อนข้อมูลข้อสอบเข้า ผ่านหน้าจอของระบบ และการนําเข้าข้อมูล
ข้อสอบในรู ปแบบไฟล์ .xls หรื อ .xlsx
2. ส่ วนของการสร้างชุดข้อสอบ มี ฟังก์ชันการสลับข้อคําถาม การ
สลับตัวเลื อก และการสร้างชุ ดข้อสอบหลาย ๆ ชุด อาจารย์ผสู ้ อนทําการ
เลื อ กจากคําถามจากคลังข้อ สอบเพื อสร้ างชุ ด ข้อ สอบในรู ปแบบไฟล์
เอกสาร.doc หรื อ .docx โดยอาจารย์ผูส้ อนสามารถสลับคําถาม สลับ
ตัวเลือก หรื อสลับทังสองอย่างได้ เพือลดข้อผิดพลาดระบบเพิมฟั งก์ชนั
การล็อ กห้ามสลับตัวเลื อก กรณี ทีตัวเลื อ กใช้คาํ ว่า ถูกทุ กข้อ ผิดทุกข้อ
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หรื อ ถู กต้องเป็ นบางข้อ และฟั งก์ชันการตัดข้อ สอบในกรณี ทีข้อ สอบ
แสดงได้ไม่ครบทังข้อ และสามารถแสดงผลข้อสอบแบบหลายตัวเลื อก
ได้ 2 รู ปแบบ คือแบบ 1 คอลัมน์ และแบบ 2 คอลัมน์
3. ส่ ว นของการวิ เ คราะห์ ข ้อ สอบตามทฤษฎี ก ารทดสอบแบบ
คลาสสิ ค ได้แก่ ค่าความเชื อมัน ค่าอํานาจจําแนก และค่าความยากง่า ย
เพือนํามาวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบ โดยอาจารย์ผสู ้ อนสามารถนําเข้า
ข้อมูลการวิเคราะห์ได้ 2 วิธีคือ การป้ อนข้อมูลเข้าทีละคน และการนําเข้า
ในรู ป แบบไฟล์ต ารางข้อ มู ล .xls หรื อ .xlsx อาจารย์ผู ้ส อนสามารถ
เลือกใช้เฉพาะในส่ วนของการวิเคราะห์ขอ้ สอบเพียงส่ วนเดียวก็ได้
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1. ส่ วนของการออกข้อ สอบ มี ร ายละเอี ยดฟั งก์ชันการทํางาน ดัง
แสดงในรู ปที 2 - 3

3.4 ขันตอนการเขียนโปรแกรม
คณะผู ้จัด ทําได้พ ัฒ นาขึ นในรู ปแบบของของแอปพลิ เคชัน
สําหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์เครื องเดี ยว (Stand Alone Application)
โดยใช้ โ ปรแกรมภาษา Visual C# ร่ วมกั บ ระบบจัด การฐานข้อ มู ล
MySQL หลังจากเขีย นโปรแกรมเสร็ จจะมี การทดสอบมอดู ล (Module
Testing) และการทดสอบระบบ (System Testing)

รู ปที 2 รู ปแบบการสร้างข้อสอบ

3.5 ขันตอนการติดตังโปรแกรมและทดลองใช้
เป็ นการติดตังโปรแกรมลงบนเครื องคอมพิ วเตอร์ โดยเครื อง
นันจะต้อ งติ ด ตังโปรแกรม MySQL ไว้ด ้วยมิ ฉ ะนั นโปรแกรมจะไม่
สามารถทํางานได้ อาจารย์ผูส้ อนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็ นผู ้
ทดลองใช้ระบบทีพัฒนาสําเร็ จแล้ว

3.6 ขันตอนการประเมินความพึงพอใจการใช้ ระบบ
อาจารย์ผูส้ อนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็ นผูป้ ระเมิน
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการประเมิน โดยทําการแบ่งหัวข้อ
การประเมินทังหมดออกเป็ น ด้าน ได้แก่ การประเมินด้านสมรรถนะใน
การทํา งานของระบบ (Performance Testing) การประเมิ น ด้ านความ
ถูกต้องในการทํางานของระบบ (Functional Testing) การประเมิ นด้าน
ความน่ าเชื อถื อ ในการทํางานของระบบ (Reliability Testing) และการ
ประเมิ นด้านความปลอดภัยของระบบ (Security Testing) เกณฑ์คะแนน
แบ่งเป็ น 5 ระดับ ตามมาตราส่ วนประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert Scale)
[4]

รู ปที 3 หน้าจอผลการนําเข้าข้อมูลข้อสอบในรู ปแบบไฟล์ .xls หรื อ .xlsx
2. ส่วนของการสร้างชุดข้อสอบ มีรายละเอียดฟั งก์ชันการทํางาน ดัง
แสดงในรู ปที 4

4. ผลการดําเนินงาน
4.1 ผลการพัฒนาระบบ
ระบบสร้ างชุ ด ข้อ สอบ แบ่งการทํางานและพัฒ นาออกเป็ น
3 ส่วนคือ

รูปที 4 หน้าจอดําเนิ นการสร้างชุดข้อสอบพร้อมทังเฉลยในรู ปแบบไฟล์
.doc หรื อ .docx
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3. ส่วนของการวิเคราะห์ขอ้ สอบ มี รายละเอี ยดฟั งก์ชันการทํางาน
ดังแสดงในรู ปที 5

แสดงผลข้อ สอบแบบหลายตัวเลื อ ก ได้ 2 รู ปแบบ คื อ แบบ 1 คอลัม น์
และแบบ 2 คอลัมน์ ขึนอยูก่ บั ความยาวของข้อความในตัวเลือก จึ งทําให้
ประหยัดเวลา และลดข้อผิดพลาดไม่ตอ้ งทําการปรั บแก้หรื อจัดวางใหม่
และในส่ วนของการวิเคราะห์ขอ้ สอบ ระบบสามารถวิ เคราะห์คุณภาพ
ข้อสอบได้อย่างถูกต้อง

6. ข้อเสนอแนะ
ถ้าได้มีก ารสร้ างฟั งก์ชันที สามารถนําเข้าข้อ มู ลข้อ สอบใน
รู ปแบบไฟล์เอกสาร .doc หรื อ .docx จะยิงช่วยให้การจัดการข้อ สอบมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึน

เอกสารอ้างอิง
รูปที 5 รู ปแบบไฟล์ .xls, .xlsx และ .dat ทีนํามาวิเคราะห์

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ ระบบ
ผลการประเมินแสดงได้ดงั ตารางที 1
ตารางที 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ระบบ
รายการประเมิน
ด้านสมรรถนะในการทํางานของระบบ
ด้านความถูกต้องในการทํางานของระบบ
ด้านความน่าเชือถือในการทํางานของ
ระบบ
ด้านความปลอดภัยของระบบ
เฉลีย

X

S.D.

4.14
4.50
4.58

0.27
0.33
0.25

แปล
ความหมาย
ดี
ดี
ดีมาก

4.33
4.39

0.00
0.21

ดี
ดี

จากตารางที 1 สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบ
โดยรวมของทัง 4 ด้ านอยู่ในระดั บ ดี มี ค่ า เฉลี ยเท่ ากับ 4.39 และส่ วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .21 คิดเป็ นร้อยละ 87.75

5. สรุป
ระบบช่วยอํานวยความสะดวกให้อาจารย์ผสู ้ อนสามารถสร้าง
ชุดข้อมูลหลาย ๆ ชุ ดทีแตกต่างกันพร้อมทังจัดทําแบบเฉลยทีสอดคล้อง
กับชุดข้อสอบได้ และสะดวกมากยิงขึนในการจัดพิมพ์ขอ้ สอบในรู ปแบบ
ไฟล์เอกสาร .doc หรื อ .docx เช่ น การสลับข้อคําถามระบบจะจัดข้อ ให้
อัตโนมัติ และการสลับตัวเลือก ระบบจะมีการล็อกห้ามสลับตัวเลือก และ
ระบบสามารถตัดข้อสอบได้ในกรณี ทีข้อสอบแสดงได้ไม่ครบทังข้อ และ

[1] วรรณฤดี พึงเฮง และวุฒิพงษ์ ชิ นศรี , “การเปรี ยบเทียบแบบจําลอง
กระบวนการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ”, วารสารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี, ปี ที 6, ฉบับที 2, หน้า 136-145, กรกฎาคม-ธันวาคม,
2560.
[2] ปั ฐ มา กระต่ า ยทอง, ชลนิ สา เที ย มบั ณ ฑิ ตย์ และณั ฐ ธนนท์
หงส์วริ ทธิ ธร, “ระบบช่วยสร้างและวิเคราะห์ขอ้ สอบ”. การประชุ ม
ทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั งที 5, NCCIT 2009, กรุ งเทพฯ, 22-23 พฤษภาคม 2552, หน้ า
945-950.
[3] สุ โกศล วโนทยาพิทักษ์, “การพัฒ นาระบบคลังข้อ สอบออนไลน์
แบบมี วงจรการวิ เคราะห์ ข ้อ สอบอัต โนมัติ ”, รายงานวิ จัย การ
ประชุ ม วิ ช าการระดับ ชาติ ด้า นอี เลิ ร์ น นิ ง 2554, กรุ งเทพฯ, 9-10
สิงหาคม 2554.
[4] มน ต์ ชั ย เที ยนท อง, “สถิ ติ และวิ ธี การวิ จั ย ทางเทคโน โลยี
สารสนเทศ”, กรุ งเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2548.
[5] เยาวดี วิบูลย์ศ รี , “การวัดผลและการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ ”,
กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
[6] กิ ตติ ภักดี วฒ
ั นะกุล, “การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems
Analysis and Design)”, กรุ งเทพฯ : เคพีที คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์,
2551.
[7] Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, “Fundamentals of
Database Systems”, 6th ed. Pearson Education, 2016.
[8] HotPotatoes. (2019, February 1). [On-line]. Available:
http://hotpot.uvic.ca/.
[9] EasyTestMaker. (2019, January 23). [On-line]. Available:
http://www.easytestmaker.com/.
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ระบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวสาหรับนักกีฬาแบดมินตัน
Agility Test System for Badminton Players
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บทคัดย่ อ
การทดสอบสมรรถภาพด้านความคล่องแคล่ วว่องไวสาหรั บ
นักกี ฬาแบดมินตันจาเป็ นต้องใช้ระบบการทดสอบที่ มีความแม่นยาสู ง
และต้อ งการการรายงานผลแบบจุ ด ต่ อ จุ ด และเวลารวมเพื่ อวิ เ คราะห์
ความสามารถของนักกี ฬาในการเคลื่ อนที่ โดยผลที่ได้ผฝู้ ึ กสอนสามารถ
นาไปใช้ในการวางแผนการฝึ กซ้อมให้ กบั นักกี ฬาได้ ดังนั้นในการวิจยั นี้
ได้นาเสนอระบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวโดยนาอินเตอร์ เน็ตใน
ทุกสิ่ ง (IoT: Internet of Things) มาประยุกต์ใช้ในการส่ งข้อมูลและ
บันทึ ก เวลาในการเคลื่ อนที่ แ ต่ ล ะจุ ด ตามรู ป แบบของรายการทดสอบ
ความคล่องแคล่วว่องไวที่สอดคล้องกับกี ฬาแบดมินตัน จากการทดลอง
ระบบโดยนาผลมาเปรี ยบเที ยบกับเวลาในวิดีโอที่บนั ทึ กขณะทดสอบ
พบว่า ระบบมี ความคลาดเคลื่ อนที่ 4.774% ในขณะที่การจับเวลาด้วย
นาฬิกาจับเวลามีความคลาดเคลื่อนที่ประมาณเฉลี่ยที่ 6.982 %
คาสาคัญ: ระบบทดสอบสมรรถภาพ/ ความคล่องแคล่ วว่องไว/ กี ฬา
แบดมินตัน / อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ ง / นักกีฬา

Abstract
To record and analyze badminton athletes’ performance
require a high accuracy test system. The system must be able to report
point-to-point movement along with the corresponding time which can
be utilized by the trainer for preparing individual training plan for each
athlete based on his/her performance. In this paper, the agility test
system for badminton players has been presented by implementing IoT
for recording and transmitting the data from each pedal point. The test
data were compared with the recorded video. The results shown that the
error value of the proposed system was only 4.774%, while the average
error value became 6.982% for stop watch hand recording.
Keywords: Physical Fitness testing system, Agility, Badminton,
Internet of Thing, IoT, Athletes

1. บทนา
ปั จจุ บนั มี การน าความรู ้ ท างด้านวิทยาศาสตร์ ก ารกี ฬาเข้ามา
พัฒนาความสามารถนัก กี ฬาอย่างเป็ นระบบ องค์ป ระกอบที่ สาคัญ คื อ
การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกี ฬาในแต่ละด้านที่ จาเป็ นตาม
ชนิ ดกีฬา เพื่อให้ทราบถึงสมรรถภาพในปัจจุบนั และสร้างรู ปแบบการฝึ ก
สาหรับส่ งเสริ มพัฒนาสมรรถภาพในด้านที่ตอ้ งการได้
ในกี ฬาแบดมินตันมีสมรรถภาพด้านความคล่องแคล่วว่องไว
มีความจาเป็ น เพราะในการแข่งขันนักกี ฬาจะต้องสามารถเปลี่ยนทิศทาง
ในการเคลื่ อนที่อย่างรวดเร็ วไปทัว่ สนามเพื่อเล่ นลูกโดยใช้ความเร็ วสู ง
ซึ่ งนักกี ฬาที่สามารถรักษาความเร็ วในการเคลื่ อนที่ได้ซ้ าๆ ได้ตลอดการ
แข่งขันจะทาให้ได้เปรี ยบฝ่ ายตรงข้าม
เพื่อให้ทราบถึงผลที่เกิดขึ้นจากการฝึ กซ้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในนักกี ฬาระดับ Top ความเที่ยงตรงของการทดสอบจาเป็ นต้องอาศัย
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อให้ประเมินและการรายงานการทดสอบแม่นยา
มากที่สุด ซึ่ งความคล่องแคล่ วว่องไว (Agility) ในกี ฬาแบดมินตันจะใช้
การทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวด้วยการเคลื่ อนที่เฉพาะเจาะจง [5]
เป็ นรู ปแบบการเคลื่ อ นที่ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การเคลื่ อ นไหวในกี ฬ า
แบดมินตัน สาหรับรายการทดสอบความคล่ องแคล่วว่องไวทัว่ ไป จะมี
การกาหนดจุดและรู ปแบบทิศทางการวิ่งไว้ จากนั้นผูค้ วบคุมการทดสอบ
จะให้ นัก กี ฬ าออกตัวจากจุ ด เริ่ ม ต้น แล้ววิ่งผ่านตามจุ ด ที่ ก าหนดจนถึ ง
จุดสิ้ นสุ ด โดยผูค้ วบคุมจะจับเวลาและบันทึกเวลารวมเป็ นวินาทีโดยใช้
เพียงนาฬิ กาจับเวลาเท่านั้น ซึ่ งผลที่ได้ไม่สามารถรายงานเวลาจากแต่ละ
จุดถึงกันได้ และเวลารวมที่ได้อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง [6]
จากปั ญหาดังกล่าวเพื่อพัฒนาความแม่นยาของผลการประเมิน
สมรรถภาพความคล่องแคล่วว่องไว ต้องอาศัยความแม่นยาของระบบใน
การบันทึกเวลาทดสอบ จึ งจะแก้ปัญหาความคลาดเคลื่ อนที่ อาจเกิ ดขึ้ น
จากผูค้ วามคุมการทดสอบ เช่ น ความเมื่ อยล้าที่ ตอ้ งดาเนิ นการทดสอบ
เป็ นเวลานาน การกดบันทึกนาฬิ กาจับเวลาแต่ละครั้งไม่คงที่ ซึ่ งจะส่ งผล
ให้ค่าเวลาที่บนั ทึกได้ไม่แม่นยา ดังนั้นในงานวิจยั นี้ นาเสนอการออกแบบ
และพัฒ นาระบบทดสอบความคล่ อ งแคล่ ว ว่ อ งไวส าหรั บ นั ก กี ฬ า
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แบดมินตัน ที่มีการใช้อินเตอร์ เน็ตในทุกสิ่ ง (IoT: Internet of Things)
พร้ อมด้วยหน่วยตรวจวัดเพื่อใช้ตรวจสอบการผ่านจุดที่กาหนด และส่ ง
สัญญาณเพื่อให้ระบบบันทึกเวลา โดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็ นค่าเวลาที่ใช้ใน
การเคลื่ อนที่ในแต่ละจุ ด แสดงผลลัพธ์ในรู ปแบบเว็บ และสามารถส่ ง
ข้อมูลออกเพื่อให้ผฝู้ ึ กสอนสามารถนาไปใช้งานวิเคราะห์ต่อ

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การพัฒ นาระบบส าหรั บ บัน ทึ ก การทดสอบสมรรถภาพ
ประกอบด้วย 1) วิธีขอ้ มูลนาเข้าสถานะการผ่านจุดที่ กาหนด สามารถ
ออกแบบเป็ นแบบสวิตช์ปุ่มกด หรื อเป็ นแผ่นเหยียบที่ ทาหน้าที่ เหมื อน
สวิตช์ 2) วิธีการเชื่ อมต่อหรื อส่ งข้อมูลจากอุปกรณ์ นาเข้าให้แก่ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกและประมวลผล และ 3) การทดสอบความว่องไว
ในกีฬาแบดมินตัน

2.1 การออกแบบแผ่นเหยียบ
สวิ ตช์ ปุ่มเป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ มือ ในกดเพื่ อ ให้ ห น่ วยตรวจวัด
สามารถตรวจพบสถานะได้ แผ่น เหยียบสวิตช์ ที่ใ ช้เ ท้าในการกด การ
ออกแบบแผ่นเหยียบสามารถจัดกลุ่มได้ 3 รู ปแบบ ได้แก่
1) แผ่นเหยียบที่มีสวิตช์อยูท่ ี่ดา้ นทั้ง 4 ของแผ่น และเชื่ อมต่อ
เข้าด้วยกันด้วยสายไฟ ได้แก่ งานของ [1] และ [4] เพื่อสร้ างแผ่นเหยียบ
Dance Dance Revolution ด้วยตัวเอง ซึ่ งการออกแบบลักษณะนี้มีขอ้ ดี คือ
จะรองรั บ รู ป แบบการเหยี ยบไม่ เ ต็ม แผ่ น แต่ ย งั สามารถตรวจวัด การ
เหยียบได้ แต่มีขอ้ เสี ยคือ ตัวแผ่นเหยียบจะมี ความหนาตามความสู งของ
สวิตช์ที่นามาใช้
2) แผ่นเหยียบที่มีเซ็นเซอร์ วดั แรงกดดันทางกายภาพ อยูต่ รง
กลางแผ่นเหยียบ ได้แก่ งานของ [2] สร้าง Jump Plate Tutorial ด้วย
ตัวเอง โดยเป้ าหมายของงานชิ้นนี้ คือ การจับเวลาที่ใช้กระโดดตรงกลาง
ในแนวดิ่งซึ่ งสามารถวัดค่าจากจุดกึ่ งกลางเพียงจุดเดี ยวได้ โดยออกแบบ
แผ่นเหยียบที่มีลกั ษณะแข็งเกร็ ง(แผ่นไม้) วางรองอุปกรณ์ตรวจวัดเพื่อให้
มัน่ ใจว่าทุกครั้งที่กระโดดจะสามารถอ่านค่าที่จุดกึ่งกลางได้แน่นอน ข้อดี
คือ สามารถออกแบบแผ่นเหยียบให้มีความบาง แต่มีขอ้ ด้อยคือ ไม่เหมาะ
กับการเหยียบจากด้านข้าง เพราะเซ็นเซอร์ วดั แรงกดดันทางกายภาพอาจ
ไม่ส ามารถตรวจวัด แรงกดดัน ทางกายภาพจากทางด้านข้างของแผ่ น
เหยียบได้
3) แผ่นเหยียบที่ใช้แผ่นอลูมิเนี ยมฟอยล์ติดไว้ที่ฐานล่างและ
ด้านบนของแผ่นเหยียบ โดยมีฟองน้ าวางไว้รอบแผ่นเหยียบเพื่อยกแผ่น
ปิ ดให้สูงขึ้นจากฐานล่าง และมีสายไฟต่อเข้าที่แผ่นอลูมิเนี ยมทั้ง 2 ด้าน
เมื่อมีการเหยียบแผ่นเหยียบ ฟองน้ าจะยุบตัว และแผ่นอลูมิเนียมจะสัมผัส
กัน ทาให้วงจรไฟฟ้ าครบวงจร และสามารถวัด กระแสได้ ข้อดี คื อการ

ออกแบบลักษณะนี้ ทาให้แผ่นเหยียบที่สร้าง แต่มีขอ้ เสี ยคือ ฟองน้ าอาจจะ
เสื่ อมสภาพได้ไว ซึ่งจะมีผลต่ออายุการใช้งานของชิ้นงาน

2.2 การทดสอบความคล่ องแคล่ วว่ องไวในกีฬาแบดมินตัน
การทดสอบความคล่ อ งแคล่ ว ว่ อ งไวด้ ว ยการเคลื่ อ นที่
เฉพาะเจาะจงในกี ฬาแบดมินตัน [5] ประกอบด้วย การทดสอบความ
คล่องแคล่วว่องไวในการเคลื่อนที่ดา้ นข้าง (sideway agility test) และการ
ทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวในการเคลื่ อนที่ไปข้างหน้าแนวทแยง 4
มุม(forward/diagonal four-corner agility test) ซึ่ งจะมี ลกั ษณะคล้ายกัน
ของทั้ง 2 รู ปแบบคือ ผูท้ ดสอบจะยืนที่จุดเริ่ มต้น จากนั้นจะวิ่งไปยังจุด
ทดสอบซึ่ งถ้าเป็ นแบบแรกจะอยูท่ ี่ ขอบสนามทั้งสองด้านของจุดเริ่ มต้น
ส่ วนแบบที่ 2 จะอยูท่ ี่มุมของสนามซึ่ งทแยงมุมจากจุดเริ่ มต้น ทาการตีลูก
แบดมินตัน จับเวลาตั้งแต่เริ่ มออกวิ่งจนถึงกลับมาที่จุดเริ่ มต้น
จากงานวิจยั ข้างต้นจะพบว่า อุปกรณ์นาเข้าสถานะการผ่านจุด
สามารถใช้เป็ นสวิตช์ปุ่ มกดส าหรั บ มื อ และแผ่นเหยียบสาหรั บเท้าได้
โดยจุดมุ่งหมายของอุปกรณ์คือ เป็ นส่วนรายงานการผ่านจุดที่กาหนดของ
นักกีฬา ในงานวิจยั นี้ เลื อกใช้สวิตช์ปุ่มกดเป็ นตัวแทนของอุปกรณ์นาเข้า
สถานะการผ่านจุด และเชื่ อมสายต่อตรงกับคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก ใน
งานวิจยั นี้ ใช้คอมพิวเตอร์ PI Zero ในตระกูล Raspberry PI ที่มีพอร์ ท
สาหรับรับข้อมูลเข้าจากสวิตช์ได้โดยตรง เพื่อบันทึกและวิเคราะห์ขอ้ มูล

3. รายละเอียดการพัฒนาระบบทีน่ าเสนอ
การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ 1) ฮาร์ดแวร์
ได้แก่ อุปกรณ์สวิตช์ปมกด
ุ่
และอุปกรณ์ควบคุม 2) ซอฟต์แวร์ ได้แก่
โปรแกรมจัดเก็บและประมวลผลการกดปุ่ ม เว็บแอพลิเคชัน

3.1 ภาพรวมของระบบ
ระบบนี้ ใช้สาหรับทดสอบและบันทึกวัดผลสมรรถภาพความ
ว่องไวของนักกีฬาแบดมนตันโดยมีภาพรวมแสดงดังรู ปที่ 1 อุปกรณ์ที่ใช้
ในการทดสอบจะติดตั้งไว้ที่สนามกีฬาแบดมินตันจะประกอบด้วย A คือ
ชุดอุปกรณ์สวิตซ์ปุ่มกด B คือ จอแสดงผลของผูท้ ดสอบขณะทดสอบ C
คือ คอมพิวเตอร์ ข นาดเล็กสาหรั บควบคุ มและประมวลผลข้อมูล โดย
สวิตซ์ทุกจุดจะเชื่ อมต่อกับ C ผ่านสาย
เริ่ มต้นผูค้ วบคุมการทดสอบนัง่ อยูใ่ นตาแหน่ ง E เพื่อควบคุม
ระบบการทดสอบ โดยนักกี ฬาผูท้ ดสอบจะเคลื่ อนที่ไปกดสวิตซ์ ณ จุด
ต่ า งๆ ในสนามตามรู ปแบบที่ ผู ้ ค วบคุ ม ก าหนด จากนั้ นระบบจะ
ประมวลผลการทดสอบแสดงที่เครื่ องผูค้ วบคุม และจัดเก็บขึ้นฐานข้อมูล
ภายนอก หรื อ F ผ่าน access point หรื อ D
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3.3 ต้ นทุนการผลิต

F
D

B
A

E

4. การทดสอบการใช้ งานระบบ

C

ระบบที่พฒั นาขึ้นทดสอบการใช้งานโดยผูใ้ ช้จริ ง ณ สานัก
การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงดังรู ปที่ 3 ขนาดของสนามที่
ทดสอบกาหนดตามมาตรฐานของสนามแบดมินตันที่ใช้ในการแข่งจริ ง
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบแสดงดังรู ปที่ 4 ประกอบด้วยสวิตช์กดติดตั้ง
ทั้งหมด 7 จุด และหน่วยประมวลกลาง

รู ปที่ 1 ภาพรวมของระบบ

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
แผนภาพระบบที่พฒั นาขึ้นแสดงดังรู ปที่ 2 แบ่งออกเป็ น 4
ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ส่วน A คือ เสาพร้อมสวิตช์กด สาหรับส่งสัญญาณ
การกดจากจุดที่กาหนดผ่านสายไปยังส่ วน C ซึ่ งเป็ นหน่วยควบคุมและ
ประมวลผล 2) ส่วน B คือ จอแสดงผลการทดสอบของนักกีฬาที่กาลัง
ทดสอบอยูข่ ณะนั้น เชื่ อมต่อจากส่วน C แสดงผลในรู ปแบบเว็บ 3) ส่ วน
C คือ หน่วยประมวลผลกลางที่รับสัญญาณเข้าการกดปุ่ มผ่านพอร์ท
GPIO โดยระบบจะบันทึกเวลา (timestamp) ตรวจสอบรู ปแบบการกดปุ่ ม
และประมวลผลความเวลาที่ใช้ของนักกีฬาแต่ละคน บันทึกผลลัพธ์ไว้ใน
ฐานข้อมูล และนาข้อมูลส่งขึ้นฐานข้อมูลภายนอกที่สร้างขึ้นไว้ที่
ตาแหน่ง F ผ่าน Access Point ที่ตาแหน่ง D 4) ส่ วน E คือ เครื่ องสาหรับผู้
ควบคุม เชื่อมต่อกับหน่วยประมวลผลส่วน C ผ่านอุปกรณ์ Access Point
ที่ตาแหน่ง D ในรู ปแบบของเว็บ
อุปกรณ์ในส่วน C ติดตั้งระบบปฏิบตั ิการ Raspbian พร้อมชุด
ซอฟต์แวร์เฟรมเวิร์ก Node.js สาหรับเขียนโมดูลในการอ่านค่าการกดปุ่ ม
แบบ interrupt ผ่านพอร์ท GPIO พร้อมทั้งบันทึกเวลา แสดงผลลัพธ์ผา่ น
หน้าเว็บ และเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล MySQL

F

B

D

สาหรั บระบบนี้ โดยไม่รวมหน้าจอแสดงผลการทดสอบของ
นักกี ฬาที่ กาลังทดสอบอยู่ขณะนั้นหรื อส่ วน B มี ตน้ ทุ นอยู่ที่ประมาณ
2500 บาท ต่อ 1 ชุดระบบ

C

1
1

3

4

4

12
11
10

9

2

3

2

8

6
7

5

6
(ก) สนามทดสอบ

5

7
(ข) รู ปแบบการทดสอบ

รู ปที่ 3 สนามทดสอบและรู ปแบบการทดสอบ
ในการทดสอบมีผคู้ วบคุมจานวน 1 คน นักกีฬาผูเ้ ข้าร่ วมการ
ทดสอบจานวน 1 คน คนอัดวิดีโอ 1 คน และคนจับเวลา 2 คน โดยคนจับ
เวลามีความเชี่ ยวชาญในการใช้นาฬิกาจับเวลาทดสอบนักกีฬา

A
(ก) สวิตช์ปมกด
ุ่

(ข) หน่วยประมาลผลกลาง

รู ปที่ 4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

E

รู ปที่ 2 แผนภาพของระบบ

รู ปแบบการทดสอบของนักกีฬาในแต่ละครั้งจะเริ่ มต้นวิง่ จาก
จุด 4142454746434 ระบบและคนจับ
เวลาจะบันทึกเวลาในแต่ละช่วงเพื่อเปรี ยบเทียบกับเวลาที่ประเมินได้จาก
วิดีโอ ซึ่งการประเมินนักกีฬาจะทดสอบทั้งหมด 2 ครั้ง โดยจะเดินในครั้ง
แรก และวิง่ ในครั้งที่สอง
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4.3 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล
ผลการทดสอบที่บนั ทึกโดยระบบและคนจับเวลาของนักกีฬา
รวมถึงเวลาที่ประเมินจากวิดีโอ แสดงดังตารางที่ 1 การคานวณค่าความ
คลาดเคลื่อนของระบบที่นาเสนอและการจับเวลาของคนจะเปรี ยบเทียบ
กับผลลัพธ์ที่ประเมินได้จากวิดีโอ
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบ
ทดลอง
จับเวลาโดย (หน่ วย: วินาที)
ครั้งที่
วิดโี อ
ระบบ
คนที่ 1
1
2.374
2.182
2.116
1.564
1.798
1.934
2.532
2.188
2.101
1.551
1.810
1.923
1.988
1.865
1.819
1.456
1.630
1.601
2.882
2.666
2.666
2.589
2.775
2.749
2.932
2.656
2.801
2.661
2.952
2.777
2.126
1.962
1.985
1.706
1.910
1.842
ความคลาด
5.109
5.958
เคลือ่ น (%)
2
1.278
1.280
1.367
1.359
1.263
1.319
1.526
1.381
1.370
1.173
1.328
1.380
1.451
1.402
1.232
1.212
1.320
1.338
2.020
1.761
1.907
1.631
1.820
1.745
2.059
1.969
1.948
1.819
1.891
1.937
1.591
1.505
1.473
1.324
1.405
1.467
ความคลาด
4.438
6.779
เคลือ่ น (%)

จากผลการทดลองพบว่า การทดลองทั้ง สองครั้ งค่ า ความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยระบบค่าอยูท่ ี่ 4.774% ส่ วนค่าความคลาดเคลื่อนของคน
จับเวลาเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 6.382% และ 7.582% เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 1 จะ
เห็นว่า ค่าความคลาดเคลื่อนที่วดั ได้จากระบบทั้ง 2 รอบมีค่าใกล้เคียงกัน
แต่ค่าความคลาดเคลื่อนที่ของคนจับเวลาแนวโน้มสู งขึ้นเมื่อผูท้ ดสอบวิ่ง
ด้วยความเร็ วสู งขึ้น

5. สรุป
คนที่ 2
2.321
1.672
2.389
1.672
1.945
1.502
2.833
2.696
2.833
2.696
1.911
1.945
7.147
1.263
1.399
1.570
1.126
1.536
1.194
1.877
1.706
1.911
1.945
1.536
1.399
8.017

ระบบทดสอบและบันทึกผลความคล่ องแคล่ วว่องไวมี ความ
เชื่ อถื อได้เมื่ อเที ยบกับการจับเวลาของคนจับเวลา ผลลัพธ์ก ารทดสอบ
นักกีฬาที่ได้จากระบบจะสามารถนามาเป็ นข้อมูลที่สาคัญให้แก่ผฝู้ ึ กสอน
ใช้สาหรับการวางแผนเพื่อฝึ กซ้อม และส่ งเสริ มสมรรถภาพของนักกี ฬา
ให้ตรงกับความต้องการที่จะพัฒนาต่อไป
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พฤศจิกายน 2561, จาก https://www.dpe.go.th/research-files392891791796
[6] ชุติพนธ์ คงสมพรต, อนันต์ ผลเพิ่ม, ชัยพร ใจแก้ว, ณัฐิกา เพ็งลี, นา
ทรพี ผลใหญ่, วิชาญ มะวิญธร, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, "ระบบบันทึก
และวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายด้านความเร็ วในการวิง่ ของ
มนุษย์" , การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่
9 (ECTI-CARD 2017), 25 - 28 กรกฎาคม 2017, เชียงคาน เลย
ประเทศไทย
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Growth Chamber Light and Temperature Control System
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บทคัดย่ อ
บทความนี้กล่าวถึงการออกแบบและดัดแปลงตูแ้ ช่ เชิ งพาณิ ชย์
เพื่อนามาทดแทนตูเ้ พาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ โดยมีคุณสมบัติที่สามารถควบคุม
และรักษาสภาพแวดล้อมภายในตูท้ ี่ ทาการพัฒนาและดัดแปลงเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการควบคุ มสภาพแวดล้อ ม ประกอบด้ว ยระบบการ
ควบคุม LED ที่สามารถปรับเปลี่ยนสี และความเข้มของแสงและมีระบบ
ตรวจวัดที่ทาการบันทึ กค่าแสง อุณหภูมิ และความชื้ นภายในตู้ และทา
การส่ งออกสู่ ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต โดยอาศัยหลัก การท างานของระบบ
อินเตอร์ เน็ ตในทุกสิ่ ง ทั้งนี้ ระบบจะทาการบัน ทึ ก ค่าและส ารองข้อมู ล
และนามาแสดงผลในรู ปแบบของตารางและกราฟ ระบบภายในตูม้ ีการ
ควบคุมสัง่ งานได้สองทางคือผ่านแผงควบคุม และผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
ผลการทดสอบการใช้งานพบว่าค่าที่ตรวจวัดและควบคุมมีค่าใกล้เคียงกับ
เครื่ องมือวัดมาตราฐาน
คาส าคัญ : ตู้เ พาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ ตรวจวัด อุ ณ หภู มิ ตรวจวัด ความชื้ น
ตรวจวัดความสว่าง ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบอินเตอร์ เน็ตในทุกสิ่ ง
เพื่อใช้ในการควบคุมและตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในตูแ้ ช่เชิ งพาณิ ชย์

Abstract
This article discusses the design and modification of a
commercial freezer to be used as a growth chamber. The freezer
controls and maintains the environment inside using multiple LED
stripes that can adjust colors and intensity, as well as measure and
report temperature, light, and humidity over the Internet using IoT
technology. The system records and stores backup of data, and visualize
information in forms of tables and graphs. The environment inside the
freezer can be controlled in two ways: through the control panel and
through the Internet. Experimental results show that the measured and
controlled values are close to those obtained from standard measuring
equipment.

Keywords: Growth Chamber, Temperature measurement, Humidity
measurement, Brightness measurement, Microcontrollers, MQTT

1. บทนา
การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพืช คือ การเอาส่ วนหนึ่ งของพืชมาเลี้ ยง
ในอาหารวิ ท ยาศาสตร์ ภายใต้ส ภาพปลอดเชื้ อและอยู่ใ นสภาวะที่ ถู ก
ควบคุมอุณหภูมิ แสง และความชึ้ น ซึ่ งการที่จะควบคุมสภาพแวดล้อม
ตามต้องการและมีความคงที่มากที่สุด ต้องใช้การเพาะเลี้ยงในตูเ้ พาะเลี้ ยง
เนื้ อเยื่อ เนื่ องจากสภาพแวดล้อมมี ผลต่อการเจริ ญเติบโตของเนื้ อเยื่อ ทา
ให้ผทู้ ดลองจึงต้องทาการจดบันทึก เป็ นประจา ยากต่อการรวบรวมและ
เสี ยเวลาเพราะเป็ นการบันทึกด้วยมือ จึงเป็ นที่มาของโครงงาน “ระบบ
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในตูเ้ พาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ” ซึ่ งเป็ นการนาอุปกรณ์มา
ใช้งานผ่านตัววัดค่าสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยใช้เครื อข่ายไร้ สายในการ
ส่ งข้อมูลมายังเซิ ร์ฟเวอร์
ทางที ม งานวิ จ ัย ร่ ว มกับ ภาควิ ช าชี ว เคมี คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการนาตัวโครงงานไปปฏิ บตั ิใช้จริ ง โดย
ท าการทดลองในระบบปิ ดที่ ส ามารถควบคุ ม สภาพแวดล้ อ มได้
โดยเฉพาะการควบคุ ม แสงและความสว่ า งมี ผ ลต่ อ เนื้ อเยื่ อ พื ช [1]
เนื่ องจากตูเ้ พาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อมี ตน้ ทุนที่ สูง และไม่สามารถปรั บแต่งหรื อ
เพิม่ คุณสมบัติที่ตอ้ งการเพิม่ เติมได้ จึงมีแนวคิดการนาตูแ้ ช่ เชิ งพาณิ ชย์มา
ดัดแปลงให้มีความสามารถใกล้เคียงหรื อเทีย บเท่ากับตูเ้ พาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ
เพื่ อเป็ นการลดต้น ทุ น การน าเข้าตู ้เ พาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ และเป็ นแนวทาง
ต้นแบบเพื่อที่จะพัฒนาให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
มากยิง่ ขึ้น
ในการดัดแปลงตูแ้ ช่เชิ งพาณิ ชย์จะใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
เป็ นระบบควบคุมสภาพแวดล้อม โดยจะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมแสงไฟ
ภายในตู้ และเป็ นเซิ ร์ฟเวอร์ และเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบที่
ติดตั้งอยูท่ ี่ตูท้ าให้สามารถทางานได้อย่างอิสระและเมื่ อสามารถเชื่ อมต่อ
ผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ก็ ส ามารถส่ ง ข้อ มู ล ผ่ า นระบบเครื อข่ า ยไร้ ส าย ซึ่ ง

11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน”

บทความวิจยั
437

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
11th ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand
สามารถควบคุมระบบแสงได้ที่แผงควบคุมที่ตแู ้ ช่ และนาข้อมูลที่สามารถ
บันทึกได้จะแสดงผลบนระบบเว็บแอพพลิ เคชัน ภายในตูแ้ ช่ ที่พฒั นาขึ้น
จะมี หน่ วยตรวจวัดหลายหน่ วยจากในโครงงานก่อนหน้า [2] เพื่อวัด
สภาพแวดล้อมแต่ ละจุด แล้วนามาหาค่าเฉลี่ ยและแสดงผลในรู ปแบบ
กราฟ

2. งานและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
งานระบบควบคุ ม สภาวะแวดล้อมมี ด้วยกันหลายโครงงาน
เช่น “ระบบเปิ ด-ปิ ดไฟผ่านเว็บเบราว์เซอร์ [3]” ซึ่ งเป็ นการควบคุมการ
เปิ ด-ปิ ดไฟภายในบ้านด้วยการควบคุมผ่านอินเตอร์ เน็ต โดยหลอดไฟที่
ใช้เป็ นหลอดไส้ ธรรมดาที่ ใช้กบั ไฟบ้านที่ ไม่มีการควบคุมปริ มาณแสง
สว่างได้ ซึ่ งต่างจากในโครงงานนี้ ซึ่ งใช้ไฟ LED ทาให้สามารถปรั บ
ปริ มาณความสว่างของแสงได้
การควบคุมอุณหภูมิของตูแ้ ช่ เชิ งพาณิ ชย์เป็ นการควบคุมผ่าน
แผงควบคุมอุณหภุมิ อุณหภูมิที่วดั ได้จริ งภายในอาจจะไม่ตรงกับหน้าปั ด
ที่แสดงออกมา จึงมีแนวทางในการพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิในตูใ้ ห้มี
ความเที่ยงตรงขึ้น ซึ่งงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิตูแ้ ช่
ด้วยอาดุยโน่ [4] เป็ นการเปลี่ ยนระบบควบคุมอุณหภูมิของตูแ้ ช่ แข็ง โดย
ใช้อาดุยโน่ร่วมกับเซ็นเซอร์ทาให้มีความแม่นยามากกว่าของเดิ ม ในด้าน
หน่วยตรวจวัดได้มีการนา ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในตูเ้ พาะเลี้ ยง
เนื้อเยือ่ มาติดตั้งและนามาปรับใช้ในการวัดค่าของสภาพแวดล้อมภายในตู ้
ได้แก่ ความเข้มแสง อุณหภูมิ และความชื้ น โดยจะจัดตั้งอยูใ่ นตาแหน่ ง
อุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆภายในตู ้ เพื่อเปรี ยบเทียบค่าสภาพแวดล้อมในแต่
ละจุดที่ต่างกัน
ในการด้านการจัดการข้อมูลและคาสั่งต่างๆจะใช้รูปแบบ IoT
และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการจัดการทั้งการเก็บรวบรวมข้อมู ล
การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ และการประมวลผล
คาสัง่ การควบคุมต่างๆ
ในด้านการสื่ อสารระหว่างอุปกรณ์ หน่วยตรวจวัดจะทาการ
ส่งข้อมูลแบบไร้สาย โดยใช้โปรโตคอล MQTT ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์
ส่วนด้านการควบคุมแสงไฟเป็ นควบคุมผ่านสาย โดยใช้มอสเฟทในการ
ควบคุมกระแสไฟที่จ่ายให้กบั ไฟ LED
ในด้านการแสดงผลเป็ นการแสดงผลบนเว็บแอพพลิ เ คชัน
โดยจะเป็ นการแสดงในรู ปแบบของการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นกราฟ และ
หน้าปัดการควบคุมระบบแสงที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

3. รายละเอียดการพัฒนา
ในหัวข้อนี้ จะอธิ บายถึ งองค์ประกอบและอุปกรณ์การใช้งาน
รวมถึงการสื่ อสารในส่วนต่างๆ

3.1 ภาพรวมของระบบ
ภาพรวมของระบบตามที่ออกแบบได้แสดงดังรู ปที่ 1 ผูพ้ ฒั นา
ได้ท าการจัด ท าและติ ด ตั้งระบบแสงและหน่ ว ยตรวจวัด เข้า ไปตั้ง ใน
ตาแหน่ งต่างๆ ภายในตูแ้ ช่ เชิ งพาณิ ชย์ หน่ วยตรวจวัด (A) จะทาการส่ ง
ข้อมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ (B) ที่ ซ่ ึ งทาหน้าที่เป็ นทั้งเซิ ร์ฟเวอร์
และหน่วยประมวลผลในการจัดการต่างๆ จัดการและส่ งข้อมูลไประบบ
คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (C) แล้วทาการแสดงผลและรับคาสั่งจากเว็บแอพพลิ เค
ชัน

รู ปที่ 1 ภาพรวมของระบบ

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
ระบบตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมภายในตูเ้ พาะเลี้ยง
จะถูกแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ดังรู ปที่ 2 ได้แก่ (A) หน่วยตรวจวัด (B) ระบบ
ควบคุมและจัดการ และ (C) ระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์

รู ปที่ 2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
3.2.1 หน่วยตรวจวัด (A)
เป็ นอุปกรณ์ ที่ประกอบด้วย ESP8266 ทาหน้าที่ ในการส่ ง
ข้อมู ล ไปยัง เซิ ร์ ฟเวอร์ ผ่า น MQTT โดยจะน าค่ าที่ อ่า นได้จากอุ ป กรณ์
“DHT 22” ที่ทาหน้าที่วดั ค่าความชื้นและอุณหภูมิ และ “TSL 2561” ที่ทา
หน้าที่ในการวัดค่าความเข้มของแสง
ESP8266
DHT 22

TSL 2561
รู ปที่ 3 หน่วยตรวจวัด

11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน”

บทความวิจยั
438

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
11th ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand
3.2.2 ระบบควบคุมและจัดการ (B)
ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Raspberry Pi 3 Model B+ ในการ
จัด การ การควบคุ ม แสงจะรั บ ค าสั่ ง จากปุ่ มกดและใช้ ม อสเฟทเป็ น
ตัวกาหนดปริ มาณกระแสที่จ่ายให้ไฟ LED และทาหน้าที่ในการจัดการ
ข้อมูลที่ได้รับจากหน่ วยตรวจวัดแล้วสารองข้อมูล แล้วทาการส่ งข้อมูล
เข้าสู่คลาวด์เซิร์ฟเวอร์
3.2.3 ระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (C)
เป็ นระบบฐานข้อมูลออนไลน์ที่จดั เก็บข้อมูลที่รับจากระบบ
ควบคุมและจัดการ และทาหน้าในการประมวลผลข้อมูล และรับคาสั่งใน
การควบคุมแสงที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ความชื้ น

ตารางที่ 1 ค่ าเฉลี่ ยที่ วดั ได้จากหน่ วยตรวจวัด โดยไม่มีป้ องกันแสงจาก
ภายนอก
หน่วยตรวจวัด อุณหภูมิ (°C)
แสง (Lux)
ความชื้น (%)
1
23.61
273.70
67.67
2
24.77
152.10
74.73
3
23.88
117.63
65.31
4
23.82
84.55
72.91
4.1.2 การทดสอบโดยมีการป้ องกันแสงจากภายนอก
มีการป้ องกันแสงรบกวนจากภายนอก โดยใช้แผ่นพลาสติกที่
มีความทึ บแสงมาทาการติ ดตั้งที่ บานประตูท้ งั สอง เพื่อป้ องกันการทะลุ
ผ่านของแสงจากภายนอกเข้ามารบกวนการตรวจวัดปริ มาณของแสงดัง
รู ปที่ 5 และมีการทดลองในตอนกลางคืน ได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 2

อุณหภูมิ
(ก)

(ข)

(ค)

รู ปที่ 4 (ก) การดาเนินการทดสอบระบบ
(ข) ภาพขยาย LED ในตูเ้ พาะเลี้ยง
(ค) อุปกรณ์วดั มาตรฐานอุณหภูมิและความชื้น

4. การทดสอบการใช้ งาน
ในรู ปที่ 4(ก) แสดงตูท้ ี่ พฒั นาขึ้นและใช้ทาการทดสอบโดย
แบ่งการทดลองออกเป็ น 3 ส่วน คือ 4.1 การเปรี ยบเทียบค่าจากแต่ละจุดที่
ทาการตรวจวัด และ 4.2 การเปรี ยบเทียบกับค่าที่อ่านได้จากเครื่ องมือวัด
และ 4.3 การทดสอบกับพืชตัวอย่าง

4.1 การเปรียบเทียบค่ าจากแต่ ละจุดทีท่ าการตรวจวัด
การทดสอบต าแหน่ ง ต่างๆ เพื่ อเปรี ยบเที ยบความแตกต่ า ง
ระหว่างจุด ได้มีการติดตั้งแผงไฟ LED ไว้ที่ช้ นั บนสุ ดของตูแ้ ช่ โดยจะใช้
หน่วยตรวจวัด 4 หน่วย โดยหน่วย 1 จะถูกวางอยูช่ ้ นั บนสุ ด หน่ วย 2 และ
3 จะถู ก วางกระจายอยู่บ ริ เ วณชั้น กลาง และหน่ ว ย 4 จะถู ก วางไว้ช้ ัน
ล่างสุ ด ใช้เวลาในการตรวจวัด ประมาณ 12 ชัว่ โมง โดยเก็บเป็ นค่าเฉลี่ ย
ของอุณ หภู มิ แสง และความชื้ น ของหน่ ว ยตรวจวัด แต่ ล ะหน่ วย ซึ่ ง
ตรวจวัดได้ตามตารางที่ 1 และ 2
4.1.1 การทดสอบโดยไม่มีการกันแสงจากภายนอก
ตูแ้ ช่เชิงพาณิ ชย์ที่ใช้ในการทดลองเป็ นตูแ้ ช่ 2 ประตูกระจกใส
จึงมี แ สงจากภายนอกผ่านเข้าไปรบกวน ค่าแสงที่ ตรวจวัดไว้จะมี ก าร
รบกวนจากภายนอกและได้มีการทดลองในตอนกลางวัน

รู ปที่ 5 บานประตูที่ทาการป้ องกันแสง
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้จากหน่วยตรวจวัดโดยมีการป้ องกันแสง
หน่วยตรวจวัด อุณหภูมิ (°C)
แสง (Lux)
ความชื้น (%)
1
23.72
112.36
65.94
2
24.89
83.76
77.73
3
24.05
45.08
61.97
4
23.91
16.85
75.43
จากผลการทดสอบทั้งสอง การป้ องกัน แสงจากภายนอกไม่
ส่ งผลต่ออุณหภูมิและความชื้ น ทาให้บอกได้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอก
ไม่มีผลต่อสภาพแวดล้อมภายในตู ้

4.2 การเปรียบกับค่ าทีอ่ ่ านได้ จากเครื่องมือวัด
การทดสอบอุณหภูมิ ที่ตรวจวัด เพื่อวัด อุณหภู มิที่ตูแ้ ช่ ทาได้
จริ ง และวัดความแม่นยาของหน่ วยตรวจวัด โดยจะทาการตรวจสอบกับ
ค่าอุณหภูมิ และความชื้ น โดยได้มีก ารตั้งอุณหภูมิที่ 19 องศาเซลเซี ยส
และจะทาการตรวจวัดด้วยอุปกรณ์จากรู ปที่ 4(ค) ค่าที่ วดั ได้จากหน่ วย
ตรวจวัด ณ ช่ วงเวลาหนึ่ งผลตามตารางที่ 3 และค่าที่วดั ได้ตามตาแหน่ ง
ของหน่วยตรวจวัดจากอุปกรณ์วดั ตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 3 ค่าที่วดั ได้จากหน่วยตรวจวัดที่พฒั นาขึ้นใช้งาน
หน่วย 1 หน่วย 2
หน่วย 3
อุณหภูมิ (°C)
23.66
24.83
23.97
ความชื้น (%)
64.85
76.23
63.64

หน่วย 4
23.87
74.17

ตารางที่ 4 ค่าที่วดั ได้จากอุปกรณ์วดั มาตราฐาน
หน่วย 1 หน่วย 2
หน่วย 3
อุณหภูมิ (°C)
21.5
21.4
21.5
ความชื้น (%)
65.3
66.2
66.5

หน่วย 4
21.6
65.7

จากผลการทดสอบค่าที่อ่านได้จากอุปกรณ์วดั มีค่าใกล้เคียง
กับค่าของอุณหภูมิที่ได้ต้ งั ไว้ ส่ วนหน่วยตรวจวัดทั้ง 4 มีค่าใกล้เคียงกัน
ในส่วนความชื้นนั้นมีค่าคลาดเคลื่อนเล็กน้อยแต่ทุกจุดมีค่าแนวโน้มไป
ในทางเดียวกัน

4.3 การทดสอบกับพืชตัวอย่ าง
การนาพืชตัวอย่างมาทดลองภายในตู ้ มีการใช้พืชตัวอย่างสอง
ชนิด คือ ต้นอ่อนใบบัวบกและเนื้ อเยื่อหม่อน ซึ่ งในการทดสอบได้มีการ
จัดแยกพื้นที่ภายในตูเ้ ป็ น 3 ชั้น โดยแต่ละชั้นให้แสงสี ต่างกัน และมีการ
ป้ องกันการรบกวนของแสงในแต่ละชั้นดังรู ปที่ 6(ข) และใช้เวลา 5 วัน
ในการทดสอบ โดยตั้ง อุ ณ หภู มิ ไ ว้ที่ 23 องศาเซลเซี ย ส และท าการ
ตรวจวัดค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ และความชื้ นในแต่ละชั้นดังตารางที่ 5

5. สรุป
การดัด แปลงตู ้แ ช่ เ ชิ งพาณิ ช ย์เ พื่ อมาใช้ท ดแทนตู ้เ พาะเลี้ ยง
เนื้ อเยื่ อ เป็ นการอาศั ย หลั ก การท างานของตู ้ แ ช่ ที่ เ ป็ นระบบปิ ดที่
สภาพแวดล้อมภายนอกมี ผลเล็กน้อย หรื อไม่มีผลเลย และการควบคุม
อุณหภูมิ เพื่อใช้ในการควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน แล้วจึงทาการเพิ่ม
ระบบแสงเข้าไป เป็ นการนามาประยุกต์เพื่อนามาใช้ทดแทนตูเ้ พาะเลี้ ยงที่
มีตน้ ทุนสู ง ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการควบคุมและจัดการข้อมูล
และส่งข้อมูลต่อไปยังระบบข้อมูลออนไลน์ และสามารถรับคาสั่งที่ส่งมา
จากระบบออนไลน์ได้ ซึ่ งสภาพแวดล้อมบางอย่างไม่สามารถควบคุมได้
เช่ น ความชื้ น แต่สามารถรักษาช่ วงไว้ได้ และหน่ วยตรวจวัดอาจมีความ
คลาดเคลื่อนเล็กน้อย แต่มีแนวโน้มไปทางเดียวกัน
แนวทางในการพัฒนาต่อยอดเป็ นการเพิ่มคุณสมบัติของตูแ้ ช่
ให้มีความเสถียรมากขึ้น เพิ่มการตรวจวัดและการควบคุมที่ตรงกับความ
ต้องการ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถของตูเ้ พาะเลี้ยงเนื้ อเยือ่ มากยิง่ ขึ้น

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จ ัย นี้ ได้รั บ ทุ น วิ จ ัย ส่ ว นหนึ่ งจากทุ น อุ ด หนุ น วิ จ ัย มก.
ประจาปี 2562 รหัสโครงการ ป-2.2(ช)6.62

เอกสารอ้ างอิง

(ก)

(ข)

รู ปที่ 6 (ก) ต้นอ่อนใบบัวบก
(ข) การทดลองกับพืชตัวอย่าง
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิและความชื้นในแต่ละชั้น
ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
อุณหภูมิ (°C)
25.36
26.29
ความชื้น (%)
90.48
86.15
แสง(LUX)
74
67

ชั้นที่ 3
26.86
88.23
72

จากผลการทดสอบ อุ ณหภู มิใ นแต่ ล ะชั้น จะสู งกว่าที่ ต้ งั ไว้
เพราะมี ก ารแยกแต่ล ะชั้นออกจากกัน แต่ มีค่าใกล้เ คี ยงกัน ความชื้ น มี
แนวโน้มไปในทางเดี ยวกัน ในแต่ละชั้น ส่ วนค่าของแสงได้มีการปรั บ
ความเข้มแสงให้มีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุด
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ระบบส่ งข้ อมูลระยะไกลสาหรับอุปกรณ์ โทรมาตรในพืน้ ที่อบั สั ญญาณโทรศัพท์ เคลื่อนที่
Long-Range Data Transfer System for Telemetry Equipment in Areas with no Cellular Coverage
จิรพนธ์ สอิง้ ทอง1, อนันต์ ผลเพิม่ 1, อภิรักษ์ จันทร์ สร้ าง1, สุ รพันธ์ อินแก้ ว2, ชัยพร ใจแก้ว*1
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ น าเสนอกระบวนการแก้ปัญ หาการรั บ ส่ งข้อมู ล
จากเซ็นเซอร์ วดั ระดับน้ า ที่สถานี ตรวจวัดของกรมชลประทานซึ่งตั้งอยู่
ในพื้นที่ ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ โดยการนาเทคโนโลยี LoRa ซึ่ งเป็ น
ระบบการส่ งข้อมูลระยะไกลที่ ใช้พลังงานต่ า มาประยุกต์ใช้ โดยจะทา
การส่ งสัญญาณไปยังจุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์เพื่อทาการทวนสัญญาณ
เข้ า สู่ ร ะบบอิ น เทอร์ เน็ ต และส่ ง ข้ อ มู ล ไปยัง ฐานข้ อ มู ล ของกรม
ชลประทานเพื่ อ วิ เคราะห์ แ ละแจ้ง เตื อ นภัย พิ บ ัติ ล่ ว งหน้ า จากการ
ทดสอบการอ่ านและส่ งค่ าข้อ มู ล วัด พบว่ า ความหน่ วงเวลาระหว่าง
เซ็นเซอร์ วดั ระดับน้ ากับฝั่ งส่ งและฝั่งรับการสื่ อสารระยะไกลมีค่าเฉลี่ ย
2.19 วิน าที และการทดสอบค่ าความแรงของคลื่ น ความถี่ วิท ยุที่ วดั ที่
ตัวรับ ซึ่ งมีผลกระทบต่อระยะทาง จากการทดสอบการสื่ อสารในพื้นที่
จริ งพบว่า การสื่ อสารข้อมูลระยะไกลมี สัญญาณที่ ระยะทางห่ างจากจุด
ส่ ง 8.8 กิโลเมตรและสามารถผ่านสิ่ งกี ดขวางที่มีความสู งเหนือระดับการ
ส่ งสัญญาณ 15 เมตร
คาสาคัญ: เซ็นเซอร์ วดั ระดับน้ า, การสื่ อสารระยะไกล, ระบบโทรมาตร,
เทคโนโลยี LoRa

Abstract
This paper presents a system for collecting water-level
measurements from hydrology telemetry stations, maintained by Royal
Irrigation Department, in areas that lack cellular coverage. LoRa, longrange, low-power communication technology, is adopted to transfer
observation data from a telemetry station to an area where a mobile
signal is available. The data is then uploaded via the Internet to RID's
database for analysis and early warnings. Experimental results show
that the developed device can capture measurement data from a waterlevel sensor and transfer them to a LoRa receiver node with an average

delay of 2.19 seconds. In addition, a field experiment in the real area
along the Yom river also shows that LoRa communication is capable of
transferring data from a telemetry station to a village 8.8 kilometers
away, even with some obstacles up to 15 meters above communication
path.
Keywords: water level sensor, LoRa technology, long-range communication, telemetry

1.บทนา
ภัยพิบ ัติ น้ าท่ วมอัน เนื่ องมาจากระดับ น้ าจากแม่ น้ าที่ เอ่ อล้น
ส่ งผลกระทบต่อชี วิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยูร่ ิ มแม่น้ า การ
รายงานความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิ เมื่อเกิ ดความเสี่ ยงจะต้องอาศัยข้อมูลจาก
เซ็ น เซอร์ วดั ระดับ น้ าซึ่ งแต่ เดิ มนั้น เจ้าหน้าที่ จะต้องเดิ นทางจากสถานี
ตรวจวัด ไปยังศู น ย์รวบรวมข้อ มู ล เพื่ อรายงานผลระดับ น้ า ซึ่ งต้อ งใช้
ระยะเวลาค่อนข้างมาก เนื่ องจากในบริ เวณสถานี ตรวจวัดไม่มีสัญญาณ
โทรศัพท์ทาให้ไม่สามารถรายงานข้อมูลระดับน้ าได้อย่างทัน ท่วงที จน
อาจเกิดปั ญหาระดับน้ าเพิ่มระดับอย่างรวดเร็ วจนแจ้งเตือนภัยไม่ทนั
งานวิจยั นี้ จึงนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา คือ การประยุกต์ใช้การ
สื่ อสารข้อมูลระยะไกล ซึ่งส่ งข้อมูลได้เป็ นระยะทางไกลและใช้พลังงาน
ต่า สามารถส่ งข้อมู ล ได้แม้ไม่ มี สัญญาณโทรศัพท์ โดยนอกจากจะส่ ง
ข้อมูลปริ มาณน้ าแล้วยังส่ งข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ
บริ เวณที่ ทาการติ ดตั้งเซ็นเซอร์ โหนดซึ่ งอาจมี ผลกระทบต่ อพฤติ กรรม
ของสัญญาณในการรับ – ส่ งข้อมูล อาทิเช่ น ค่าความแรงของคลื่ นความถี่
วิท ยุที่ วดั ที่ ต ัวรั บ หลังจากน าส่ งด้วยการสื่ อสารระยะไกลไปยังจุด รั บ
สัญญาณซึ่ งเป็ นจุดที่มีสญ
ั ญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ห่างจากสถานี อุทกวิทยา
ห้วยสัก (Y.20) ของกรมชลประทานซึ่งเป็ นสถานี ตรวจวัดระดับแม่น้ ายม
ในเขตอาเภอสอง จังหวัด แพร่ เป็ นระยะทาง 8.8 กิ โลเมตร แล้วจึ งน า
ข้อมูลเหล่านั้นส่ งขึ้นสู่ ระบบอินเทอร์ เน็ตเพื่อสะดวกแก่การเฝ้ าระวังและ
การเตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีต่อไป
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2. งานวิจยั และทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
SDI-12 [1] เป็ นมาตรฐานการเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจวัด
ในภาคอุตสาหกรรม ในงานวิจยั นี้ ได้น าโพรโทคอล SDI-12 ในการดึ ง
ข้อมูลระดับน้ าจากเซ็นเซอร์ วดั ระดับน้ าเพื่อเก็บข้อมูลไปยัง Data Logger
ในส่ วนงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องมี การประยุกต์ใช้ดงั นี้ 1) งานวิจยั
ระบบเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล อุ ท กแบบกึ่ งอัต โนมัติ ผ่านสมาร์ ท โฟน [2]
ออกแบบให้เจ้าหน้าที่อ่านข้อมูลระดับน้ าจากอุปกรณ์ตรวจวัดโดยอาศัย
สมาร์ ทโฟน จึงใช้เทคโนโลยีบลูทูธซึ่ งมีระยะการสื่ อสารสัญญาณที่ ส้ ัน
2) งานวิจยั ระบบการส่ งวี ดี ทศั น์ ระยะไกลผ่านช่ องสั ญ ญาณที่ มี ข นาด
จากัด [3] ออกแบบให้ มี ก ารส่ งข้อมู ล ภาพนิ่ งและภาพเคลื่ อ นไหว จึ ง
เหมาะกับปริ มาณข้อมูลที่ มาก ในขณะที่ งานวิจยั นี้ มุ่งเน้นการส่ งข้อมู ล
ระดับ น้ าซึ่ งมี ข นาดเล็ ก 3) งานวิจ ัย Landslide Monitoring and Assessment System using Low-Cost Wireless Communication [4] อ า ศั ย
เทคโนโลยีก ารสื่ อสารแบบ IEEE 802.15.4 ซึ่ งมี ระยะการสื่ อสารอยู่ที่
ระยะประมาณไม่เกิ น 500 เมตร และต้องใช้อุปกรณ์ จานวนมากในการ
ร่ วมกันทวนสัญญาณจากจุดตรวจวัด จึ งไม่เหมาะกับการส่ งสัญญาณใน
พื้นที่ที่สนใจ ซึ่งต้องการระยะสื่ อสารประมาณ 8 กิโลเมตร

ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้ นกับค่าความแรงของคลื่นความถี่
วิทยุที่วดั ที่ตวั รั บซึ่ งจะทาการดึ งข้อมูลจากส่ วนเครื่ องแม่ข่ายมาแสดงผล
รู ปแบบกราฟ เพื่อทาการตรวจสอบสภาพแวดล้อมเพื่อนามาตรวจสอบ
คุณภาพของสัญญาณและปรับปรุ งระบบการส่ งสัญญาณต่อไป

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
จากแผนผังของระบบ สามารถแบ่งส่ วนประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบได้ ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 โครงสร้างของระบบ

3.รายละเอียดของการพัฒนา
3.1 ภาพรวมของระบบ

(A) ส่ วน เซ็ น เซอร์ โหน ด ท าห น้ า ที่ เก็ บ ข้ อ มู ล จากเซ็ น เซ อร์ ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ย เซ็ น เซอร์ ว ัด ระดับ น้ า Unidata 6541-c (ส่ ว น A1) และ
เซ็ น เซอร์ วดั อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น DHT22 (ส่ วน A2) โดยข้อมู ล จาก
เซ็ นเซอร์ วดั ระดับน้ าจะถู กส่ งผ่านโพรโทคอล SDI-12 แล้วจึงบันทึกลง
ใน Data Logger (ส่ วน A3) เพื่อไม่ให้กระทบกับกระบวนการเก็บข้อมูล
ตามปกติของกรมชลประทาน แล้วทาการดักจับสัญญาณข้อมูลจาก Data
Logger ไปยังบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Adafruit Feather 32u4 LoRa
(ส่วน A4) ผ่านวงจรลดทอนแรงดันจาก 5 โวลท์เป็ น 3.3 โวลท์ ดังรู ปที่ 3
พร้ อมค่าอุณหภูมิและความชื้ น จากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูก ส่ งผ่านการ
สื่ อสารระยะไกล

รู ปที่ 1 ภาพรวมของระบบ
จากรู ปที่ 1 ระบบจะเก็ บ ข้อมู ล ระดับ น้ า อุณ หภูมิ ความชื้ น
และค่ าความแรงของคลื่ น ความถี่ วิท ยุที่ วดั ที่ ต ัวรั บ จากเซ็ น เซอร์ แ ละ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ (A) และจะส่ งข้อมูลผ่านการสื่ อสารระยะไกล
เป็ นระยะทางประมาณ 8.8 กิโลเมตร ไปยังจุดรับสัญญาณซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มี
สัญญาณโทรศัพท์และส่ งข้อมูลเหล่านั้นผ่านไปยังระบบอินเทอร์เน็ต (B)
เพื่อเข้าสู่ ฐานข้อมูลและเครื่ องแม่ข่าย (C) และมีการนาเข้าข้อมูลระดับน้ า
ไปยังระบบฐานข้อมู ล ของกรมชลประทาน ส่ วนแสดงผล (D) แสดง
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รูปที่ 3 แผนผังวงจรการเชื่ อมต่อเซ็นเซอร์ วดั ระดับน้ า กับ Data Logger
(B) ส่ วนการสื่ อสารระยะไกล ส่ วนรับข้อมูล จากการสื่ อสารระยะไกล
แบบ LoRa (ส่ วน B1) เป็ นโหนดซึ่ งติ ด ตั้งที่ ระดับ ความสู งจากพื้ น ดิ น
ประมาณ 10 เมตรและเป็ นจุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทาหน้าที่รับ
ข้อมูลจากการสื่ อสารระยะไกล แล้วนามาประมวลผลเพื่อเก็บเป็ นข้อมูล
ในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ (ส่ วน B2) ที่เชื่ อมต่อด้วยกันแล้วส่ งข้อมูล
เข้าสู่ระบบอินเทอร์ เน็ตผ่านอุปกรณ์พอ็ กเกตวายฟายที่อาศัยซิ มการ์ ดของ
ผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีสัญญาณครอบคลุ มในพื้นที่ มาทาการ
ช่วยส่งสัญญาณเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต
(C) ส่ วนฐานข้ อมูลและเครื่ องแม่ ข่าย เก็บข้อมูลที่รับมาจากส่ วน B ลงใน
ฐานข้อมูลและเก็บข้อมูลลงในเครื่ องแม่ข่าย รวมถึงฐานข้อมูลของกรม
ชลประทาน
(D) ส่ วนแสดงผลข้ อมู ล แสดงผลข้ อ มู ล ในรู ปแบบกราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแรงของคลื่นความถี่วิทยุที่วดั ที่ตวั รับกับค่า
อุณหภูมิและความชื้ น เพื่อนามาใช้วิเคราะห์ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ที่มีผลต่อความแรงของสัญญาณที่วดั ได้ที่ตวั รับ

4.การทดสอบการใช้ งาน
4.1.1 การทดสอบการอ่ านและส่ งค่ าข้ อมูลวัด
การทดสอบใช้โ หมดการสื่ อ สารระยะปานกลาง (medium
range) มีค วามแรงสัญญาณในการส่ ง 13 dBm จุดทดสอบส่ งข้อมูล คื อ
จุด TX และจุดทดสอบรับข้อมูลทั้งหมด 3 จุด คือ RX1, RX2 และ RX3
ซึ่ งมีระยะทาง 360, 280 และ 140 เมตรตามล าดับ โดยมี สถานที่ ทาการ
ทดสอบคือ บริ เวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังรู ปที่ 4 และตัวอย่างการ
ติดตั้งอุปกรณ์รับและส่งสัญญาณ ดังรู ปที่ 5

(ก)
(ข)
รู ปที่ 5 อุปกรณ์ที่ใช้งาน (ก) ฝั่งส่ งข้อมูล และ (ข) ฝั่งรับข้อมูล

4.1.2 ผลการทดสอบ
จากการทดสอบค่าความหน่ วงของเซ็ น เซอร์ วดั ระดับน้ ากับ
อุปกรณ์ รับ สัญญาณระยะไกลพบว่ามี ค่าเฉลี่ ย 2.19 วินาที ดังตารางที่ 1
โดยค่าความแรงของคลื่ นความถี่ วิทยุที่วดั ที่ตวั รับกับระยะทางจากจุดส่ ง
สัญญาณระยะไกลเป็ นไปตามตารางที่ 2 และรู ปที่ 6 ซึ่ งยังมีค่าสู งกว่าค่า
ต่าสุดที่ตวั รับสัญญาณสามารถรับได้ที่ -168 dBm อยูม่ าก
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความหน่วงเวลาในการส่ งข้อมูลจาก
เซ็นเซอร์ วดั ระดับน้ ากับเซ็นเซอร์ ฝั่งรับสัญญาณระยะไกล
ครั้งที่ส่ง
1
2
3
4
ค่าเฉลี่ย

ระยะเวลาเมื่อข้ อมูลถึงจุดรับ
สัญญาณ (วินาที)
2.51
2.84
1.54
1.85
2.19

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและ RSSI
จุดรับข้ อมูล
ระยะทาง (เมตร)
RSSI (dBm)
RX1
360
-104
RX2
280
-101
RX3
140
-88

รูปที่ 4 สถานที่การทดสอบการอ่ านและส่ งค่ าข้ อมูลวัด

รูปที่ 6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับค่า RSSI
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สามารถส่ ง ข้อ มู ล ระดับ น้ าปั จ จุ บ ัน จากสถานี Y.20 ผ่ านการสื่ อ สาร
ระยะไกล เข้าสู่ระบบอินเทอร์ เน็ตได้

4.2 การทดสอบการสื่อสารในพืน้ ทีจ่ ริง
4.2.1 สภาพแวดล้ อมทีท่ าการทดสอบ
อุปกรณ์ รับ ส่ งสัญญาณน าไปทดสอบการส่ งข้อมู ล ในพื้น ที่
ติดตั้งจริ งบริ เวณแม่น้ ายม ณ สถานี อุทกวิทยาห้วยสัก อาเภอสอง จังหวัด
แพร่ (Y.20) ซึ่ งเป็ นพื้นที่ ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่ อนที่ โดยมีการวัด
ความสามารถในการรับสัญญาณตามเส้นทางรถยนต์มาจนถึงพื้นที่ชุมชน
บ้านวังดิ นที่มีระยะห่ างประมาณ 8.8 กิโลเมตรจากสถานี Y.20 และเป็ น
จุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ รู ปที่ 7 แสดงจุดติดตั้งโหนดส่ งและรับ
สัญญาณ โดยใช้โหมดการส่งแบบ long range และกาลังส่ง 20 dBm

B

A

รูปที่ 9 ความสู งของพื้นที่ระหว่างจุดรับและส่ งสัญญาณ

5.บทสรุป

(ก)

(ข)

รูป 7 ตาแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ (ก) อุปกรณ์ส่งสัญญาณ ณ สถานี Y.20 และ
(ข) จุดติดตั้งโหนดฝั่งรับสัญญาณบนถังเก็บน้ าความสู ง 10 เมตรที่ชุมชน
บ้านวังดิน

(A) สถานี Y.20

งานวิจยั นี้ มี ก ารออกแบบและพัฒ นาอุปกรณ์ ดึง ค่ าระดับ น้ า
จากอุปกรณ์วดั ของกรมชลประทาน เพื่อส่ งสัญญาณระยะไกลมายังจุดที่มี
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่ อนที่ เพื่อนาข้อมูลเข้าสู่ ระบบอินเทอร์ เน็ ต รวมถึ ง
รวบรวมค่าสถานะต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมโดยรอบจุดติดตั้งเพื่อศึกษา
ผลกระทบต่อการรั บ ส่ งสัญญาณ จากการทดสอบพบว่าค่าความหน่ วง
เวลาในการส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์ วดั ระดับน้ ากับเซ็นเซอร์ ฝั่งรับสัญญาณ
จะมีค่าเฉลี่ ย 2.19 วินาที และจากการทดสอบการรับส่ งข้อมูลผ่านสื่ อสาร
ระยะไกลในสถานที่ จริ งพบว่า สามารถตรวจวัดค่าจากอุปกรณ์ วดั ระดับ
น้ าและส่ งข้อมูลผ่านอุปกรณ์สื่อสารระยะไกลระยะทาง 8.8 กิ โลเมตร ไป
ยังถังเก็บน้ าที่ สูงจากพื้นดิ น 10 เมตร ณ ชุมชนบ้านวังดิ น ซึ่ งเป็ นจุดที่ มี
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่ อนที่ จึงเป็ นจุดที่ เหมาะสมต่อการนาเข้าข้อมูล สู่
ระบบอินเทอร์เน็ตได้ แนวทางต่อไปคือการพัฒนาอุปกรณ์ที่สมบูรณ์เพื่อ
นาไปติดตั้งใช้งานจริ งต่อไป

6. กิตติกรรมประกาศ

(B) ชุมชนบ้านวังดิน ความสูง 10 เมตร
(C) ฝายแม่ยม
ความสูง 15 เมตร

รูปที่ 8 สถานะการรับสัญญาณข้อมูลที่ส่งจากสถานี Y.20 โดยจุดสี เขียว
คือจุดที่สามารถรับสัญญาณได้

4.2.2 ผลการทดสอบและวิจารณ์ ผล
จากการทดสอบอุป กรณ์ ฝ่ังรั บสัญญาณระยะไกลที่ ติดตั้งไว้
บนถังเก็บน้ าสูง 10 เมตรที่หมู่บา้ นวังดิ นสามารถรับสัญญาณจากอุปกรณ์
ฝั่งส่ งที่ สถานี Y.20 ที่ ระยะทาง 8.8 กิ โลเมตร ดังรู ปที่ 8 แม้จะมี สิ่ งกี ด
ขวางบางส่ วนระหว่างเส้ น ทางส่ งสัญ ญาณระหว่าง (A) และ (B) ซึ่ งมี
ความสู งจากระดับส่ งสัญญาณราว 15 เมตร ดังรู ปที่ 9 ทาให้มน่ั ใจได้ว่า

งานวิ จ ัย นี้ ได้ รั บ การสนั บ สนุ นบางส่ วนจาก JICA-JST
Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development ประเทศญี่ปนุ่ ภายใต้โครงการ Advancing Co-Design of Integrated
Strategies with Adaptation to Climate Change in Thailand (ADAP-T)
และได้รับความอนุเคราะห์ดา้ นอุปกรณ์จากกรมชลประทาน
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อุปกรณ์ วดั ความชื้นในดินแบบความลึกหลายระดับโดยใช้ เทคนิคการกาเนิดความถี่เรโซแนนท์
แสดงผลผ่านอินเตอร์ เน็ตสรรพสิ่ ง
A Multi-level Depth Soil Moisture Sensor Using Frequencies Resonance Generated Technique and
Monitoring Trough Internet of Things
นายณัฐพล ไชยวงค์ 1 ประทีป บุญวงค์ 1 กมล บุญล้ อม1 ศราวุธ ชัยมูล2
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บทคัดย่ อ
การวัดความชื้ นในดินมีความสาคัญต่อการทาการเกษตรอย่าง
มากทาให้สามารถทราบปริ มาณของน้ าที่กระจายอยูต่ ามช่ องระหว่างเม็ด
ดิน ในบทความวิจยั นี้นาเสนอการออกแบบและสร้างอุปกรณ์สาหรับการ
วัดความชื้ นในดินที่สามารถวัดได้ความลึ ก 3 ระดับ เพื่อให้เหมาะกับพืช
ในแต่ละชนิ ดที่ตอ้ งการความลึ กของรากที่ระดับแตกต่างกันออกไป โดย
อุปกรณ์ น้ ี สามารถส่ งข้อมูลเพื่อทาการแสดงผลของข้อมูลความชื้ นจาก
การวัดผ่านอิ น เตอร์ เน็ ตสรรพสิ่ ง โดยผลจากการทดลองในงานวิ จยั นี้
สามารถบอกได้วา่ อุปกรณ์วดั ความชื้ นในดินนี้ สามารถทาการวัดความชื้ น
ได้ในช่ วงตั้งแต่ 0-100%RH โดยมี ค่าความถี่ เรโซแนนท์ที่กาเนิ ดขึ้น อยู่
ในช่ ว ง 435-487 เฮิ ร ตซ์ มี ค่ าความผิ ด พลาดจากการวัด เมื่ อ เที ย บกั บ
เครื่ องมื อ วัด ความชื้ นในดิ น ในช่ ว ง ±5 เปอร์ เซ็ น ต์ ซึ่ งจากงานวิ จ ัย นี้
สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านด้ า นการวัด ความชื้ นในดิ น ส าหรั บ
การเกษตรอัจฉริ ยะได้ดีในอนาคต
คาสาคัญ: ความชื้นในดิน, อินเตอร์ เน็ตสรรพสิ่ ง, ความถี่เรโซแนนท์

Abstract
The measurement of soil moisture is very important for
agriculture, allowing the amount of water that is distributed along the
gap between the soil pellets. In this paper, the design and construction
of equipment for measuring moisture in the soil can be measured at 3
levels of depth, to be suitable for each type of plant that needs different
depth of roots at different levels. This device can send data to display
the results of moisture data through the Internet of things. The results
from this research can be said that the moisture content in this soil can
measure of moisture in the range from 0-100% RH. Which the resonant
frequency that originated in the range 435-487 Hz and measurement
errors compared to soil moisture measuring instruments in the range of

± 5 percent. This research can be applied to measure soil moisture for
intelligent agriculture well in the future.
Keywords: Soil mmoistures, Internet of things, font size, Resonance
frequency

1. บทนา
ความชื้ นในดิ นมี ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ สาหรับสิ่ งมี ชีวิตใน
ดิ นได้แก่ สัตว์ พืช จุลินทรี ย ์ เนื่ องจากน้ าเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญของ
พืช และสัตว์ เพื่อใช้ใ นกระบวนการเมทาบอริ ซึ ม (Metabolism) ต่ างๆ
เช่ น ขบวนการสังเคราะห์ แ สงของพื ช และจุลิ นทรี ยบ์ างชนิ ดในดิ นเรา
เรี ยกความหมายของความชื้ นในดิ นนี้ ว่า สมดุลของน้ าในดิน (Soil Water
Balance) [1] โดยทัว่ ไปดิ นจะประกอบด้วย 3 สถานะ คือ ส่ วนของที่เป็ น
ของแข็งหรื อเนื้ อดิ นที่ประกอบด้วยแร่ (Mineral matter) และสารอินทรี ย ์
วัตถุ (Organic matter) ส่ วนที่ เป็ นของเหลวที่ ป ระกอบด้วยน้ า (Water)
ส่ วนที่ เป็ นก๊ าซที่ ป ระกอบด้วย อากาศ(Air) ไอน้ า (Water vapor) ดังนั้น
ส่ วนที่เป็ นของเหลวหรื อน้ าในดิ นจะเป็ นความชื้ นในดิ น (Soil moisture)
คือปริ มาณน้ าที่ ถูกอนุ ภาคของดิ นดู ดยึดไว้ ทาให้น้ าที่แทรกซึ มลงในดิ น
ยังคงค้างอยูต่ ามช่องของเนื้ อดิน (Capillary water)

Soil Moisture
Sensor
Circuit

Soil

WIFI
AP

Monitor
Data

2.4GHz WIFI

Router

Internet

รู ปที่ 1 ไดอะแกรมอุปกรณ์วดั ความชื้นในดินแบบความลึกหลายระดับ
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การวัดความชื้ นในดิ น เป็ นการวัดปริ มาณของน้ าที่กระจายอยู่
ตามช่ องระหว่างเม็ดดิ น ซึ่ งสามารถวัดความชื้ นในดิ นได้หลายรู ปแบบ
ขึ้ นอยูก่ ับวัตถุ ประสงค์ของการใช้งาน วิธีการวัด หรื อการแสดงค่าโดย
เครื่ องมือที่ใช้วดั ความชื้ นดิ น การแสดงปริ มาณความชื้ นดิ นที่นิยมทัว่ ไป
มี 3 วิธี 1. แบบวัดดึงความชื้นดิ น โดยให้แรงดึงความชื้นดิ นอยูใ่ นสภาวะ
สมดุล กับน้ าที่บรรจุในกระเปาะพรุ น(Porous cup) เรี ยกว่าเครื่ องวัดแรง
ดึงความชื้ นดิน (Tension meter) 2. แบบวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้ าของวัสดุ
พรุ น (Porous media) โดยเป็ นการวัด ค่ าความต้านทานที่ อ ยู่ใ นดิ น เมื่ อ
ความชื้ นมีการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานในดิ นก็จะเปลี่ ยนแปลงตาม
และรู ปแบบการหาค่าตัวเก็ บ ประจุเมื่ อความชื้ น เปลี่ ยนแปลงค่ าตัวเก็ บ
ประจุ ที่ ท าการวัด จะเปลี่ ย นแปลงตาม 3. แบบวัด กระจายนิ ว ตรอน
(Neutron scattering) โดยใช้ ห ลัก การกระจายของสารกัม มัน ตรั ง สี ที่
ส่ งออกมาแล้วสะท้อนกลับ [2] ดังนั้น จากการวัด ความชื้ น ในดิ น ทั้ง 3
รู ปแบบนั้นในงานวิจยั นี้ ได้ทาการเลื อกใช้การวัด โดยสมบัติท างไฟฟ้ า
ของวัสดุ แต่มีการนาค่าตัวเก็บประจุที่ได้นามาทาการกาเนิ ดความถี่ ทาง
ไฟฟ้ าเมื่ อ ความชื้ น ในดิ น มี ก ารเปลี่ ยนแปลงจะท าให้ ค่ าความถี่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปด้วยดังแสดงในรู ปที่ 2

Plant

Soil
Moisture
Sensor

Oscillator

ประกอบด้วย ขั้วไฟฟ้ า (Electrode) แบบวงแหวนสองอัน นามาวางใกล้
กัน โดยมี ฉ นวนแบบ ทรงกระบอกวางกั้น ซึ่ งเมื่ อ ท าการจัด วางแบบ
อาร์ เรย์(Array) ในต าแหน่ ง ระดับ ความลึ ก ที่ ต่ างกัน สามารถที่ จ ะวัด
ความชื้ นในดินได้ในหลายระดับพร้อมกัน
Φ

W

+
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รู ปที่ 3 (a) โครงสร้างทางกายภาพของขั้ววงแหวน
(b) วงจรเสมือนของค่า คาปาซิแตนซ์ของวงแหวน
เมื่ อขั้วตัวนาโลหะของวงแหวนสองอันถู กเชื่ อมต่อกับวงจร
และจะแผ่สนามไฟฟ้ าออกไปรอบ ดินที่วดั ได้จากนั้นขั้วไฟฟ้ าทั้งสองที่
ถู ก ปกคลุ มด้วยสนามไฟฟ้ าซึ่ งจะประกอบด้วยค่ าประจุ ที่ เท่ ากัน โดย
โครงสร้ างทางกายภาพของขั้วไฟฟ้ ารู ปวงแหวนคู่และวงจรเสมือนแสดง
ในรู ป ที่ 3 (a),(b) โดยที่ มุ ม ตรงกลาง  มี ค่ า เท่ ากับ 1 องศา และวง
แหวนถู ก หารออกด้ว ย 360 ส่ วน และถู ก ค านวณโดยอัล กอริ ทึ ม การ
วิเคราะห์ดว้ ยการประมานค่า ซึ่งหาได้จากสมการที่ (1)
Ci 

k0 Ri  r   0   2W 
ln 1 

D 



Soil

Fringing
Field

Electrode

รูปที่ 2 การวัดโดยสมบัติทางไฟฟ้ าของวัสดุและทาการกาเนิ ดความถี่

2. การออกแบบวงจรวั ด ความชื้ น ในดิ น โดยใช้ เทคนิ ค การ
กาเนิดความถี่เรโซแนนท์
2.1 การออกแบบตัวเก็บประจุ
ในการออกแบบตัววัด ค่ าประจุ ข องความชื้ น ในดิ น นั้น มี อยู่
หลายรู ปแบบ เช่ น แบบระนาบ(Planar) แบบวงแหวน(Ring) แบบเข็มคู่
(Dual Spike) แบบวงแหวนคู่ (Dual Ring) เป็ นต้น โดยในงานวิจยั นี้ ได้ทา
การเลื อ กใช้ ก ารออกแบบในรู ป แบบวงแหวนคู่ (Dual Ring) ซึ่ งใน
รู ป แบ บ วงแห วน คู่ จ ะมี การจั ด การวางต าแห น่ งของอุ ป กรณ์ ที่

(1)

Ci คือค่า คาปาซิแตนซ์ส่วนหนึ่งที่ถูกแบ่งออกมา
k 0 คือ ค่าคงที่correction
R คือ มุมของวงแหวน
 r คือ ค่าคงที่ไดอิเล็กทริ กของน้ าที่มีดิน
 0 คือ ค่าคงที่ไดอิเล็กทริ กคอมโพสิ ตของสนามอื่น ๆ
 i คื อ ค่ า มุ ม ตรงกลางของวงแหวนโดยมี ค่ า 1 องศา(i =
1,2,3,..360)
D คือ ระยะห่ างระหว่างวงแหวน
W คือ ความกว้างของวงแหวน
ซึ่งจากงานวิจยั นี้ ได้ทาการออกแบบโดยได้ค่าของขนาด ความ
กว้างของตัวน า W = 30 มิ ล ลิ เมตร ระยะห่ างระหว่างวงแหวน D = 5
มิลลิเมตร และรัศมีของวงแหวนเท่ากับ 11.25 มิลลิเมตร ตามลาดับ

โดยที่
Electrode

C360
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VCC

TH
4

TL

8

R1

CS

3

Astable
Multivibrator

CDUT

CP

OUT

7

NE555

5

R2

MCU

2

6

1
0.01uF

CT

Low Pass Filter

ESP8266
Node MCU

รูปที่ 4 การวัดโดยสมบัติทางไฟฟ้ าของวัสดุและทาการกาเนิ ดความถี่

รู ปที่ 5 วงจรสมมูลของวงจรกาเนิ ดความถี่โดยใช้มลั ติไวเบรเตอร์

เมื่ อ ท าการน าโพรบแบบวงแหวนคู่ (Dual Ring Probe)
เชื่ อ มต่ อ เข้ากับ วงจรก าเนิ ด ความถี่ โดยจะมี อุ ป กรณ์ คาปาซิ เตอร์ ที่ มี
ค่าคงที่ 2 ตัว มาทาการต่ออนุ กรม ( Cs ) และต่อแบบขนาน( C p ) กับโพ

ในการหาค่าความถี่ ที่กาเนิ ดจากวงจรอะสเตเบิล มัลติไวเบร
เตอร์ เราสามารถคานวณเพื่อการออกแบบได้จากสมการที่ (3)

รบแบบวงแหวนคู่ เพื่อทาการควบคุมค่าคาปาซิ แตนซ์ให้เปลี่ ยนแปลงอยู่
ในช่ วงที่ ต้องการ ดังแสดงในรู ป ที่ 4 ซึ่ งจากงานวิ จยั นี้ เลื อกใช้ต ัวเก็ บ
ประจุค่าคงที่คือ Cs = 0.1nF และ C p = 10nF ตามลาดับ และสามารถหา

f 

ค่าตัวเก็บประจุรวมในวงจรได้จากสมการที่ (2)
C  Cs
CT  DUT
 Cp
CDUT  Cs

โดยที่

1.44

R1  2  R2  C
R1  R2 
DutyCycle 
R1  2  R2 
TH  0.693  C  R1  R2 
TL  0.693  C  R2

(2)

CT คือ ค่าคาปาซิ เตอร์ รวมในวงจร
C s คือ ค่าคาปาซิ เตอร์ ที่ต่ออนุกรมในวงจร
C p คือ ค่าคาปาซิ เตอร์ ที่ต่อขนานในวงจร

2.2 การออกแบบวงจรกาเนิดความถี่โดยใช้ มลั ติไวเบรเตอร์
ในการออกแบบวงจรกาเนิ ดความถี่ น้ นั จะใช้หลักการกาเนิ ด
ความถี่ โ ดยใช้ วงจรอะสเตเบิ ล มัล ติ ไ วเบรเตอร์ ซ่ ึ งใช้ว งจรรวมเบอร์
NE555 โดยกาเนิดสัญญาณรู ปพัลส์ (Pulse) และมีค่าตัวต้านทานคงที่ เพื่อ
ต่อร่ วมทาการชาร์ จ(Charge) ดิ สชาร์ จ(Discharge) เนื่ องจากในการวัดค่า
ความชื้นในดินนั้นค่าความชื้ นจะไม่มีผลต่อค่า DutyCycle ของสัญญาณ
พัล ส์ โ ดยในการเราสามารถเลื อ กค่ าที่ เหมาะสมใกล้ เ คี ย ง 50% และ
ส าม ารถ ห าอุ ป ก รณ์ ที่ ต่ อร่ วม คื อ R1, R2 = 100K แ ล ะ ได้ ค่ า
DutyCycle = 66.66% ดังแสดงในรู ปที่ 5.

โดยที่

(3)
(4)
(5)
(6)

f คือ ค่าความถี่ของวงจรมัลติไวเบรเตอร์ ที่กาเนิ ด
DutyCycle คือ ค่าเปอร์ เซ็นต์ความกว้างของสัญญาณพัลส์
TH คือ ค่าเวลาของสัญญาณพัลส์ลอจิกสู ง
TL คือ ค่าเวลาของสัญญาณพัลส์ลอจิกต่า

2.3 การออกแบบวงจรกรองความถี่ตา่ ผ่านแบบ RC
ในงานวิจยั นี้ ได้ทาการออกแบบวงจรกรอกความถี่ ต่าผ่านเพื่อ
ทาการกรองความถี่ ที่ไม่ตอ้ งการหรื อสัญญาณรบกวนที่ เกิ ดขึ้นในระบบ
จากวงจรกาเนิ ดความถี่ ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อการวัดค่าความถี่หากระบบมี
การจัดการสัญญาณรบกวนที่ไม่ดีพอ ในงานวิจยั ทาการเลื อกวงจรกรอก
ความถี่ ต่ าผ่านแบบ RC ซึ่ งเป็ นวงจรกรองความถี่ ที่ใช้อุปกรณ์ น้อยและ
ง่ายต่อการออกแบบใช้งานดังแสดงในรู ปที่ 6 ซึ่ งในงานวิจยั ได้ทาการ
ออกแบบโดยเลื อกความถี่ในการตัด (Cut-off Frequency) เท่ากับ 723.43
เฮิ ร ตซ์ เนื่ อ งจากความถี่ ที่ ใช้ งานอยู่ในช่ ว งประมาณ 500Hz จึ งต้อ ง
ออกแบบวงจรกรองความถี่ ต่ าผ่านที่ค่ามากกว่าความถี่ ใช้งานและต่ากว่า
ความถี่ ข องสัญ ญาณรบกวน ในการคานวณจะได้ค่า R  2.2k และ
C  0.1uF ซึ่ งเป็ นค่าที่สามารถหาได้ง่ายต่อการออกแบบ
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VIN

VOUT

R

490

cm
480

(Hz)

C

cm

470

cm

460
450
440

รูปที่ 6 วงจรสมมูลของวงจรกรองความถี่ต่าผ่านแบบ RC

430

(%)

2.4 การออกแบบระบบแสดงผลผ่านอินเตอร์ เน็ตสรรพสิ่ง
สาหรั บ แสดงผลข้อมู ลการวัด ค่ าความชื้ น ในงานวิจยั จะท า
การอ่านค่าข้อมูลการวัด โดยใช้โนดไมโครคอนโทรเลอร์ (Node MCU)
เบอร์ ESP8266 WIFI ทาการอ่านข้อมูลและทาการแปลงค่าความถี่ เป็ นค่า
ความชื้ นในดิ นและทาการส่ งข้อมูลผ่านระบบอิ นเตอร์ เน็ ตแบบไร้ ส าย
(WIFI) ท า ก า ร ส่ ง ไ ป ยั ง แ อ พ พ ลิ เค ชั่ น เซิ ฟ เว่ อ ร์ Thingspeak
(https://thingspeak.com) ผ่านโปรโตคอล MQTT (MQTT Protocol) เพื่อ
ทาการแสดงผลค่าของการวัด ค่าความชื้ น ในดิ น บน Dashboard [3] ให้
ผูใ้ ช้งานต่อไป โดยรู ปการทางานของระบบแสดงในรู ปที่ 7

DATA
From
Oscillator

Frequency
Counter

รู ปที่ 8 กราฟข้อมูลค่าความชื้นในดินต่อความถี่หลายระดับความลึก
เมื่ อทาการวัด ค่าความถี่ ที่ได้จากความชื้ น ในดิ น หลายระดับ
ความลึ ก แล้วทาการวัดค่าสัญญาณรบกวนที่ ออกจากวงจรกาเนิ ดความถี่
ด้วยเครื่ องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้ า(Oscilloscope)รุ่ น DSOX2002A โดย
แสดงได้ดังรู ป ที่ 9 (a)(b) เปรี ยบเที ย บระหว่างสั ญ ญาณที่ ได้จากวงจร
กาเนิ ดความถี่และสัญญาณที่ผา่ นวงจรกรองความถี่ต่าผ่าน

MQTT
ESP8266
WIFI

ThingSpeak

รูปที่ 7 การทางานของระบบแสดงผลข้อมูลผ่านอินเตอร์ เน็ตสรรพสิ่ ง

3. การทดลองและผลการทดลอง
ในงานวิจยั ทาการทดลองวัดค่าความชื้ นในดิ นโดยทาการวัด
ค่าความถี่ ที่ ได้จากการวัด และน ามาเปรี ยบเที ยบค่ ากับ เครื่ องมื อ วัด ค่ า
ความชื้นในดิน รุ่ น MC-7828SOIL โดยทาการวัดจานวน 11 ข้อมูล ตั้งแต่
ความชื้ นที่ 0% จนถึง 100% จากนั้นทาการบันทึกค่าการวัดและทาการนา
ข้อมูลที่ได้มาทาการหาค่าประมาณโดยใช้วิธีสมการเชิ งเส้นแบบถดถอย
(Linear Regressions) และทาการเก็บข้อมูลการวัดในทุกระดับความลึ ก
ของชั้ นดิ น 3 ระดับ คื อ ความลึ ก ที่ 10 เซนติ เมตร 40เซนติ เ มตร 80
เซนติเมตร ตามลาดับ ซึ่ งแสดงข้อมูลการวัดทั้งหมดดังแสดงในรู ปที่ 8

(a)

(b)
รู ปที่ 9 (a) สัญญาณที่ได้จากวงจรกาเนิ ดความถี่
(b) สัญญาณที่ผา่ นวงจรกรองความถี่ต่าผ่าน
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(a)
(b)
รูปที่ 10 (a) ค่าข้อมูลความชื้ นในดินบนDashboard Thingspeak
(b) อุปกรณ์วดั ค่าความชื้นในดินหลายระดับความลึกในงานวิจยั

4. สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองการวัด ค่ าความชื้ น ในดิ น แบบความลึ ก
หลายระดับสามารถสรุ ปได้ดงั นี้ วา่ ค่าความถี่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทาการ
ออกแบบจะเปลี่ ยนแปลงอยู่ใ นช่ วงของ ความถี่ 435-487 เฮิ รตซ์ กับ
ความชื้ นในดินสัมพัทธ์ต้ งั แต่ 0-100% โดยในการออกแบบการทดลอง
จาเป็ นต้องคานึ งถึงสัญญาณรบกวนจากวงจรกาเนิ ดความถี่ ที่เกิ ดขึ้นโดย
จาเป้ นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้วงจรกรองความถี่ ต่ าผ่านแถบเพื่อเสถี ยรภาพ
ของวงจรที่ ดี ข้ ึ น และในการวัด ค่ าความชื้ น โดยใช้ เทคนิ ค การก าเนิ ด
ความถี่ เรโซแนนท์น้ ี สามารถนาไปประยุกต์ใช้ก ับการวัดความชื้ นได้ดี
เนื่องจากมีตน้ ทุนการผลิ ตที่ต่าและสามารถพัฒนาให้มีความถี่ที่สูงขึ้นเพื่อ
การวัดความชื้นที่มีความละเอียดสู งขึ้นได้อีกในอนาคต

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ส าเร็ จลุ ล่ วงได้ภายใต้ก ารสนับ สนุ น ความร่ วมมื อ
จากกองพัฒ นานัก ศึ ก ษา มหาวิท ยาลัยราชภัฏ เชี ยงราย รหัส โครงการ
6216120203 กิจกรรมหลัก สนับสนุนการเข้าร่ วมแข่งขันทักษะต่าง ๆ
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การควบคุมความต้ องการพลังไฟฟ้าสู งสุ ดโดยวิธีการพยากรณ์ โหลดล่วงหน้ า
Controlling Peak Demand by Pre-Loaded Forecasting Method
อาวุธ เครื อเขื่อนเพชร1 ประสิทธิ์ นางทิน1
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บทคัดย่ อ
ความไม่ แ น่ น อนของความต้อ งการใช้ ไ ฟฟ้ าสู ง สุ ด มาจาก
พฤติ กรรมของกระแสไฟฟ้ าที่เ ปลี่ ยนแปลงไปตามภาวะโลกร้ อนและ
ความไม่แน่ นอนของการผลิ ตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์เป็ นปั ญหาหลัก
ของความน่ าเชื่ อถื อของระบบโครงข่ ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ ในบทความนี้
คณะผูว้ ิจยั เสนอการควบคุม ความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ดด้วยวิธีก าร
พยากรณ์โหลดล่วงหน้า อันดับแรกคณะผูว้ ิจยั ได้กาหนดบ้านตัวอย่าง 20
หลัง ที่ใช้อตั ราค่าไฟฟ้ าตามช่ วงเวลาการทางาน TOU สาหรับใช้ในการ
ทดลอง จากนั้นคณะผูว้ ิจยั ใช้เ ครื่ องวัดพลังงานเพื่อตรวจสอบตัวแปร
พฤติ ก รรมของโหลดในบ้า น ตัว แปรพฤติ ก รรมประกอบด้ว ย เวลา,
กระแสไฟฟ้ า, แรงดันไฟฟ้ า, ตัวประกอบกาลัง กาลังไฟฟ้ า และพลังงาน
ไฟฟ้ า ตัวแปรทั้งหมดถู ก ใช้ใ นการทานายความต้องการใช้ พลังไฟฟ้ า
สูงสุ ด และผลการทานายเหล่านี้ จะถูกใช้ในการควบคุมสถานะของแต่ละ
ภาระในบ้าน ขั้นตอนสุ ดท้าย PLC ถูกใช้ในการควบคุมการโหลดตามผล
การท านาย ผลการทดลองที่ ไ ด้วิธี ก ารที่ น าเสนอไม่เ พี ยงแต่ ล ดความ
ต้องการไฟฟ้ าสู งสุ ดของแต่ละบ้านเท่านั้น แต่ยงั ช่ วยลดพลังงานไฟฟ้ า
ของบ้านอีกด้วย
คาสาคัญ: ความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด , ระบบไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ, การจัด
การพลังงาน, พีแอลซี

Abstract
The uncertainty of the peak demand for electricity comes
from the behavior of electricity that changes according to global warming
and the uncertainty of electricity production from solar cells is the main
problem of the reliability of the smart grid system. In this paper, we
propose controlling peak demand by pre-loaded forecasting method.
Firstly, we defined 20 sample houses which used electricity rates based
on time of use rate for the experiment. Then, we used an energy meter to
monitor the behavior parameters of the load in the house. The behavior
parameters consist time, current, voltage, power factor and power.

They are used in predict peak demand model and these predict
results are used in controlling state of each load in house. Finally,
Programmable Logical Controller (PLC) which are energy management
is used to control each load by the predict results. For the experimental
results, the proposed method not only reduced the peak demand of each
house but also reduced energy of house.
Keywords: peak demand, smart grid system, energy management, PLC

1. บทนา
จากตัวเลขความต้องการใช้ไฟฟ้ าสู งสุ ด (Peak Demand) ของ
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ที่ 29,618.8 เมกกะวัต ต์ เวลา 22.28 น. ที่ อุ ณหภูมิ 33 องศาเซลเซี ย ส
เนื่ องจากสาเหตุที่สาคัญคือ การใช้ไฟฟ้ าในภาคที่อยูอ่ าศัย อุตสาหกรรม
ธุ รกิ จ และบริ การเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากเป็ นช่ วงวันทางานปกติ รวมทั้ง
ปัจจัยด้านอุณหภูมิที่ร้อนอบอ้าวต่อเนื่ องจากปรากฏการณ์เอลนี โญ ทาให้
ประชาชนเปิ
ดแอร์ พัดลม ทั้งในภาคที่ อยู่อาศัย, อาคารสานัก งาน และ
29 mm
โรงงานอุ
ต สาหกรรม ผู ้ใ ช้ ไ ฟฟ้ าประเภทเลื อ กใช้ อ ัต ราค่ า ไฟฟ้ าตาม
(จากขอบกระดาษ)
ช่ ว งเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU Rate) และอี ก ประเด็ น
สาคัญคือการผลิตไฟฟ้ าจากโซล่าเซลล์ (Solar cell) ของผูผ้ ลิตรายเล็กมาก
(VSPP) ที่ติดตั้งอยูใ่ นระบบของการไฟฟ้ าจาหน่ าย กฟน. และ กฟภ. ทา
ให้ข ้อมูลความต้องการไฟฟ้ าสู งสุ ดของระบบ กฟผ. ที่บนั ทึ กจากศูนย์
ควบคุ ม ระบบก าลังไฟฟ้ า กฟผ. ต่ ากว่าความต้องการไฟฟ้ าสู งสุ ด ของ
ประเทศ [1] Rajalingam S. และ Malathi V.[2] ได้เสนอการนาระบบการ
จัดการพลังงานในบ้าน (Home Energy Management : HEM) มาช่ วยลด
ต้นทุนค่าไฟฟ้ าจากความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ดและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การใช้พลังงานในช่ วงเวลาการใช้งาน (TOU) ควบคู่กบั การควบคุ มฮาร์
มอนิ ก เพื่อรั กษาคุ ณภาพของไฟฟ้ า แต่ อย่างไรก็ตามงานวิจยั นี้ ยงั ไม่ได้
แก้ไขปั ญหาการควบคุมไม่ให้เกิดความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด ล่วงหน้า
Bin Zhou, Wentao Li, Ka Wing Chan, Yijia Cao, Yonghong Kuang, Xi
Liu และ Xiong Wang. [3] ได้นาเสนอเกี่ยวกับโครงสร้ างและโมดู ลการ
ทางานของระบบการจัด การพลังงานในบ้า นอัจ ฉริ ย ะ (Home Energy
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Management System : HEMS) มาควบคุ ม การท างานของพลั ง งาน
หมุนเวียนจ่ายให้เครื่ องใช้ในบ้านและลดความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด
และยังสารวจการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ รวมถึง
พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชี วมวล และพลังงานความร้ อนใต้พิภพ และ
ศึกษากลยุทธ์การจัดตารางเวลาเครื่ องใช้ภายในบ้าน เพื่อลดค่าไฟฟ้ าที่อยู่
อาศัยและปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานจากการไฟฟ้ าด้วย แต่
อย่างไรก็ตามงานวิจยั นี้ ยงั ไม่ได้แก้ไขปั ญหาการควบคุมไม่ให้เกิ ดความ
ต้ อ งการพลั ง ไฟฟ้ าสู ง สุ ด ล่ ว งหน้ า Fadi AlFaris, Adel Juaidi และ
Francisco Manzano - Agugliaro.[4] ได้นาเสนอเทคโนโลยีบา้ นอัจฉริ ยะ
ส าหรั บ จัด การประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลัง งานและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
พลังงาน เพื่อพัฒนาสู่ บา้ นพลังงานศู น ย์ (Net Zero Energy Home) โดย
การควบคุ มผ่านสมาร์ ท โฟนและเชื่ อมต่ออิ น เตอร์ เ น็ ต โดย HEMS ทา
หน้าที่เป็ นตัวควบคุมหลัก สามารถลดความต้องการพลังงาน สนองตอบ
ความต้องการและปรับปรุ งการรับรู้และพฤติกรรมของใช้งาน A. R. AlAli*, Ayman El-Hag, Mujib Bahadiri, Mustafa Harbaji, Yousef Ali El
Haj [5] ได้นาเสนอการออกแบบการใช้งานและการทดสอบโดยรวมเอา
แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์และแหล่งเก็บข้อมูลเข้ากับบ้านอัจฉริ ยะ ระบบ
ที่นาเสนอให้และจัดการความต้องการพลังงานที่บา้ นอัจฉริ ยะโดยการ
ติดตั้งพลังงานทดแทน; และการจัดตารางเวลาและการจัดเรี ยงการไหล
ของพลังงานในช่วงระยะเวลาสู งสุ ด และ off peak
จากข้อมูลของการไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.) พบว่าในปี 2557 มี
บ้า นที่ อ ยู่อ าศัย ที่ ใ ช้ อ ัต รา TOU จ านวน 16,872 ครั ว เรื อ น ดัง นั้น ใน
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงวิธีการควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้ า
สู ง สุ ด โดยวิ ธี ก ารพยากรณ์ โ หลดล่ ว งหน้ า ในภาคที่ อ ยู่ อ าศัย โดยน า
พลัง งานไฟฟ้ าที่ ผ ลิ ต จากโซล่ า เซลล์ ร่ ว มกับ ระบบจัด เก็ บ พลัง งาน
(Battery) มาลดความต้อ งการไฟฟ้ าสู ง สุ ด โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
พฤติกรรมการใช้พลังงานในครัวเรื อนที่ใช้ไฟฟ้ าอัตรา ตามช่ วงเวลาของ
การใช้ TOU Rate ต่างพื้นที่กนั 20 ครัวเรื อน แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์หา
ช่ วงเวลาที่ เ กิ ด Peak โดยใช้ ร ะบบ Artificial Intelligence : AI เพื่ อ
ออกแบบโปรแกรมระบบตั ว ควบคุ ม ลอจิ ก แบบโปรแกรมได้
(Programmable Logic Controller : PLC) โดยใช้โปรแกรม Python กาหนด
วิธีการแจ้งเตือนกรณี ค่าความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งกว่าที่กาหนด โดยการ
สั่งปิ ดอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าที่ ไม่ จาเป็ นหรื อย้า ย เลื่ อน ขยับ เวลาเปิ ดอุ ป กรณ์
ออกไปไม่ให้เปิ ดพร้อมกัน เพื่อให้ได้ประโยชน์จากอัตรา TOU เช่ น: สั่ง
ให้ระบบเปิ ดเครื่ องปรั บ อากาศในช่ วงเวลา 22.00 – 09.00 น., สั่งเปิ ด
กระติกน้ าร้อนและที่จาเป็ นในช่วงเช้าก่อนเวลา 09.00 น., สั่งเครื่ องซักผ้า
และเตารี ดผ้าทางานเฉพาะในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการที่
ไม่ใช่ วนั หยุดชดเชย หรื อถ้าจาเป็ นต้องทาในวัน ปกติ สั่งให้ ทางานได้

เฉพาะในช่วงก่อนเวลา 09.00 น. หรื อ หลังเวลา 22.00 น. เท่านั้น โดยทา
การจาลองใช้กบั 1 ครั วเรื อนตัวอย่าง ผลการการจาลองแสดงให้เห็ นว่า
การควบคุมพลังไฟฟ้ าสู งสุ ดด้วยระบบ PLC ช่ วยลดค่าความต้องการพลัง
ไฟฟ้ าสู งสุ ด ลดพลังงานไฟฟ้ า ค่าไฟฟ้ า และเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพการใช้
พลังงาน โดยมีสัดส่ วนการใช้พลังงานทดแทนใกล้เคียงกับ Zero Energy
ซึ่ งสามารถนาไปต่อยอดกับภาคที่ อยูอ่ าศัยในการลดความต้องการพลัง
ไฟฟ้ าสูงสุ ดของประเทศลงได้
คณะผูว้ ิจยั เสนอการควบคุ มความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด
ด้วยวิธีการพยากรณ์โหลดล่วงหน้า อันดับแรกคณะผูว้ ิจยั ได้กาหนดบ้าน
ตัวอย่าง 20 หลัง ที่ใช้อตั ราค่าไฟฟ้ าตามช่วงเวลาการทางาน TOU สาหรับ
ใช้ในการทดลอง จากนั้นคณะผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องวัดพลังงานเพื่อตรวจสอบตัว
แปรพฤติก รรมของโหลดในบ้าน ตัวแปรพฤติ ก รรมประกอบ เพื่อลด
ความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ดของแต่ละบ้าน ซึ่ งส่ งผลให้ความต้องการ
พลังไฟฟ้ าสู งสุ ดของระบบโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะท้องถิ่นลดลงด้วย

2. การควบคุ ม ความต้ อ งการพลั ง ไฟฟ้ าสู ง สุ ด โดยวิ ธี ก าร
พยากรณ์ โหลดล่ วงหน้ า
2.1 ระบบโดยรวม
จากรู ปที่ 1 ระบบโดยรวมของการควบคุมความต้องการพลัง
ไฟฟ้ าสู งสุ ด โดยวิ ธี การพยากรณ์ โหลดล่ วงหน้า เริ่ ม จาก (1) เครื่ องวัด
พลัง งานท าหน้า ที่ ต รวจสอบ เวลา, กระแสไฟฟ้ า, แรงดัน ไฟฟ้ า, ตัว
ประกอบกาลัง, กาลังไฟฟ้ า และพลังงานไฟฟ้ า ของโหลดภายในบ้าน (2)
PLC ทาหน้าที่เรี ยนรู้ พฤติกรรมของโหลดโดยอาศัยข้อมูลจากเครื่ องวัด
พลังงาน เพื่อการกาหนดสภาวะการทางานของโหลด ดังจะกล่ าวถึ งใน
หั ว ข้ อ ที่ 2.2 (3) รี เลย์ ท าหน้ า ที่ ค วบคุ ม การท างานของโหลด (4)
อินเวอร์ เตอร์ ทาหน้าที่ปรับลดความเร็ วรอบ และหยุดการทางานของปั๊ ม
น้ า

2.2 สภาวะการทางานของโหลด
จากรู ปที่ 2 สภาวะการทางานของโหลด โหลดทุกโหลดจะมี
สภาวะการทางานให้เริ่ มกาหนดวิธีการลดความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด
ได้ 6 สถานะ คือ (1) ลดพฤติกรรมของโหลด (2) การเลื่อนเวลาในการใช้
งานโหลด (3) การแจ้งเตือน (4) การเลื่อนช่วงเวลาการทางาน (5) การลด
กาลังไฟฟ้ าของโหลด และ (6) การหยุดการทางานของโหลด
ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถลดกาลังไฟฟ้ าสู งสุ ดเรี ยงตามสภาวะ
การทางานของโหลดจากสภาวะที่ (3) ไป (4) ได้ ระบบจะสัง่ ให้ขา้ มไป
ทาขั้นตอนที่ (5) หรื อ (6) โดยทันที
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รูปที่ 1 ระบบโดยรวมของการควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ดโดยวิธีการพยากรณ์โหลดล่วงหน้า
ตารางที่ 1 โหลดเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน 20 หลัง

1

2

3

4

5

3. วิธีการทดลอง
คณะผูว้ ิจยั กาหนดวิธีการทดลองตามสภาวะการทางานของ
โหลดในรู ป ที่ 2 โดยก าหนดความสามารถในการควบคุ ม สภาวะการ
ทางานของโหลด

4. ผลการทดลอง
6

รูปที่ 2 สภาวะการทางานของโหลด

จากรู ปที่ 3 แสดงการเปรี ยบเทียบกาลังไฟฟ้ าปกติ และผลการ
ควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุดด้วยวิธีการพยากรณ์โหลดล่วงหน้า
ผลการควบคุ ม ก าลัง ไฟฟ้ าตามสภาวะการท างานของโหลด (1) ลด
พฤติกรรมของโหลด (2) การเลื่อนเวลาในการใช้งานโหลด (4) การเลื่อน
ช่ วงเวลาการทางาน (5) การลดกาลังไฟฟ้ าของโหลด และ (6) การหยุด
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การทางานของโหลด กาลังไฟฟ้ าลดลง 2.49, 2.95, 2.73, 3.06, 4.25 kW
ตามลาดับ ในช่วงเวลา 9.30-10.45 น. และ 18.15-18.30 น.

รู ปที่ 3 กาลังไฟฟ้ าที่เกิดจากการควบคุมสภาวะการทางานของโหลด

5. วิเคราะห์ ผลการทดลอง
สาเหตุที่กาลังไฟฟ้ าลดลงในสภาวะที่ (1) ลดพฤติกรรมของ
โหลด โดยการปรับลดขนาดกาลังไฟฟ้ าของเตาไมโครเวฟ, ลดปริ มาณผ้า
ในการซักผ้าและเพิ่มอุ ณหภูมิของเครื่ องปรั บ อากาศ Split Type Air ใน
สภาวะที่ (2) เลือกเวลาในการทางานของเครื่ องดูดฝุ่ นในขณะที่พรมแห้ง,
และลดขนาดกาลังไฟฟ้ าของเตาไมโครเวฟ ในสภาวะที่ (4) ระบบเลื่อน
ช่วงเวลาการทางานของเครื่ องดูดฝุ่ น, เตาไมโครเวฟ และเครื่ องซักผ้า ใน
สภาวะที่ (5) ระบบทาการปรับลดกาลังไฟฟ้ าของเตาไมโครเวฟ, ลดเวลา
การทางานของคอมเพรสเซอร์ ในเครื่ องปรับอากาศ Split Type Air และ
ในสภาวะที่ (6) ระบบสัง่ หยุดการทางานของเครื่ องดูดฝุ่ น, เครื่ องปั่ นผสม
อาหาร, เตาไมโครเวฟ, เครื่ องซักผ้า, กระติกน้ าร้อน และเครื่ องปิ้ งขนมปั ง

6. สรุป
คณะผูว้ ิจยั ได้เสนอการควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด
ด้วยวิธีการพยากรณ์โหลดล่ วงหน้า 6 สถานะ คือ (1) ลดพฤติกรรมของ
โหลด (2) การเลื่ อนเวลาในการใช้งานโหลด (3) การแจ้งเตือน (4) การ
เลื่อนช่วงเวลาการทางาน (5) การลดกาลังไฟฟ้ าของโหลด และ (6) การ
หยุดการทางานของโหลด ผลการทดลองที่ได้วิธีการที่นาเสนอไม่เพียงแต่
ลดความต้องการสู งสุ ดของแต่ละบ้านเท่านั้น แต่ยงั ช่ วยลดพลังงานของ
บ้านอีกด้วย
อย่างไรก็ตามอุณหภูมิเป็ นตัวแปรที่สาคัญอีกตัวแปรหนึ่ งใน
การพยากรณ์ล่วงหน้า เพื่อควบคุ มการทางานของเครื่ องปรั บอากาศให้
สามารถลดกาลังไฟฟ้ าในช่ วงเวลาที่ เกิ ดพลังไฟฟ้ าสู งสุ ดของระบบสาย
ส่ ง ทั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั ให้ น าระบบปั ญญาประดิ ษฐ์ มาประยุก ต์ใ ช้ใ นการ
พยากรณ์โหลดล่วงหน้า
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ระบบระบุตาแหน่ งภายในอาคารด้ วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่า
Indoor Positioning System using Bluetooth Low Energy Technology
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ เสนอการออกแบบพัฒ นาระบบระบุ ต าแหน่ ง
ภายใน อาค ารด้ ว ยเท ค โน โล ยี บ ลู ทู ธพ ลั ง งาน ต่ า (BLE) ระบ บ
ประกอบด้วยสองส่ วน ได้แก่ อุปกรณ์รับสัญญาณ์ ไร้ สายที่ ติดตั้งตามจุด
ต่ าง ๆ ภายในอาคาร เรี ยกว่า Anchor และอุ ป กรณ์ ส่ งสั ญ ญาณไร้ ส าย
เรี ยกว่า Tag ทาหน้าที่ส่งสัญญาณออกอากาศเป็ นระยะ ภายในอุปกรณ์รับ
สั ญ ญาณยัง ประกอบด้ ว ยตัว สแกนเนอร์ BLE ที่ พ ัฒ นาขึ้ นเองและ
ไมโค รค อน โท รล เล อร์ Espressif ESP32 ท าห น้ า ที่ ส่ งข้ อ มู ล ไป
ประมวลผลบน Amazon Web Services ผ่ าน เชื่ อ มต่ อ Wi-Fi การระบุ
ตาแหน่ งสามารถค านวณได้โดยใช้วิธีส ามเหลี่ ยมระยะ (trilateration)
จากข้อมูล RSSI ที่วดั ได้จากอุปกรณ์รับสัญญาณ์ไร้สายอย่างน้อย 3 จุดใน
เวลาเดียวกัน ระบบที่สร้ างขึ้นได้รับการทดสอบแล้วว่าใช้งานได้ภายใน
อาคารจริ ง

ในปั จจุบนั มีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการระบุตาแหน่ งของสิ่ ง
ต่ าง ๆ ทั้งสิ่ งมี ชี วิตหรื อไม่ มี ชี วิต โดยการใช้ระบบ GPS ที่ เป็ นการรั บ
สัญญาณตาแหน่งจากดาวเทียม แต่เนื่ องจากสัญญาณดาวเทียมไม่สามารถ
ทะลุสิ่งกี ดขวางได้ ทาให้ GPS ไม่สามารถระบุตาแหน่ งภายในอาคารได้
แม่ น ยานัก จึ งเกิ ด เป็ นโครงงานนี้ ที่ จะระบุ ตาแหน่ งภายในอาคารด้วย
เทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่า (BLE) โดยการทางานจะเริ่ มจากการนาป้ าย
อิเล็กทรอนิ กส์ (Tag) ติ ดไว้กบั สิ่ งที่ตอ้ งการติ ดตามตาแหน่ ง Tag จะส่ ง
สัญ ญาณ BLE ออกมาอยู่ต ลอดเวลา โดยข้อ มู ล ที่ ส่ งจะเป็ นหมายเลข
เฉพาะตัวของแต่ละ Tag จากนั้นเครื่ องอ่านสัญญาณป้ ายอิ เล็กทรอนิ กส์
(Anchor) ที่ ติดอยู่ตามตาแหน่ งต่างๆ ภายในอาคาร จะรับค่าจาก Tag ส่ ง
ต่ อ ไปยัง Amazon Web Services ผ่ า น Wi-Fi เพื่ อ ท าการประมวลผล
ข้อมูล ต่อไป ตัวอุปกรณ์ Anchor ที่ ใช้จะเป็ น Amazon FreeRTOS (Free
Real Time Operating System) ที่ จะท างาน อ ย่ า งรวดเร็ วบ น บ อร์ ด
Microcontroller รุ่ น ESP32 ของ Espressif

คาสาคัญ: การระบุตาแหน่ งภายในอาคาร, เทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่า,
Amazon Web Service

Abstract
This paper presents an implementation of a real indoor
positioning system based on Bluetooth Low Energy (BLE) technology.
It consists of two parts: Anchor or BLE receivers installed in the user's
environment and Tag or BLE transmitters sending periodic broadcasted
signals. The anchor equiped with an in-house BLE scanner and
Espressif ESP32 microcontroller that provides a Wi-Fi connection to
Amazon Web Services. Based on the RSSI measured from at least 3
anchorsat the same instant, the location of a tag can be calculated by
using a trilateration method. The system has been successfully tested in
a real building.
Keywords: Indoor Positioning System; Bluetooth Low Energy;
Amazon Web Service

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องและการออกแบบ
2.1 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
เทคโนโลยีบลูทูธพลังงานงานต่า เป็ นเทคโนโลยีที่นิยมใช้ใน
การระบุตาแหน่งสิ่ งต่าง ๆ ภายในอาคาร ทั้งติดตั้งง่าย อุปกรณ์มีขนาดเล็ก
ใช้พลังงานน้อย และราคาถูก การคานวณตาแหน่ งสิ่ งของจากเทคโนโลยี
นี้ แบ่งการคานวณเป็ น 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ คานวณระยะทางจากค่าความเข้ม
ของสัญญาณ (RSSI) [1] และ เทคโนโลยี Wireless Fingerprint Positioning
ในส่ วนการคานวณระยะทางจากค่าความเข้มของสัญญาณที่
ได้รับ หรื อ RSSI นี้ จะนาค่า RSSI ที่ได้มาคานวณเป็ นระยะทางระหว่าง
ตัวส่ งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ แล้วนาค่าระยะทางที่ได้ไปคานวณด้วย
ทฤษฎี Trilateration ซึ่ งการคานวณด้วยวิธีการนี้ Ugur Bekcibasi [2] สรุ ป
ไว้ว่า วิธีน้ ี จะมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 4.1 - 7.51 เมตร Mohd Ezanee
Rusli [3] ศึกษาการคานวณแบบ Trilateration จาก Wi-Fi สาหรับอุปกรณ์
IoT โดยใช้ access point เป็ น Inter Galieo (Gen2) ได้ผ ลการทดลองว่ า
การใช้ วิ ธี Trilateration นี้ มี ค วามคลาดเคลื่ อ นประมาณ 1–2 เมตร
Guoquan Li [1] ได้ศึกษาการทางานของ RSSI และพบว่า RSSI เป็ นค่าที่
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เปลี่ ยนแปลงไปตามเวลา และมี ค วามผัน ผวนถึ ง 10 dB ในทุ ก ๆ การ
Sampling 10 ค่า

สัญ ญาณมาก จากนั้น น าค่ า RSSI ที่ ได้ไปค านวณหาระยะทางได้จาก
สมการ Path loss Model ดังต่อไปนี้ [1]
(2)

𝑅𝑆𝑆𝐼 = −10𝑛 log10 𝑑 + 𝐴

2.2 ระบบระบุตาแหน่ งด้ วยเทคโนโลยี BLE
Bluetooth Low Energy (BLE) ห รื อ เท ค โ น โ ล ยี บ ลู ทู ธ
พลังงานต่า เป็ นคุณลักษณะของเทคโนโลยีบลูทูธ 4.0 สาหรับอุปกรณ์ไร้
สายที่ใช้พลังงานต่า ภายในระยะไม่เกิน 50–160 เมตร จึงเหมาะกับการใช้
งานที่หลากหลายและอุปกรณ์ ขนาดเล็ก เช่ น งานดู แลสุ ขภาพ การออก
กาลังกาย และการรักษาความปลอดภัย เป็ นต้น
ตารางที่ 1 ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีบลูทูธแบบเดิม และแบบ
พลังงานต่า
ข้ อมูลทางเทคนิค
บลูทูธแบบเดิม
บลูทูธแบบพลังงานต่า
ระยะทาง
100 เมตร
50 เมตร
คลื่นความถี่
2.4 GHz
2.4 GHz
อัตราการส่งข้อมูล
0.7 - 2.1 Mb/s
0.27 - 1.37 Mb/s
เวลาหน่วงก่อนสื่ อสาร
100 ms
6 ms
การใช้กระแสสูงสุด น้อยกว่า 30 mA
น้อยกว่า 15 mA
การใช้พลังงาน
1 หน่วย
0.01 - 0.5 หน่วย
(สาหรับอ้างอิง)

โดยที่ 𝑅𝑆𝑆𝐼 คือ ค่า RSSI มีหน่วยเป็ น dBm, 𝐴 คือ ค่า RSSI ที่ระยะอ้างอิง
1 เมตร, 𝑛 คื อ ค่ า path loss exponent ของระบบ จะมี ค่ าแตกต่ างตาม
สถานที่ ในที่ น้ ี จะมี ค่ าประมาณ 2 และ 𝑑 คื อ ระยะทางระหว่างตัวส่ ง
สัญญาณ และตัวรับสัญญาณ มีหน่วยเป็ นเมตร

2.4 การคานวณหาตาแหน่ งด้ วยวิธี Trilateration
Trilateration หรื อ การทาสามเหลี่ยมระยะ [5] เป็ นเทคนิ คการ
คานวณหาตาแหน่ งโดยใช้การตัดกันของวงกลมจากอุปกรณ์ ที่ตรวจจับ
ตาแหน่ง

(𝑥2 , 𝑦2 )

𝑑2

𝑑1
(𝑥1 , 𝑦1 )

(𝑥, 𝑦)
𝑑3
(𝑥3 , 𝑦3 )

จากตารางที่ 1 [4] BLE ทางานในช่วงคลื่ นความถี่ช่วงเดียวกับ
เทคโนโลยีบลูทูธแบบเดิ ม (2.4 GHz) แต่ใช้ชุดช่ องสัญญาณต่างกัน คื อ
ใช้เวลาในการเริ่ มทางานเหลื อเพียง 6% จากบลูทูธแบบเดิ ม ใช้พลังงาน
เห ลื อเพี ยง 1% – 50% จากเดิ ม แต่ ย ั ง มี ข้ อ จ ากั ด คื อ ระยะท าง
ที่เชื่อมต่อได้ลดลง 50% และส่งข้อมูลได้สูงสุ ด 12% จากบลูทูธแบบเดิม

2.3 การคานวณระยะทางจากค่ าความเข้ มของสัญญาณทีไ่ ด้ รับ
RSSI: Received Signal Strength Indication เป็ นค่ าความเข้ม
ของสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ ไร้ สายตัวหนึ่ ง ไปยังอุปกรณ์ ไร้ สายอี กตัว
หนึ่ ง มี ห น่ ว ยเป็ น dBm (decibel–milliwatt) อ้า งอิ ง ในระดับ ที่ 0 dBm
เท่ากับ 1 milliwatt (mW) โดยมีความสัมพันธ์กนั ดังสมการต่อไปนี้
𝑅𝑆𝑆𝐼 = 10 log10

𝑃
1 mW

รู ปที่ 1 การคานวณตาแหน่งด้วยวิธี Trilateration
จากรู ปที่ 1 จุดที่ วงกลมทั้ง 3 วงตัดกัน ถื อว่าเป็ นจุดที่ วตั ถุ อยู่
โดยรั ศมีของวงกลมได้มาจากค่า RSSI ณ ขณะนั้น นาค่ารัศมี ที่ได้มาหา
ตาแหน่งของวัตถุจากสมการวงกลมของพีทาโกรัส ดังนี้
(𝑥 − 𝑥𝑖 )2 + (𝑦 − 𝑦𝑖 )2 = 𝑑𝑖2

(3)

โ ด ย ที่ 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 คื อ ค่ า พิ กั ด ข อ ง ตั ว รั บ สั ญ ญ า ณ ที่ 𝑖 เมื่ อ
𝑖 = 1,2, … , 𝑛 และ 𝑛 ≥ 3 และ 𝑑𝑖 คือ ระยะทางจากตัวส่ งไปยังตัวรับที่
𝑖 โดยคานวณได้จากสมการที่ 2

(1)

โดยที่ 𝑅𝑆𝑆𝐼 คื อ ค่ า RSSI มี ห น่ วยเป็ น dBm และ 𝑃 คื อ
ค่ากาลังที่ส่งออกมาจากตัวส่ งสัญญาณ มีหน่วยเป็ น milliwatt
โดยปกติแล้วค่ากาลังที่อุปกรณ์ส่งสัญญาณออกมา มักจะมีค่า
น้อยกว่า 1 mW ทาให้ เมื่ อเข้าสู่ สมการที่ 1 แล้ว ค่า RSSI จึงมี ค่าเป็ นลบ
ดังนั้น ค่า RSSI ที่เข้าใกล้ศูนย์ จะแสดงว่าตัวส่ งสัญญาณอยูใ่ กล้กบั ตัวรับ

3. ผลการทดสอบของอุปกรณ์
3.1 การทางานโดยรวมของระบบ
การท างานของระบบระบุตาแหน่ งนี้ ประกอบด้วยส่ วนการ
ระบุตาแหน่ งและตรวจจับตาแหน่ ง ส่ วนการจัดเก็บ ข้อมู ลและคานวณ
ตาแหน่ง และส่ วนการแสดงผล ดังรู ปที่ 2
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AWS IoT

Amazon ES

Core

BLE
Tag
Bluetooth
signal

MQTT

3.3 การทางานบนส่ วน Cloud

Lab’s server

Anchors

รูปที่ 2 การทางานของระบบระบุตาแหน่งภายในอาคาร
การท างานของระบบระบุ ต าแห น่ งภายในอาคารด้ ว ย
เทคโนโลยีบลู ทูธพลังงานต่ า มี ก ารทางานเริ่ ม จากป้ ายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(BLE Tag) ส่ งสัญญาณบลูทูธออกมาจากตัวเอง เพื่อบ่งบอกตาแหน่ งของ
Tag มีอุปกรณ์รับสัญญาณไร้สาย (Anchor) รับสัญญาณจาก Tag เป็ นค่า
ระดับสัญญาณจากสัญญาณบลูทูธ (RSSI) ภายใน Anchor ประกอบด้วย
2 ส่ วนคือ บอร์ ดรับสัญญาณบลูทูธ (BLE Scanner) และ Microcontroller
โดยบอร์ดจะทาหน้าที่รับสัญญาณบลูทูธจาก Tag ส่ งให้ Microcontroller
รวบรวมข้อมูลส่ งต่อไปยังเซิ ร์ฟเวอร์ ผ่านโปรโตคอล MQTT ในรู ปแบบ
ไฟล์ JSON
เมื่ อ Microcontroller ส่ งข้ อ มู ล ออก มา ข้ อ มู ล RSSI บ น
เซิ ร์ฟเวอร์ Amazon จะถูกคานวณด้วยวิธี Trilateration เพื่อให้ได้ค่าพิกดั
x, y ของข้อมูลที่ ส่ งมา จากนั้น นาค่ าพิ ก ัดที่ ได้ พล็อตลงบนแผนที่ เพื่ อ
แสดงตาแหน่ งของ Tag แบบ Real-time ส่ วนหน้าเว็บ Amazon สาหรับ
ตรวจสอบว่า Anchor ตัวใดที่ทางานอยู่

3.2 การทางานของ Anchor
ภายใน Anchor จะประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
(1) บอร์ ด รั บ สั ญ ญาณบลู ทู ธ (BLE Scanner) เป็ นบอร์ ด ที่
ห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารได้ พ ัฒ นาขึ้ นใช้ เองก่ อ นหน้ า นี้ แล้ ว ใช้ ส าหรั บ รั บ
สัญญาณบลูทูธจาก Tag โดยข้อมูลที่รับได้คือค่า RSSI ของ Tag นั้น ๆ
(2) Microcontroller: Espressif ESP32 ใช้สาหรับส่ งข้อมูลไป
ยังเซิร์ฟเวอร์ ดังรู ปที่ 3

Anchor
BLE
Tag

Bluetooth

BLE
Scanner

Serial

Anchor เริ่ มต้ น การท างานที่ BLE Scanner รั บ สั ญ ญาณค่ า
RSSI จาก Tag ส่ งผ่ านข้อ มู ล ให้ Espressif ESP32 แบบอนุ ก รม (Serial
Transmission) อยู่ ต ลอดเวลา จากนั้ น Espressif ESP32 จะท าการส่ ง
ข้อมูลไปยังเซิ ร์ฟเวอร์ ต่อไป

เมื่ อ Anchor เสร็ จสิ้ น กระบวนการรั บ ข้อมู ล RSSI จาก Tag
แล้ว Anchor จะเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตเพื่อส่ งข้อมูลไปจัดเก็บและแสดงผล
บน AWS ผ่านเครื อข่าย Wi-Fi ของอาคาร

Amazon Elasticsearch Services
Anchor

MQTT

AWS IoT
Core

Elasticsearch:

Kibana:

Log data

Display data

Lab’s server

รู ปที่ 4 Block Diagram การส่งข้อมูลจาก Anchor ไปยัง AWS
ข้อมูล RSSI ของ Tag ที่ ถูกส่ งมาจาก Anchor หลาย ๆ ตัวจะ
ถู ก ส่ งเป็ นข้อ มู ล JSON ไปยัง MQTT Server โดย Publish ไปที่ Topic
“Anchor/Mac address” บน AWS โดยใช้บริ การในส่ วน AWS IoT Core
ตั้ งค่ า Act ให้ MQTT Server รั บ ข้ อ มู ล JSON มาแล้ ว ส่ งต่ อ ไป ยัง
Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) โดยอัต โนมัติ ใ นรู ป แบบ
ข้อ มู ล JSON เดิ ม และส่ ง ไปยัง Lab’s server ส าหรั บ การค านวณหา
ตาแหน่งของ Tag แล้วแสดงผลเป็ นแผนที่บนหน้าเว็บ

3.4 ทดสอบการทางาน
การทดสอบการท างานของ Espressif ESP32 ในการรั บ ค่ า
RSSI และส่ งต่อค่านี้ ไปยังฐานข้อมู ล จะทดสอบด้วยการใช้ Anchors 4
ตัวที่ตาแหน่ งคงที่ รับค่า Tag 1 ตัวที่จะ Sampling 10 ค่าในทุกการเปลี่ ยน
ตาแหน่ ง โดยจะเปลี่ ยนตาแหน่ งทีละ 1 เมตร จากพื้นที่ 6 x 4 ตารางเมตร
โดย Anchor ที่ รับ ค่า RSSI ได้ และท าการส่ งข้อมูลไปยัง Amazon Web
Services ได้ จะแสดงข้อความบน Serial Monitor ดังรู ปที่ 5

Microcontroller:
Espressif ESP32

รูปที่ 3 ระบบภายในของ Anchor
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รูปที่ 5 Serial Monitor ของ Espressif ESP32 ที่ทาการส่ งข้อมูล
ข้อมู ล ที่ ถู ก ส่ งมาจาก AWS IoT Core สามารถตรวจสอบได้
จากหน้า เว็บ Kibana ของ Elasticsearch domain นั้นทัน ที โดยสามารถ
เลือกผลการแสดงว่าจะให้แสดงตัวแปรใด หรื อค้นหาตัวแปรได้จากช่ อง
ค้นหาด้านบนของหน้าเว็บได้ ดังแสดงในรู ปที่ 6

Amazon Web Services ในรู ปแบบไฟล์ JSON ได้ ทั้งนี้ ผลการทดสอบ
การระบุตาแหน่ ง ยังมี ความคลาดเคลื่ อนพอสมควร ประมาณ 2.56 ถึ ง
3.38 เมตร แต่ จากงานวิ จยั ที่ เกี่ ยวข้อง การค านวณตาแหน่ งด้วยทฤษฎี
Trilateration มีความคลาดเคลื่ อนประมาณ 1 - 2 เมตร [3] ค่าความคลาด
เคลื่ อนที่ต่างกันนี้ อาจมีผลมาจากการทดสอบที่ยงั จากัดพื้นที่การทดสอบ
ที่เล็ก (6 x 4 ตารางเมตร) จึงอาจทาให้ Anchor ที่ อยู่ใกล้กนั มากเกิ นไป
ได้รับค่า RSSI ผิดพลาดได้ และจากการศึกษาของ Guoquan Li [1] พบว่า
RSSI เป็ นค่าที่เปลี่ ยนแปลงไปตามเวลา และมีความผันผวนถึ ง 10 dB ใน
ทุก ๆ การ Sampling 10 ค่า และจากสมการค านวณค่า RSSI ตัวแปร 𝐴
และ 𝑛 จะต้องเป็ นค่ าที่ คานวณอย่างแม่ นยาสาหรั บสภาพแวดล้อมการ
ทดลองนั้นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยาในการคานวณระยะทาง

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ดร.กมล เขมะรังสี ผูเ้ ชี่ยวชาญห้องปฏิบตั ิการวิจยั
ระบบระบุตาแหน่ งและบ่งชี้ อตั โนมัติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ ที่ คอยช่ วยเหลื อ ให้ค าแนะน าและคาปรึ ก ษา ทั้ง
ความรู ้ การแก้ไขปั ญหา การทดลองต่างๆ ตลอดจนแนวทางในการจัดทา
โครงงานฉบับนี้

เอกสารอ้ างอิง
รูปที่ 6 หน้าเว็บแสดงข้อมูลที่ได้รับเข้ามาที่ Elasticsearch domain
นอกจากข้อมูลจะถูกส่ งไปยัง Amazon ES แล้ว ยังถูกส่ งไปยัง
Lab’s server เพื่อคานวณหาตาแหน่งของ Tag ซึ่ งเมื่อเสร็ จสิ้ นการคานวณ
แล้ว ต าแหน่ งของ Tag จะแสดงบนแผนที่ (รู ป ที่ 7) โดยมี จุ ดที่ แ สดง
ตาแหน่ ง Anchor เป็ นจุ ด โปร่ งสี ส้ ม และจุ ด ทึ บ สี น้ าเงิ น เป็ นจุ ด แสดง
ตาแหน่ง Tag

รูปที่ 7 แผนที่จาลองการทดสอบ
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บทคัดย่ อ

Keywords: Cashless, Application, Android, transactions

บทความนี้นาเสนอระบบจาลองสังคมไร้เงินสด โดยใช้เครดิต
ในแอปพลิ เ คชันบนระบบปฏิ บตั ิ ก ารแอนดรอยด์เ ป็ นตัวกลางในการ
แลกเปลี่ ยนสิ นค้าและบริ การ มี วตั ถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็ นว่าระบบ
สังคมไร้เงินสดเข้ามามีผลทาให้การแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การมีความ
สะดวกและรวดเร็ วมากกว่าระบบสังคมเงินสด โดยระบบแบ่งออกเป็ น 3
ส่ วนคือ ส่ วนของแอปพลิเคชัน ระบบให้บริ การและส่วนของร้ านค้า จะมี
การยืนยันสิ ทธิ ในการเข้าถึ งข้อมูลทางการเงินของผูใ้ ช้เ พื่อทาการเรี ยก
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล มาแสดงผ่านแอปพลิ เคชันและใช้ขอ้ มูลทาง
การเงินในการแลกเปลี่ ยนสิ นค้าและบริ การ การแลกเปลี่ ยนสิ นค้าและ
บริ การผ่านแอปพลิเคชันสามารถทาได้ 2 วิธีคือ ระบุเลขกระเป๋ าเงินของ
ผูร้ ับและแสกน คิวอาร์ โค้ดของผูร้ ับ รวมทั้งแอปพลิเคชันจะมีฟังก์ชนั ใน
การจัดการข้อมูลทางการเงินของผูใ้ ช้เพื่อวางแผนทางการเงินของผูใ้ ช้
และส่ วนของร้านค้าและบริ การอัตโนมัติเพื่อแสดงให้เห็นว่าระบบไร้ เงิน
สดสามารถใช้แลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การได้จริ ง
คาสาคัญ: ไร้เงินสด, แอปพลิเคชัน, แอนดรอยด์, รายการธุรกรรม
Abstract
This paper presents a cashless society model using
Android application for exchanging the products and services.
The purpose of this project uses to demonstrate the coming
cashless society era that would be enhancing the convenience
and more security. The model consists of 3 parts, user
applications, provider system and merchant system. User is
authenticated on application for use the wallet system. Products
exchange and services could be spent by using without cash
payment. Monetary system could be replaced by wallet and QR
code while the transactions are recorded in the provider system
and credits are deducted. The application also provides the
programmable rule of daily used. This model also provides the
merchant hardware and software to verify the realistic usability.

1. บทนา
ปั จ จุ บ ัน เทคโนโลยี มี ค วามก้ า วหน้ า และเข้า มามี ส่ ว นกั บ
ชี วิตประจาวันของมนุ ษย์อย่างมากทาให้การด าเนิ นชี วิตประจาวันของ
มนุ ษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้น เราจะพบว่าในอดี ตถ้าเราต้องการซื้ อ
สิ นค้าและบริ การต่างๆ เราจาเป็ นต้องพกเงินสดเพื่อนาไปชาระสิ นค้าและ
บริ ก าร ดังนั้น ระบบจาลองไร้ เ งิ น สดจะแสดงให้เ ห็ นว่าเทคโนโลยีใ น
ปั จจุ บนั ท าให้ ชี วิตมี ค วามสะดวกสบายมากขึ้ น สามารถซื้ อสิ น ค้าและ
บริ การได้เพี ยงแค่ มี สมาร์ ทโฟนตั้งแต่ ซื้ อกาแฟ ช าระค่ าบริ การต่ าง ๆ
หรื อขึ้นรถไฟฟ้ า

2. ทฤษฎีและหลักการทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ระบบปฏิบัตกิ ารแอนดรอยด์
แอนดรอยด์ (Android) [1] เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่มีพ้ืนฐานอยู่
บนลินุกซ์ ซึ่งออกแบบมาสาหรับอุปกรณ์ที่ใช้จอสัมผัส โดยใช้ระบบ
ปฏิบตั ิการที่เขียนโปรแกรมประยุกต์ ภายใต้ภาษาจาวา และ แอนดรอยด์
เป็ นระบบเปิ ด ทาให้นกั พัฒนาสามารถพัฒนาคุณสมบัติใหม่ ๆ ได้

2.2 ภาษาทางซอฟต์ แวร์ ทใี่ ช้ งาน
ภาษาจาวา (Java) [1] เป็ นภาษาคอมพิ ว เตอร์ ที่ ถู ก น าไปใช้
พัฒนาซอฟต์แ วร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาแอปพลิ เ คชันบนระบบ
แอนดรอยด์ ก็ใช้ภาษา Java เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา
ภาษาพี เ อชพี (PHP) [3] เป็ นภาษาส าหรั บ ใช้ ใ นการเขี ย น
โปรแกรมบนเว็บไซต์ พีเอชพีเป็ นส่ วนที่ใช้ในการคานวน ประมวลผล
เก็บค่า และทาตามคาสัง่ เช่ น รับค่าจากแบบฟอร์ มที่เราทา รับค่าจากช่อง
คาตอบของแอปพลิเคชันและเก็บไว้เพื่อนามาประมวลผลและตอบสนอง
กับผูใ้ ช้งาน
Standard Relational Database Query Language (SQL) เป็ น
ภาษามาตรฐานส าหรั บ ระบบฐานข้อ มู ล เป็ นส่ ว นหนึ่ งของระบบ
ฐานข้อมูลแบบรี เลชัน่ เนล (Relational Database)
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2.3 Android Studio

User

Android Studio [1] เป็ นเครื่ องมือไว้สาหรับพัฒนาโปรแกรม
Android โดยเฉพาะ สามารถตรวจสอบ ทดลองการใช้งานแอปพลิเคชัน
บน Smart Phone ที่รองรับระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ได้

Mobile Application
(Front end service)

Internet

2.4 Android Things Os
ระบบปฏิ บตั ิการสาหรับ ใช้ IoT (Internet of Things) โดยใช้
ภาษา Java ส าหรั บ พัฒ นาแอปพลิ เ คชัน ให้ เ หมื อ นกับ หลัก การของ
Android ปกติ ออกแบบมาให้ เ มื่ อ เปิ ดเครื่ องอุ ปกรณ์ สามารถรั น แอป
พลิเคชัน ได้เลย

2.5 การจัดการฐานข้ อมูลเชิงสัมพันธ์
การจัดเก็บ ข้อมู ล [2] ในรู ปแบบของตารางที่มีล ัก ษณะเป็ น
สองมิ ติ คือ แถว (Row) และคอลัมน์ (Column) ซึ่ งในการเชื่ อมโยงกัน
ระหว่างข้อมูลในตาราง 2 ตาราง หรื อมากกว่า จะเชื่ อมโยงโดยใช้แอททริ
บิวต์ที่มีอยู่ในตารางที่ ตอ้ งการเชื่ อมโยงข้อมูลกัน โดยที่แอททริ บิวต์จะ
แสดงคุณสมบัติของรี เลชัน่ ต่างๆ ซึ่ งรี เลชัน่ ต่าง ๆ ได้ผา่ นกระบวนการทา
รี เลชัน่ ให้เป็ นบรรทัดฐาน (Normalized) ในระหว่างการออกแบบเพื่อลด
ความซ้ าซ้อน

2.6 Raspberry Pi
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ข นาดเล็ก สามารถเชื่ อมต่อกับ อุปกรณ์
ทั่ ว ไปได้ สามารถน ามาพัฒ นาโปรแกรมเขี ย นโปรแกรมซึ่ งมี
ความสามารถเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ ทว่ั ไป รองรับระบบปฏิบตั ิการต่าง
ๆ เช่น Android เป็ นต้น

3. การออกแบบและการจัดทา
3.1 การออกแบบและโครงสร้ างโดยรวม
การออกแบบสาหรับระบบสังคมไร้เงินสด (Cashless Society
Model System) จะนาเสนอในรู ปแบบของแอปพลิ เคชันทางการเงินบน
มือถือที่สามารถโอน-รับเงิน ซื้ อสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ ได้ในแอปพลิ เค
ชันเดียว โดยมี Server ฐานข้อมูลออนไลน์ [4] เป็ นศูนย์กลางในการเก็บ
ข้อมูล รับและส่งข้อมูลสู่ ผใู ้ ช้งานแต่ละบัญชี

Database
(Back end service)

รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการทางานของระบบจาลองสังคมไร้เงินสด

3.2 โครงสร้ างการเข้ าสู่ ระบบ
การเข้าสู่ ระบบเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิ เคชัน ผูใ้ ช้งานต้องบัญชี
มีในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ [4] ซึ่ งหน้าแรกของแอปพลิเคชันจะเป็ น
หน้า Sign in เพื่อเข้าสู่ ระบบ ระบบจะทาการตรวจสอบ Username และ
Password ของผูใ้ ช้งาน จากฐานข้อมูล ถ้าข้อมูลถูกต้อง แอปพลิเคชันจึง
จะอนุญาตให้เข้าสู่หน้าหลัก

3.3 โครงสร้ างการการสร้ างบัญชี
การสร้ า งบัญ ชี ส่ ว นตัว เพื่ อ ใช้ ง านส าหรั บ แอปพลิ เ คชั น
สามารถกรอกข้อมูลในหน้า Register โดยต้องการ username , password
และข้อ มู ล ส่ ว นตัว ของผู ้ใ ช้ ง าน ซึ่ งจะต้อ งระบุ ข ้อ มู ล ทุ ก ส่ ว น มี ก าร
ตรวจสอบเงื่อนไข username และ password โดยจากัดจานวนตัวอักษร 612 ตัว ส่ วน username ต้องไม่มีอยูแ่ ล้วในระบบฐานข้อมูล
เมื่อระบุขอ้ มูลตามเงื่อนไข ระบบจะสร้าง wallet_id ที่ต่างกัน
แต่ ล ะบัญ ชี และข้อมู ล ทั้งหมดจะถู ก บัน ทึ ก ลงสู่ main table ซึ่ งไว้เ ก็ บ
ข้อมูลผูใ้ ช้งาน

3.4 วิธีการโอน-รับเงิน
การทางานของระบบในส่ วนการโอนเงิ นผ่านแอปพลิ เคชัน
สามารถทาได้สองวิธี วิธีแรกแสดงดังรู ปที่ 2 โอนเงิ นผ่านแอปพลิ เคชัน
โดยระบุห มายเลข Wallet ID ของผูร้ ั บ ซึ่ งจะทาการส่ งค าสั่ง [3] ไปยัง
ฐานข้อมูลเพื่อทาการอัพเดทเงินในบัญชี และส่ งประวัติการโอน-รับ ไปยัง
ผูใ้ ช้งาน วิธี ที่สองแสดงดังรู ปที่ 3 โอนเงิ นผ่านแอปพลิ เ คชันโดย Scan
QR Code ของผูร้ ั บ ซึ่ ง QR Code จะเชื่ อมโยงไปยัง Wallet ID ของผูร้ ั บ
และส่งคาสัง่ ไปยัง ฐานข้อมูลเช่นเดียวกับวิธีแรก
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DS04-NFC

รูปที่ 2 การทางานของการโอนเงินโดยระบุ Wallet ID

Raspberry Pi 3B

LCD 7 inch
touchscreen

รู ปที่ 5 ระบบของการจาลองร้านค้า

3.7 ระบบการจาลองร้ านค้ า
Raspberry pi ซึ่ งเป็ นระบบปฏิบตั ิการ android เป็ นตัวควบคุม
การทางานของ servo motor DS04-NFC โดย Raspberry pi จะตรวจสอบ
การชาระเงิ นจากฐานข้อมูล แล้วจึ งสั่งการให้ servo ทางานเป็ นการจ่าย
สิ นค้า
รูปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมการทางานของการโอนเงินโดย Scan QR code
Start

Specify
Amount
money

Checks amount
money

รู ปที่ 6 โครงสร้างแบบจาลองร้านค้า

3.8 การออกแบบร้ านค้ า
Transfer
Money/ Stamp
Database

รูปที่ 4 Flowchart การทางานของระบบการโอนเงิน

3.5 โครงสร้ างการโอน-รับเงิน
การโอนเงิน ผูใ้ ช้งานจะระบุผูร้ ั บและจานวนเงินที่ ตอ้ งการ
โอน โดยระบบจะทาการตรวจสอบจานวนเงินในบัญชี จากฐานข้อมูลว่า
เพียงพอ จึ ง จะดาเนิ นการโอนเงิ น ดังรู ปที่ 4 และหลังทาการโอนเงิ น
ระบบจะทาการบันทึกประวัติการโอน-รับเงิน เข้าสู่ ระบบฐานข้อมูล

3.6 การใช้ งานแอปพลิเคชัน บน raspberry pi
ดาเนิ นการจาลอง ร้ านค้า ซึ่ งรั น แอปพลิ เคชัน Android บน
raspberry pi โดยใช้ ระบบปฏิ บตั ิ การ Android Things แสดงผลผ่านจอ
LCD ขนาด 7 นิ้วดังแสดงในรู ปที่ 5

ร้านค้าจาลองกล่ องขนาด 380 mm x 496 mm x 484 mm โดย
มีช่องใส่ สินค้า จานวน 4 ช่อง แต่ละช่องมีขนาด 200 mm x 110 mm x 80
mm ภายในจะบรรจุขดลวดเกลี ยว ซึ่ งติดกับ servo motor DS04-NFC ซึ่ ง
ระหว่างช่ องว่างของเกลี ยวทาการบรรจุ สินค้า โดยจะท าการจ่ายสิ นค้า
โดยการหมุนเกลียวเพื่อดันสิ นค้าให้หล่นไปสู่ ช่องรับ ดังแสดงในรู ปที่ 6

3.9 รู ปแบบการเก็บข้ อมูลสู่ ฐานข้ อมูลออนไลน์
ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้งานมีท้ งั หมด 6 ตาราง ดังรู ปที่
7 โดยโครงสร้างตาราง (Table Structure) [4] จะเก็บข้อมูลการทางานแต่
ละกรณี ประกอบด้วย
ก) main table เก็บข้อมูลส่วนตัวผูใ้ ช้งาน มีท้ งั หมด 13 field
ประกอบด้วย no, wallet_id, username, password, email, telephone, name,
surname, birthdate, sex, identity, money และ timestamp
ข) login table เก็บประวัติการเข้าใช้งาน มีท้ งั หมด 8 field
ประกอบด้วย no, transaction, wallet_id, username, name, surname, status
และ timestamp
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ค) receive table เก็บประวัติการรับเงิน มีท้งั หมด 11 field
ประกอบด้วย no, transaction, wallet_id, receive, from_wallet, name,
surname, total, money, status และ timestamp
ง) transfer table เก็บประวัติการโอนเงิน มีท้งั หมด 11 field
ประกอบด้วย no, transaction, wallet_id, transfer, to_wallet, name,
surname, total, money, status และ timestamp
จ) shop table เก็บประวัติการชาระสิ นค้า มีท้งั หมด 12 field
ประกอบด้วย no, transaction, product_id, product_name, price, amount,
total, money, remain, wallet_id, status และ timestamp
ฉ) money table รวมประวัติการทางานทั้งหมด มีท้ งั หมด 15
filed ซึ่งจะนาข้อมูลจากตารางทั้งหมดมาแสดงผลโดยมีความสัมพันธ์
(Relation view) [6] เป็ นคียร์ องกับ field transaction กับทุกตาราง

4. ผลการทดลอง
4.1 แอปพลิเคชันบน Smart Phone
การ Sign in ระบบจะทาการประมวลผล หากข้อมูล Username
และ Password ที่ระบุมีอยูใ่ นระบบฐานข้อมูล แอปพลิเคชัน [5] จะไปสู่
หน้าหลัก คือหน้า Account ที่แสดงข้อมูลส่ วนตัวเจ้าของบัญชี ดังรู ปที่ 7

(ก)

(ข)

(ค)

รู ปที่ 8 แอปพลิเคชัน (ก) หน้า Account หลังการ Sign in สาเร็ จ (ข)
Transfer Funds และ (ค) Transactions
ระบบการโอนเงิ น ในแอปพลิ เคชันอยู่ในส่ วนของ Transfer
Funds สามารถทาการโอนเงิ นได้ 2 วิธีคื อ ระบุ wallet id และ scan QR
code ซึ่ งหลั ง ท าการโอน จะแสดงประวัติ ก ารโอนเงิ น ในส่ ว นของ
Transaction
รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูล

3.10 หลักการทางานของระบบการจัดเก็บข้ อมูล
กรณี ทาการ login เข้าใช้งาน[3] ระบบจะสร้าง Transaction
เก็บข้อมูลใน login table ระบุสถานะการ login ว่าสาเร็ จหรื อไม่ใน field
ของ Status
กรณี ทาการโอนเงิน ระบบจะสร้าง transaction เก็บข้อมูลใน
transfer table ระบุ filed จานวนเงิน, ข้อมูลผูร้ ับเงิน และสถานะการโอน
เงินว่าสาเร็ จหรื อไม่ใน field ของ status ซึ่งกรณี ที่โอนเงินสาเร็ จ ระบบจะ
ทาการหักเงินและสร้าง transaction อีกค่าหนึ่ งให้กบั ผูร้ ับซึ่ ง ระบุจานวน
เงิน และ ข้อมูลผูโ้ อนเงิน เข้าสู่ตาราง receive table พร้อมกับเพิม่ ยอดเงิน
ที่ได้รับ
กรณี ชาระสิ นค้า ระบบจะสร้าง transaction เก็บข้อมูลใน shop
table โดย filed ระบุรหัสสิ นค้า, ชื่อสิ นค้า, จานวน, ราคา, ยอดรวม และ
สถานะการชาระเงินใน field ของ status กรณี จานวนเงินเพียงพอ ระบบจะ
ทาการหักเงิน และเพิ่มจานวนเงินที่ได้รับเข้าสู่ บญั ชี ของร้านค้า

4.2 แอปพลิเคชันร้ านค้ าบน raspberry pi
แอปพลิ เ คชั น จ าลองร้ า นค้า [5] บน raspberry pi โดยใช้
ระบบปฏิบตั ิการ android แสดงผลบนจอ LCD ขนาด 7 นิ้ว ดังรู ปที่ 9

รู ปที่ 9 แอปพลิเคชันร้านค้าแสดงบน Raspberry pi
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4.3 หลักการทางานของระบบร้ านค้ า
หลักการทางานของระบบคือ เมื่อเลื อกสิ นค้าที่ตอ้ งการแล้ว
ร้ านค้าจะสร้ าง QR Code เพื่ อให้ ชาระเงิ น โดยระบบของร้ านค้าจะส่ ง
ข้อมูลการสั่งซื้ อและเวลาไปสู่ เซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อรอการชาระเงิน เมื่อทาการ
scan QR Code เซิ ร์ฟเวอร์ จะทาการบันทึ กการสั่งซื้ อเข้าสู่ ฐานข้อมูลและ
หากจานวนเงิ นเพียงพอ เซิ ร์ฟเวอร์ จะส่ งข้อมูล ยืนยันการช าระเงิ น ให้
ร้านค้า เพื่อให้ระบบจ่ายสิ นค้าทางาน

5. สรุป
โครงงานนี้ เป็ นการสร้ างแอปพลิ เคชันทางการเงิ นบนมื อถื อ
ซึ่ งได้ เ รี ยนรู้ วิ ธี ก ารสร้ า ง Mobile Application บนระบบปฏิ บ ัติ ก าร
Android โดยใช้โ ปรแกรม Android Studio ออกแบบระบบฐานข้อ มู ล
ออนไลน์ดว้ ย phpMyAdmin และวิธีการเชื่ อมโยงฐานข้อมูลกับแอปพลิเค
ชัน โดยมี วตั ถุ ประสงค์เ พื่อสร้ างแอปพลิ เ คชันทางการเงิ น ที่ สามารถ
จาลองการแลกเปลี่ ยน โอน-รั บ เงิ น ได้โดย อยู่ใ นเงื่ อนไขที่ ต้องมี ก าร
เชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ต ซึ่ งแอปพลิ เคชันสามารถโอน-รับเงิน และระบบทา
การบันทึกการทารายการทั้งหมดคือ การสร้างบัญชี , การเข้าสู่ ระบบ, การ
โอนเงินและการได้รับเงิน ในฐานข้อมูลทั้งหมด
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เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ลาดกระบัง ที่ อ นุ เ คราะห์ เ ครื่ องมื อ และ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดทา และ ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องทุกท่านที่คอย
ช่วยเหลือ ผูจ้ ดั ทารู้สึกซาบซึ้ งในความกรุ ณาและปรารถนาดี ของทุกท่าน
เป็ นอย่างเป็ นอย่างยิง่ จึงกราบขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้
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โต๊ ะควบคุมอุณหภูมิของขวดไวน์ อตั โนมัติ
Wine Bottle Temperature Controlled Via Automatic Table
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บทคัดย่ อ
ปัจจุบนั อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มในยุคอุตสาหกรรม
4.0 มีก ารแข่ งขันสู งมากการน าเข้าและส่ งออกสิ น ค้า อุตสาหกรรมนี้ มี
มูลค่านับพันล้านบาททัว่ โลก เครื่ องดื่มที่ได้รับความนิ ยมมาช้านานชนิ ด
หนึ่ งคื อไวน์ ซึ่ งไวน์ผ ลิ ตมาจากไร่ องุ่น ที่ มีอ ยู่ใ นทุ ก ทวี ป ทัว่ โลก ผ่าน
กรรมวิธีการผลิตต่าง ๆ มากมาย และเก็บหมักให้รสชาติดีมากกว่า 1 ปี ขึ้น
ไป ทาให้ราคาของไวน์ในแต่ละขวดมีราคาที่ โดดเด่ นตามพันธ์ขององุ่น
และจานวนปี ที่ หมัก การดื่ ม ไวน์ ไม่เพี ยงแต่ จะให้ ผลดี ท างสุ ข ภาพแล้ว
รสชาติก็เป็ นเรื่ องสาคัญ โดยวิธีการดื่ มไวน์นกั ชิ มไวน์จะพิถีพิถนั ในการ
ดื่มมากเป็ นพิเศษ อุณหภูมิจึงเป็ นเรื่ องสาคัญในการคงรสชาติให้คงที่อย่าง
สม่ าเสมอ ดังนั้นในโครงงานวิจยั นี้ ได้น าเสนอการออกแบบและสร้ าง
โต๊ ะ ส าหรั บ ชิ ม ไวน์ ด้ ว ยการควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ข องไวน์ ใ ห้ ค งที่ อ ย่ า ง
สม่าเสมอที่ 12-15 องศาเซลเซี ยส ด้วยการใช้ Peltier ในการลดอุณหภูมิ
ให้ ได้ตามต้องการ และใช้ก ารระบายความร้ อนของ Peltier ด้วยระบบ
น้ าวน ผลการทดลองพบว่าสามารถทาให้อุณหภูมิภายในตูค้ งที่ ระหว่าง
12-15 องศาเซลเซี ยส และท าให้ ส ามารถท าให้ อุณ หภูมิต่ าสุ ด 4 องศา
เซลเซียส
คาสาคัญ : ระบบควบคุม, พิวเธียร์ , ขวดไวน์

Abstract
Nowadays, the food and beverage service industry in the
industrial age 4.0 is very competitive. Importing and exporting
products. This industry is worth billions of baht worldwide. One of the
most popular drinks is wine. Which wines are produced from vineyards
that are available on every continent. Through various production
processes and fermentation to taste better for more than 1 year. Causing
the price of wine in each bottle to have a distinctive price according to
the varieties of grapes and the number of years that are fermented.
Drinking wine not only gives good health results, the taste is also
important. By the way of drinking wine, wine tastings are meticulous in

drinking. The temperature is therefore important in keeping the flavor
steady. Therefore, in this research project, the design and creation of a
table for wine tasting by controlling the temperature of the wine is
constant at 12-15 degrees Celsius. By using Peltier to reduce the
temperature as needed and using Peltier cooling with a whirlpool
system. The results showed that the temperature inside the cabinet was
stable between 12-15 degrees Celsius and allowed the lowest
temperature to 4 degrees Celsius.
Keywords: Control System, Peltier, Bottle of wine

1. บทนา
เนื่ องจากในปั จจุบนั ประเทศไทยนิ ยมรับประทานอาหารนอก
บ้านตามร้านอาหารเป็ นส่ วนมาก ซึ่ งอาหารไทยส่ วนใหญ่จะเป็ นอาหารที่
มีรสชาติเผ็ดร้ อน และประเทศไทยยังเป็ นประเทศที่มีอากาศร้ อน จึงทา
ให้ มนุ ษย์เรานั้น ต้องการเครื่ องดื่ ม เย็น ๆไว้ด ับ ความเผ็ด และช่ วยคลาย
ความร้ อ น ดังนั้น ร้ านอาหารโดยทั่วไปจึ งท าให้ ม นุ ษ ย์เรานั้น ต้อ งการ
เครื่ องดื่มเย็นๆไว้ดบั ความเผ็ดและช่ วยคลายความร้ อน ดังนั้น ร้านอาหาร
โดยทัว่ ไปอาจจะพบเจอปั ญหาเรื่ องเครื่ องดื่ ม เย็น ไม่ท นั ต่อการบริ โภค
เพราะลูกค้ามีจานวนมากเข้ามาใช้บริ การซึ่ งในปั จจุบนั ร้านอาหารเหล่านี้
แก้ปั ญ หาโดยการบริ ก ารเครื่ อ งดื่ ม ควบคู่ ไ ปกับ น้ าแข็ ง เปล่ า แต่ ก็ ย งั
แก้ปั ญ หาได้ไม่ ดี ที่ สุ ด เพราะสุ ด ท้ายแล้วการแก้ปั ญ หาด้ว ยวิ ธี น้ ี ก็ ยงั มี
ผลเสี ยตามมาก็คือรสชาติ เครื่ องดื่ มอ่อนลง และความเย็น อยู่ได้ไม่น าน
ตลอดเวลา และยังมี เครื่ องดื่ มบ้างชนิ ดที่ ต้องรัก ษาอุณ หภู มิใ นการดื่ ม
เพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่ สุด อย่างเช่ น ไวน์ การดื่ มไวน์ชิ มไวน์เป็ นศิล ปะ
อย่างหนึ่ ง จุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ องค์ประกอบของไวน์และประเมิ น
คุ ณ ภาพเพื่ อ ให้ เกิ ด ความสุ น ทรี ใ นการดื่ ม ไวน์ แ ต่ ล ะประเภทจะดื่ ม ที่
อุณหภูมิต่างกันขึ้นอยูก่ บั ประเภทของไวน์และผูด้ ื่ม อุณหภูมิที่ต่างกันก็จะ
ให้รสชาติที่แตกต่างกันออกไป
สาหรับงานวิจยั นี้ ตอ้ งการสร้ างโต๊ะแช่ไวน์ เพื่อช่ วยลดปั ญหา
ที่ทางร้ านอาหารพบเจอดังที่ กล่ าวมา และเนื่ องจากโต๊ะแช่ ไวน์ สามารถ
ทาให้ไวน์เย็นได้ตลอดเวลาและยังไม่ทาให้ตวั รสชาติของไวน์ไม่เสี ยหาย
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จึงตอบโจทย์และลดปั ญหาดังกล่าวได้ถูกต้องและตรงจุด ซึ่ งโต๊ะแช่ ไวน์
นั้นอาจจะมีตน้ ทุนสู ง แต่หากคิดในระยะยาวนั้นโต๊ะแช่ ไวน์สามารถเป็ น
จุดขายของร้านอาหารและยังเป็ นจุดให้ลูกค้าสนใจในการเข้ามาใช้บริ การ
ร้านอาหาร
จากความส าคัญ ดั ง กล่ า วคณะผู้จ ัด ท าจึ ง ท าการออกแบบ
จัดสร้ างโต๊ะ แช่ ไวน์ เพื่ อ ใช้ใ นการแก้ไขปั ญ หาอุ ณ หภู มิข องไวน์ แ ละ
รสชาติของไวน์ให้คงที่

2. เทอร์ โมอิเล็กทริค
จากรู ป ที่ 1 การเปลี่ ยนพลังงานความร้ อ นให้ เป็ นพลังงาน
ไฟฟ้ าจะเกิดขึ้นเมื่อป้ อนความร้อนเข้าทางด้านร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริ ค
ํ าโดย
และควบคุ มให้ อุณหภูมิตา้ นเย็นของเทอร์ โมอิเล็ก ทริ ค มี ค่ าต่ากว่
อาจจะใช้ฮีทซิ งค์ (Heatsink) เป็ นตัวระบายความร้อน (อุณหภูมิทางด้าน
ร้ อนของเทอร์ โมอิ เล็ก ทริ คต้องสู งกว่าอุ ณหภู มิท างด้านเย็น ) ซึ่ งจะเกิ ด
ความแตกต่างของอุณหภูมิ เมื่อนาภาระทางไฟฟ้ ามาต่อกับเทอร์ โมอิเล็กทริ ค จะเกิ ดกระแสไฟฟ้ าไหลจากสารกึ่ งตัวนาชนิ ด p-type ไปยังสารกึ่ ง
ตัวนาชนิ ด n-type ลักษณะการเชื่ อมต่อของสารกึ่งตัวนาชนิด n-type และ
p-type จะมีลกั ษณะการต่อเป็ นคู่ๆ แบบอนุ กรมและแบบขนาน โดยหาก
ต้อ งการใช้งานทางด้านไฟฟ้ าก็ น ามาต่ อ เป็ นแบบอนุ ก รมหรื อ ขนาน
เพื่อให้ได้ ขนาดของพลังงานไฟฟ้ าที่เหมาะสมตามความต้องการ

เย็น เมื่อมีการจ่ายไฟฟ้ าและมีอุปกรณ์ ระบายความร้ อนหรื อระบายความ
เย็นที่เหมาะสมแล้วก็จะได้ความร้อนหรื อความเย็นตามต้องการ

3. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ในการสร้ างโต๊ ะ แช่ ไวน์ น้ ั น จะต้อ งมี ก ารศึ ก ษาข้อ มู ล และ
ปั จจัยต่างๆที่เกี่ ยวข้องเพื่อนามาใช้ในการสร้ างดังนั้นจึ งจาเป็ นที่ จะต้อง
วางแผนการทางานอย่างมีข้ นั ตอนที่เหมาะสมและให้ความสาคัญกับการ
วางแผนเป็ นอย่างมากเพื่อให้การทางานของโต๊ะแช่ไวน์ในส่ วนต่างๆของ
เครื่ องนั้นทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

3.1 การออกแบบโปรงแกรมในการควบคุมอุณหภูมิ
เริ่มต้ น

รับค่ าอุณหภูมิ

อุณหภูมิ 12 องศา

ควบคุมสัญญาณPWMที่ส่งไปยังแผ่น Peltier
แผ่น Peltier

แสดงค่ าอุณหภูมิ

สิ้ นสุ ด

รู ปที่ 1 เทอร์โมอิเล็กทริ คโมดูล
เทอร์โมอิเล็กทริ คโมดูลนอกจากผลิตไฟฟ้ าแล้วยังสามารถท า
ให้ เกิ ด อุณ หภูมิร้อนและเย็น ได้ โดยการป้ อนไฟฟ้ าเข้าไปยังเทอร์ โมอิ
เล็กทริ ค โมดูลจะทาให้เกิดความร้ อนด้านหนึ่ งและความเย็นอีก ด้านหนึ่ ง
อุ ณ หภู มิ ค วามเย็น จะเย็น หรื อ ร้ อ นอยู่ไ ด้ ใ นระยะเวลานานจะต้อ งมี
อุปกรณ์ระบายความร้ อนหรื อ ระบายความเย็น ให้ แก่ ด้านร้ อนหรื อด้าน

รู ปที่ 2 การออกแบบโปรแกรมในการควบคุมอุณหภูมิ
ในงานวิจยั นี้ จะมีจะทาการวัดอุณหภูมิภายในถังแช่ ดว้ ยเซนเซอร์ วดั โดย
จะมี ก ารออกแบบและเขี ยนโค้ด ค าสั่งเพื่ อจะน ามาใช้ในการวิ เคราะห์
อุณหภูมิให้ ออกมาเป็ นค่ าและเข้าสู ้โปรแกรมอาดู โน่ เพื่ อสั่งให้ ควบคุ ม
สัญญาณPWMที่จะส่ งไปยังแผ่น Peltier
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3.2 การออกแบบส่ วนของตัวถังแช่ ไวน์

จากรู ปที่ 5 ลักษณะของโต๊ะแช่ไวน์น้ นั มีขนาดที่พอดีกบั การ
ใช้งานทั้วไปไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่เพราะทางผูจ้ ดั ทาคานึ งที่การนาไปใช้
งานจริ งจึงออกแบบมาเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวกที่การใช้งาน
ให้ได้มากที่สุด

รู ปที่ 3 การออกแบบโดยรวมของตัวถังแช่ไวน์
จากรู ปที่ 3 ลักษณะของตัวถังแช่ไวน์จะมีขนาดพอดีสามารถ
ใส่ยกเข้าออกได้ง่ายและยังสะดวกต่อการบารุ งรักษาเพราะทางผูจ้ ดั ทาได้
ออกแบบให้สะดวกต่อการใช่งาน

รู ปที่ 6 การออกแบบส่ วนของวงจรควบคุมอุณหภูมิ
จากรู ป ที่ 6 เป็ นการออกแบบวงจรควบคุ ม อุ ณ หภู มิ โดยมี
บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นหัวใจหนัก ทางผูจ้ ดั ทาเลื อกใช้เป็ น
Arduino Mega2560 และบอร์ ด ควบคุ ม การท างานของแผ่น Peltier นั้น
ผู้จ ัด ท าใช้ บ อร์ ด IBT-2 H-bridge module ที่ ส ามารถควบคุ ม สั ญ ญาณ
PWMได้ในการใช้งาน
รูปที่ 4 การออกแบบช่องใส่ แผ่น Peltier

3.3 ชิ้นงานจริงหลังจากการออกแบบ

จากรู ปที่ 4 ลัก ษณะของช่ องใส่ แ ผ่น Peltier นั้น ทางผูจ้ ดั ท า
ออกแบบมาให้พอดีกบั ตัวแผ่นและยังออกแบบมาให้ดึงประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานออกมาให้ดีที่สุดและกันความร้อนจากภายนอกเข้าไปยังในกล่องด้

รู ปที่ 5 การออกแบบส่ วนของตัวโต๊ะแช่ไวน์

รู ปที่ 7 โต๊ะควบคุมอุณหภูมิของขวดไวน์อตั โนมัติ
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ตารางที่ 1 ตารางผลการทดสอบแช่ขวดไวน์ 1 ขวด

รูปที่ 8 ภายในช่องแช่ขวดไวน์

ช่วงเวลา

จานวน
ขวด

Boxtemp
(C)

Outsidetemp
(C)

0 min
0-5 min
5-10 min
10-15min
15-20min
20-30min
30 minขึ้นไป

1
1
1
1
1
1
1

32.63
27.56
21.81
15.64
12.92
12.78
12.56

31.69
31.73
32.21
32.56
33.12
33.25
33.35

การทางานของ
Peltier
(%)
100
100
75
50
25
25
25

ตารางที่ 2 ตารางผลการทดสอบแช่ขวดไวน์ 2 ขวด

รูปที่ 9 ภายในโต๊ะควบคุมอุณหภูมิของขวดไวน์อตั โนมัติ

4. ผลการทดสอบ
ในส่ วนนี้ จะกล่ าวถึ ง การทดสอบและด าเนิ น งานของวิ จ ัย
รวมถึ งการทดสอบประสิ ท ธิ ภาพของอุป กรณ์ ต่างๆ เพื่ อให้ เป็ นไปตาม
ขอบเขตที่กาหนด โดยการทดสอบว่าโต๊ะแช่ ไวน์สามารถแช่ ไวน์ขนาด
750ml ได้2ขวดพร้อมกับทาความเย็นได้ไม่ต่ากว่า12องศาและแผ่นPeltier
ทาได้ประสิ ทธิ ภาพโดยจะมีการวิเคราะห์ ปัญหาต่างๆของโครงงานชิ้ นนี้
เพื่อทาการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป

5.สรุปผลการทดสอบ
ซึ่ งจากการทดลองสามารถสรุ ปได้ว่าโต๊ะแช่ไวน์ สามารถใช้
งานได้ใกล้เคียงตามขอบเขตที่ กาหนดไว้ ซึ่ งอยู่ในระดับที่ น่าพอใจและ
ยอมรับได้ และในการใช้งานจริ งอาจเกิดความคลาดเคลื่ อนบ้าง เนื่ องจาก
สภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันหรื อ อายุการใช้งานของอุปกรณ์บาง
ชนิดมีประสิ ทธิภาพต่าลงตามอายุการใช้งาน

ช่วงเวลา

จานวน
ขวด

Boxtemp
(C)

Outsidetemp
(C)

0 min
0-5 min
5-10 min
10-15 min
15-20 min
20-30 min
>30 min

2
2
2
2
2
2
2

33.12
30.56
27.78
22.13
16.56
12.98
12.23

31.56
31.66
32.54
33.68
34.21
34.98
35.25

การทางานของ
Peltier
(%)
100
100
100
75
50
25
25
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ น าเสนอวิธีก ารแปลงวงจรกรองความถี่ พาสซี ฟ
บันได(Ladder)ให้ เ ป็ นวงจรกรอง Gm-C โครงสร้ างมาตรฐานและให้
ใช้ได้ใน วงจรกรองความถี่ อนั ดับห้าโครงสร้ างทางเลื อก Gm-C บันได
ปลายคู่ สองด้าน ด้วยการประมาณค่าแบบบัตเตอร์ เวริ ต (Butterworth)
จากผลการจาลองการทางานพบว่าวงจรกรอง Gm-C โครงสร้างทางเลือก
ที่นาเสนอมีผลตอบสนองทรานเซี้ ยนต์ และมีความเป็ นเชิ งเส้นดีกว่าวงจร
กรอง Gm-C โครงสร้ างมาตรฐาน ขณะเดี ยวกันมี ผลตอบสนองความถี่
สัญญาณรบกวน และการบริ โภคกาลังงานที่เท่ากัน

วงจรกรองความถี่เป็ นวงจรหนึ่ งที่มีความสาคัญมากถูกนามา
ประยุกต์ใช้งานหลากหลาย เช่ น การประมวลผลสัญญาณเสี ยงและภาพ
ระบบการวัด เครื่ องมื อวัด ระบบการอ่ านแถบแม่ เ หล็ ก และระบบการ
สื่ อสารโทรคมนาคม[1] การกรองความถี่ (Filter) คือ การเลือกความถี่ซ่ ึ ง
ยอมให้ สั ญ ญาณความถี่ ที่ ก าหนดผ่ า นได้ แ ละลดทอนสั ญ ญาณ
นอกเหนื อจากความถี่ ที่กาหนด ซึ่ งปกติ สัญญาณดังกล่ าวอยู่ในรู ปแบบ
ของแรงดันสามารถแบ่งประเภทของวงจรกรองความถี่ได้เป็ น 2 ประเภท
คือ วงจรกรองความถี่แบบพาสซีฟ (Passive Filter) และวงจรกรองความถี่
แบบแอกทีฟ[2] (Active Filter) วงจรกรองความถี่แบบพาสซีฟ อาร์ แอล
ซีสามารถต่อเป็ นวงจรกรองแบบบันได(Ladder)ดังรู ปที่ 1

คาสาคัญ : วงจรกรองพาสซีฟ, วงจรกรองบันไดปลายคู่สองด้าน, จีเอ็ม-ซี
, ซี-มอส

Abstract
This paper presents how to convert passive ladder filter
circuits ( Ladder) into Gm- C filter circuits. Standard structures and
available in Fifth frequency filter circuit, alternative structure Gm- C,
double-sided double ladder By Butterworth Approximation Based on the
simulation results, found that the Gm- C filter circuit, the proposed
alternative structure has a transient response. And has a better linearity
than the Gm-C filter circuit. The standard structure At the same time,
there is a frequency response to interference. And consuming the same
power.
Keywords : passive filter, fully-differential Ladder filter, Gm-C, CMOS
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รู ปที่ 1 วงจรกรองพาสซี ฟต้นแบบ
อย่างไรก็ตาม วงจรกรองความถี่ แบบพาสซี พยังมีขอ้ จากัดใน
การสร้ างเป็ นวงจรรวมเนื่ องจากใช้พ้ืนที่ มากทาให้วงจรรวม(Integrated
Circuit)มี ข นาดใหญ่ บริ โ ภคก าลัง งานสู ง เนื่ อ งจากมี อุ ป กรณ์ จ าพวก
ขดลวด และมีการสู ญเสี ยสัญญาณเนื่ องจากไม่สามารถขยายสัญญาณเพื่อ
ชดเชยการลดทอนของสัญญาณได้ จึงไม่เป็ นที่นิยมในการนาวงจรกรอง
แบบพาสซี ฟมาต่อเป็ นวงจรกรองแบบบันได เมื่อเร็ วๆ นี้ มีการนาเสนอ
วงจรกรองพาสซี ฟต้นแบบดัดแปลงเพื่อให้ใช้ได้ในวงจรกรองแบบแอก
ทีฟ[3]-[6] ของ Transconductor-C หรื อ เรี ยกอีกอย่าง คือ Gm-C ดังรู ปที่
2 และรู ปที่ 3 ตามลาดับ
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รูปที่ 2 วงจรกรอง Gm-C บันไดปลายเดี่ยว
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รูปที่ 3 วงจรกรอง Gm-C บันไดปลายคู่

2. การสั ง เคราะห์ ว งจรกรอง Gm-C ด้ ว ยวิ ธี แ ทนอุ ป กรณ์
(Element substitution)
การสังเคราะห์วงจรกรอง Gm-C อันดับสูงที่สะดวกและได้รับ
ความนิ ยมอย่างสู ง คือ วิธีแทนอุปกรณ์ ซึ่ งทาได้โดยการแทนที่อุปกรณ์
ในวงจรกรองพาสซี ฟ ต้นแบบด้วยอุปกรณ์ ตวั แปลงความนาและตัวเก็บ
ประจุ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้โครงสร้างวงจรกรอง Gm-C ที่มีความไว(sensitivity)
ต่าเรานิ ยมนาวงจรกรองพาสซี ฟบันได แบบความต้านทานปลายสองฝั่ง
มาเป็ นต้นแบบในการแปลงวงจรกรอง Gm-C บันได’ (ladder-based GmC filter) [13]
1

การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อก (Analog Integrated Circuit)
โดยทัว่ ไปนิ ยมใช้โครงสร้ างแบบปลายคู่ ส องด้าน (Fully Differential :
FD) มากกว่าโครงสร้ างแบบปลายเดี่ ยว (Single –ended : SE) ในรู ปที่ 4
เนื่ องจากวงจรแบบปลายคู่มีการสวิงของสัญญาณสู งกว่า มี ระดับความ
เพี้ยนต่ากว่า สามารถลดสัญญาณรบกวนและความแปรปรวนของระดับ
ไฟเลี้ ยงได้ดีกว่าวงจรแบบปลายเดี่ ยว ซึ่ งในวงจรกรองแบบปลายคู่สอง
ด้า น นั้ นสั ญ ญาณที่ เ ราสนใจเป็ นหลัก คื อ สั ญ ญาณในโหมดผลต่ า ง
(Differential-Mode : DM) ในปั จจุบนั วงจรกรอง Gm-C แบบปลายคู่สอง
ด้านจะถูกออกแบบให้ขาอินพุต(+) และ (-) ของทรานส์คอนดักเตอร์ แต่
ละตัวถูกเชื่ อมต่อกับแรงดันจากฝั่งตรงกันข้ามของโครงสร้ างที่ มีความ
สมมาตร [7] – [12] ในรู ปที่ 3 ในกรณี น้ ี แรงดันที่ ตกคร่ อมขาอิ นพุตทั้ง
สองของทรานส์คอนดักเตอร์ จะมีการสวิงสู งทาให้ทรานส์คอนดักเตอร์
สร้ างกระแสเอาต์พุตโหมดผลต่างที่มีความเพี้ยนมากกว่ากรณี ที่แรงดัน
อินพุตมีการสวิงต่า
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รูปที่ 4 แผ่นภาพบล็อกวงจรแบบ SE และ FD

R

จากรู ปที่ 4 เราสามารถแสดงสมการเอาต์พตุ ของวงจรแบบ SE และ FD
ดังนี้
VOut  GmVin

(1)

และ
VOd  Gmd (Vin  Vin )

V out

(2)

(Passive Element)

-G

7

V out


(SE)

(FD)

รู ปที่ 5 การแทนที่อุปกรณ์พาสซีฟ(Passive Element) ให้เป็ นวงจร
กรอง Gm-C แบบ SE และ แบบ FD
ในรู ปที่ 1 วงจรกรองพาสซี ฟต้นแบบสามารถแทนที่ ให้เป็ น
วงจรกรอง Gm-C แบบ SE ในรู ป ที่ 2 และ FD ในรู ปที่ 3 ด้วยวิธี ก าร
แทนที่ในรู ปที่ 5
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3. วงจรกรอง Gm-C บันได
VDD

รู ปที่ 2 แสดงวงจรกรอง Gm-C บันไดปลายเดี่ยวอันดับห้าเรา
สามารถวาดวงจรโครงสร้ างทางเลือกใหม่ให้ชดั เจนขึ้นดังรู ปที่ 6 ล่าง

M1

Vin

Vin1

2

V in

3

1

2

5

4

C3

L2

C1

3

4

5

V in

7

L4

C3

L2

C1

M6

V out

C5

C5

M4

Vout

M5

Vout

I SS  20 A

7

6

L4

M 2 M3

10 A

M7

รู ปที่ 8 โครงสร้างภายในของวงจรกรอง Gm-C บันได
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6

ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ ในการออกแบบวงจร
Parameters
Supply

รูปที่ 6 วงจรกรอง Gm-C แบบ SE โครงสร้างมาตรฐานและโครงสร้างที่
นาเสนอ
เราสามารถแปลงวงจรกรอง Gm-C แบบ SE ในรู ปที่ 6 ด้วย
วิธีการในรู ปที่ 5 ให้เป็ นวงจรกรอง Gm-C แบบ FD ในรู ปที่ 7 ดังต่อไปนี้
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รูปที่ 7 วงจรกรอง Gm-C แบบ FD บันไดอันดับห้า รู ปบนโครงสร้าง
มาตรฐานและรู ปล่างโครงสร้างที่นาเสนอ

5. ผลจาลองการทางาน
ในรู ปที่ 9 แสดงการเปรี ยบเทียบผลการจาลองผลตอบสนอง
ความถี่ (frequency response) ของวงจรโครงสร้างมาตรฐานในรู ปที่ 7 บน
และโครงสร้างที่นาเสนอในรู ปที่ 7 ล่าง จากรู ปดังกล่าวเราพบว่าทั้งสอง
วงจรมีผลการตอบสนองความถี่ที่เหมือนกัน
0

4. การจาลองการทางาน

20

GAIN(dB)

ในการจาลองการทางานวงจรกรองในรู ป ที่ 7 เราใช้วงจรคู่
ร่ วมซอร์ ส (Source coupled pair) ในรู ปที่ 8 เป็ นอุปกรณ์ทรานส์คอนดัก
เตอร์ และใช้แ บบจาลองของมอสเฟตภายใต้เทคโนโลยี่ก ารผลิ ต 0.18
ไมครอน รู ป ที่ 9 – 13 แสดงผลการจ าลองการท างานของวงจรเมื่ อ
ออกแบบให้วงจรมีผลตอบสนองแบบบัตเตอร์เวริ ต (Butterworth) และมี
แบนด์วิดธ์เท่ากับ 10MHz ส่ งผลให้วงจรมี สัญญาณรบกวนรวม (Total
noise output) เท่ า กับ 86.59 μVrms และการบริ โภคก าลัง งานเท่ า กับ
3.58mW
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รู ปที่ 9 ผลตอบสนองทางความถี่
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รูปที่ 10 ผลตอบสนองทรานเชี ยนต์ของวงจร โดยกาหนดให้อินพุตเป็ น
สัญญาณซายน์มีขนาด 0.1Vp-p ที่ความถี่ 1 kHz
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รูปที่ 11 ผลตอบสนองทรานเชี ยนต์ของวงจร โดยกาหนดให้อินพุตเป็ น
สัญญาณซายน์มีขนาด 0.5Vp-p ที่ความถี่ 1 kHz
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รู ปที่ 13 ผลของการวัดหาค่า THD ที่ความถี่ 10 kHz

บทความนี้ ได้นาเสนอโครงสร้างทางเลือกใหม่ของวงจรกรอง
Gm-C บัน ไดแบบ FD ซึ่ งมี จ านวนอุ ป กรณ์ เ ท่ า กับ วงจรกรอง Gm-C
โครงสร้ างมาตรฐานแต่มีการเชื่ อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่แตกต่างกันจาก
ผลจาลองการทางานที่แสดงในหัวข้อที่แล้วพบว่าวงจรกรองGm-C บันได
โครงสร้ างทางเลื อกที่นาเสนอมีความเป็ นเชิ งเส้นที่ดีกว่าวงจรกรอง GmC บันไดโครงสร้างมาตรฐาน ที่เป็ น เช่ น นี้ เนื่ องจากวงจรกรอง Gm-C ที่
นาเสนอได้ถูกออกแบบเพื่อให้แรงดันที่ปรากฎที่ขาอินพุต (+) และ (-)
ของทรานส์ คอนดักเตอร์ แต่ละตัวเป็ นสัญญาณเฟสเดี่ ยวกันซึ่ งส่ งผลให้
แรงดันอินพุตผลต่างของทรานส์คอนดักเตอร์ มีค่าต่า นอกจากนี้ เราพบว่า
วงจรกรอง Gm-C บัน ไดโครงสร้ า งทางเลื อ กใหม่ แ ละโครงสร้ า ง
มาตรฐานมีผลตอบสนองความถี่ สัญญาณรบกวน และการบริ โภคกาลัง
งานเท่ากัน
7. กิตติกรรมประกาศ
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อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่สนับสนุ นงบประมาณ
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รูปที่ 12 ผลตอบสนองทรานเชียนต์ของวงจร โดยกาหนดให้อินพุตเป็ น
สัญญาณซายน์มีขนาด 1Vp-p ที่ความถี่ 1 kHz
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Optical Communication Test Kit Add/drop and Amplifier Devices
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บทความนีมีวตั ถุประสงค์เพือสร้างชุดทดลองการสื อสารเส้น
ใยแก้วนําแสงผ่านอุปกรณ์เพิมลดและแยกสัญญาณ เนื องจากไม่มีชุดการ
ทดลองเพื อจะสาธิ ต การทํา งานที ราคาถู กและง่ า ยต่ อ การผลิ ต ทํา ให้
ผูใ้ ช้งานจริ งที ไม่เ ข้าใจในการใช้อุปกรณ์ต อ้ งเสี ยเวลาและค่า ใช้จ่ายอยู่
บ่ อ ยครั ง โดยชุ ด การทดลองภายในประกอบด้ ว ย ภาคส่ ง ซึ งจะใช้
เลเซอร์ไดโอด (FP –laser Diode) จํานวนสามตัว เป็ นตัวกําเนิ ดแสง มี
คลืนแสงสามความยาวคลื น 850, 1310 และ 1550 นาโนเมตร, ภาครับจะ
ใช้โฟโต้ไดโอด (PIN Photodiode) จํานวน 3 ตัวเป็ นตัว รับแสงในย่าน
ดังกล่าว ชุดทดลองเพิมลดและรวมแยกสัญญาณแสง จะใช้หลักการของ
อุป กรณ์ดัง ต่อไปนี : คัปเปลอร์ ทาํ หน้าที รวมและแยกแสง, ไฟเบอร์
แบรกก์เ กรตติ ง (FBG) ทํา หน้า ที กรองแสง และตัว ไหลเวี ย นแสง
(Circulator) ทํา หน้า ที หมุน เวี ย นแสง โดยภายในชุ ด ทดลองเราจะใช้
เครื องมือวัดกําลังทางแสง (OTDR) ในการทดสอบค่ากําลังแสงในย่าน
ต่างๆว่า ตรงตามทีออกแบบหรื อไม่ ซึ งผลการทดลองพบว่า ชุดทดลอง
เพิมลดและรวมแยกสัญญาณแสงให้คา่ ทีใกล้เคียงกับทฤษฎี
คําสําคัญ: Optical communication, Circulator, Laser diode, Photodiode,
FBG, OTDR

Abstract

The objective of this project is to create an optical
communication system through our “Optical Communication Test Kit
via Add/drop and Amplifier Devices”. Because there is no experimental
Test Kit to demonstrate a work with low-cost and easy for
manufacturing, this makes the on-site users, who do not understand the
use of device, waste their time and expenses. Test kit consists of a
transmitter (using a laser diode (FP-laser diode)) as a light source with
three wavelengths of 850, 1310, 1550 nm, a receiver (using a
photodiode (PIN Photodiode)), fiber Couplers (used to combines and
splits light), Fiber Bragg Grating (FBG) (used to filter the light) and a
3-port optical circulator acting as a light circulator. In the kit, the
Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) is used to measure the
optical power to validate whether the optical power is the same as
designed or not. The results show they are related to the theory.

1. บทนํา

จากทีคณะผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การศึกษาชุ ดการทดลองส่งสัญญาณ
แสงย่า นความยาวคลื น 850, 1310และ 1550 นาโนเมตร โดยการ
มัล ติ เ พล็ก ซ์ แ บบแบ่ ง ความยาวคลื น ซึ งได้รั บ ต้น แบบมาจากชุ ด การ
ทดลอง [1-3] เป็ นชุดการทดลองสัญญาณแสง Fiber Optic ซึ งชุ ดการ
ทดลองดังกล่าวมีการทดลองต่างๆอาทิเช่น การทดลองการลดทอนทีเกิด
ภายในเส้นใยนําแสง, การทดลองการอธิ บายลักษณะของเลเซอร์ ไดโอด,
การทดลองการอธิบายลักษณะของโฟโต้ไดโอด และการส่งคลื นแสงด้วย
การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลืน เป็ นต้น โดยได้รับการสนับสนุน
จากบริ ษทั แมริ โกลด์เ ทคโนโลยีส์ จํา กัด เนื องจากทางบริ ษทั ประสบ
ปั ญ หาในขันตอนก่ อ นการส่ ง มอบเครื องมื อวัด ให้ แก่ ลู ก ค้า ซึ งได้แ ก่
บริ ษทั ผูผ้ ลิตโรงงานสายการผลิ ต และสถานศึกษาโดยปั ญหาดังกล่าวคือ
ก่อนการส่ งมอบเครื องมือให้แก่สถานประกอบการ ทางบริ ษทั จะต้องทํา
การทดสอบ เครื องมือวัดและอธิ บายการใช้งานในเบืองต้นให้แก่ลูกค้า
ซึงในขันตอนนี จะทําได้เพี ยงอธิ บายหลักการใช้งานเครื องมือวัด ระบบ
การทํางานของเครื องและฟั งก์ชนต่
ั างๆของเครื องมือวัดเท่านัน แต่จะไม่
สามารถทีจะทดสอบการใช้งานจริ งได้ เนื องจากไม่มีชุดการทดลองเพือ
จะสาธิ ตการทํางานทําให้ผใู ้ ช้งานจริ งทีไม่เข้าใจในการใช้อุปกรณ์ทาํ ให้
จะต้องสอบถามขอคําแนะนําในการใช้งานอุปกรณ์หลังการส่ งมอบแล้ว
อยู่บ่อยครั ง ซึ งที ม วิศวกรของบริ ษทั ต้องคอยให้ค าํ แนะนําการใช้ง าน
จะต้องเดิ นทางไปพบลูกค้า บ่อยขึนทํา ให้เสี ยเวลาและค่า ใช้จ่า ยในการ
เดิ นทาง จากที กล่ า วมาข้างต้น บริ ษทั ได้ท าํ การสร้ า งชุ ด การทดลองส่ ง
สัญญาณแสงย่านความยาวคลืน 850, 1310 และ 1550 นาโนเมตรโดยการ
มัลติเพล็กซ์ แบบแบ่งความยาวคลืน [3] เพือช่วยในการอธิ บายทําความ
เข้าใจกับลูกค้า แต่ชุดการทดลองยังไม่ครอบคลุมการทดลองในเรื องของ
การทดลองเพิมลดสัญญาณแสง และการทดลองรวมแยกสัญญาณแสง ทํา
ให้ค ณะผูจ้ ัดทําเล็ง เห็ นถึง สิ งที จะสามารถพัฒนาต่อยอดได้ของชุด การ
ทดลองนี โดยชุด การทดลองจะเกี ยวกับ การสื อสารใยแก้วนํา แสงผ่า น
อุปกรณ์เพิมลดและแยกสัญญาณ (Optical Communication Test Kit via
Add/drop and Amplifier Devices) ซึ งได้ตน้ แบบมาจากชุดการทดลอง
Light Runner โดยชุด การทดลองทีได้จดั ทํานัน มีการทดลองต่างๆอาทิ
เช่น ลักษณะการทํางานของ FBG และ Circulator, ลักษณะการทํางาน
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ของคัปเปลอร์ , การเพิ มและแบ่ งช่ อ งสัญญาณแสง และการรวมแยก
สัญญาณแสง เป็ นต้น ชุดการทดลองทีผูจ้ ดั ทําได้จดั ทําขึนนันสามารถใช้
งานประกอบกับเครื องมือวัดทางแสง เช่น เครื องวิเคราะห์สเปกตรัมทาง
แสง (Optical Spectrum Analyzer: OSA) และ (Optical Time Domain
Reflectometer: OTDR) ได้เช่นกัน

2. งานวิจยั ทีเกียวข้ อง

ในการจัด ทํา ชุ ด ทดลองการสื อสารเส้ น ใยแก้ว นํา แสงผ่า น
อุปกรณ์เพิมลด และแยกสัญญาณนัน ทางคณะผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การศึกษาชุด
การทดลอง[1-3] ซึงการรับส่งสัญญาณแสงผ่านโครงข่ายการสื อสารผ่าน
เส้น ใยแก้วนํา แสงที อาศัยเทคนิ ค WDM นัน ต้องการอุปกรณ์ประเภท
แพสซิ ฟและแอกทิฟจํานวนมากเพือทีจะรวม กระจาย ไอโซเลตและขยาย
กํา ลั ง แสงที ความยาวคลื นต่ า งกัน ซึ งคุ ณ ลั ก ษณะที สํ า คัญ ของการ
มัลติเพล็กซ์ แบบ WDM นอกเหนือจากการใช้ค่าความยาวคลื นจํานวน
มากในการเพิ มความจุและเพิ มความยืด หยุ่น ให้ แก่ ระบบแล้ว การใช้
อุปกรณ์ในการกําหนดเส้นทางโดยใช้คา่ ความยาวคลืนเป็ นอีกวิธีการหนึง
ทีดีและเหมาะสมในการใช้งาน โดยสามารถใช้ตวั มัลติเพล็กซ์เพิมและลด
ช่ องสัญญาณแสงในการนํา ค่าความยาวคลื นกลับมาใช้ง านใหม่ได้โดย
[4, 5] จะเห็นว่าชุดการทดลองทีกล่าวมายังไม่ครอบคลุมลักษณะทีสําคัญ
ของ WDM ทําให้คณะผูจ้ ดั ทําเล็งเห็นถึงสิงทีจะสามารถพัฒนาต่อยอดได้
ของชุดการทดลองนี โดยชุดการทดลองทีจัดทําจะเกียวกับการสื อสารใย
แก้วนํา แสงผ่า นอุปกรณ์เพิมลด และแยกสัญญาณได้ตน้ แบบมาจากชุ ด
การทดลอง [5] ทําให้คณะผูจ้ ดั ทําได้นาํ มาประยุกต์เป็ นการทดลองต่างๆ
อาทิ เ ช่ น ศึ ก ษาลัก ษณะการทํา งานของไฟเบอร์ แ บรกก์เ กรตติ ง ตัว
ไหลเวียนแสงและคัปเปลอร์, การเพิมและแบ่งสัญญาณแสงด้วยไฟเบอร์
แบรกก์เกรตติงและตัวไหลเวียนแสง, การรวมสัญญาณแสงด้วยตัวรวม
แสง และการแยกสัญญาณแสงด้วยตัวแยกแสง ซึ งอุปกรณ์แพสซิ ฟและ
แอกทิฟทีใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย คัปเปลอร์ทีสร้างขึนจากเส้นใย
แก้วนํา แสง ทํา หน้า ที รวมสัญญาณแสงจากเส้น ใยแก้วอิ น พุต และแยก
สัญญาณแสงเหล่า นันไปยังเอาท์พุ ต ซึ งคุณลักษณะการคัปปลิงของคัป
เปลอร์ เส้นใยนํา แสงมีการตอบสนองอัตราการคัปปลิงต่อความยาวคลื น
ต่า งๆไม่เ ท่ า กัน เมื อป้ อนแสงที มีความยาวคลื นต่า งๆแก่ พ อร์ ต อิ น พุ ต
ของคัปเปลอร์ แสงทีออกทีละปลายเอาท์พตุ ทีแสงคัปปลิงมาจะมีค่าความ
เข้มแสงของความยาวคลืนต่างๆไม่เท่ากัน แม้ป้อนอินพุตเท่ากัน แบรกก์
เกรตติงทําจากเส้นใยแก้ว หรื อ Fiber Bragg Grating (FBG) เป็ นอุปกรณ์
ทีสําคัญตัวหนึ งในระบบ WDM สํา หรับ การรวมและแยกค่าความยาว
คลืนแต่ละค่า โครงสร้างพืนฐานเหมือนฟั นปลามีคุณสมบัติสะท้อนแสง
หรื อส่งผ่านแสงในทิศทางทีแน่นอนขึนกับค่าความยาวคลืน เนื องจากตัว
Circulator เป็ นอุปกรณ์ช่วย FBG ในการกรองสัญญาณแสง แสงที มีความ
ยาวคลืนตรง กับ FBG จะทําให้สะท้อนกลับ แสงทีจะสะท้อนกลับนี จะ
ไม่ มี พ อร์ ต ขาออก จึ ง จํา เป็ นต้อ งมี อุ ป กรณ์ Circulator เข้า ช่ วยซึ งมี
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คุ ณสมบัติ เ ป็ นตัว หมุ น เวี ยนแสง เมื อนํา มาประกอบกัน จะได้ Optical
Add/Drop Multiplexer (OADM) เป็ นอุปกรณ์พาสซี พที มีสูญเสี ยตําและ
ไม่ตอ้ งการแหล่งจ่ายไฟใดๆ ทําหน้าทีให้สถานี ในระบบสื อสารสามารถ
รับ (DROP) และเพิม(ADD)ข้อมูลแสงเฉพาะช่องสัญญาณทีต้องการ และ
ส่ ง ข้อมูลไปยัง ปลายทางในช่ องสัญ ญาณที กํา หนดโดย [5] ดัง นันการ
ทดลองต่า งๆที จัด ทํา ขึ นเป็ นการทดลองเพื อศึ กษาทฤษฎีล ักษณะการ
ทํางานของอุป กรณ์แต่ละตัว ในแต่ละการทดลอง จากนันนําอุป กรณ์มา
เชื อมต่อกัน เป็ นการสาธิ ตการเพิ มแบ่งและแยกสัญญาณแสงในสถานี
สื อสารเส้น ใยแก้ว นํา แสง เพือศึ ก ษาการทํา งานร่ วมกันโดยนําผลที ได้
แปลงเป็ นกราฟความสัมพันธ์ โดยการทดลองเหล่านี จะสามารถเพิมความ
หลากหลายในการใช้งาน รวมถึงนําเสนอคุณลักษณะทีสําคัญของ WDM
ได้มากขึน

3. วิธีการดําเนินงาน

วัต ถุ ป ระสงค์ของการจัด ทํา การทดลองนี เพื อที จะอธิ บ ายถึ ง ทฤษฎี ที
นํา มาใช้โดยผ่า นการปฏิ บัติ โดยผูจ้ ัด ทํา ได้อ อกแบบทังหมด 6 การ
ทดลองดังนี
3.1 การทดลองศึ กษาลักษณะการทํางานของไฟเบอร์แบรกก์เ กรตติ ง
(Fiber Bragg Grating: FBG)

รูปที 1 หลักการทํางานของไฟเบอร์แบรกก์เกรตติง
จากหลักการในรู ปที 1 นํา ไปสู่การทดลองแสดงหลักการทํางานของไฟ
เบอร์ แบรกก์เกรตติ ง รวมถึง คํานวณค่าการสะท้อนของไฟเบอร์ แบรกก์
เกรตติง โดยจะทําการต่ออุปกรณ์ตามรู ปที 2
รูปที 2 บล็อกไดอะแกรมการทดลองที 1
3.2 การทดลองศึ ก ษาลั ก ษณะการทํ า งานของตัว ไหลเวี ย นแสง
(Circulator)

รูปที 3 หลักการทํางานของตัวไหลเวียนแสง
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จากหลักการในรู ปที 3 นําไปสู่ การทดลองแสดงหลักการทํางานของตัว
ไหลเวียนแสง รวมถึงคํานวณการสู ญเสี ยแทรกสอด และสัญญาณแทรก
ข้ามในตัวไหลเวียนแสง โดยจะทําการต่ออุปกรณ์ตามรู ปที 4

รูปที 9 หลักการทํางานของ Optical Add/Drop Multiplexer (OADM)

รูปที 5 หลักการทํางานของคัปเปอร์ขนาด 2×2

จากหลักการในรู ปที 9 นําไปสู่การทดลองแสดงหลักการทํางานเพิม แบ่ง
และส่ งผ่านสัญญาณแสงด้วยตัวไหลเวียนแสงและไฟเบอร์แบรกก์เกรต
ติง โดยการทดลองเพิ มช่องสัญญาณแสงจะทําการวัดกําลังแสงก่อนผ่าน
การ ADD และหลังผ่านการ ADD ซึ งป้ อนคูเ่ ลเซอร์ ไดโอด 1310-1550
nm เป็ นการทดลองย่ อยแรก แล้ว สลับ ตํา แหน่ ง การ ADD เป็ น
เลเซอร์ ไดโอด 1310-1550nm เป็ นการทดลองย่อยที สอง แล้วนํา มาดู
ความสั ม พัน ธ์ ข องกํา ลัง แสงอิ น พุ ต และเอาท์พุต หลัง ผ่า นการ ADD
สามารถทําการต่ออุปกรณ์ได้ตามรู ปที 10

รูปที 6 หลักการทํางานของคัปเปอร์ขนาด 1×2

รูปที 10 บล็อกไดอะแกรมการทดลองที 4.1

จากหลักการในรู ปที 5 และ 6 นํา ไปสู่การทดลองแสดงหลักการทํางาน
ของคัปเปลอร์ และหาอัตราส่ วนการแบ่งกําลังแสงของคัปเปลอร์ รวมทัง
มีการคํานวณการสู ญ เสี ยแทรกสอด การสู ญเสี ย ส่ วนเกิน และสัญญาณ
แทรกข้ามในคัปเปลอร์ โดยใช้อุปกรณ์คปั เปอร์ ขนาด 2x2 และขนาด 1x2
ในการทดลองต่ออุปกรณ์ตามรู ปที 7 และ 8

และในส่ วนการทดลองแบ่ ง และส่ งผ่า นช่องสั ญญาณแสงจะทําการวัด
แสงที ผ่านการ DROP ออกมาจากขา 3 ของ Circulatorแล้วเปรี ยบเที ยบ
กับกําลังแสงทีส่งผ่านขา 2 ของ FBGในย่านความยาวคลืน 1550 nm การ
ต่ออุปกรณ์ตามรู ปที 11

รูปที 4บล็อกไดอะแกรมการทดลองที 2
3.3 การทดลองศึกษาลักษณะการทํางานของคัปเปลอร์ (Coupler)

รูปที 7 บล็อกไดอะแกรมการทดลองที 3.1

รูปที 8 บล็อกไดอะแกรมการทดลองที 3.2
3.4 การทดลองการเพิมและแบ่งสัญญาณแสงด้วยไฟเบอร์แบรกก์เกรต
ติงและตัวไหลเวียนแสง (Optical Adding & Dropping using Fiber
Bragg Grating and Circulator)

รูปที 11บล็อกไดอะแกรมการทดลองที 4.2

รูปที 12หลักการทํางานรวมแสงของคัปเปอร์ขนาด 2×2
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3.5 การทดลองการรวมสัญญาณแสงด้ว ยตัวรวมสัญญาณแสง (Optical
Combining using a Combiner)
จากหลักการในรู ปที 12 นําไปสู่ การทดลองแสดงหลักการทํางานของตัว
รวมสัญญาณแสง โดยการทดลองเป็ นการวัดกําลังแสงก่อนผ่านการรวม
และหลังผ่านการรวมของคู่เลเซอร์ไดโอด 1310-1550 nm ทังขา 1 และ 2
ของ Coupler (Combiner) ซึ งอัต ราส่ ว นการแบ่ง กํา ลัง แสงที ถู ก รวม
ระหว่างช่องขาเข้า และขาออกคือ 50%:50% หรื อประมาณ -3 dB แล้ว
นํา มาดูความสัมพันธ์ของกําลังแสงอินพุตและเอาท์พุต หลังผ่านการรวม
สามารถทําการทดลองโดยต่ออุปกรณ์ตามรู ปที 13
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รูปที 17 ชุดการทดลองจะเกียวกับการสื อสารเส้นใยแก้วนําแสงผ่าน
อุปกรณ์เพิมลดและแยกสัญญาณ

สรุป
รูปที 13 บล็อกไดอะแกรมการทดลองที 5
3.6 การทดลอง การแยกสัญ ญาณแสงด้วยตัวแยกสัญญาญแสง (Optical
Splitting using a Splitter)

ชุดการทดลองการสื อสารเส้นใยแก้วนําแสง ผ่านอุปกรณ์เพิมลดและแยก
สัญญาณ (Optical Communication Test Kit via Add/drop and Amplifier
Devices) ถูกสร้างขึนเป็ นผลสําเร็จ โดยผลการทดลองทีได้นนทางผู
ั
จ้ ดั ทํา
ได้ทาํ การทดสอบกับบุคคลที ไม่เคยใช้ชุดทดลอง และไม่รู้เนือหาของการ
ทดลอง เมื อมาทํา การทดสอบก่อน และหลังใช้ชุดทดลอง ผลทีได้คือ ผู ้
ทดลองมีความเข้าใจเนือหามากขึน

เอกสารอ้างอิง
รูปที 14 หลักการทํางานรวมและแยกแสงของคัปเปอร์
ขนาด 2×2 และ 1x2
จากหลักการในรู ปที 14 นําไปสู่การทดลองแสดงหลักการทํางานของการ
แยกสั ญ ญาณแสงด้ ว ยตัว แยกสั ญ ญาณแสง โดยจะนํา อุ ป กรณ์ ร วม
สัญญาณแสงต่อเข้ากับอุป กรณ์ แยกสัญญาณแสง โดยการวัด กําลังแสง
ก่อนผ่านการแยกและหลังผ่านการแยกของคู่เลเซอร์ ไดโอด 1310-1550
nm ทังขา 1และขา 2 ของ Coupler (Splitter) ซึ งอัตราส่วนการแบ่งกําลัง
แสงทีถูกแยกระหว่างช่องขาเข้าและขาออกคือ 25%:25% หรื อประมาณ 6 dB แล้วนํามาดูความสัมพันธ์ของกําลังแสงอินพุตและเอาท์พุตหลังผ่าน
การแยก สามารถทําการทดลองโดยต่ออุปกรณ์ตามรู ปที 15

รูปที 15 บล็อกไดอะแกรมการทดลองที 6

[1] วิท วัส สิ ฏฐกุล จิ รกิ ตติ เตรี ยมสกุล และ ปรี ชา เกิ ด เจริ ญ . (2560). ชุดสาธิ ตการ
จําลองเหตุการณ์ผิดปกติบนสายใยแก้วนําแสง.การประชุมวิชาการ งานวิจ ยั และพัฒนา
เชิ งประยุกต์ ครังที 9
[2] สิ ทธิ กร ภู่สกุล ไพศาลนครศรี และ ชาตรี ชมพิกุล. (2555.).ชุดสาธิ ตการส่ งสัญญาณ
ภาพผ่ า นเส้ น ใยแก้ว นํา แสงด้ว ยเทคนิ ค การมัล ติ เ พล็ ก ซ์เ ชิ ง แสง. ปริ ญญานิ พ นธ์
อุ ต สาหกรรมศาสตรบัณ ฑิ ตสาขาวิ ช าเทคโนโลยี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( โทรคมนาคม )
ภาควิ ช าเทคโนโลยี วิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
[3] จิรกิตติ เตรี ยมสกุล และปรี ชา เกิ ดเจริ ญ . “ชุดการทดลองส่ งสัญญาณแสงย่านความ
ยาวคลืน 850,1310 และ 1550นาโนเมตรโดยการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลืน.”
ปริ ญ ญานิ พนธ์ปริ ญ ญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยีอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
(โทรคมนาคม) ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ, 2560.
[4] วิทวัส สิ ฏฐกุล, การสือสารผ่านเส้นใยนําแสง, 1st ed. ประเทศไทย, สํานักพิมพ์ ซี เอ็ด
ยูเคชัน, 2560
[5] EquiScientific - Photonics. (2016). Fiber OpticCommunications Bench Top
Integrated ModularLaboratory Experiments Kit for University Students [ออนไลน์].
เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก : https://www.linkedin.com/pulse/fibre-optic- communicationslaboratory-experiments-kit-photonics. (วันทีสื บค้นข้อมูล : 2 กรกฎาคม 2561)

เพือความสะดวกวงจรดังกล่าวจะถูกบรรจุอยูภ่ ายในชุดสาธิ ตการส่ง
สัญญาณดิจิตอลทีถูกมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งทางเวลา ดังรูปที 17

11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นและประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน”

บทความวิจยั
476

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
11th ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand

การวัดค่ าความชื้นในดินด้ วยอุปกรณ์ ราสเบอร์ รี่พายและไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266
สาหรับการพัฒนานวัตกรรมเกษตรกรรมอัจฉริยะต้ นทุนต่า
Soil Moisture Measurement by using Raspberry Pi and ESP8266 Microcontroller
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บทคัดย่ อ
ปั จ จุบ ัน มี ก ารใช้งานเทคโนโลยีอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละระบบ
สารสนเทศในการทาเกษตรกรรมฟาร์ มแม่นยาเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากช่ วย
ให้ผดู้ ูแลฟาร์ มสามารถเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ ว หนึ่ งใน
ระบบที่ถูกนามาประยุกต์ใช้งานมากที่สุด คือ การวัดค่าความชื้ นในดิ น
เพื่อประโยชน์ในการบริ ห ารจัดการน้ าในฟาร์ มเกษตรกรรม อย่างไรก็
ตาม อุ ป กรณ์ ที่ น ามาใช้จะต้อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภาพและต้น ทุ น ต่ า ใน
บทความนี้ นาเสนอหลักการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ ราสเบอร์ รี่พายและ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 สาหรับทาหน้าที่ ประมวลผลข้อมูลค่า
ความชื้ น ดิ น โดยอุ ป กรณ์ ราสเบอร์ รี่พ ายสามารถออกแบบให้ รองรั บ
ปริ มาณการเชื่ อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 ได้มากกว่า 10
ตั ว พร้ อ มกั น ได้ และยัง สามารถเชื่ อมต่ อ เข้ า กั บ ระบบเครื อข่ า ย
อินเทอร์เน็ตได้ทนั ที ผลการทดลองพบว่าการทางานระหว่างอุปกรณ์ราส
เบอร์ รี่พายและไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 สามารถประมวลผลข้อ
มูลค่าความชื้นในดินได้อย่างรวดเร็ ว และสามารถบันทึกข้อมูลได้ทุก ๆ 1
วินาที ประโยชน์ที่ได้รับ คือ สามารถนาไปพัฒนาเป็ นอุปกรณ์ตน้ แบบ
สาหรับชุดวัดค่าความชื้นในดินต้นทุนต่าได้
ค าส าคั ญ : การวัด ค่ า ค วามชื้ น ใน ดิ น , อุ ป ก รณ์ ราส เบ อร์ รี่ พ าย,
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266, นวัตกรรมเกษตรกรรม
อัจฉริ ยะ

Abstract
Currently, electronic devices and information systems are
increasingly used in a precision farming agriculture. Due to their help to
the farmer is feasible understanding and easily access the data. One of
the most popular systems is soil moisture measurement, where the
application to manage the tree watering in agricultural farm. However,
the electronic devices as used their must be efficient and low-cost. This

paper presents an applying of Raspberry Pi and microcontroller
ESP8266 for the data processing of soil moisture. By using the
Raspberry Pi can design to support the connecting of microcontroller
ESP8266 as more than 10 devices as simultaneously and also to connect
toward internet as suddenly. As the result found that the functional
procedure of Raspberry Pi and microcontroller ESP8266 can process
the soil moisture data as rapidly, and recorded every one second. The
benefit of this study is to develop a low-cost soil moisture measurement
as prototyping.
Keywords: Soil moisture measurement, Raspberry Pi, microcontroller
ESP8266, smart agricultural innovation.

1. บทนา
เกษตรกรรมอั จ ฉริ ยะเป็ นการท าเกษตรกรรมด้ ว ยน า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็ นเครื่ องมื อ เพื่อให้เกิ ดความ
สะดวกและง่ายต่อการบริ ห ารจัดการ โดยสามารถประมวลผลได้อย่าง
รวดเร็ วและถู กต้องแม่นยา มี การใช้งานทรั พยากรที่ มีอยู่อย่างคุม้ ค่าเพื่ อ
เพิ่มปริ มาณและคุณภาพของสิ นค้าผลผลิ ต ช่วยลดต้นทุนการผลิ ต มีความ
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคและสิ่ งแวดล้อมนาไปสู่ การแข่งขันในระดับสากล
ได้ การทางานของเกษตรกรรมอัจฉริ ยะจะต้องประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ดังนี้ คือ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล เช่ น ข้อมูลของดิ น-น้ า ข้อมูลของแสง
ข้อมูลของอากาศ ข้อมู ลก่อน-หลังการเก็บเกี่ ยว ข้อมูลการตลาด เป็ นต้น
2. การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล คื อ การใช้แ บบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ม าช่ ว ย
คาดการณ์ขอ้ มูลล่วงหน้า 3. การประมวลผลข้อมูล คือ อุปกรณ์ที่นามาใช้
จะต้องมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการประมวลผลที่ แม่ น ยาและถู ก ต้อง 4. การ
ดาเนิ นการตามแผนงาน 5. การประเมิน ผล ดังนั้น การท าเกษตรกรรม
อัจฉริ ยะจาเป็ นต้องประกอบด้วย 5 ขั้นตอนเหล่านี้ จึงจะทาให้ระบบการ
ทางานมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
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เทคโนโลยีแ ห่ ง สรรพสิ่ ง หรื อ Internet of Things (IoT) ถู ก
พัฒนาบนพื้นฐานของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และสารสนเทศสาหรับ
ประยุก ต์น ามาใช้ใ นงานเกษตรกรรมเพื่ อ ตรวจวัด ข้อ มู ล ความชื้ น ดิ น
ปริ มาณแสงแดด อุณ หภู มิ ระบบฐานข้อมู ล พื ช และระบบให้ น้ า ปรั บ
ปริ มาณแสงแดด และปรับ อุณ หภูมิ ที่เหมาะสม หรื อที่ เรี ยกว่า เกษตร
แม่นยา (Precision Faming) [1-4] ในงานวิจยั หลากหลายได้ประยุกต์ใช้
งานบอร์ด IoT มาทาหน้าที่รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ แล้วทาการประมวลผล
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 เป็ นบอร์ ด IoT ตัวหนึ่ งที่ ก าลังได้รับ
ความนิ ยมเป็ นอย่างสู ง เนื่ องจากมีขนาดเล็กและราคาถูก หรื อเรี ยกอีกชื่ อ
ว่า NodeMCU EPS8266 จัดว่าอยูใ่ นแพล็ตฟอร์มเดียวกับอุปกรณ์อาร์ ดูโน่
โดยภายในจะมีโปรแกรมจัดการและมี ภาษาที่ใช้ควบคุม แอพพลิ เคชัน
ทางการเกษตรได้มีการนามาใช้เพื่อควบคุมวาลว์น้ า ความชื้ นในดิ น และ
อุ ณ หภู มิ ซึ่ งสามารถควบคุ ม และประมวลผลข้ อ มู ล ได้ เ ป็ นอย่ า งดี
นอกเหนือจากนี้ อุปกรณ์ IoT อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิ ยมนามาใช้เป็ น
คอมพิวเตอร์ ประมวลผลขนาดเล็ก คือ ราสเบอร์ รี่พาย โดยได้มีการนามา
ประยุกต์ใช้ในงานระบบน้ าหยดส าหรับ แปลงเกษตร และการตรวจจับ
คุณภาพของดิน [5]
ในบทความนี้ นาเสนอการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ราสเบอร์ รี่
พายและไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 เพื่อมาพัฒนาเป็ นชุ ดอุปกรณ์
วัดค่าความชื้ นดิ นสาหรับนวัตกรรมเกษตรกรรมอัจฉริ ยะต้นทุนต่า โดย
อุปกรณ์ราสเบอร์ รี่พายสามารถออกแบบให้รองรับปริ มาณการเชื่ อมต่อ
กับไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 ได้มากกว่า 10 ตัวพร้ อมกันได้ และ
ยังสามารถเชื่ อมต่อเข้ากับ ระบบเครื อข่ายอิ น เทอร์ เน็ ตได้ทนั ที ทั้งนี้ ผล
การทดลองพบว่ า การท างานระหว่ า งอุ ป กรณ์ ร าสเบอร์ รี่ พายและ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 สามารถประมวลผลข้อมูลค่าความชื้ น
ในดินได้อย่างรวดเร็ ว และสามารถบันทึกข้อมูลได้ทุก ๆ 1 วินาที

ประการ คื อ ระดับความชื้ นของดิ น และความเข้มข้นของไอออนในน้ า
หากความเข้มข้นของไอออนในน้ าคงที่ ความต้านทานไฟฟ้ าของดิ นจะ
ขึ้นอยูก่ บั ระดับความชื้ นดิ นเพียงอย่างเดี ยว เครื่ องมือวัดความชื้นในดิ นที่
เรี ยกว่าแท่ งวัด ความต้านทานประกอบด้วยแท่ งวัส ดุ พรุ น ขนาดเท่ากับ
กล่ องไม้ขี ด ไฟ ซึ่ งมี ข้ วั ไฟฟ้ าอยู่ 2 ขั้ว ฝั งอยู่ภายในและมี ส ายไฟฟ้ าต่ อ
ออกมาภายนอก หลักการทางานเมื่อฝังแท่งวัสดุในดิ นที่ช้ื น น้ าในดินจะ
ไหลเข้ามาในแท่งวัสดุ และทาให้ความต้านทานของแท่งวัสดุลดลง โดย
หลักการสมดุลของการไหลจะเกิดขึ้นเมื่อศักย์วสั ดุพ้นื ในวัสดุพรุ นเท่ากับ
ศักย์วสั ดุ พ้ืนในดิ น อย่างไรก็ตาม ศักย์วสั ดุพ้ืนของดิ นชนิ ดหนึ่ งจะแปร
ผันโดยตรงกับระดับความชื้ นของดิน ซึ่ งจะเป็ นลักษณะเฉพาะตัวของดิ น
แต่ ล ะชนิ ด ดังนั้ น ความต้านทานไฟฟ้ าจะแปรผัน โดยตรงกับ ระดับ
ความชื้ นดิ น โดยเมื่อความชื้นของดินสู งขึ้นความต้านทานไฟฟ้ าของวัสดุ
พรุ นจะลดลง อุปกรณ์ การวัดค่าความชื้ นชนิ ดนี้ จะได้รับความนิ ยมมาก
ที่สุดเพราะมีตน้ ทุนต่า
3. การใช้เทนซิ โอมิ เตอร์ (Tensiometer) เป็ นการวัดศัก ย์ของ
น้ ารายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารอ้างอิงที่ [6]
4. เครื่ องวัดความชื้ นด้วยนิ วตรอน (Neutron moisture gauge)
รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารอ้างอิงที่ [7]

2.2 บอร์ ดราสเบอร์ รี่พาย
ในงานวิ จ ัย นี้ ได้ ใ ช้ บ อร์ ด ราสเบอร์ รี่ พายโมเดล B ใช้ ชิ พ
BCM2835 ของ Broadcom ในตระกูล Application processor ของบริ ษทั
ARM บนสถาปัตยกรรม ARM11 ที่มีความเร็ วในการทางาน CPU เท่ากับ
700 MHz ประมวลผลกราฟฟิ กด้วย VideoCore IV และมี หน่ วยความจา
หลักขนาด 512 MB ดังแสดงในรู ปที่ 1

2. ทฤษฎีและหลักการทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การวัดค่ าความชื้นของดิน
หลักการวัดค่าความชื้นในดินสามารถแบ่งออกเป็ น 4 วิธี คือ
1. วิธีการวัดโดยน้ าหนัก (Gravimetric method) เป็ นวิธีที่นิยม
ทัว่ ไปโดยการเก็บตัวอย่างดินเพือ่ หาน้ าหนักดินเปี ยก จากนั้นนาไปอบใน
ตู้ที่ อุ ณ หภู มิ 105o-110o C จนกระทั่ง น้ าหนั ก ของดิ น คงที่ ซึ่ งสามารถ
คานวณเป็ นร้อยละของความชื้ น ดังสมการที่ (1)
soil wet -soil dry
soil moisture (%) =
100
soil dry

(1)

2. การใช้แ ท่ งวัด ความต้านทานไฟฟ้ า (Electrical resistance
block) ความต้านทานของกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านดิ น จะชื้ นกับ ปั จจัย 2

รู ปที่ 1 บอร์ดราสเบอร์รี่พายที่นามาใช้งาน

2.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266
อุ ป กรณ์ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 ท างานบนชิ พ
ESP8266 WiFi SoC จากบริ ษัท Espressif มาพร้ อ มกับ Fireware ที่ ใ ช้
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ภาษา Lua เป็ นหลัก สามารถควบคุ มและสั่งการผ่านโปรแกรม Arduino
IDE บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 จะใช้ไฟเลี้ ยงที่ 3.3 โวลต์
ขนาดกระแสไฟฟ้ าไม่เกิ น 800 มิลลิ แอมป์ มีหน่ วยความจาภายในขนาด
32 MB สามารถรับส่ งสัญญาณไร้สายได้ไกลถึง 200 เมตร ดังแสดงในรู ป
ที่ 2 และจานวนขา Pinout ของอุปกรณ์ในรู ปที่ 3 ตามลาดับ

เซ็ น เซอร์ วดั ความชื้ น ในดิ น เมื่ อ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 รั บ
ข้อมู ล มาจะส่ งข้อ มู ล เหล่ านั้น ผ่านสั ญ ญาณเครื อข่ ายอิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ
แสดงสถานะของความชื้ นในดินผ่านหน้าจอแอพพลิเคชัน ทั้งนี้ ระบบชุ ด
วัดความชื้ นดิ นจะใช้พลังงานหลักจากแผงโซล่ าเซลล์ขนาด 3.5 วัตต์ ที่
แรงดัน 6 โวลต์ จ่ ายผ่านให้ ก ับ ชุ ดแบตเตอร์ รี่ ข นาด 3.7 โวลต์เพื่ อจ่าย
กระแสไฟฟ้ าให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ และเซ็นเซอร์ วดั ความชื้ นดิ น โดย
ข้อมูลที่ส่งผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจะสามารถแสดงค่าได้ทุก ๆ 5 วินาที
แบบ Real-time

รูปที่ 2 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 เวอร์ ชน่ั v3

รู ปที่ 4 ไดอะแกรมการทางานของชุดวัดความชื้นในดิน

รูปที่ 3 Pinout ของไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266

3. การออกแบบระบบวัดความชื้นในดิน
การออกแบบชุ ดระบบวัดค่าความชื้ นในดิ นจะประกอบด้วย
ส่วนสาคัญทั้งหมด 6 ส่ วน คือ
1. แผงโซล่าเซลล์ขนาดกาลังงาน 3.5 วัตต์ แรงดันที่ 6 โวลต์
2. วงจรชารจ์แบตเตอร์ รี่
3. แบตเตอร์รี่ขนาด 3.7 โวลต์
4. ไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่ น ESP8266 v3
5. เซ็นเซอร์ วดั ความชื้นชนิดแบบ Capacitive
6. บอร์ดราสเบอร์รี่พายโมเดล B
โดยแสดงบล็ อกไดอะแกรมดังรู ป ที่ 4 หลัก การท างาน คื อ
อุป กรณ์ ราสเบอร์ รี่พายจะท าหน้าที่ ค อยเชื่ อมต่ อสัญญาณอิ น เทอร์ เน็ ต
ให้กบั อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 โดยที่รับข้อมูลมาจากชุด

รู ปที่ 5 โปรแกรมการทางานในการเก็บข้อมูลค่าความชื้นในดิน

11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน”

บทความวิจยั
479

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
11th ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand

3.1 โปรแกรมการทางาน
การท างานจะตั้ งค่ า ให้ อุ ป กรณ์ ไ มโครคอนโทรลเลอร์
ESP8266 สแกนหาสั ญ ญาณ WiFi จากบอร์ ด ราสเบอร์ รี่ พ ายทุ ก ๆ 10
วินาที เมื่อทาการเชื่ อมต่อเรี ยบร้ อยแล้วบอร์ ดราสเบอร์ รี่พายจะทาหน้าที่
เสมือนคอมพิวเตอร์ เครื่ องแม่ข่าย (Server) ควบคุมข้อมูลส่ งผ่านเครื อข่าย
ไปยังฐานข้อมูล ที่ ออกแบบไว้ ในรู ปที่ 5 แสดงตัวอย่างโปรแกรมการ
ท างานที่ ใ ช้ ใ นการออกแบบจะแบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นค าสั่ ง ให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 เชื่ อมต่อกับบอร์ ดราสเบอร์ รี่พาย และ
ส่วนของคาสั่งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 ประมวลผลข้อมูลจาก
เซ็ นเซอร์ วดั ความชื้ น ดิ น โดยจะแสดงผลเป็ น 5 ระดับ ได้แ ก่ 0 – 18 %
(ชารุ ด หมายถึ ง อุ ปกรณ์ ระหว่างเซ็ นเซอร์ แ ละไมโครคอนโทรลเลอร์
ESP8266 ไม่ ได้เชื่ อมต่ อ กัน ) 19 % – 45 % (อากาศ หมายถึ ง เซ็ น เซอร์
ไม่ ไ ด้ ปั กลงดิ น ) 46 % - 59 % (ดิ น แล้ ง ) 60 % - 79 % (ดิ น ชื้ น) และ
มากกว่า 80 % ขึ้นไป (ดินเปี ยก)

ออกแบบได้พฒั นาชุดวัดความชื้ นในดิ นในราคาประหยัดที่ประกอบด้วย
แผงโซล่ าเซลล์ ข นาด 3.5 วัต ต์ แรงดัน ขนาด 6 โวลต์ ชุ ด วงจรชาร์ จ
แบตเตอร์ รี่ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 และเซ็นเซอร์ วดั ความชื้ น
ดิน รวมถึ งการใช้งานบอร์ ดราสเบอร์ รี่พายเป็ นเสมื อนเครื่ องแม่ข่ายที่ มี
ราคาถู กมากกว่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบปกติหลายเท่าตัวมากมา
ทาหน้าที่ค วบคุ มเครื อข่ายอิ น เทอร์ เน็ ต ประโยชน์ ที่ ได้รับ คื อ สามารถ
พัฒ นาเป็ นอุป กรณ์ ต้น แบบนวัต กรรมทางการเกษตรบนพื้ น ฐานของ
เกษตรกรรมอัจฉริ ยะได้

4. กิตติกรรมประกาศ
ผู้เ ขี ย นขอขอบคุ ณ สถาบั น วิ จ ัย สั ต ว์ใ นภู มิ ภ าคเขตร้ อ น
มหาวิทยาลัยรามคาแหง จังหวัดสุ โขทัย ที่สนับสนุ นเงินทุนสาหรับการ
ศึกษาวิจยั ให้โครงการนี้ ให้สามารถดาเนิ นการสาเร็ จลุล่วงได้เป็ นอย่างดี

เอกสารอ้ างอิง

รูปที่ 6 สถานที่และการติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ทดสอบ

4. ผลการทดสอบ
ในการทดสอบได้ดาเนิ นการ ณ สถานที่ สถาบันวิจยั สัตว์ใน
ภูมิภาคเขตร้ อน มหาวิทยาลัยรามคาแหง จังหวัดสุ โขทัย โดยได้ทาการ
ทดสอบการวัดค่าความชื่ นในแปลงหญ้ารู ซี่ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 50
เมตร ดังแสดงแผนภาพถ่ ายดาวเที ยมในรู ป ที่ 6 และติ ด ตั้งจ านวนชุ ด
เซ็นเซอร์ท้งั หมด 15 จุด โดยเซ็นเซอร์ จะมีระยะห่ างกันประมาณ 10 เมตร
ตามแนวของระบบให้น้ าในแปลงหญ้ารู ซี่ และการใช้โดรนติดตั้งอุปกรณ์
ราสเบอร์ รี่พายเพื่อกระจายสัญญาณ WiFi บิ นเก็บข้อมูลที่ความสู งระดับ
5 เมตร จากผลการทดสอบพบว่ าข้อ มู ล สามารถแสดงสถานะระดับ
เปอร์เซ็นต์ความชื้นในดินได้อย่างอัตโนมัติ โดยข้อมูลจะถูกอัพเดทเข้ามา
ใหม่ในฐานข้อมูลทุก ๆ 5 วินาที ซึ่งเป็ นการรายงานผลแบบ Real-time

5. บทสรุป
บทความนี้ได้นาเสนอการพัฒนาอุปกรณ์วดั ค่าความชื้ นในดิ น
สาหรับนามาใช้ในงานเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยี IoT ได้แก่ อุปกรณ์
บอร์ ด ราสเบอร์ รี่ พายและไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 ในการ
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บทคัดย่ อ
บทความนี้นาเสนอการพัฒนาและทดสอบ แอปพลิเคชันเพื่อเช็ค
ราคารั บซื้ อข้าวเปลื อกของโรงสี ข ้าว แบ่ งการท างานออกเป็ น 2 ส่ วนคื อ
ส่ วนของเว็บ ในสิ ทธิ์ ของผูด้ ูแลระบบ สามารถจัดการสิ ทธิ์ ในการใช้งาน
และจัด การข้อ มู ล ประเภทและความชื้ น ของข้าวเปลื อ ก ในสิ ท ธิ์ ของ
เจ้าหน้าที่ สามารถอัพเดทราคารับซื้ อข้าวเปลื อก ในส่ วนของแอปพลิ เค
ชันในสิ ทธิ์ ของสมาชิ ก สามารถเช็คราคารับซื้ อข้าวเปลื อกของโรงสี ขา้ ว
ได้ โดยแอปพลิเคชันพัฒนาด้วย IONIC Framework
จากผลการทดลอง ระบบสามารถเช็ คราคารั บซื้ อข้าวเปลื อก
ได้โดยจะเรี ยงลาดับจากความคุม้ ค่ามากที่สุดไปถึ งน้อยที่สุด และผลการ
ทดสอบจากผูใ้ ช้งานระบบแอปพลิ เคชัน จานวน 20 คน พบว่า ในส่ วน
ของระบบแอปพลิ เคชัน ผลการทดสอบความพึ งพอใจผูใ้ ช้งาน พบว่า
สมาชิ ก จานวน 10 คน มี ความพึ งพอใจอยู่ในระดับมาก คิ ดเป็ นร้ อยละ
80.54 ในส่วนของเว็บ จานวน 10 คน พบว่า ผูด้ ูแลระบบ จานวน 5 คน มี
ความพึ ง พอใจอยู่ใ นระดั บ มาก คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 84.89 และกลุ่ ม ของ
เจ้าหน้าที่ จานวน 5 คน มี ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คิ ดเป็ นร้ อยละ
83.56
คาสาคัญ: แอปพลิเคชัน, รับซื้อข้าวเปลือก, เช็คราคา

Abstract
The article describes a development and experiment. The
applications to check the purchase price of rice mill paddy to divide the
work into 2 parts: the web part in the administrator's rights can manage
the right to use and manage the type and moisture data of the paddy. In
the rights of the staff can update the purchase price of paddy In the part
of the application in the member's rights Can check the purchase price
of paddy rice mill of rice mill By application developed by IONIC
Framework.

The results is system can check the purchase price of paddy
by sorting out the highest value to the least and test results from 20
users of the application system. Found that in the application system
User satisfaction test results. Found that 10 members were satisfied at a
high level Accounted for 80.54 percent. In the web, 10 people found
that 5 administrators were satisfied at a high level. 84.89 percent. And a
group of 5 staff members were satisfied at a high level Accounted for
83.56 percent.
Keywords: Application, Purchase of paddy, Check the price

1. บทนา
ในปั จจุบนั โรงสี ขา้ วเป็ นสถานที่สีขา้ วเปลือกให้เป็ นข้าวสาร
ด้วยเครื่ องจักร [1] เพื่อนาไปบรรจุถุงขายทั้งภายในประเทศและส่ งออก
ไปยังต่างประเทศ ทาให้เจ้าของโรงสี ขา้ วรับซื้ อข้าวเปลื อกจากชาวนาเพื่อ
ส่ ง ออกและท าก าไร เจ้า ของโรงสี ข้า วสามารถก าหนดราคารั บ ซื้ อ
ข้าวเปลื อ กได้ตามที่ ต้องการและในบางครั้งกดราคารั บ ซื้ อข้าวเปลื อก
เพื่ อให้ได้กาไรมากขึ้น โรงสี ขา้ วแต่ละแห่ งรั บซื้ อข้าวเปลื อกในราคาที่
แตกต่ างกัน อี ก ทั้งชาวนาไม่ รู้ราคารั บ ซื้ อ ข้าวเปลื อกของโรงสี แ ต่ ล ะ
สถานที่ หากมี ฐานข้อมูลในการรั บซื้ อข้าวเปลื อกจากโรงสี ขา้ วหลายๆ
แห่ ง จะทาให้ชาวนามีตวั เลือกในการขายข้าวเปลือกมากขึ้น

2. ทฤษฎีและหลักการทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความเป็ นมาของโรงสีข้าว
ย้อนอดี ตกลับไปในปี พ.ศ.2521 ในคาปรารภของ “หนังสื อ
อนุ สรณ์ของสมาคมโรงสี ขา้ วไทย-ฉบับปฐมฤกษ์” มีขอ้ ความตอนหนึ่ ง
ระบุวา่ “ชาวนากับผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมโรงสี ขา้ วเป็ นของคู่กนั และถื อ
ว่าชาวนาเป็ นผูท้ ี่มีความสาคัญต่อผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมโรงสี ขา้ วอย่าง
ยิ่ง ถ้ าไม่ มี ช าวนา ก็ ไ ม่ ส ามารถมี ผู ้ป ระกอบการโรงสี ได้ ดังนั้น เมื่ อ
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สามารถตั้งสมาคมโรงสี ขา้ วไทย ก็ได้พยายามหาทางเสนอแนะต่อรัฐบาล
ให้เห็น ทางเลือกที่เห็นว่าดีที่สุด ในกรรมวิธีประกอบธุ รกิ จค้าข้าว อันจะ
ส่งดีต่อชาวนา และเป็ นธรรมแก่ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายตามสมควร
ด้วยเหตุผลอันสาคัญยิ่งของการพัฒนากระบวนการผลิต และ
ค้าข้าวของประเทศ อัน จะเอื้ อประโยชน์ ต่อทั้งชาวนา และผูป้ ระกอบ
อุตสาหกรรมโรงสี ขา้ วดังกล่าว ได้กลายเป็ นแรงบันดาลใจสาคัญให้กบั
นายเจริ ญ อุ่นอนันต์ เจ้าของ และผูจ้ ดั การ หจก.โรงสี กิ จวัฒนา 1-2 ต.
เพนียด อ.โคกสาโรง จ.ลพบุรี ดาริ ที่จะจัดตั้งสมาคมโรงสี ขา้ วไทยขึ้นเป็ น
ครั้งแรกในปี 2521
แนวดาริ ด ังกล่ าวสอดคล้องกับ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จโรงสี ห ลาย
ท่านที่ มีสายตามองเห็ น การณ์ ไกลเห็ น ว่า สภาพเศรษฐกิ จทางการเมื อง
และกลไกการบริ หารธุรกิจเกี่ยวกับการค้าข้าวของประเทศไทยในปั จจุบนั
นี้ มีปัญหาสลับซับซ้อน ซึ่ งมีแนวโน้มเป็ นผลให้ผปู ้ ระกอบกิ จการโรงสี
ข้าวทั้งหลายทั้งปวง จาเป็ นต้องรวมผนึ กก าลังกัน เพื่ อประโยชน์ แห่ ง
ความอยูร่ อดของผูป้ ระกอบการโรงสี ขา้ วเอง และเพื่อหวังผลประโยชน์
ให้แก่ เกษตรกร ชาวนา ผูผ้ ลิ ตข้าวทั้งประเทศในด้านการขายข้าวให้ ได้
ราคาดีเท่าที่ควร [2]

2.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
“แอนดรอยด์แอปพลิ เคชันจัดเส้ นทางการท่องเที่ ยวสถานที่
สาคัญในจังหวัดเพชรบูรณ์ ” เป็ นแอปพลิ เคชัน จัดเส้นทางการท่องเที่ ยว
โดยประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว คิดเป็ น 8.6 เปอร์ เซ็นต์ ของจีดี
พี ในปี พ.ศ. 2557 และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีรายได้ 5,356 ล้านบาท จาก
การท่ องเที่ ยวในปี พ.ศ.2556 ดังนั้น การท่ องเที่ ยวจึ งเป็ นกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่การวางแผนการเดิ นทางเป็ น
ขั้นตอนที่ ใช้เวลามากสาหรับนักท่องเที่ยว ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่รู้จกั กันในชื่ อ
ปั ญหาการเดินทางของเซลล์แมน บทความนี้ จึงนาเสนอ วิธีการสาหรั บ
การวางแผนการเดินทางอัตโนมัติตามประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว โดย
ได้ทาการสารวจข้อมูลตาแหน่ งของ สถานที่ ท่องเที่ ยวจาก Google Maps
และการลงพื้นที่ สารวจของผูว้ ิจยั จากนั้น ทาการแก้ปัญหาการเดิ น ทาง
ของเซลล์แมน เพื่อหาเส้นทางการเดิ นทางที่ส้ นั ที่สุดสาหรับนักท่องเที่ยว
โดยใช้อลั กอริ ทึมเนี ยร์ เรสเนเบอร์ แอปพลิ เคชันที่พฒั นาขึ้นสามารถช่วย
อานวยความสะดวกให้กบั นักท่องเที่ ยวในการจัดเส้นทางการ ท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยให้นักท่องเที่ ยวจานวน 10 คน ทดลองใช้
แอพพลิเคชัน ผลการ ทดลองมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ในระดับดี [3]

3. การออกแบบโครงสร้ างของระบบ
โครงการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเช็คราคารับซื้ อ
ข้าวเปลือกของโรงสี ขา้ ว ประกอบด้วยระบบการทางาน 3 ส่วนคือ
1. แอปพลิเคชัน (Frontend)

2. เว็บแอปพลิเคชัน (Backtend)
3. Google Map API

Frontend
Rest API
Google Map
API

Server
Backend

รู ปที่ 1 โครงสร้างแอปพลิเคชัน
จากรู ปที่ 1 แอปพลิ เคชัน (Frontend) จะทาหน้าที่ ในการดึ ง
ข้อมูล พิ ก ัด GPS ของผูใ้ ช้งานและประเภทของราคาข้าวเปลื อกที่ เลื อก
แล้วส่ งไปยัง Rest API ซึ่งเป็ นเว็บเซอร์ วิสและทาหน้าที่เป็ นส่ วนกลางใน
การบริ ห ารจัดการข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ ยนข้อมูลในแต่ละส่ วนการทางาน
Backend ทาหน้าที่ ใ นการประมวลผลข้อมู ล โดยจะรับ ข้อมูล ที่ ได้จาก
Frontend ที่ส่งเข้ามาเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขของการร้องขอใช้บริ การ แล้ว
ทาการดึงข้อมูลจากเซิ ฟเวอร์ ผา่ นการให้บริ การของเว็บเซอร์ วิสจากนั้นจะ
ทาการส่ งข้อมูลพิกดั ระหว่างผูใ้ ช้งานและโรงสี ขา้ วที่ได้รับไปที่ Google
Map API เพื่อทาการคานวณระยะทางระหว่างผูใ้ ช้และโรงสี ขา้ วในแต่ละ
แห่ ง เมื่ อ ได้ร ะยะทางแล้ว Backend จะท าการประมวลผลว่าการขาย
ข้า วเปลื อ กให้ โ รงสี ใดคุ ้ม ค่ า มากที่ สุ ด 10 ล าดั บ เมื่ อ ได้ ข ้อ มู ล แล้ ว
Backend จะทาการส่ งข้อมูลไปยัง Frontend ผ่านเว็บเซอร์ วิสเพื่อแสดงผล
ข้อมูลให้ผใู ้ ช้งาน ได้รับรู ้ และเพื่อเป็ นตัวเลือกในการช่วยตัดสิ นใจในการ
ขายข้าวเปลือก

4. การทดลอง
ในการพัฒนาแอปพลิ เคชันเพื่อเช็คราคารับซื้อข้าวเปลื อกของ
โรงสี ขา้ วในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทาการทดสอบการ
ใช้งานระบบการทางานของเว็บและแอปพลิเคชัน

4.1 การทางานส่ วนของแอปพลิเคชัน
การพัฒนาระบบแอปพลิ เคชันเพื่อเช็คราคารับซื้ อข้าวเปลื อก
ของโรงสี ข ้าวในเขตอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด อุ บ ลราชธานี เพื่ อ เป็ นการ
ทดสอบการทางานของแอปพลิเคชัน ได้ทาการทดสอบการใช้งานระบบ
ของแอปพลิเคชัน ดังนี้
4.1.1 การเข้ าสู่ ระบบของแอปพลิเคชั น มีข้ นั ตอนการทางาน
ดังนี้
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รูปที่ 2 การทางานการเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชัน

รู ปที่ 4 หน้าแสดงราคารับซื้ อข้าวเปลือก 10 แห่ ง

จากรู ปที่ 2 อธิ บายถึ งการทางานของการเข้าสู่ ระบบ สามารถ
ใช้งานได้ 2 รู ปแบบ คือ สมาชิ ก สามารถกรอก Username Password เข้า
สู่ระบบเพื่อใช้งานเมนูต่าง ๆ ในสิ ทธิ์ของสมาชิ ก
4.1.2 หน้ าราคารับซื้อข้ าวเปลือกของแอปพลิเคชัน มีข้ นั ตอนการ
ทางานดังนี้

จากรู ปที่ 4 หน้าแสดงราคารับซื้ อข้าวเปลื อก 10 แห่ ง เป็ นการ
แสดงข้อมูลราตารับซื้ อข้าวเปลือกทั้ง 10 แห่ ง โดยเรี ยงจากราคาที่ขายได้
กาไรสู งสุ ด

4.2 การทางานส่ วนของเว็บแอพพลิเคชัน
การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อเช็คราคารั บซื้ อข้าวเปลื อก
ของโรงสี ขา้ วในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทาการทดสอบ
การใช้งานระบบของเว็บแอพพลิเคชัน ดังนี้
4.2.1 หน้ าหลักของผู้ดูแลระบบ มีข้ นั ตอนการทางานดังนี้

รูปที่ 3 หน้าราคารับซื้อข้าวเปลือก
จากรู ปที่ 3 การทางานหน้าราคารั บ ซื้ อข้าวเปลื อกของแอป
พลิเคชัน ในหน้านี้ ผใู้ ช้งานสามารถเลือกประเภทข้าวเปลือกและความชื้ น
ของข้าวแล้วกดถัด ไป ระบบจะน าข้อมู ล ที่ ได้ม าจัด ล าดับ ราคารั บ ซื้ อ
ข้าวเปลือกโดยฝั่ง Backend จะนาข้อมูลและพิกดั ที่ ได้จากแอปพลิ เคชัน
มาคานวณหาระยะทางจากผูใ้ ช้กบั โรงสี ขา้ วทั้ง 10 แห่ ง และนาราคารั บ
ซื้ อมาคานวณ เพื่อหาความคุม้ ค่าในการขายหรื อได้กาไรสู งสุ ดจากการ
ขายแล้วส่งข้อมูลกลับไปให้แอปพลิเคชันเพื่อแสดงผล
4.1.3 หน้ าแสดงราคารั บ ซื้ อข้ าวเปลือ ก 10 แห่ ง ของแอป
พลิเคชัน มีข้นั ตอนการทางานดังนี้

รู ปที่ 5 หน้าหลักของผูด้ ูแลระบบ
จากรู ปที่ 5 หน้าหลักของผูด้ ู แลระบบ ในหน้านี้
สามารถดูขอ้ มูล จัดการข้อมูลสมาชิ กทั้งในสิ ทธิ์ ของชาวนาหรื อเจ้าหน้าที่
และสามารถอนุมตั ิสิทธิ์ ในการเข้าสู่ ระบบ
4.2.2 หน้ าเพิ่ม ข้ อมู ลผู้ประกอบการในสิ ท ธิ์ข องเจ้ าหน้ าที่ มี
ขั้นตอนการทางานดังนี้
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จานวน 30 คน แบ่งออกเป็ น ชาวนา จานวน 20 คน ผูด้ ูแลระบบ จานวน 5
คน และเจ้าหน้าที่ จานวน 5 คน โดยผลการทดลองที่ได้ เป็ นดังนี้

5.1 การทดลองของแอปพลิเคชัน
จากผลการทดลองระบบแอพพลิเคชัน ในการติดตั้งแอปพลิเค
ชันต้องติดตั้งลงในมือถือที่รองรับระบบปฏิบตั ิการแอนดรอย์เวอร์ ชนั 4.0
ขึ้นไป เท่านั้น โดยมีผใู ้ ช้งาน คือ ชาวนา จานวน 20 คน พบว่า มีความพึง
พอใจในภาพรวมของ ชาวนา อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 80.54
(ค่าเฉลี่ย = 4.03, S.D. = 0.60)
รูปที่ 6 หน้าเพิ่มข้อมูลผูป้ ระกอบการในสิ ทธิ์ของเจ้าหน้าที่
จากรู ปที่ 6 หน้ า เพิ่ ม ข้ อ มู ล ผู ้ ป ระกอบการในสิ ทธิ์ ของ
เจ้าหน้าที่ ในหน้านี้ สามารถเพิ่มข้อมูลผูป้ ระกอบการ ที่ ต้ งั ตาแหน่ งของ
สถานประกอบการ ละติจูด ลองติจูด เพื่อใช้ในการคานวณต่อไป
4.2.3 หน้ าเพิ่ ม ข้ อ มู ล ราคาข้ า วในสิ ท ธิ์ ข องเจ้ า หน้ าที่ มี
ขั้นตอนการทางาน ดังนี้

5.2 การทดลองระบบของแอพพลิเคชัน
จากผลการทดลองระบบของแอพพลิเคชัน จานวน 10 คน
โดยมีผใู ้ ช้งาน 2 สิ ทธิ์ คือ กลุ่มของผูด้ ูแลระบบ จานวน 5 คน พบว่า มี
ความพึงพอใจในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 84.89 (ค่าเฉลี่ย
= 4.24, S.D. = 0.43) และกลุ่มของเจ้าหน้าที่ จานวน 5 คน พบว่ามีความ
พึงพอใจในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 83.56 (ค่าเฉลี่ย =
4.18, S.D. = 0.28)

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ได้รับการสนับสนุ นเครื่ องมือ และอุปกรณ์สาหรับ
ใช้ในการทดสอบจากสาขาวิช าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี
อุ ต ส าห ก รรม ม ห าวิ ท ยาลั ย ราช ภั ฏ อุ บ ล ราช ธานี ข อ ข อ บ คุ ณ
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธ์ ที่ให้คาแนะนาในการจัดทาวิจยั นี้
และขอขอบคุ ณ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ อุบ ลราชธานี ที่ สนับ สนุ นทุ นวิจยั
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารอ้ างอิง
รูปที่ 7 หน้าเพิ่มข้อมูลราคาข้าวในสิ ทธิ์ของเจ้าหน้าที่
จากรู ปที่ 7 หน้าเพิ่มข้อมูลราคาข้าวในสิ ทธิ์ ของเจ้าหน้าที่ ใน
หน้ า นี้ สามารถเพิ่ ม ข้อ มู ล ราคาข้ าว โดยเลื อ กชื่ อ ผู ้ป ระกอบการ ชื่ อ
ประเภทข้าว ความชื้น และราคาข้าวได้

5. สรุปผลการทดลอง
ผูว้ ิจยั แอปพลิ เคชันเพื่ อเช็ คราคารั บ ซื้ อข้าวเปลื อกของโรงสี
ข้าวในเขตอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด อุ บ ลราชธานี ได้ แ บ่ ง ผลการทดลอง
ออกเป็ น 2 ส่ วน คือการทดสอบด้านการทางานของระบบแอพพลิ เคชัน
และการประเมิ น ความพึ งพอใจของผูใ้ ช้งานด้านระบบแอปพลิ เคชัน

[1] กองประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ขภาพ กรมอนามั ย กระทรวง
สาธารณสุ ข , “โรงสี ขา้ ว”, http://hia.anamai.moph.go.th/download/
Ebooks/flap/2.roll_2.pdf (access Dec. 2 2018)
[2] สมาคมโรงสี ข้ า วไทย, “โรงสี ข้ า ว”, http://thairicemillers.com/
index.php?option=com_content&task=view&id=3305&Itemid=9
(access Dec. 2 2018)
[3] ไพศาล สุ ธีบรรเจิ ด และคณะ. “แอนดรอยด์แอปพลิเคชันจัดเส้นทางการ
ท่ อ งเที่ ย วสถานที่ ส าคัญ ในจัง หวัด เพชรบู ร ณ์ ” .การประชุ ม วิ ช าการ
ระดั บ ชาติ นเรศวรวิ จั ย ครั้ งที่ 12 วิ จัย และนวัต กรรมกับ การพัฒ นา
ประเทศ. 2559.
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แอปพลิเคชันแนะนาภาษามือผ่านคาสั่ งเสี ยงในหมวดหมู่การทักทายเบือ้ งต้ น
Voice Command Sign Language Guiding Apps: Basic Greeting Conversation
อนันตา สาโรวาท1 สุ ภาภร จั่นพา1 วีณา จันทร์ รัชชกูล1 บุรัสกร อยู่สุข2
1
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
a.sarovat2@gmail.com, janpa.supaporn@gmail.com, weena_i@rmutt.ac.th, burasakorn.y@rmutp.ac.th

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์คือ เพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถเรี ยนรู้ ภาษา
มือสาหรับสื่ อสารกับผูพ้ ิ การทางการได้ยิน เนื่ องจากผูท้ ี่ เป็ นปกติ ส่วน
ใหญ่แล้วจะไม่มีความรู ้ ดา้ นภาษามือ และไม่มีความกล้าที่จะสื่ อสารกับผู้
พิ ก ารทางการได้ยิน จึ งเป็ นปั ญ หาในด้านการสื่ อ สารระหว่างผู ้พิ ก าร
ทางการได้ยินกับผูท้ ี่เป็ นปกติ ด้วยเหตุน้ ี ผวู้ ิจยั จึงได้พฒั นาแอปพลิเคชัน
แนะนาภาษามือผ่านคาสั่งเสี ยงในหมวดหมู่การทักทายเบื้องต้นขึ้ น โดย
เป็ นแอปพลิ เคชั น ที่ ท าขึ้ น เพื่ อรองรั บ การท างานของผู้ที่ เป็ นปกติ ให้
สามารถเรี ยนรู้ภาษามือเพื่อนาไปสื่ อสารกับผูพ้ ิการทางการได้ยนิ ได้ แอป
พลิ เคชัน รับ ค าสั่งเสี ยง พิ ม พ์ค ้น หาได้ และประโยคทัก ทายเบื้ องต้น มี
ทั้งหมด 50 ประโยค วิธีการดาเนิ นงานเริ่ มจากการสอบถามข้อมูลจาก
สมาคมคนหู หนวกแห่ งประเทศไทย จากนั้นน าข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์
และออกแบบระบบ จึงพัฒนาแอปพลิเคชัน และสุ ดท้ายทดสอบผล โดย
ข้อมูลภาษามือที่นามาใช้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมคนหู หนวก
แห่ งประเทศไทยเช่ นกัน ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการใช้งานแอป
พลิ เคชัน ส่ วนของกลุ่ ม ตัวอย่างผูใ้ ช้ งานจานวน 30 คน และส่ วนของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน พบว่ามี ความพึ งพอใจต่อการใช้งานระบบใน
ระดับดี แสดงให้เห็นว่า แอปพลิเคชันแนะนาภาษามือผ่านคาสั่งเสี ยงใน
หมวดหมู่ก ารทัก ทายเบื้ องต้น ประสบความส าเร็ จตามวัตถุ ป ระสงค์ที่
ตั้งใจไว้ คื อแอปพลิ เคชันสามารถช่ วยให้ ผูใ้ ช้เรี ยนรู้ ภาษามือเพื่อนาไป
สื่ อสารกับผูพ้ ิการทางการได้ยนิ ได้ดีข้ ึน
ค าส าคัญ : ภาษามื อ , ระบบรู้ จ าเสี ยง, การทัก ทายเบื้ อ งต้น , ผู ้บ กพร่ อ ง
ทางการได้ยนิ , บริ การแปลงเสี ยงพูดเป็ นข้อความ

Abstract
The objective of this research is to enable user to learn the
formal gesture language to communicate with hearing-impaired
individuals. The formal gesture language for hearing impairment is
rarely known for normal people, which is a communication barrier
between both impaired and non-impaired individual. This is the main

reason that the researchers decided to develop the Voice Command
Hearing-impaired Gesture Language Learning Application Introductory Greeting Category. This application software demonstrates
the gesture language from normal voice input, which supports the nonimpaired users. Such application can also searchable via textual inputs
and includes 50 introductory greeting sentences. Preliminary data was
obtained via questionnaires collected from the National Association of
the Deaf in Thailand. Data was consequently analyzed for system
development, implementation, and thus system evaluation. All formal
gesture languages used in the application were provided by National
Association of the Deaf in Thailand. System evaluation was performed
via 30 users, which included 5 experts of this amount. User satisfaction
was in "Good" level, which indicated the success pertaining to the
system development objectives. This means application can practically
promote the better learning of communicable hearing-impaired gesture
language to non-impaired individual users.
Keywords: Gesture Language, Voice Recognition, Fundamental
Greeting, Hearing Impairment, Voice-to-Text Services

1. บทนา
โปรเจคแอปพลิเคชันคาสัง่ เสี ยงสาหรับภาษามือมีจุดประสงค์
เพื่อ ให้ผพู้ ิการทางการการได้ยินและพูดได้มีบทบาทและใช้ชีวิตในสังคม
ได้มากยิ่งขึ้ น โดยโปรเจคนี้ จะเปิ ดโอกาสให้บุคคลทัว่ ไปหรื อผูท้ ี่ สนใจ
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแนะนาภาษามือผ่านคาสั่งเสี ยง สาหรับ
ระบบปฏิ บตั ิ การแอนดรอยด์ ฟั งก์ชั่น ในแอปพลิ เคชัน แนะนาภาษามื อ
ผ่านคาสัง่ เสี ยง จะให้ผใู ้ ช้ป้อนคาสัง่ เสี ยงเข้าสู่ แอปพลิเคชัน จากนั้นระบบ
จะทาการประมวลผลคาสั่งที่ผใู ้ ช้ป้อนเข้ามา ออกมาเป็ นภาพเคลื่ อนไหว
ของภาษามือ ตามที่ได้รับคาสั่งเสี ยงเข้ามา โดยฟั งก์ชน่ั นี้ เพื่อความรวดเร็ ว
และสะดวกสบายต่อการสื่ อสารกับผูพ้ ิการทางการได้ยินและพูด โดยไม่
จาเป็ นต้องมี ความรู้ ภาษามื อมาก่ อนก็ ส ามารถใช้งานได้ โปรเจคนี้ ทาง
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ผูว้ ิจยั โครงงานได้ขอคาแนะนาจากสมาคมคนหู หนวกแห่ งประเทศไทย
เพื่ อ รั บ ประกั น สื่ อที่ น ามาเสนอว่ า ถู ก ต้ อ ง โดยผู ้ใ ช้ ส ามารถน าไป
ประยุก ต์ใช้แ ละนาไปสื่ อ สารกับ ผูพ้ ิ ก ารทางการได้ยิน ได้จริ ง หรื อน า
ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ จนเกิดประโยชน์ต่อผูพ้ ิการทางการได้ยินและการ
พูดได้

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ภาษามือ

ประมวลผลได้ เทคโนโลยีน้ ี ถือว่าเป็ นพัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประการ
หนึ่ งในวงการคอมพิ วเตอร์ ก็ คือ มนุ ษย์จะสามารถสั่งให้ ค อมพิ วเตอร์
ทางานได้ด้วยเสี ยงพูด เหมื อนกับ ที่ พูด กับ มนุ ษย์ด้วยกัน อย่างไรก็ ตาม
วิวฒั นาการด้านนี้ ยงั อยูใ่ นขั้นเริ่ มต้น [6] [7]
โดยปกติในการสร้างระบบรู ้จาเสี ยงจะมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิอยู่
ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ซึ่งอธิ บายโดยสรุ ปได้ดงั นี้
1) การรับคาสัง่ เสี ยงเข้ามาและแปลงคลื่ นเสี ยงที่มากระทบให้
เป็ นตัวเลข

กฎไวยากรณ์ ของภาษามือสามารถสรุ ปพอสังเขปดังนี้
1) การเรี ยงค าศัพท์ ถ้าไม่ส นใจว่าภาษามื อเป็ นภาษาท่าทาง
การแปลภาษามื อไทย ก็คือการนาคาศัพท์ภาษาไทยมาจัดเรี ยงลาดับใหม่
ตาม กฎไวยากรณ์ ที่ ก าหนดไว้นั่ น เอง ซึ่ งในภาษามื อ ไทยมี ก ารจัด
เรี ยงลาดับของคาดังตัวอย่างในตารางด้านล่าง
โดยที่ TP, PP, OP, SP, VP คื อ กลุ่มเวลา, กลุ่มสถานที่, กลุ่มกรรม, กลุ่ม
ประธาน, กลุ่มกริ ยา [1]

รู ปที่ 2 ภาพรวมกระบวนการทางานของระบบรู้จาเสี ยง

รูปที่ 1 การเรี ยงลาดับของกลุ่มคาภาษาไทย และภาษามือ
2) ลักษณะนาม ลักษณะนามในภาษามือไทยหรื อที่มกั เรี ยกกัน
ว่า CL [2] มีบทบาทเป็ นอย่างมากในการสื่ อความหมายให้ ค นหู ห นวก
เข้าใจ หรื อจินตนาการสิ่ งที่กาลังพูดถึงอยูไ่ ด้ดียง่ิ ขึ้น เช่ น “พ่อ กับแม่ไปดู
หนังกับพี่” สามารถแปลได้ “พ่อ+กับ+แม่+กับ+พี่+หนัง+ไป+ดู” ในกรณี
นี้จะเน้น จานวนผูท้ ี่ไปดูหนัง เป็ นต้น [3] [4] [5]

2.2 ระบบรู้ จาเสียง
เป็ นเทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ทาให้
คอมพิ วเตอร์ สามารถรั บ รู ข ้อ มู ล จากเสี ยงพูด คอมพิ ว เตอร์ จะเปลี่ ย น
เสี ยงพู ด นั้ นให้ เ ป็ นระบบดิ จิ ท ั ล เพื่ อ สามารถน าไปวิ เ คราะห์ ห รื อ

2 ) ค า น ว ณ ถึ ง ลั ก ษ ณ ะ เฉ พ า ะ ซึ่ ง เป็ น สั ญ ลั ก ษ ณ์
ของ Spectral โดยโดเมนที่เป็ นหัวเรื่ องของ Speech ลักษณะเหล่ านั้น จะ
ถู ก ค านวณทุ ก ๆ 10 มิ ล ลิ วิน าที โดยแต่ ล ะ10 มิ ล ลิ วิน าที จะถู ก เรี ยกว่า
เฟรม [8]
3) Artificial Neural Network (ANN) แ บ บ Multi – Layer
Perceptron จะถู ก ใช้ เ พื่ อแยกชั้ นของกลุ่ ม ของลั ก ษ ณ ะเห ล่ านั้ น
ไปสู่ phonetic-based categories ในแต่ละเฟรม [9]
4) Viterbi search จ ะ ท า ก า ร จั บ คู่ neural network output
scores กับ ค าศัพ ท์ที่ ต้องการ ซึ่ งใช้ก าหนดถึ งความต่ อเนื่ องของหน่ วย
พื้ น ฐานของเสี ยงจากความเป็ นไปได้สู งสุ ด โดยค านวณผ่าน Gaussian
Mixture Model ข้อดี ข อง Viterbi Search คื อ การประมวลผลข้อมู ล เป็ น
แบบ Real time แต่ ข ้อเสี ยคื อระบบจะเลื อกตัด Path ที่ Prob ต่ าเกิ น กว่า
กาหนดไปและไม่นากลับมาพิจารณาอีกเลย โดยทั้งๆที่บางครั้ง Path นั้น
อ า จ จ ะ มี ค่ า ค ว า ม น่ า จ ะ เป็ น ที่ ร ว ม สู ง ม า ก ก ว่ า Path อื่ น ๆ
เมื่อ Search ถึง Word ท้ายของประโยค [10]

2.3 บริการแปลงเสียงพูดเป็ นข้ อความ
บริ การแปลงเสี ยงพูดเป็ นข้อความ (Google Cloud Speech To
Text) เป็ นบริ การที่ ช่วยให้นักพัฒนาสามารถแปลงเสี ยงเป็ นข้อความได้
โดยใช้โมเดลเครื อข่ายประสาทที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเป็ นบริ การที่ใช้งาน
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ง่าย บริ การนี้ สามารถเข้าใจได้ถึ ง 120 ภาษาและตัว แปร เนื่ อ งจากมี
จุดประสงค์เพื่อสนับสนุ นฐานผูใ้ ช้ทว่ั โลก โดยผูใ้ ช้สามารถเปิ ดใช้คาสั่ง
เสี ยงและควบคุ ม ภาษาที่ ต้อ งการและอื่ น ๆได้อ ย่างสะดวก สามารถ
ประมวลผลเสี ยงผ่านสตรี มมิ่งแบบเรี ยลไทม์

6) โมเดลการรู้จาเสี ยงพูด มาพร้อมกับโมเดลการรู ้ จาเสี ยงพูด
ที่ ส ร้ างขึ้ น มาก่ อนหลายรู ป แบบเพื่ อให้ คุ ณ สามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพ
สาหรับการใช้งานของคุณได้ดี ตัวอย่าง มัลติ-สปี คเกอร์ (Multi Speaker)
ใช้เทคโนโลยีการเรี ยนรู ้คล้ายกับคาอธิ บายภาพบนยูทูป (Youtube)

3. วิธีดาเนินการวิจยั
ผู้วิ จ ัย โครงงาน เลื อ กใช้ แ บบจ าลอง Adaptive Waterfall
Model เนื่ อ งจาก เป็ นแบบจ าลองน้ าตกที่ ส ามารถย้อ นกลับ ได้ โดย
ในขณะที่ดาเนิ นการทางานอยู่ สามารถย้อนกลับมาในขั้นตอนก่ อนหน้า
เพื่อแก้ไขเมื่อมีขอ้ ผิดพลาดได้ ทาให้ได้เรี ยนรู ้การทางานแต่ละขั้นตอนได้
อย่างละเอียดถี่ถว้ นและได้งานออกมาอย่างสมบูรณ์

รูปที่ 3 สื่ อแสดงประโยชน์จากการทางานของบริ การแปลงเสี ยงพูดเป็ น
ข้อความ
ดังนั้น กูเกิ ลจึงได้พฒั นาและค้น หาวิธีการต่างๆ ที่ จะช่ วยให้
คอมพิวเตอร์รู้จกั คาในภาษาไทยซึ่ งในปั จจุบนั ก็มีอยูห่ ลายแนวคิด ดังนี้
1) การใช้อ ัล กอริ ทึ ม ใช้อลั กอริ ทึ ม เครื อข่ ายประสาทการ
เรี ยนรู้ข้ นั สู งที่ทนั สมัยที่ สุดเพื่อเสี ยงสาหรับการจดจาเสี ยงพูดด้วยความ
แม่นยา ความถูกต้องของคาพูดจากข้อความในระบบคลาวด์จะดี ข้ ึนเมื่ อ
เวลาผ่านไปเนื่องจากกูเกิลปรับปรุ งเทคโนโลยีการจดจาเสี ยงพูดเสมอ
2) บริ การแปลงเสี ยงพูดเป็ นข้อความ สามารถรองรับฐานผูใ้ ช้
ทัว่ โลก และจดจาภาษาและตัวแปรได้ถึง 120 ภาษา นอกจากนี้ ผูใ้ ช้ยงั
สามารถกรองเนื้ อหาที่ ไม่เหมาะสมในผลการค้นหาข้อความสาหรั บทุก
ภาษา
3) การใช้ บ ริ ก ารแปลงเสี ยงพูด เป็ นข้อความ บริ ก ารแปลง
เสี ยงพูดเป็ นข้อความ ช่ วยให้คุณสามารถระบุภาษาที่พูดได้โดยใช้คาพูด
(จากัด 4 ภาษา) ซึ่ งสามารถใช้สาหรับการค้นหาด้วยเสี ยง (เช่ น "อุณหภูมิ
ในกรุ งเทพเท่าไหร่ ") และกรณี การใช้คาสัง่ (เช่น "เปิ ดเสี ยง")
4) บริ การแปลงเสี ยงพูดเป็ นข้อความ สามารถสตรี มข้อความ
ได้โดยส่ งข้อความทันทีที่ได้รับการยอมรับจากสตรี มเสี ยงหรื อที่ผใู ้ ช้พูด
อีก วิธีห นึ่ งคื อการใช้ บริ การแปลงเสี ยงพูดเป็ นข้อความ สามารถแสดง
ข้อความที่รู้จกั จากเสี ยงที่จดั เก็บไว้ในไฟล์ สามารถวิเคราะห์เสี ยงรู ปแบบ
สั้นและแบบยาวได้
5) จัดรู ปแบบภาษาได้อย่างเหมาะสม บริ การแปลงเสี ยงพูด
เป็ นข้อความ เหมาะสาหรับการพูดในชี วิตจริ ง และจัดรู ปแบบภาษาได้
อย่างเหมาะสม

รู ปที่ 4 แผนภาพ Adaptive Waterfall Model

3.1 ศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงงาน
ศึกษาปั ญหาที่เกิ ดขึ้นด้วยการสอบถามข้อมูลจากสมาคมคนหู
หนวกแห่ งประเทศไทย และสัมภาษณ์ อาจารย์เกี ยรติศกั ดิ์ แผ้วมานะกุล
ซึ่งเป็ นอาจารย์ประจาสมาคมคนหู หนวกแห่ งประเทศไทย โดยเนื้ อหาการ
สัมภาษณ์จะเกี่ยวกับปั ญหาของผูพ้ ิการทางการได้ยิน และแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหา โดยได้ขอ้ สรุ ปว่า ผูพ้ ิการทางการได้ยินนั้นมี ปัญหาในการ
เข้าสังคมกับผูท้ ี่เป็ นปกติ อันเนื่ องจากผูเ้ ป็ นปกติที่มีความรู ้ ดา้ นภาษามือ
นั้ น มี จ านวนน้ อ ยมาก และผู ้เป็ นปกติ ส่ ว นมากจะไม่ ก ล้ าเข้าหาหรื อ
สนทนากับ ผู ้พิ ก ารทางการได้ยิน ผู ้พ ฒ
ั นาจึ งเลื อ กที่ จ ะแก้ปั ญ หาจาก
ทางด้านผูท้ ี่ เป็ นปกติในการเรี ยนรู้ภาษามือเพื่อเข้าหาผูพ้ ิการทางการได้
ยินมากขึ้น

3.2 ออกแบบระบบ
เมื่อวิเคราะห์ระบบแล้วนั้นจะทาให้เรามองภาพรวมและความ
เป็ นไปได้ในระบบของเราชัดเจนขึ้น เข้าใจระบบของเรามากขึ้น ซึ่ งทาง
ผูพ้ ฒ
ั นาได้ทาการออกแบบแผนภาพยูสเคสของระบบ แสดงภาพรวม
ทั้งหมดของระบบในรู ปแบบไดอะแกรม
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4. สรุป

รูปที่ 5 แผนภาพยูสเคสของระบบ
เมื่อได้ภาพรวมการทางานออกมาเป็ นแผนภาพแล้ว เพื่อให้
เป็ นระเบี ยบและสะดวกต่อการทางาน จึงนาแผนภาพที่ ได้มาวิเคราะห์
เพื่อทาเป็ นแผนภาพดาเนินงาน (Use case Description)
และเพื่อให้ เข้าใจถึ งขั้นตอนการทางานทั้งหมด จึงออกแบบ
แผนภาพล าดับ งาน ท าให้ เห็ น ถึ งล าดับ การท างานแต่ ล ะฟั งก์ ชัน การ
ทางานอีกด้วย

โครงงานวิจยั เรื่ อง แอปพลิ เคชันนานาภาษามือผ่านคาสั่งเสี ยง
ในหมวดหมู่การทักทายเบื้องต้น พัฒนาขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อใหผูใ้ ช้
สามารถเรี ยนรู ้ภาษามือเพื่อสื่ อสารกับผูพ้ ิการทางการได้ยนิ ได้ โดยระบบ
มี ก ารท างานได้แก่ การรั บ ค าสั่งเสี ยงแล้วแปลงเป็ นข้อความเพื่ อค้น หา
ประโยคในฐานข้ อ มู ล การพิ ม พ์ เ พื่ อ ค้ น หาประโยคภาษามื อ จาก
ฐานข้อมูล การแสดงรายการวิดีโอภาษามือ รวมถึงการหาประสิ ทธิ ภาพ
จากการใช้งานแอปพลิเคชัน
จากการทดสอบประสิ ทธิภาพการใช้งานแอปพลิเคชันแนะนา
ภาษามื อผ่านคาสั่งเสี ยงในหมวดหมู่การทักทายเบื้องต้น ส่ วนของกลุ่ ม
ตัวอย่างผูใ้ ช้งานจานวน 30 คน พบว่าผูใ้ ช้งานทัว่ ไปมี ความพึงพอใจต่อ
การใช้ ง านระบบที่ ดี และส่ ว นของผู้เชี่ ย วชาญ จ านวน 5 คน พบว่ า
ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบในระดับดี แสดงให้เห็ น
ว่า แอปพลิ เคชัน แนะน าภาษามื อ มื อ ผ่ านค าสั่งเสี ย งในหมวดหมู่ ก าร
ทักทายเบื้องต้น ประสบความสาเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ใจไว้ คือแอป
พลิ เคชัน สามารถให้ ผู้ใ ช้เรี ยนรู้ ภ าษามื อ เพื่ อ น าไปสื่ อ สารกับ ผู ้พิ ก าร
ทางการได้ยนิ ได้จริ ง
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อออกแบบสื่ ออินโฟกราฟิ ก
เรื่ อ ง การปฏิ บ ัติต นในการใช้บ ริ ก ารบ่ อ น้ าร้ อนควนแคงอาเภอกัน ตัง
จังหวัดตรังและศึกษาความพึงพอใจของสื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ อง การปฏิบตั ิ
ตนในการใช้บริ การบ่อน้ าร้อนควนแคงอาเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่ งกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การบ่อน้ าร้อนควนแคงอาเภอ
กัน ตัง จังหวัดตรั ง จ านวน 100 คน เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัยคื อ สื่ อ
อินโฟกราฟิ กเรื่ อง การปฏิ บตั ิ ตนในการใช้บ ริ ก ารบ่อน้ าร้ อนควนแคง
อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิ ติ
ดังนี้ คื อ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน จากการวิ จยั พบว่ า สื่ อ
อินโฟกราฟิ กเรื่ อง การปฏิ บตั ิ ต นในการใช้บ ริ ก ารบ่ อน้ าร้ อนควนแคง
อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้รับการประเมินจากกลุ่มตัวมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูท่ ี่ 4.63 ซึ่งมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: บ่อน้ าร้อน, อินโฟกราฟิ ค,

Abstract
The objectives of this research were to 1) An Infographics
Design Entitled The Practice of Using Kuan Kang Hot Spring in
Kantang District, Trang Province, and 2) users’ satisfaction and
perception using An Infographics Design Entitled “The Practice of
Using Kuan Kang Hot Spring in Kantang District, Trang Province”.
The sampling population consisted of one hundred person’s Users Kuan
Kang Hot Spring in Kantang District, Trang Province. Using Kuan
Kang Hot Spring in Kantang District, Trang Province and questionnaire
as tools. The analyzing statistic was average and Standard Deviation.
The results of the research showed that the An Infographics Design
Entitled “The Practice of Using Kuan Kang Hot Spring in Kantang
District. The user’s satisfaction was good and the perception in An

Infographics Design Entitled “The Practice of Using Kuan Kang Hot
Spring in Kantang District of was very good level.
Keywords: Hot Spring, Infographics,

1. บทนา
ปั จจุบนั การท่องเที่ ยวเชิ งส่ งเสริ มสุ ขภาพก็ยงั มี ความต้องการ
อย่างต่อเนื่ อง และเริ่ มแพร่ กระจายขยายออกมาในหลายจังหวัด จังหวัด
ตรั งเป็ นจังหวัด ที่ ได้รับ ความนิ ยมและมี ก ารท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพอย่าง
แพร่ ห ลาย เพราะจังหวัดตรังมี ทศั นี ยภาพทางธรรมชาติ และความอุดม
สมบูรณ์ของต้นไม้และแหล่งน้ าเป็ นอย่างมาก และโดยเฉพาะบ่อน้ าร้ อน
ควนแคงแหล่ งน้ าพุร้อนทางธรรมชาติ ที่ ได้รับ ความนิ ยมอย่างมากจาก
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เป็ นเหมื อ นสปาบ าบัด ช่ ว ยผ่ อ นคลายความตึ ง เครี ยด
นัก ท่ องเที่ ยวต่ างสับ เปลี่ ยนหมุ นเวี ยนมาใช้บ ริ ก ารทั้งไทยและเทศเป็ น
ประจา เพื่อบาบัดรักษาอาการและฟื้ นฟูสุขภาพกันอย่างต่อเนื่ อง บางท่าน
ก็มาเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้ อที่เมื่ อยล้าจากการทางาน จากเหตุผลข้างต้น
คณะผูจ้ ดั ทา ได้เห็ นถึงปั ญหาที่พบจากการใช้บริ การของบ่อน้ าร้ อนควน
แคง อาเภอกันตรัง จังหวัดตรัง คือ
1. ไม่ทราบถึ งวิธีการเตรี ยมตัวในการใช้บริ การการลงแช่ ใน
บ่อน้ าร้อนที่เป็ นบ่อธรรมชาติ
2. การจากัดโรคของการลงแช่บ่อน้ าร้อน
3. ไม่มีคาแนะนาใดหรื อข้อจากัดใดในการลงแช่บ่อน้ าร้อน
งานวิจยั นี้ จึงต้องการนาเสนอสื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ อง การปฏิบตั ิ
ตนในการใช้บริ การบ่อน้ าร้ อนควนแคงอาเภอกันตัง จังหวัดตรัง ทั้งนี้ ใน
ปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นยุคที่สื่อมีอิทธิ พลต่อสังคม มีบทบาทสาคัญต่อการเรี ยนรู ้
และการเข้าถึงกลุ่มบุคคลทุกเพศทุกวัยได้ง่ายขึ้น และการนาเสนอของสื่ อ
เองก็ มี ห ลากหลายรู ป แบบหลากหลายประเภท เช่ น สื่ อ โฆษณา สื่ อ
ภาพยนตร์ สื่ อแอนิ เมชัน สื่ อ มัล ติ มี เดี ย เป็ นต้น งานวิ จยั นี้ จึ งเลื อกสื่ อ
อิ นโฟกราฟิ ก ซึ่ งเป็ นสื่ อที่ ท ัน สมัยและได้รับ ความนิ ยมเป็ นอย่างมาก
ประยุกต์ใช้เพื่อถ่ายทอดกระบวนการทางานที่มีความซับซ้อนให้เข้าใจได้
ง่ายขึ้น โดยนามาใช้ในการศึ กษาของเนื้ อหาที่ ยากต่อการนาเสนอ จะทา
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ให้ผรู้ ับชมได้เข้าใจถึงเนื้ อหาที่ มีลกั ษณะความเป็ นนามธรรมให้เห็ นเป็ น
รู ปธรรมได้อย่างชัดเจน

2. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การปฏิบัติตนในการใช้ บริการบ่ อนา้ ร้ อน
ผูใ้ ช้บริ ก ารควรเปลี่ ยนเสื้ อผ้าเป็ นชุ ดที่ เหมาะสม หรื อชุ ด ที่
จัดเตรี ยมไว้ให้ก่อนลงอาบ จุ่มแช่ น น้ าพุร้อน ล้างตัวให้สะอาดก่ อนลง
อาบ จุ่ม แช่ น้ าพุร้อน ดื่มน น้ าเปล่า น น้ าสมุนไพร หรื อน น้ าผลไม้ อย่าง
น้อย 1 แก้ว ก่อนลงอาบ จุ่ม แช่ น น้ าพุร้อน ควรพิจารณา อุณหภูมิ และ
ระยะเวลา ในการลงอาบ จุ่ม แช่ กับแต่ละช่วงวัยก่อนลง อาบ จุ่ม แช่ น้ าพุ
ร้อนทุกครั้ง [1] ดังตารางที่ 1
ตารางทิ่ 1 ช่วงวัยก่อนลงอาบ จุ่ม แช่น น้ าพุร้อน
ช่ วงวัย

อุณหภูมขิ องบ่ อนา้
ร้ อน

เวลาในการอาบจุ่มแช่

เด็ ก ทารก และเด็ ก 30-42 C
ไม่เกิน 5 นาที
เล็ก(อายุไม่
เกิน 7 ปี )
เด็ก
ไม่เกิน44
5 นาที
ผูใ้ หญ่
ไม่เกิน44
10-15 นาที
ผูส้ ูงอายุ
30-42 C
5-10 นาที
หมายเหตุ เด็กทารก เด็กเล็ก และเด็ก ผูป้ กครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด

ผูใ้ ช้บริ การบ่อน้ าร้ อนควนแคงอาเภอกันตัง จังหวัดตรั ง จานวน 100 คน
โดยสื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ อง การปฏิบตั ิตนในการใช้บริ ก ารบ่อน้ าร้ อนควน
แคงอาเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีดงั นี้
3.2.1.1 ส่ วนของเนื้ อหา สื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ อง การปฏิ บตั ิตน
ในการใช้บริ การบ่อน้ าร้อนควนแคง อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

รู ปที่ 1 ข้อควรควรระวังก่อนลงอาบ จุ่ม แช่ น้ าพุร้อน

รู ปที่ 2 เนื้ อหาเกี่ยวกับช่วงวัยในการอาบ จุ่ม แช่ น้ าพุร้อน

2.2 อินโฟกราฟิ ก
อินโฟกราฟิ ก หมายถึ ง ภาพหรื อกราฟิ กซึ่ งบ่งชี ถึ งข้อมูล ไม่
ว่าจะเป็ นสถิ ติ ความรู ้ ตัวเลข ฯลฯ เรี ยกว่าเป็ นการย่น ย่อข้อมู ล เพื่ อให้
ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง ซึ่ งเหมาะสาหรับผูค้ นในยุคไอทีที่
ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจ้ากัด ก่อนที่พวกเขาจะ
เบื่ อ หน่ ายเสี ยก่ อ น) ด้วยเหตุ นี “อิ น โฟกราฟิ ก” จึ งเป็ นการจัด การกับ
“ข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร” ที่เรี ยงราย ให้กลายร่ างมาเป็ นภาพที่สวยงาม [2]

3. วิธีดาเนินงานวิจยั

รู ปที่ 3 เนื้ อหาเกี่ยวกับการ แช่ตวั ในน้ าพุร้อน

3.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารบ่ อ น้ าร้ อ นควนแคงอ าเภอกั น ตัง จัง หวัด ตรั ง
จานวน 100 คน

3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั

3.2.1 สื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ อง การปฏิบตั ิตนในการใช้บริ การบ่อ
น้ าร้ อ นควนแคงอ าเภอกั น ตั ง จัง หวัด ตรั ง และแบบสอบถามจาก

รู ปที่ 4 เนื้ อหาเกี่ยวกับการ แช่เท้าในน้ าพุร้อน
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(ต่อ)

รูปที่ 5 เนื้อหาเกี่ยวกับหลังการอาบ จุ่ม แช่ น้ าพุร้อน
3.2.1.2 แบบสอบถาม ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นวิธีการวิเคราะห์ผล
โดยการคานวณหาค่าเฉลี่ยแบบแจกแจงความถี่ ของกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญและ
กลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ โดยสู ตรที่ใช้ในการคานวณ มีดงั นี้ [3]
x̅
x̅

=
เมื่อ
=
ค่าเฉลี่ย
= ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N = จานวนกลุ่มตัวอย่าง
วิธีการวิเคราะห์ผลโดยการคานวณหาส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ของกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ
S.D =
เมื่อ S.D. = ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
= ผลรวมของคะแนนในกลุ่ม
= ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
N = จานวนนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นชนิ ดมาตราส่วน ประมาณค่า 5
ระดับของลิเคอร์ท (Likert Scale) ซึ่ งกาหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนดังนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนน มีเกณฑ์การ
ให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

3.3 ดาเนินการทดลอง
3.3.1ดาเนิ นการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
การสร้างแบบสอบถาม เพื่อศึกษาความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การบ่อน้ าร้อน
ควนแคงอาเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีรายละเอียดขั้นตอนการสร้างดังนี้
3.3.1.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถาม จากหนังสื อที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจยั เชิ งสารวจ รวมทั้งงานวิจยั ทางด้านสื่ อ
3.3.1.2 การสร้างแบบสอบถาม สื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ อง การ
ปฏิบตั ิตนในการใช้บริ การบ่อน้ าร้อนควนแคงอาเภอกันตัง
3.3.4.1 ชี้แจงผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลครั้งนี้
3.3.4.2 ให้ผใู ้ ช้บริ การบ่อน้ าพุร้อนรับชมสื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ อง
การปฏิ บตั ิ ตนในการใช้บ ริ การบ่อน้ าร้ อนควนแคงอาเภอกันตัง จังหวัด
ตรังแล้วจึงแจกแบบสอบถาม
3.3.4.3 เมื่อกลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามเสร็ จตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วจึงนาข้อมูลที่รวบรวมไป
วิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป
3.3.2 สถิติที่ใช้ในการงานวิจยั
สื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ อง การปฏิบตั ิตนในการใช้บริ การบ่อน้ า
ร้อนควนแคงอาเภอกันตัง จังหวัดตรัง รายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)

4. ผลการวิจยั
ในการสร้ างสื่ ออิ นโฟกราฟิ กเรื่ อง การปฏิ บตั ิ ตนในการใช้
บริ การบ่ อน้ าร้ อนควนแคงอาเภอกัน ตัง จังหวัดตรั ง มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ออกแบบสื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ อง การปฏิบตั ิตนในการใช้บริ การบ่อน้ าร้อน
ควนแคงอาเภอกันตัง จังหวัดตรังและศึกษาความพึงพอใจของสื่ ออินโฟ
กราฟิ กเรื่ อง การปฏิ บ ตั ิ ตนในการใช้บ ริ ก ารบ่ อน้ าร้ อนควนแคงอาเภอ
กันตัง เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาสื่ ออินโฟกราฟิ ก
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของสื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ อง การปฏิบตั ิตนในการใช้
บริ การบ่อน้ าร้อนควนแคงอาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
รายการประเมิน
ด้ านแอนิเมชัน
1.ฉากอินโฟกราฟิ กมีความสวยงาม
2. การเคลื่อนไหวของภาพมี
ความต่อเนื่อง
3.ภาพมีความคมชัด
ค่าเฉลี่ย
ด้ านเนือ้ หาสาระ
1.เนื้อหามีความเข้าใจง่าย

X

SD

การแปลผล

4.42
4.30

0.49
0.45

มาก
มาก

4.72
4.48

0.44
0.46

มากที่สุด
มาก

4.78

0.41

มากที่สุด
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของสื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ อง การปฏิบตั ิตนในการใช้
บริ การบ่อน้ าร้อนควนแคงอาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
รายการประเมิน
2.สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

X

4.80
4.79
4.63

SD
0.40
0.42
0.44

การแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5. อภิปรายผล
จากตารางที่ 2 ผลการประเมิ นความพึงพอใจความพึงพอใจ
ของสื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ อง การปฏิบตั ิตนในการใช้บริ การบ่อน้ าร้ อนควน
แคงอาเภอกันตัง จังหวัดตรั งจากกลุ่ มเป้ าหมาย พบว่าความพึงพอใจมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก กล่าวคือ ด้านแอนิ เมชันพบว่ามีค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 4.48
ซึ่งมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ด้านด้านเนื้ อหาสาระ พบว่ามีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.79 ซึ่ งมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด และทั้ง 2 ด้ า นมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูท่ ี่ 4.63 ซึ่ งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด กล่าวคือ การออกแบบสื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ อง การปฏิบตั ิตนใน
การใช้บริ การบ่อน้ าร้ อนควนแคงอาเภอกัน ตัง จังหวัด ตรั ง เป็ นสื่ อที่ มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด

5. กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่ งของโครงงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา
เรื่ อง “การออกแบบสื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ อง การปฏิบตั ิตนในการใช้บริ การ
บ่อน้ าร้อนควนแคงอาเภอกันตัง จังหวัดตรัง” โดยโครงงานวิจยั นี้ ได้รับ
การสนับสนุ นจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
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การออกแบบอินโฟกราฟิ กเรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันภาวะความอ้ วนในนักเรียน ป.6
An Infographic Design Entitled “The Implementation Guidelines for Controlling and Preventing Obesity
in Grade 6 Students”
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อออกแบบสื่ ออินโฟกราฟิ ก
เรื่ อง แนวปฏิ บตั ิในการควบคุม และป้ องกันภาวะความอ้วนในนักเรี ยน
ป.6และศึกษาความพึงพอใจของสื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการ
ควบคุม และป้ องกันภาวะความอ้วนในนักเรี ยน ป.6 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้ งนี้ คือ นัก เรี ยนชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 6 จากโรงเรี ยนบ้าน
ปากเมง อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง จานวน 33 คน โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั คื อ สื่ ออิ น โฟกราฟิ กเรื่ อง แนวปฏิ บ ัติใ นการควบคุ ม และป้ องกัน
ภาวะความอ้วนในนักเรี ยน ป.6และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้
สถิติดงั นี้ คือ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการวิจยั พบว่า สื่ อ
อินโฟกราฟิ กเรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการควบคุม และป้ องกันภาวะความอ้วน
ในนักเรี ยน ป.6 ได้รับการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ ย 4.68 ผลความ
พึงพอใจในระดับดีมาก
คาสาคัญ: โรคอ้วน, อินโฟกราฟิ ค,

Abstract
The objectives of this research were to 1) An Infographic
Design Entitled “The Implementation Guidelines for Controlling and
Preventing Obesity in Grade 6 Students, and 2) users’ satisfaction and
perception using An Infographic Design Entitled “The Implementation
Guidelines for Controlling and Preventing Obesity in Grade 6 Students.
The sampling population consisted of Thirty-three person’s Users
Grade 6 Students in Pak Meng School Sikao District, Trang Province.
Users Grade 6 Students in Pak Meng School Sikao District, Trang
Province and questionnaire as tools. The analyzing statistic was average
and Standard Deviation. The results of the research showed that the An
Infographic Design Entitled “The Implementation Guidelines for
Controlling and Preventing Obesity in Grade 6 Students. The user’s

satisfaction was good and the perception in An Infographic Design
Entitled “The Implementation Guidelines for Controlling and
Preventing Obesity in Grade 6 Students of was very good level.
Keywords: Obesity, Infographics,

1. บทนา
ปั จ จุ บ ัน โรคอ้ว นนั บ ว่ า เป็ นโรคที่ แ พร่ ร ะบาดไปทั่ว โลก
องค์ก ารอนามัยโลกถื อเป็ นปั ญ หาสุ ข ภาพสาคัญ ปั ญ หาหนึ่ ง ที่ จะต้อ ง
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่ งด่ วน ทั้งในประเทศที่พฒั นาแล้ว และประเทศที่
ก าลังพัฒ นา เกณฑ์ก ารวิ นิ จฉั ยโรคอ้วนวิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด ที่ ใช้ได้ท้ งั เด็ ก และ
ผูใ้ หญ่ คื อ การชั่งน้ าหนัก และวัด ส่ วนสู ง ในผูใ้ หญ่ ซึ่ งต้องการทราบ
ความเสี่ ยงต่อเมแทบอลิ กซิ นโดรม จะวัดขนาดรอบเอวด้วยตามมาตรฐาน
กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๔๒ เกณฑ์ที่ใช้ในเด็กอายุน้อยกว่า ๑๘ ปี ลงมา ใช้
เกณฑ์น้ าหนักเที ยบกับส่ วนสู ง ถ้าหากมี น้ าหนักต่อส่ วนสู งมากกว่าร้ อย
ละ ๕๐ บวกกับ ๒ เท่ าของค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน จะถื อว่า น้ าหนักเกิ น
และหากมากกว่า ๕๐ บวกกับ ๓ เท่ า ของค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ถื อว่า
อ้วน [1] จากเหตุผลข้างต้นคณะผูจ้ ดั ทา ได้เห็ นถึ งปั ญหาที่พบจากความ
อ้วน
งานวิ จ ัย นี้ จึ งต้อ งการน าเสนอสื่ อ อิ น โฟกราฟิ กเรื่ อ ง แนว
ปฏิบตั ิในการควบคุม และป้ องกันภาวะความอ้วนในนักเรี ยน ป.6 ทั้งนี้ ใน
ปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นยุคที่สื่อมีอิทธิ พลต่อสังคม มีบทบาทสาคัญต่อการเรี ยนรู ้
และการเข้าถึงกลุ่มบุคคลทุกเพศทุกวัยได้ง่ายขึ้น และการนาเสนอของสื่ อ
เองก็ มี ห ลากหลายรู ป แบบหลากหลายประเภท เช่ น สื่ อ โฆษณา สื่ อ
ภาพยนตร์ สื่ อแอนิ เมชั น สื่ อ มัล ติ มี เดี ย เป็ นต้น งานวิจยั นี้ จึ งเลื อกสื่ อ
อิ นโฟกราฟิ ก ซึ่ งเป็ นสื่ อที่ ท ัน สมัยและได้รับ ความนิ ยมเป็ นอย่างมาก
ประยุกต์ใช้เพื่อถ่ายทอดกระบวนการทางานที่มีความซับซ้อนให้เข้าใจได้
ง่ายขึ้น โดยนามาใช้ในการศึ กษาของเนื้ อหาที่ ยากต่อการนาเสนอ จะทา
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ให้ผรู้ ับชมได้เข้าใจถึงเนื้ อหาที่ มีลกั ษณะความเป็ นนามธรรมให้เห็ นเป็ น
รู ปธรรมได้อย่างชัดเจน

2. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวปฎิบัติในการควบคุมและป้องกันภาวะความอ้ วน
โรคอ้วนเป็ นจุดตั้งต้นของโรคต่าง ๆ ต่อไปนี้
ไขมันในเลือดสู ง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันเลื อดสู ง
โรคกระดูกเสื่ อมโรคกระดูกข้อผิดปกติ เช่ น ขาโก่งงอ โรคระบบทางเดิน
หายใจ เช่ น อ้วนมากจนหายใจไม่ออก กลางคืนจะนอนไม่พอ และตอน
กลางวันจะมีอาการง่วงเหงาหาวนอน นานๆ เข้าอาจมีอาการชี พจรเต้นเร็ ว
และความดันเลือดสูงตามมาแก้ไขลดความอ้วนอย่างไร ไม่ให้อว้ นอีกถ้า
เป็ นก่ อ นปฐมวัย (0-5 ขวบ) โอกาสที่ จ ะอ้ ว นแล้ ว อ้ ว นเลย จะมี อ ยู่
ประมาณร้ อยละ 20-40 ถ้าเป็ นกลุ่ ม ที่ เข้าสู่ ป ฐมวัย (6-12 ขวบ) โอกาส
อ้วนแล้วอ้วนเลยไป จนถึงผูใ้ หญ่ประมาณร้อยละ 40-60 ถ้าอ้วนเข้าไปอยู่
กลุ่มของวัยรุ น โอกาสที่จะอ้วนไปจนถึงโตเป็ นผูใ้ หญ่ร้อยละ 80
กรณี ที่อว้ นแล้วควรปฏิบตั ิตวั ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงทอดๆ มันๆ ถ้าเป็ นไข่ จะเป็ นไข่ตม้ ได้ก็จะดี
แทนที่จะเป็ นไข่เจียวหรื อไข่ดาว
2. หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่ องดื่มที่มีรสหวาน
3. กินผัก ผลไม้ตามสัดส่วนที่เหมาะสมแก่วยั
4. ออกกาลังกายสม่าเสมอทุกวัน[2]

จานวน 33 คนโดยสื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ อง แนวปฎิ บตั ิในการควบคุมและ
ป้ องกันภาวะความอ้วนในนักเรี ยน ป.6 มีดงั นี้
3.2.1.1 ส่ วนของเนื้ อหา อินโฟกราฟิ กเรื่ อง แนวปฎิบตั ิในการ
ควบคุมและป้ องกันภาวะความอ้วนในนักเรี ยน ป.6

รู ปที่ 1 โรคอ้วนเป็ นสาเหตุของโรคอื่น ๆ ที่ตามมา

รู ปที่ 2 สาเหตุหนึ่งของโรคอ้วน

2.2 อินโฟกราฟิ ก
อินโฟกราฟิ ก หมายถึง ภาพหรื อกราฟิ กซึ่ งบ่งชี ถึ งข้อมูล ไม่
ว่าจะเป็ นสถิ ติ ความรู ้ ตัวเลข ฯลฯ เรี ยกว่าเป็ นการย่น ย่อข้อมู ล เพื่ อให้
ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง ซึ่ งเหมาะสาหรับผูค้ นในยุคไอทีที่
ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจ้ากัด ก่อนที่พวกเขาจะ
เบื่ อ หน่ ายเสี ยก่ อ น) ด้วยเหตุ นี “อิ น โฟกราฟิ ก” จึ งเป็ นการจัด การกับ
“ข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร” ที่เรี ยงราย ให้กลายร่ างมาเป็ นภาพที่สวยงาม [3]

3. วิธีดาเนินงานวิจยั
3.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง

รู ปที่ 3 กลุ่มเด็กที่มีภาวะโรคอ้วน

นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่6 จากโรงเรี ยนบ้านปากเมง
อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง จานวน 33 คน

3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั

3.2.1 อิ น โฟกราฟิ กเรื่ อง แนวปฎิ บ ัติ ใ นการควบคุ ม และ
ป้ องกันภาวะความอ้วนในนักเรี ยน ป.6 และแบบสอบถามจากนักเรี ยน
ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านปากเมง อ าเภอสิ เกา จังหวัดตรั ง

รู ปที่ 4 การรับประทานอาหารในแต่ละมื้อ
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รูปที่ 5 อาหารประเภทแป้ งน้ าตาลที่ควรลด

1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนน มีเกณฑ์การ
ให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

3.3 ดาเนินการทดลอง

รูปที่ 6 การออกกาลังกายจาเป็ นต่อการลดความอ้วน
3.2.1.2 แบบสอบถาม ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นวิธีการวิเคราะห์ผล
โดยการคานวณหาค่าเฉลี่ยแบบแจกแจงความถี่ ของกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญและ
กลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ โดยสู ตรที่ใช้ในการคานวณมีดงั นี้ [4]
x̅
x̅

=
เมื่อ
=
ค่าเฉลี่ย
= ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N = จานวนกลุ่มตัวอย่าง
วิธีการวิเคราะห์ผลโดยการคานวณหาส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ
S.D =
เมื่อ S.D. = ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
= ผลรวมของคะแนนในกลุ่ม
= ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
N = จานวนนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นชนิ ดมาตราส่วน ประมาณค่า 5
ระดับของลิเคอร์ท (Likert Scale) ซึ่ งกาหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนดังนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย

3.3.1 ดาเนิ นการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
การสร้างแบบสอบถาม ศึกษาความพึงพอใจของสื่ ออินโฟ
กราฟิ กเรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการควบคุม และป้ องกันภาวะความอ้วนใน
นักเรี ยน ป.6 มีรายละเอียดขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
3.3.1.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถาม จากหนังสื อที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจยั เชิ งสารวจ รวมทั้งงานวิจยั ทางด้านสื่ อ
3.3.1.2 การสร้างแบบสอบถาม สื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ อง แนว
ปฏิบตั ิในการควบคุม และป้ องกันภาวะความอ้วนในนักเรี ยน ป.6
3.3.4.1 ชี้แจงผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลครั้งนี้
3.3.4.2 ให้ นัก เรี ยนชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 6 จากโรงเรี ยนบ้าน
ปากเมง อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง จานวน 33 คน แล้วจึงแจกแบบสอบถาม
3.3.4.3 เมื่อกลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามเสร็ จตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วจึงนาข้อมูลที่รวบรวมไป
วิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป
3.3.2 สถิติที่ใช้ในการงานวิจยั
สื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ อง การปฏิบตั ิตนในการใช้บริ การบ่อน้ า
ร้อนควนแคงอาเภอกันตัง จังหวัดตรัง รายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)

4. ผลการวิจยั
ในการออกแบบสื่ ออิ น โฟกราฟิ กเรื่ อ ง แนวปฎิ บ ัติ ใ นการ
ควบคุ มและป้ องกันภาวะความอ้วนในนักเรี ยน ป.6 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ออกแบบสื่ ออิ นโฟกราฟิ กเรื่ อง แนวปฎิ บ ตั ิ ในการควบคุ มและป้ องกัน
ภาวะความอ้วนในนักเรี ยน ป.6 และศึกษาความพึงพอใจของสื่ อ อินโฟ
กราฟิ กเรื่ อง แนวปฎิ บ ตั ิ ในการควบคุ ม และป้ องกัน ภาวะความอ้วนใน
นักเรี ยน ป.6 เพื่อ เป็ นแนวทางในการพัฒนาสื่ ออินโฟกราฟิ ก
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ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของสื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ อง แนวปฎิบตั ิในการ
ควบคุมและป้ องกันภาวะความอ้วนในนักเรี ยน ป.6
การแปล
X
รายการประเมิน
SD ผล
ด้านแอนิเมชัน
0.49 มาก
1.ฉากอินโฟกราฟิ กมีความสวยงาม 4.54
4.57
0.49 มาก
2. การเคลื่อนไหวของภาพมี
ความต่อเนื่อง
4.78
0.40 มากที่สุด
3.ภาพมีความคมชัด
4.66
0.46 มาก
ค่าเฉลี่ย
ด้านเนือ้ หาสาระ
4.75
0.42 มากที่สุด
1.เนื้อหามีความเข้าใจง่าย
4.57
0.49 มากที่สุด
2.สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
4.81
0.48 มากที่สุด
3.ให้ความบันเทิงและสาระ
4.71
0.43 มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลีย่ โดยรวม
4.68
0.44 มากที่สุด
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or.th /Content/42758
[3] อาศิรา พนาราม (2556) อินโฟกราฟิ ก.สื บค้นจาก
https://www.learningstudio.info/infographics-design/
[4] ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ. 2538. เทคนิคการวิจยั การศึกษา.
กรุ งเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

5. อภิปรายผล
จากตารางที่ 1 ผลการประเมิ นความพึงพอใจความพึงพอใจ
ของอินโฟกราฟิ กเรื่ อง แนวปฎิ บตั ิในการควบคุมและป้ องกันภาวะความ
อ้วนในนักเรี ยน ป.6 จากกลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่6
จากโรงเรี ยนบ้านปากเมง อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง จานวน 33 คน อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด กล่ าวคื อ ด้านแอนิ เมชัน พบว่ามี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.66 ซึ่ งมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านเนื้ อหาสาระ พบว่ามีค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่
4.71 ซึ่ งมี ค วามพึ งพอใจอยูใ่ นระดับ มากที่ สุด และทั้ง 2 ด้านมี ค่ าเฉลี่ ย
ความพึงพอใจโดยรวมอยูท่ ี่ 4.68 ซึ่ งมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
กล่าวคือ การออกแบบสื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ อง แนวปฎิ บตั ิในการควบคุม
และป้ องกัน ภาวะความอ้วนในนัก เรี ยน ป.6 เป็ นสื่ อที่ มีค่ าเฉลี่ ยอยู่ใ น
ระดับมากที่สุด

6. กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่ งของโครงงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา
เรื่ อง “การออกแบบอิ นโฟกราฟิ กเรื่ อง แนวปฎิ บตั ิ ในการควบคุ มและ
ป้ องกันภาวะความอ้วนในนักเรี ยน ป.6” โดยโครงงานวิจยั นี้ ได้รับ การ
สนับ สนุ น จาก คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
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สื่ อเชิ งโต้ ตอบ 2 มิติ เรื่อง ระบบสุ ริยะ
Interactive 2D Media of Solar System
ปัญญาวุธ กลา่ เงิน1 ศิริญาทิพย์ เนียมบาง1 ปรารถนา เพชรสว่าง1 จีรวุฒิ บุญอยู่1 พาสนา เอกอุดมพงษ์ 1
1
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
179 ตาบลไม้ฝาด อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ 0816409458 E-mail: jom_naka@yahoo.com

Keywords: Solar System, AR-code, interactive media

บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ า งเพื่ อ สร้ า งสื่ อ เชิ ง
โต้ตอบ 2 มิติ เรื่ อง ระบบสุริยะ โดยใช้เทคโนโลยี เออาร์โค้ด ศึกษาความ
พึงพอใจ และผลการรับรู้การใช้สื่อเชิ งโต้ตอบ 2 มิติ เรื่ อง ระบบสุ ริยะซึ่ ง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านเขาไม้แก้ว
จานวน 20 คน ซึ่ งได้ม าโดยวิธีการเลื อกแบบเจาะจง เก็บ ข้อมูลจากการ
ทดลองใช้สื่ อ เชิ งโต้ต อบ 2 มิ ติ เรื่ อ ง ระบบสุ ริ ย ะ ระหว่ างช่ ว งเดื อ น
มีนาคม - พฤศจิกายน 2561 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ สื่ อเชิ งโต้ตอบ 2
มิติ เรื่ อง ระบบสุ ริยะ และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิ ติดงั นี้
คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการวิจยั
พบว่า สื่ อ เชิ งโต้ต อบ 2 มิ ติ เรื่ อง ระบบสุ ริยะ ได้รับ การประเมิ น จาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก ผูเ้ รี ยนผ่านสื่ อเชิ งโต้ตอบ 2 มิติ เรื่ อง ระบบ
สุ ริยะ มีการรับรู้การใช้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิ งโต้ตอบในระดับดี และผล
ความพึงพอใจในระดับดี
คาสาคัญ: ระบบสุริยะ, เออาร์โค้ด, สื่ อเชิงโต้ตอบ

Abstract
The objectives of this research were to 1) develop interactive
2D media of solar system by AR-code, and 2) users’ satisfaction and
perception using interactive 2D media of solar system. The sampling
population consisted of twenty student’s ban khao mai keaw school.
Purposive sampling was used for this purpose. The data was collected
between March and November 2018 by using interactive 2D media of
solar system and questionnaire as tools. The analyzing statistic was
frequency, percentage, average and Standard Deviation. The results of
the research showed that the interactive 2D media of solar system was
effective as the expert in very good level. The user’s satisfaction was
good and the perception in interactive 2D media of solar system of was
very good level.

1. บทนา
ในอดี ตนั้น การจัด การเรี ยนการสอนจะเป็ นการจัดการเรี ยน
การสอน โดยที่มีผสู้ อนเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนรู้ โดยผูส้ อนจะเป็ นผู้
ถ่ายทอดเนื้ อหาวิชาความรู ้ ต่างๆ โดยตรง และผูเ้ รี ยนจะต้องฟั งและจดจา
เนื้ อหาจากผูส้ อนหรื อจากหนังสื อต่างๆ ทั้งหมด ซึ่ งในบางครั้ งหนังสื อ
หรื อตาราที่ มีอยู่ก็ไม่สามารถทาให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อหาต่างๆ ในทั้งหมด
ด้วยข้อจากัด หลายประการ ดังนั้น ภาพ เสี ยง วิดี โอและสื่ อเชิ งโต้ตอบ
เป็ นสื่ อที่ทาให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ได้มากกว่าแค่ตวั หนังสื อ สามารถดึ งดูด
ความสนใจให้ แก่ ผู ้เรี ยนได้ และผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ ได้ด้วยตนเอง อย่าง
อิสระ [1]
จากเหตุผลข้างต้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้เลื อกนาเทคโนโลยีเชิ ง
โต้ต อบมาใช้ ใ นการพัฒ นาสื่ อ เชิ ง โต้ต อบ 2 มิ ติ เรื่ อง ระบบสุ ริ ยะ
เนื่ องมาจาก คณะผูจ้ ดั ทามองเห็ นว่า เรื่ อง ระบบสุ ริยะ มีเนื้ อหาที่ตอ้ งการ
สื่ อถึงรายละเอียดต่าง ๆ มากมาย ซึ่งผูเ้ รี ยนไม่สามารถจินตนาการทั้งหมด
ได้เอง และอาจท าให้ ผูเ้ รี ยนเกิ ด ความเข้าใจที่ ผิด พลาดได้จากการอ่ าน
หนังสื อที่ มี เพี ยงตัวอัก ษรและภาพนิ่ ง อาจไม่ เพี ยงพอที่ จะสร้ างความ
เข้ า ใจได้ อ ย่ า งถ่ อ งแ ท้ แ ก่ ผู ้ เ รี ยน ก ารน าภาพ วิ ดี โอ เสี ยง แ ล ะ
ภาพเคลื่ อ นไหวต่ าง ๆ ที่ ส มบู รณ์ ม าประกอบการบรรยาย จะช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจเนื้ อหาได้มากกว่าจากการอ่านหนังสื อที่ผูเ้ รี ยนอาจ
ไม่เข้าใจในเนื้อหาบางส่ วนได้ ภาพและภาพเคลื่ อนไหวต่างๆ จะสามารถ
ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยนในเนื้ อหาได้เป็ นอย่างดี และจะช่ วยให้ผเู ้ รี ยน
ไม่รู้สึกเบื่อกับการเรี ยนแบบเดิมๆ

2. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับระบบสุ ริยะ
2.1.1 ระบบสุ ริยะ (Solar System) ประกอบด้วยดวงอาทิตย์ที่
เป็ นศูนย์กลางของระบบและมีดาวเคราะห์ 8 ดวง ดาวเคราะห์ ที่อยู่ใกล้
ดวงอาทิ ตย์ที่สุด 4 ดวง จะเรี ยกว่า “ดาวเคราะห์ ช้ ัน ใน” (Inner planets)
หรื อ “ดาวเคราะห์หิน” (Terrestrial planets) ซึ่ งมักมีขนาดเล็ก มีอุณหภูมิ
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ที่อบอุ่น มีหินเป็ นองค์ประกอบหลัก มีดวงจันทร์ เพียงไม่กี่ดวงหรื อไม่มี
ดวงจันทร์ เลย และไม่มีระบบวงแหวนอยู่โดยรอบ ดาวเคราะห์ เหล่ านี้
ประกอบด้วยดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก และดาวอังคาร ดาวเคราะห์ 3 ดวง
หลังในกลุ่มนี้ มีช้ นั บรรยากาศและรู ปแบบสภาพอากาศแบบต่ างๆ ดาว
เคราะห์ เรี ยงล าดับจากใกล้ด วงอาทิ ตย์ที่สุดออกไป มี ด ังนี้ ดาวพุธ ดาว
ศุก ร์ โ ลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัส บดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจู น
ระบบสุริยะ [2]

3.2.1.1 ส่ ว นของเนื้ อ หา ระบบสุ ริ ย ะ เป็ นส่ ว นของการให้
ความรู ้ ข องดาวในระบบสุ ริ ยะแต่ ล ะดวง ประกอบด้ ว ย ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่ อ นไหว ตัวอัก ษรบรรยาย และเสี ยงบรรยาย และสื่ อ สามารถ
โต้ตอบกับผูเ้ รี ยนได้ โดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูค้ วบคุมสื่ อด้วยตนเอง

2.2 สื่อเชิงโต้ ตอบ
สื่ อเชิ งโต้ตอบ เป็ นสื่ อสร้ างสรรค์ เป็ นการนาเทคนิ ค วิธีการ
และเครื่ อ งมื อ ใหม่ ๆ ที่ เกิ ด จากความคิ ด นอกกรอบ จากสื่ อ เดิ ม ๆ มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดแปลกใหม่ ส่งผลให้การตอบสนอง
ต่อการเรี ยนรู้ดีมากขึ้น สื่ อเชิ งโต้ตอบ (Interactive Multimedia) หมายถึ ง
การนาอุปกรณ์ ต่างๆ เช่ น เครื่ องเล่น ซี ดี – รอม เครื่ องเสี ยงระบบดิ จิทลั
เครื่ องเล่ นแผ่นวีดีทศั น์ ฯ ลฯ มาใช้ร่วมกัน เพื่ อเสนอเนื้ อหาข้อมู ลที่ เป็ น
ตัวอักษรภาพกราฟิ ก ภาพถ่ าย ภาพเคลื่ อนไหวแบบวีดีทศั น์และเสี ยงใน
ระบบ สเตอริ โอ โดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วยใน การผลิ ต การ
นาเสนอเนื้ อหาเป็ นการให้ผใู ้ ช้หรื อผูเ้ รี ยนมิใช่ เพียงแต่นง่ั ดูหรื อฟังข้อมูล
จากสื่ อที่เสนอมาเท่านั้น แต่ผใู ้ ช้สามารถควบคุ มให้คอมพิวเตอร์ ทางาน
ในการตอบสนอง ต่อคาสั่งและให้ ขอ้ มูลป้ อนกลับ ในรู ปแบบต่างๆ ได้
อย่าง เต็มที่ ผูใ้ ช้สื่ อสามารถมี ปฏิ สัมพัน ธ์ ตอบสนองซึ่ งกัน และ กัน ได้
ทันที [3]
เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม กล่าวว่า ในการนาสื่ อมาเป็ นเครื่ องมือที่
ช่วย พัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนนั้น ผูส้ อนจะต้องมีการมาประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับ เนื้ อหาเพื่ อให้ ผูเ้ รี ยน เกิ ด การเรี ยนรู ้ ได้อย่างรวดเร็ วและ
เข้าใจง่ายขึ้ น สื่ อสร้ างสรรค์ ควรใช้ควบคู่ไปกับ เนื้ อหา สาระที่ เน้น ให้
ผูเ้ รี ยน เน้นการผลิตสื่ อที่แตกต่างไป [4]

3. วิธีดาเนินงานวิจยั
3.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง

รู ปที่ 1 หน้าหลักเข้าสู่ สื่อเชิงโต้ตอบ 2 มิติ เรื่ อง ระบบสุริยะ

รู ปที่ 2 เนื้ อหาระบบสุ ริยะ
3.2.1.2 ส่ วนของเกม ประกอบด้วยเกม 2 เกม คื อ เกมตอบ
ปัญหา เป็ นเกมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ตอบคาถามเกี่ยวกับระบบสุ ริยะซึ่งมีตวั เลือก
ให้ เลื อ กตอบ 4 ตัวเลื อ ก และเกมจิ ก ซอว์ ซึ่ งเป็ นเกมให้ ผู ้เรี ย นได้ต่ อ
ประกอบภาพดาวต่าง ๆ ในระบบสุริยะ

ประชากรที่ ศึกษาในครั้งนี้ คื อ อาจารย์ผูส้ อนนักเรี ยนที่ เป็ น
กลุ่ มเด็กเรี ยนรู้ ช้าของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึก ษา 4 จังหวัดตรั ง
จ าน วน 20คน ซึ่ งได้ ม าโดยวิ ธี การเลื อกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)

3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
3.2.1 สื่ อเชิ งโต้ตอบ 2 มิติ เรื่ อง ระบบสุ ริยะ ผ่านการประเมิน
จากผูเ้ ชี่ ยว ชาญด้านเนื้ อหา 2 ท่านและด้านเทคนิ ค การสร้ างสื่ อ 1 ท่ าน
โดยสิ่ งพิมพ์เชิงโต้ตอบจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

รู ปที่ 3 เกมตอบปัญหา
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ดี
ให้
4
คะแนน
คะแนน
พอใช้ ให้
3
ควรปรับปรุ ง ให้
2
คะแนน
คะแนน
ควรปรับปรุ งอย่างยิ่ง ให้
1
เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง ระดับดีมาก /พึง
พอใจมาก
รู ปที่ 4 เกมจิ๊กซอว์

3.3 ดาเนินการทดลอง
3.3.1 การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลระบบสุริยะ และ
เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ
3.3.1.1 การศึกษาข้อมูลถึงความเป็ นไปได้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการ
ถึงความเป็ นไปได้ของการพัฒนาสื่ อเชิงโต้ตอบ 2 มิติ เรื่ อง ระบบสุริยะที่
จะดาเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลระบบสุริยะที่
ใช้ในการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านเขาไม้แก้ว ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4
3.3.1.2 วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของสื่ อ ความเป็ นได้ตาม
กาหนดตารางพิจารณาระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบแต่ละขั้นตอน
รวมถึงเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบที่ใช้ในการสร้างสื่ อ
3.3.1.3 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจัดทา Story board
3.3.1.4 ทาการวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ความต้องการ
3.3.2 การสร้างสื่ อเชิงโต้ตอบ 2 มิติ เรื่ อง ระบบสุริยะ
3.3.2.1 ออกแบบรู ปดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ 8 ดวง
3.3.2.2 ออกแบบในโปรแกรม Story line
3.3.2.3 การเตรี ยมและจัดการเรื่ องเสี ยง เช่น บันทึกเสี ยง
บรรยาย ปรับเสี ยงแต่งเสี ยง
3.3.3.4 แก้ไขและปรับปรุ งสื่ อ
3.3.3.5 ศึกษาผลการรับรู้และความพึงพอใจ
3.3.3.6 นาสื่ อที่เสร็ จลงบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
3.3.3 การสร้างแบบสอบถาม การสร้างแบบสอบถามเพื่อการ
ประเมินสื่ อจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจและการรับรู้ของ
ผูเ้ รี ยนผ่านสื่ อเชิงโต้ตอบ 2 มิติ เรื่ อง ระบบสุริยะ มีรายละเอียดขั้นตอน
การสร้างดังนี้
3.3.3.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถาม จากหนังสื อที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจยั เชิงสารวจ รวมทั้งงานวิจยั ทางด้านสื่ อ
3.3.3.2 ออกแบบแบบสอบถาม ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นมาตรา
ประเมินค่าโดยถือเกณฑ์การประเมินดังนี้
ดีมาก
ให้
5
คะแนน

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง ระดับดี/พึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง /พึง
พอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึงระดับพอใช้/พึง
พอใจพอใช้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง ระดับต้องปรับปรุ ง/
ไม่พึงพอใจ
เกณฑ์การยอมรับคุณภาพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.5 ขึ้น
ไปในแต่ละด้าน ซึ่งหมายถึงในแต่ละด้านต้องอยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป และ
คะแนนเฉลี่ยของแบบประเมินทั้งฉบับ ต้องมีคะแนนเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป จึง
จะยอมรับว่ามีคุณภาพดี [5]
3.3.3.3 การสร้างแบบสอบถาม แบ่งแบบสอบถามเป็ น 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ด้านการรับรู้ของผูเ้ รี ยนผ่านสื่ อเชิ งโต้ตอบ 2 มิติ
เรื่ อง ระบบสุริยะ
ตอนที่ 3 ด้านความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนผ่านสื่ อเชิ งโต้ตอบ 2
มิติ เรื่ อง ระบบสุริยะ
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และปัญหา
3.3.3.4 ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.3.3.5 ปรับปรุ งและสามารถนาแบบสอบถาม และแบบ
ประเมินไปใช้ในงานวิจยั
3.3.4 ดาเนิ นการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3.4.1 ชี้แจงผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลครั้งนี้
3.3.4.2 สาธิ ตการใช้ สื่ อเชิ งโต้ต อบ 2 มิ ติ เรื่ อง ระบบสุ ริยะ
ให้ แ ก่ กลุ่ ม ตัวอย่าง จากนั้น ให้ กลุ่ มตัวอย่างลองใช้สื่อเชิ งโต้ตอบ 2 มิ ติ
เรื่ อง ระบบสุริยะ แล้วจึงแจกแบบสอบถาม
3.3.4.3 เมื่อกลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามเสร็ จตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วจึงนาข้อมูลที่รวบรวมไป
วิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป
3.3.5 สถิติที่ใช้ในการงานวิจยั
การสื่ อเชิงโต้ตอบ 2 มิติ เรื่ อง ระบบสุริยะ รายงานผลด้วย
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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4. ผลการวิจยั
ในการสร้ า งสื่ อเชิ งโต้ ต อบ 2 มิ ติ เรื่ อง ระบบสุ ริ ยะ มี
วัตถุประสงค์เพื่อนาเทคโนโลยีมาประยุกต์กบั การศึกษาและศึกษาผลการ
รับรู้ ความพึงพอใจในการใช้สื่อเชิงโต้ตอบ 2 มิติ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาสื่ อเชิงโต้ตอบ คณะผูจ้ ดั ทาจึงมีข้ นั ตอนและการดาเนิ นการโดยวาง
แนวคิ ดในการสร้ าง รวมถึ งผลประเมิ นจากผูเ้ ชี่ ยวชาญสื่ อ ผลประเมิ น
ความพึงพอใจ เนื้อเรื่ อง การวาด Storyboard การสร้างสื่ อและประมวลผล
ออกมาในรู ปแบบแอพพลิเคชัน บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ดังนี้
4.1 ผลการประเมินสื่ อจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน

ตารางที่ 1 ผลการประเมินสื่ อจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
ค่าเฉลีย่
S.D
ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านเนื้ อหา
4.67
0.58
มากที่สุด
2. ด้านการออกแบบ
5
0
มากที่สุด
3. ด้านการใช้งาน
3.6
0.58
มากที่สุด
ผลการประเมิน
4.42
0.33
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินจากผูเ้ ชี่ ยวชาญในการใช้สื่อเชิ ง
โต้ตอบ 2 มิติ เรื่ อง ระบบสุ ริยะ ผลประเมิ นความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33
4.2 ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อเชิ งโต้ตอบ 2 มิ ติ
เรื่ อง ระบบสุริยะ

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านเขาไม้แก้ว
รายการประเมิน
ด้ านเนือ้ หา
1. ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา
2. ความชัดเจนในการอธิ บายเนื้อหา
3. การเรี ยบเรี ยงเนื้อหาที่เข้าใจง่าย
4. เนื้อหาสอดคล้องกับระบบสุ ริยะ
ด้ านการนาเสนอ
1. มีความชัดเจนของภาพ เสี ยง และตัวอักษร
2. การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม
3. ความน่าสนใจและเทคนิคที่ใช้ในการนาเสนอชิ้นงาน
4. การดาเนินเรื่ องอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับเวลา
5. การจัดวางองค์ประกอบเหมาะสม
เกม
1. นักเรี ยนได้รับความรู ้และความสนุกสนาน
2. มีความชัดเจนของภาพ เสี ยง และตัวอักษร
3. ความน่าสนใจและเทคนิคที่ใช้ในการนาเสนอเกม
ผลการประเมิน

จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านเขาไม้
แก้ว การใช้สื่อเชิ งโต้ตอบ 2 มิ ติ เรื่ องระบบสุ ริยะ ผลประเมิ น ความพึ ง
พอใจอยู่ในระดับดี ม าก โดยมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.54 และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.11

ค่ าเฉลีย่

ระดับคุณภาพ
S.D

ระดับความพึงพอใจ

4.50
4.55
4.55
4.05

0.61
0.60
0.51
0.76

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

4.55
4.65
4.70
4.05
4.70

0.69
0.49
0.57
0.51
0.47

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

4.90
4.60
4.70
4.54

0.31
0.60
0.47
0.11

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.3 ผลการรับรู้ ข องนักเรี ยนผ่านการใช้สื่อเชิ งโต้ตอบ 2 มิ ติ
เรื่ อง ระบบสุริยะ
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ตารางที่ 3 ผลการรับรู ้ ของนักเรี ยนผ่านการใช้สื่อเชิ งโต้ตอบ 2 มิติ เรื่ อง
ระบบสุริยะ
คะแนน ระดับผล
รายการประเมิน
เฉลีย่
การรับรู้
ผลการรับรู้ของนักเรียนที่ใช้ สื่อเชิ งโต้ ตอบ 2 มิติ เรื่อง ระบบสุ ริยะ
1. ดาวไหนมีชื่อไทยว่า ดาวสมุทร หรื อดาวเกตุ 3.60
มากที่สุด
2. ดาวไหนที่เป็ นดาวเคราะห์แก๊สและมีวง
แหวนใหญ่
3. ดาวไหนที่มีสญ
ั ลักษณ์จุดสี แดงเป็ นจุด
ใหญ่
4. ดาวพุธมีลกั ษณะพื้นผิวขรขระ ซึ่ งเกิด
จากสาเหตุอะไร
5. ดาวไหนที่เป็ นศูนย์กลางของระบบสุ ริยะ
เป็ นแหล่งพลังงานสาคัญที่สุดของสิ่ งมีชีวิต
บนโลก
ผลการประเมิน

3.30

มาก

4.00

มากที่สุด

3.00

มาก

4.00

มากที่สุด

3.56

มาก

จากตารางที่ 3 ผลการรับรู้ของนักเรี ยนผ่านการใช้สื่อเชิ งโต้ตอบ 2 มิติ
เรื่ อง ระบบสุ ริย ะ ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56

5. อภิปรายผล
ผลการเปรี ย บเที ยบผลการรั บ รู้ ข องผู้ใ ช้สื่ อ เชิ งโต้ต อบ 2 มิ ติ เรื่ อ ง
ระบบสุ ริยะ พบว่าผลการรับรู ้ ของผูใ้ ช้สื่อเชิ งโต้ตอบ 2 มิติ เรื่ อง ระบบ
สุริยะ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.54 แสดงว่าผลการรับรู ้ของผูใ้ ช้สื่อเชิ งโต้ตอบ 2
มิติ เรื่ อง ระบบสุ ริยะ มี ค่าความพึงพอใจที่ สูง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ [6] พาสนา เอกอุ ด มพงษ์ 2562 ซึ่ งได้ ศึ ก ษางานวิ จ ัย เรื่ อง การ
เปรี ยบเทียบผลการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าที่รับรู้ขอ้ มูลจาก
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิ งโต้ตอบ และผูใ้ ช้บริ การพิพิธภัณ ฑ์สัตว์น้ าที่ ไม่ได้
รับ รู้ ผ่านข้อ มูล จากพิ พิ ธ ภัณ ฑ์สัต ว์น้ าเชิ งโต้ต อบ (รั บ รู ้ ผ่านป้ ายแสดง
ข้อมูลข้างตูแ้ สดงโครงกระดูกสัตว์น้ า) พบว่าผลการรับรู ้ ของผูใ้ ช้บริ การ
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ สั ต ว์น้ าที่ รั บ รู้ ข ้อ มู ล จากพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ สั ต ว์ น้ าเชิ ง โต้ต อบได้
คะแนนเฉลี่ย 4.5 และผลการรับรู้ของผูใ้ ช้บริ การพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าที่รับรู้
ข้อมูล จากป้ ายแสดงข้อมู ล ข้างตู ้แ สดงโครงกระดู ก สั ตว์น้ าได้ค ะแนน
เฉลี่ย 3 แสดงว่าผลการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าที่รับรู้ขอ้ มูล
จากพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าเชิ งโต้ตอบสู งกว่าผูท้ ี่ใช้ป้ายแสดงข้อมูลข้างตูแ้ สดง
โครงกระดูกสัตว์น้ า

6. กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา
เรื่ อง “สื่ อเชิ งโต้ตอบ 2 มิติ เรื่ อง ระบบสุ ริยะ” โดยโครงงานวิจยั นี้ ได้รับ
การสนับสนุ นจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
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ระบบแจ้ งเตือนปริมาณนา้ ฝนแบบอัจฉริยะ
Intelligent Rainfall level Alarm System
ณัฐพงศ์ บุตรธนู, ชัยพันธุ์ ประการะพันธ์ , เลิศลักษณ์ แสงใส, นนทศักดิ์ ประสาน และ รัชนก ไตรยันโพธิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิ กส์และหุ่นยนต์ และ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-211040 ต่อ 3404 E-mail: nuttapong.bo@udru.ac.th

บทคัดย่ อ

1. บทนา

งานวิจยั นี้ นาเสนอระบบวัดปริ มาณน้ าฝน โดยสร้างเครื่ องวัด
ปริ มาณน้ าฝน ประกอบด้วยกัน 2 ส่ วน ส่ วนที่ 1 คือ กรวยรับน้ าฝน ติดตั้ง
บนปากกระบอก เส้น ผ่าศู น ย์ก ลาง 110 มม. รับ น้ าฝนลงสู่ ก ระบอกวัด
น้ าฝนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มม. ทาด้วยท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว สู ง 135
มม. มี ท่อระบายน้ าออกเส้น ผ่าศูนย์กลาง 10 มม. ระบายน้ าออกเมื่อฝน
หยุดตกโดยมีเซนเซอร์ วดั น้ าฝนเป็ นตัวกาหนด ส่ วนที่ 2 คือ ชุดส่ งข้อมูล
แบบไร้ สาย ใช้พลังงานไฟฟ้ าจากโซล่ าเซลล์ ซึ่ งจะเก็ บ ค่ าทุ ก 10 นาที
บันทึกข้อมูลใน Data Logger และในขณะเดียวกันข้อมูลปริ มาณน้ าฝนจะ
ถู ก ส่ งข้อมู ล ผ่านเครื อ ข่ ายอิ น เตอร์ เน็ ต แสดงผลผ่ านสมาร์ ท โฟน ซึ่ ง
ข้อมูล นี้ สามารถเปลี่ ยนเป็ นความเข้ม น้ าฝน ดังนี้ ฝนตกเล็ก น้ อย มี ค่ า
เท่ากับ 0.1-10 mm. ปานกลาง มีค่าเท่ากับ 10.1-35 mm. หนัก มีค่าเท่ากับ
35.1-90 mm. และหนักมาก มีค่าเท่ากับ 90.1 mm. ขึ้นไป เพื่อนาข้อมูลไป
ใช้ป ระโยชน์ แ จ้งเตื อ นในชุ ม ชน หรื อ เตื อ นภัย น้ าท่ ว มส าหรั บ พื้ น ที่
การเกษตรได้

ปั จจุบนั การตรวจวัดระดับน้ าของกรมชลประทาน ส่ วนใหญ่
เป็ นระบบการตรวจที่ ตอ้ งอาศัยมนุ ษย์เป็ นผูต้ รวจสอบระดับน้ าที่ อยูบ่ น
แผ่นวัดระดับน้ า (Staff Gauge) อยูเ่ ป็ นระยะ ๆ และเครื่ องมือที่ใช้ในการ
ตรวจวัดระดับน้ าที่ มีจาหน่ าย หรื อในงานวิจยั มีหลากหลายประเภท เช่ น
เทคนิ คของ Acoustical gas resonator [1] โดยวิธี ดงั กล่ าว ประกอบด้วย
ท่อน้ าคลื่ นที่ปลายหนึ่ งจุ่มอยูใ่ นของเหลวและปลายอีกด้านถูกปิ ด โดยมี
การติ ด ตั้ง แหล่ ง ก าเนิ ด คลื่ น Acoustical และไมโครโฟนไว้ ความถี่
เรโซแนนซ์ของ Resonator เป็ นฟั งก์ชัน กับระยะทางระหว่างปลายที่ ถูก
ปิ ดกับ ผิวน้ าสามารถตรวจวัด ระดับของเหลวได้ เมื่ อทราบคุณ ลัก ษณะ
ของความถี่เรโซแนนซ์ที่โหมดต่าง ๆ มีขอ้ จากัดคือ ค่าความแตกต่างของ
ความยาวท่ อ กับ ระดับ น้ าสู ง สุ ด ที่ ต รวจวัด ต้อ งมี ค่ ามากกว่าเส้ น ผ่ า น
ศู น ย์ก ลางของท่ อ น าคลื่ น นอกจากนี้ วิ ธี น้ ี ไม่ เหมาะสมส าหรั บ การ
ตรวจวัดระดับของน้ าที่ปนไปด้วยทราย และมีผลตอบสนองในเวลาที่ช้า
หลัก การวัด ด้ว ยคุ ณ สมบัติ ท างไฟฟ้ า (Detecting electrical properties)
เป็ นการวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้ าที่สัมพันธ์กบั ระดับน้ า เช่ น การวัดระดับ
ของเหลวด้วยหลักการค่าความจุไฟฟ้ า (Capacitance Level Sensor) [2-4]
เป็ นวิธีการวัดที่อาศัยหลักการวัดค่าความจุไฟฟ้ าที่เกิดจากค่าไดอิเล็กตริ ก
ที่แตกต่างกันระหว่างของเหลวกับอากาศ วัดค่าได้เป็ นค่าความจุไฟฟ้ า [5]
การวัดแบบนี้ จะทาให้เกิ ดการกัดกร่ อนของผิวเซนเซอร์ ได้ทาให้ขอ้ มูลที่
อ่ า นได้ ผิ ด พลาด เครื่ องวัด ปริ มาณน้ าฝน เป็ นเครื่ องมื อ ช่ ว ยในการ
พยากรณ์ เตื อ นภัย น้ าท่ ว ม รวมถึ ง การใช้ ข ้อ มู ล ปรั บ ปรุ ง พัฒ นางาน
ชลประทาน เครื่ องวัดน้ าฝนที่จดั ทาขึ้นนี้ สามารถบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
บันทึ กข้อมูล และเป็ นต้นแบบในการที่จะพัฒนาเป็ นระบบโทรมาตรที่
สมบูรณ์ แบบในขั้น ต่ อไป ซึ่ งเครื่ องวัดน้ าฝน มี ขอ้ ดี คื อ ไม่ มีส่ วนใดที่
เคลื่ อนไหว จึ งประหยัดค่ าบ ารุ งรั ก ษาและสามารถผลิ ตขยายผลให้ ท ว่ั
พื้นที่ชลประทานได้ในอนาคตต่อไป
จากสภาพปั จ จุ บ ัน เกิ ด น้ า ท่ ว มที่ เกิ ด ขึ้ นในทุ ก ๆ ปี พบว่ า
บริ เวณพื้นที่ ที่ถูกน้ าท่วมส่ วนมากเป็ นบริ เวณริ มแม่น้ าและขยายวงกว้าง
มากขึ้ น เข้าสู่ พ้ื น ที่ ข องเกษตรกรและที่ อ ยู่อ าศัย ซึ่ งปั ญ หาที่ ก ล่ าวมา
ข้างต้นนั้นได้มีผลกระทบต่อชาวบ้านในชุ มชนบ้านหนองแวงตาด ตาบล
ค าเลาะ อ าเภอไชยวาน จังหวัด อุ ด รธานี พื้ น ที่ เสี ย งต่ อ น้ าท่ ว มเพราะ

คาสาคัญ: เครื่ องวัดปริ มาณน้ าฝน, ระบบแจ้งเตือนปริ มาณน้ า

Abstract
This paper presents the intelligent rainfall level alarm
system. By creating a rain gauge consists of 2 parts, Parts 1 is rainwater
cone installed on the cylinder diameter 110 mm, Made of 2-inch PVC
pipe, 135 mm. high with a drainage pipe, diameter 10 mm. Drain water
when the rain stops with a rain gauge sensor to determine. Parts 2 is
Wireless data transmission set Use electricity from solar cells which
will collect every 10 minutes save data in the data logger and at the
same time, the amount of rainfall data will be sent via the Internet to the
smartphone. This information can be changed to rainwater intensity, A
little rain as 0.1-10 mm., medium as 10.1-35 mm., high as 35.1-90 mm.
and very high more than 90.1, To use the information to alert the
community or flood warning for agricultural areas
Keywords: Rain Gauge, Water alert system
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ชาวบ้านไม่สามารถทราบได้เมื่อมีฝนตก น้ าที่ไหลมาจากเทือกเขาภูอีแมว
ผ่านภูโล้น จนมาถึ งต้น น้ าห้ วยไพจานใหญ่ และไหลมายังล าห้ วยเอเฮ
ต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน กว่าน้ าจะมาถึงบริ เวณหมู่บา้ น ซึ่ งปั ญหาน้ า
ท่วมนี้ส่งผลให้เกษตรกรประสบกับปั ญหา ผลผลิตเสี ยหายน้ าท่วมนาข้าว
เนื่องจากระบายน้ าออกจากที่นาไม่ทนั ทาให้เกิดน้ าท่วมที่นาของชาวบ้าน
ผลผลิ ตเสี ยหายไปกับ น้ าท่วม ดังนั้นจึงได้คิดค้นระบบแจ้งเตื อนภัยน้ า
ท่วมพื้ นที่ ก ารเกษตรในชุ ม ชนแบบอัตโนมัติ โดยส่ งจะข้อมู ล ปริ ม าณ
น้ าฝนแบบไร้ ส ายเพื่ อ บอกสถานะปริ ม าณน้ าฝนหรื อ เตื อ นภัย ให้ ก ับ
เกษตรกรได้ โดยแจ้งเตือนผ่านสมาร์ ทโฟน ทาให้ชาวบ้านเตรี ยมป้ องกัน
น้ าท่วมที่นาได้

2. การออกแบบ
2.1 หลักการทางานอองระบบแจ้ งเตือนปริมาณนา้ ฝน
หลักการทางานของระบบแจ้งเตื อนปริ มาณน้ าฝน ดังรู ปที่ 1
การทางานของระบบใช้โหลดเซลล์เซนเซอร์ ชง่ั น้ าหนัก ทาการชัง่ ปริ มาณ
น้ าในกระบอกตวง และใช้บอร์ด Node MCU ESP8266 ในการรับค่าและ
ประมวลผล แล้ ว ท าการส่ ง ข้อ มู ล ไปยัง โทรศัพ ท์ ส มาร์ ท โฟน และ
ฐานข้อ มู ล เว็บ ไซด์ (NETPIE) เพื่ อ อ่ านค่ า จัด เก็ บ ข้อ มู ล และท าการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ทาให้ ได้รับข้อมูลจากผลกระทบ และเตรี ยมป้ องกันจาก
ปริ มาณน้ าฝนที่ตกลงมาในปริ มาณมาก อาจเกิดน้ าท่วมได้

Load cell มาค านวณหาความสู ง ของกระบอกตวง แล้วน าไปเที ยบกับ
เกณฑ์การวัดปริ มาณน้ าฝน ดังสมการที่ 1
ขณะเดี ยวกัน Node MCU ESP8266 จะท าการส่ ง ข้อ มู ล ไปยัง หน้ าจอ
LCD และ Netpie เพื่อทาการแสดงผล และแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน
ส่ วนเซนเซอร์ วดั น้ าฝน เมื่ อมี น้ าฝนจะท างานส่ งข้อ มู ล ให้
Node MCU ESP8266 แล้วทาการประมวลผลตามเงื่อนไข เมื่อฝนตก สั่ง
การให้ Servo ปิ ด วาล์วน้ าเพื่อรองรับน้ าไม่ให้น้ าไหลออกจากกระบอก
ตวง และเมื่ อ ฝนหยุด ตก สั่งการให้ Servo เปิ ด วาล์วน้ า เพื่ อระบายน้ า
ออกจากกระบอกตวง
weight
(1)
h
 r2

เมื่อ h คือ ความสู งของระดับน้ า, weight คือ น้ าหนักชัง่ จาก
โหลดเซลล์ และ  r 2 คือ ขนาดพื้นที่ปากกระบอกตวง

Load cell/ Rain
sensor

POWER
SUPPLY

Node MCU
ESP8266

Smart Phone/
Netpie

รู ปที่ 2 วงจรควบคุมระบบแจ้งเตือนปริ มาณน้ าฝนแบบอัจฉริ ยะ

2.3 ออกแบบโครงสร้ าง
LCD 162

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมระบบแจ้งเตือนปริ มาณน้ าฝน

2.2 วงจรควบคุมการแจ้ งเตือนปริมาณนา้ ฝน
วงจรควบคุม ดังรู ปที่ 2 จะใช้แหล่งจ่ายพลังงาน โดยการรับ
แสงแดดผ่ านโซล่ าเซลล์เข้าวงจรชาร์ จ เก็ บ พลังงานในแบตเตอรี่ ส่ ง
พลังงานเพื่อขับวงจรควบคุม Load cell ทาหน้าที่เป็ นเซนเซอร์ รับแรงดัน
จากวัตถุส่งค่าผ่านโมดูลขยายสัญญาณ HX7711 เพื่อส่ งข้อมูลให้แก่ Node
MCU ESP8266 ทาการประมวลผลเป็ นค่าน้ าหนัก นาค่าน้ าหนักที่ได้จาก

ลักษณะการออกแบบโครงสร้ างของเครื่ องวัดปริ มาณน้ าฝน
ส่ งข้อมูลแบบไร้ สาย โครงสร้ างของชิ้ นงานมี ความสู ง 190 cm ใช้เหล็ก
กล่ องขนาด 1.51.5 in เชื่ อมติ ด กัน เพื่ อเป็ นฐานและโครงสร้ างไว้ติ ด
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในส่ วนของกระบอกวัดปริ มาณน้ าฝนมีความยาวที่ 40 cm
เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 in และขนาดของแผงโซล่าเซลล์ มีความกว้าง 37 cm
ความยาว 47 cm ส่ ว นฐานของตัว โครงสร้ างเป็ นเหล็ ก กล่ อ งยื่น ออก
ด้านละ 30 cm เพื่อเป็ นตัวช่ วยเพื่อยึดฐานของโครงสร้ างไม่ให้โยก ช่ วย
ในการวัด ปริ มาณน้ าฝนได้ อ ย่า งแม่ น ย า ส่ ว นต าแหน่ ง การวางของ
กระบอกวัดน้ าฝนจะอยูเ่ หนือวัตถุต่าง ๆ ไม่ให้วตั ถุมาปิ ดบังน้ าฝนที่ตกลง
กระบอกวัดน้ าฝน ให้ได้ค่าที่ แม่นยา ส่ วนแผงโซล่าเซลล์มีการตั้งทามุม
กับพื้น 30 องศา ให้แผงโซล่าเซลล์ทางานกับแสงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และให้ได้กระแสที่มากที่สุด ดังรู ปที่ 3
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รู ปที่ 5 ปริ มาณน้ าฝนที่บนั ทึกแบบต่อเนื่ องในฐานข้อมูล NETPIE [6]

รูปที่ 3 แบบจาลองโครงสร้างเครื่ องวัดปริ มาณน้ าฝนแบบอัจฉริ ยะ

2.4 วิธีการทดลอง
การทดลองระบบแจ้งปริ มาณน้ าฝนแบบอัจฉริ ยะ ได้จาลอง
สถานการณ์ฝนตกเพื่อวัดระดับน้ าฝน ดังรู ปที่ 4 โดยใช้สปริ งเกอร์ แบบ
หมุนรอบ 180 องศา กระจายน้ าเพื่อให้เสมือนเม็ดฝน ในแต่ละเหตุการณ์
มี ก ารจาลองสถานการณ์ ฝนตกเล็ก น้อ ย มี ค่ าเท่ ากับ 0.1-10 mm. ปาน
กลาง มีค่าเท่ากับ 10.1-35 mm. หนัก มี ค่าเท่ากับ 35.1-90 mm. และหนัก
มาก มีค่ามากกว่า 90 mm.

จากรู ป ที่ 5 จะเห็ น ได้ ว่ า ปริ ม าณน้ าฝนคงที่ เพิ่ ม ขึ้ นอย่ า ง
รวดเร็ ว และและเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ เป็ นเพราะการจาลองเหตุการณ์เหมือน
ฝนตกจริ ง มี ฝนตกเป็ นช่ วง ๆ แต่ละช่ วงเวลาตกไม่เท่ากัน จึงได้จาลอง
เหตุการณ์การโดยมี ฝนตกไม่ตก ฝนตกเล็กน้อย ฝนตกปานกลาง ฝนตก
หนัก และฝนตกหนัก มาก เห็ น ได้ชัด เจนว่ามี ฝนตกหนัก คื อช่ วงเวลา
ประมาณ 03.00 น. – 05.00 น. จากนั้นนาค่าที่วดั ได้มาพล็อตกราฟ แสดง
ข้อมูลปริ มาณน้ าฝน

รู ปที่ 6 ปริ มาณน้ าฝนเวลา 18.00-14.00 น.
สปริ งเกอร์จาลอง
สถานการณ์ฝนตก

เครื่องวัด
ปริมาณนา้ ฝน
แบบอัจฉริยะ

จากนั้นท าการทดลองครั้ งที่ 2 เป็ นการทดลองวัด ปริ ม าณ
น้ าฝนเพื่อส่งข้อมูลโดยเก็บข้อมูล 2.30-7.50 น.และจะมีการเปิ ดน้ าทิ้งจาก
กระบอกตวงในเวลา 07.00 น. แสดงดังรู ปที่ 7

รูปที่ 4 การทดลองการทางานของระบบแจ้งปริ มาณน้ าฝนแบบอัจฉริ ยะ

3. ผลการทดลอง
จากการจาลองสถานการณ์ ฝ นตกด้วยระบบน้ าแบบสปริ ง
เกอร์ เป็ นเวลา 20 ชั่วมโมง เวลา 18.00-14.00 น. โดยการบันทึ กข้อมูล
เป็ นแบบต่อเนื่อง และสามารถดูขอ้ มูลได้ยอ้ นหลังได้ แสดงดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 7 ปริ มาณน้ าฝนเวลา 02.30-07.50 น.
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และถ้าหากมีปริ มาณน้ าฝนในกระบอกตวงมากกว่า 90.1 mm.
ระบบก็จะทาการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิ เคชัน่ ไลน์ โดยจะส่ งข้อความแจ้ง
เตือนทุก ๆ 1 นาที แสดงดังรู ปที่ 8

รูปที่ 8 ข้อมูลที่ถูกส่ งการแจ้งเตือนของแอพพลิเคชัน่ ไลน์
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งานวิจ ัยนี้ น าเสนอระบบการแจ้งเตื อ นปริ ม าณน้ าฝนแบบ
อัจฉริ ยะ โดยวัดระดับปริ มาณน้ าฝนที่ ตกลงสู่ ก ระบอกตวง นาปริ มาณ
น้ าฝนไปคานวณผ่านโปรแกรมที่ออกแบบไว้ หาค่าปริ มาณน้ าฝนที่ ตกมี
ปริ มาณมากน้อยเพียงใด หากมีปริ มาณมาก หรื อตกหนักมาก ตั้งแต่ 90.1
mm. ระบบจะแจ้ง เตื อ น ผ่ า นทางแอพพลิ เ คชั่ น ไลน์ ทุ ก ๆ 1 นาที
นอกจากนี้ ระบบยังสามารถบัน ทึ กข้อมูลไว้บนฐานข้อมูลของ NETPIE
ซึ่ งเป็ นฐานข้อมูล ที่ อนุ ญ าตให้ ใ ช้บ ริ ก ารฟรี ท าให้ สามารถดู ข ้อมู ล ได้
ตลอดเวลา รวมถึ งดูขอ้ มูลย้อ นหลังได้ เพื่อให้ ชาวบ้า นในชุ มชนเตรี ยม
ป้ องกันสถาณการณ์ อาจเกิ ด น้ าท่วมได้ทนั แต่ ขอ้ ควรพิจารณาและการ
ศึกษาวิจยั ต่อ คือ ทดลองใช้งานจริ งในชุมชน ทดสอบประสิ ทธิ ภาพทน
ต่อสภาพอากาศทุกสถานการณ์ และทดลองประสิ ทธิ ภาพของแหล่งจ่าย
พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์
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การประยุกต์ ห่ ุนยนต์ แกนหมุน 2 ข้ อต่ อสาหรับย้ อมสเมียร์ เลือด
Application of Robot 2R for Blood smear staining
ปองพล แสนสอน1
1
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่ นยนต์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ตาบลสามพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 E-mail: pongpon2000@gmail.com

บทคัดย่ อ
บทความนี้นาเสนอ การสร้างประยุกต์หุ่ นยนต์แกนหมุน 2 ข้อ
ต่อสาหรับย้อมสเมียร์เลือด มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดเวลาและความผิดพลาด
การย้อ มสี ส เมี ย ร์ เ ลื อ ดโดยวิธี ก ารปกติ ระบบประกอบด้ว ย ชุ ด ค าสั่ง
ควบคุมการทางาน และระบบกลไกสาหรับการย้อมสี ผลการวิจยั พบว่า
1) การเคลื่อนที่ของหัวย้อมสเมียร์ เลื อดของหุ่ นยนต์ตามตาแหน่ งแกน X
พิกดั 120 มิลลิเมตร 160 มิลลิเมตร และแกน Y ที่พิกดั -100, -60, -20, 20,
60, 100 มิลลิ เมตรทาการทดลองซ้ าจานวน 10 ครั้งมีค่าความผิดพลาด
เฉลี่ยน้อยกว่า 2 เปอร์ เซ็นต์ 2) ขั้นตอนการทางานที่โปรแกรมไว้ทาการ
ทดลอง 10 ครั้งโดยแบ่งเวลาการทางานแต่ละขั้นตอนเป็ น 5 10 15 20 25
30 วินาที ตามล าดับพบว่ามี ก ารทางานตามขั้น ตอนที่ ก าหนดไว้อย่าง
ถูกต้อง 3) นาหุ่ นยนต์ไปทาการหาความพึ่งพอใจจากผูใ้ ช้งานโดยใช้
แบบสอบถามแบบ 5 ระดับจานวน 3 ท่านพบว่ามีวามพึงพอใจในการใช้
งานระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.5) และเมื่อสอบถามเกี่ยวกับการลดเวลาใน
การทางานเปรี ยบเทียบกับวิธีการปกติอยูใ่ นระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ ย = 4.45)
ความสะดวกในการใช้งานอยูใ่ นระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.15) ดังนั้นหุ่ นยนต์
แกนหมุ น 2 ข้อ ต่อ ส าหรั บ ย้อ มสเมี ย ร์ เ ลื อ ดสามารถท างานได้ต าม
วัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้
คาสาคัญ: หุ่ นยนต์ ย้อมสเมียร์เลือด

Abstract
This paper is present. The Application of Robot 2R for
Blood smear staining. The objective Reduce operational procedures and
error in the Blood smear stained by normal method. The systems are
consisted of an Instruction program and mechatronics system for Blood
smear stained. The research results found that the movement of the
blood smear dyeing head of the robot according to the position of the Xaxis coordinates 120 and 160 mm. And the Y axis at the coordinates 100, -60, -20, 20, 60 and100 mm. respectively the average error is less
than 2%. 2) The work procedure that the program has conducted 10

times, divided by 5, 10, 15, 20, 25 and 30 seconds, respectively. It was
found that the steps were correctly executed3) Finding satisfaction from
users by using a 5-level questionnaire from 3 users. It was found that
the satisfaction of the use was very good ( X = 4.5) and when inquiring
about time reduction In comparison with the normal method, it is in a
very good level ( X = 4.45). The ease of use is at a good level ( X =
4.15), so the Application of Robot 2R for Blood smear staining can
work well according to the objectives set.
Keywords: robot, Blood smear staining

1. บทนา
งานโลหิ ตวิทยามีความสาคัญในการวินิจฉัยและชันสู ตรโรค
การตรวจวินิจฉัยโรคทางโลหิ ตวิทยาจะต้องใช้วิธีก ารซัก ประวัติ การ
ตรวจร่ างกาย และการตรวจสเมี ยร์ เลื อด สาหรั บ การตรวจสเมี ยร์ เ ลื อด
แพทย์จ ะนาผลที่ ได้จากการตรวจสเมี ยร์ เ ลื อดไปใช้เ ป็ นข้อมูล ในการ
สนับสนุ นการวินิจฉัยโรค ในกรณี ที่ท้ งั สองวิธีการแรกไม่สามารถให้ผล
ไม่จาเพราะ นอกจากนี้ การตรวจสเมียร์เลือดยังใช้เป็ นดัชนีที่สาคัญในการ
ให้ ก ารรั กษา การติดตามผลการรั กษาและการพยากรณ์ โรคได้อีก ด้วย
ดัง นั้ นงานด้ า นโลหิ ต วิ ท ยาจึ ง เป็ นสิ่ ง จ าเป็ นในห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารทาง
การแพทย์ การตรวจสเมี ยร์ เลื อดทาให้ทราบลักษณะรู ปร่ าง จานวนของ
เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกร็ ดเลือด ปริ มาณของฮีโมโกลบิน การ
เตรี ย มสเมี ย ร์ แ ละเทคนิ ค การย้อ มสี ส เมี ย ร์ เ ลื อ ดที่ ดี แ ละถู ก ต้อ งจึ ง มี
ความสาคัญ เพื่อให้ได้สเมียร์ เ ลื อ ดที่เ ซลล์เ ม็ดเลื อดมี การกระจายตัวดี
สม่ าเสมอ การติ ดสี มองเห็ นเซลล์ได้ชัดเจน และถู กต้องแม่นยา ง่ายต่อ
การตรวจนับเซลล์ การย้อมสี สเมียร์ โดยวิธีก ารมาตรฐานจะต้องใช้นัก
เทคนิ คการแพทย์ทาการย้อมซึ่งจะต้องทาการควบคุมความแม่นยาในเรื่ อง
เวลาที่ตอ้ งใช้และขั้นตอนการย้อมอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้แผ่นสไลค์เสี ย
หรื อ ไม่ ส ามารถน าไปใช้ ง าน จึ ง มี ก ารคิ ด ค้น พัฒ นาเครื่ อ งย้อ มแบบ
อัตโนมัติข้ ึ น มาใช้โ ดยเป็ นการย้อมแบบแช่ (In-house) โดยการวาง
แผ่นสไลค์ในแนวตั้ง แล้วแช่ แผ่นสไลค์ที่ตอ้ งการย้อมในสารย้อมตาม
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ขั้นตอนวิธีการมาตรฐานได้ผลการย้อมใกล้เคียงกับวิธีการมาตรฐาน การ
ย้อมโดยวิธีการนี้ จะต้องใช้น้ ายาในการย้อมเป็ นจานวนมากจึ งเหมาะกับ
การย้อมสไลด์ที่มี จานวนมาก เหมาะส าหรั บ โรงพยาบาลขนาดใหญ่
สาหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่ งเป็ น
โรงพยาบาลขนาดกลางยังใช้วิธีการย้อมแบบมาตรฐาน ทาให้ไม่สามารถ
ควบคุมการติดสี และทาให้ตอ้ งสู ญเสี ยน้ ายาเมื่อต้องย้อมใหม่ นอกจากนี้
ยังทาให้ตอ้ งสูญเสี ยเวลาการทางานของนักเทคนิ คการแพทย์ซ่ ึ งมีจานวน
ไม่ ม ากส าหรั บ โรงพยาบาลขนาดเล็ ก หรื อ กลาง ดัง นั้น เพื่ อ เป็ นการ
แก้ปัญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงได้นาเทคนิ คทางด้านหุ่ นยนต์แบบแกนหมุน 2
ข้อต่อมาใช้ในการย้อมสเมียร์ เลื อด ซึ่ งจะทาให้ปริ มาณของการใช้น้ ายา
ในการย้อ มลดลงเหมาะสาหรั บการย้อ มในโรงพยาบาลขนาดเล็ก ที่ มี
ปริ มาณการย้อมสเมียร์เลือดไม่มาก

รู ปที่ 1 การกาหนดเฟรมสาหรับหุ่นยนต์แกนหมุน 2 ข้อต่อ
Ci
 S
0
T1   i
 0

 0

 Si C i
Ci C i
S i
0

ai Ci 
ai Si 
di 

1 

(1)

3. การออกแบบและดาเนินการวิจยั
จากการศึกษาข้อมูลการย้อมเสมียร์ เลือดโดยการสอบถามนัก
เทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชบ้านดุง อาเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี ทาให้สามรถนาขั้นตอนการย้อมโดยวิธีการปกติ เขีย น
เป็ นบล็อกไดอะแกรมการทางานของระบบได้ดงั รู ปที่ 2
สเมียร์เลือด

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 การย้ อมสเมียร์ เลือดด้ วยวิธีการปกติ

Si S i
Ci S i
C i
0

รอเวลา

หยดสี ยอ้ ม

หยดตัวเร่ ง

ขั้นตอนการย้อมสี สเมียร์ เลือดโดยวิธีการปกติมีข้ นั ตอนดังนี้
1) เตรี ยมสไลด์สาหรับการย้อม 2) ทิ้งไว้ในอากาศให้แห้ง 3) Fix slide
ด้วยเปลวไฟโดยหงายด้านที่มีเชื้ อขึ้น 4) หยดสารละลาย crystal violet จน
ท่วมสไลด์ ทิ้งไว้ 1 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ า 5) หยดสารละลายไอโอดีน
จนท่วมสไลด์ ทิ้งไว้ 1 นาทีแล้วล้างออก 6) ล้างออกโดยค่อยๆ หยด 95 %
Ethanal เอียงสไลด์ไปมาจนกระทัง่ สี น้ าเงินเริ่ มจางแล้วจึงรี บล้างออกด้วย
น้ า 7) หยด safranin ให้ท่วมทิ้งไว้ 30 วินาทีแล้วล้างออกด้วยน้ า ซับน้ า
ด้วยกระดาษหรื อผ้าและทิ้งไว้ให้แห้ง 8) ดูกล้องจุลทรรศน์ [1,2]

2.2 หุ่นยนต์ แกนหมุน 2 ข้ อต่ อ
หุ่ นยนต์อุตสาหกรรมหรื อหุ่ นยนต์แบบอนุ กรมที่มีแกนหมุน
2 ข้อต่อ(2R) มีการมีข้ นั การออกแบบและพัฒนาระบบ เริ่ มจากกาหนด
เฟรมของหุ่ นยนต์ดงั รู ปที่ 1 และใช้วิธีการของ DH พารามิเตอร์[3] ในการ
หาค่ าความยาวของก้านเชื่ อมโยง (ai) มุ ม บิ ด ของก้านเชื่ อมโยง ( i)
ระยะห่ างแกนเลื่อนตามแนวขนาน (di ) และมุมการหมุน ( i) เพื่อนามา
หาค่าสมการการแปลงแบบไปข้างหน้า ซึ่ งเป็ นเมตริ กซ์จตั ุรัสขนาด 4x4
ประกอบด้วยเมตริ กซ์การหมุน ขนาด [3x3] เมตริ กซ์ตาแหน่ง [1x3] และ
เมตริ กซ์สเกลที่มีขนาดเท่ากับ1 ดังสมการที่ (1) [4]

ส่ องด้วยกล้อง

ล้างด้วยน้ า

รอเวลา

รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมการทางานของระบบ

3.1 การออกแบบหุ่นยนต์
จากจากบล็อกไดอะแกรมของระบบในรู ปที่ 2 สามารถนามา
ออกแบบหุ่ นยนต์แกนหมุน 2 ข้อต่อสาหรับย้อมสเมียร์ เลือด ได้ดงั รู ปที่ 3
4
LCD
L1
100mm.

L2
100mm.

L3
100mm.

SW1-SW6

3

q2
d1

2

q3
80mm.

1

40mm.

L2
L1
{1}

Z0

q2

Z2

X1
X2

q1
{0}

Y1

{2}

X0
Y2

Y0

รู ปที่ 3 หุ่ นยนต์แกนหมุน 2 ข้อต่อสาหรับย้อมสเมียร์เลือด
รู ปที่ 3 หุ่ นยนต์ประกอบด้วย 1) ส่ วนที่ทาหน้าที่ยอ้ มสี ซ่ ึ ง
เรี ยกว่า Tool ท าหน้าที่ ป ล่ อยสี ส าหรั บ ย้อม ตัวเร่ งผสม(Buffer) และ
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น้ าเปล่าสาหรับล้างสเมียร์ เลื อด 2) ส่ วนที่ทาหน้าที่ ควบคุมการเคลื่อนที่
ในแนวแกน X และแกน Y เพื่อให้สามารถเปลี่ ยนตาแหน่ งย้อมสเมียร์
เลื อดได้ 3) ส่ วนที่ทาหน้าที่ ค วบคุ มระดับ สู งต่ าของการย้อม 4) ส่ วนที่
ควบคุมการทางานหรื อชุดประมวลผลอิเล็กทรอนิ กส์ซ่ ึ งในงานวิจยั ครั้งนี้
ใช้ บอร์ ด Arduino Mega2560 ทาหน้าที่ประมวลผลคาสัง่ จากรู ปที่ 2
สามารถนาลัก ษณะโครงสร้ างทางด้านกลไกของหุ่ นยนต์กาหนดเฟรม
สาหรับการทางานในแต่ละข้อต่อได้ดงั รู ปที่ 4
Z1

Z2
Y1

q2

q3

{1}

YE

{2}

Z0

X1

ส าหรั บ ระบบควบคุ ม การท างานของหุ่ น ยนต์จ ะใช้บ อร์ ด
Arduino Mega2560 เป็ นส่ วนประมวลผล ระบบการทางานดังรู ปที่ 5 และ
การนาไปทดลองใช้งานดังรู ปที่ 6
HC-05
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
SW6

ZE
Y2

3.2 การออกแบบระบบควบคุม

{E}
X2

XE

TX
RX

SDA
SCL

Step 4
22
DIR 5
23
24
Step 6
25
26 ArduinoDIR 7
27 MEGA2560
Step 8
DIR 9
P1 30
P2 31

Y0

d1

RX
TX

P3 32

{0}

SDA
SCL

LCD20X4
I2C

Stepping Drive

D1

Stepping Drive

q2

Stepping Drive

q3

SSR
Drive
SSR
Drive
SSR
Drive

PUMP1 COLOR
PUMP2 BUFFER
PUMP3 WATER

X0

รู ปที่ 5 ระบบควบคุมการทางานหุ่ นยนต์

รูปที่ 4 เฟรมสาหรับหุ่นยนต์แกนหมุน 2 ข้อต่อย้อมสเมียร์เลือด
จากรู ปที่ 4 เขียนเมตริ กซ์การแปลงตาแหน่งไปข้างหน้าของ
หุ่ นยนต์แกนหมุน 2 ข้อต่อย้อมสเมียร์เลือด แสดงได้ดงั สมการที่ (2)

C23
S
0
TE   23
 0

 0

 S23
C23
0
0

โดยที่

0 L1  L2C2  L3C23 
0
L2 S2  L3 S23 

0
d1

0
1


(2)

C23 คือ cos(q2 + q3)
S23 คือ sin(q2 + q3)

รู ปที่ 6 การทดสอบการทางานหุ่นยนต์

จากสมการที่ (2) จะพบว่าตาแหน่งตามแกน X และตาแหน่ง
แกน Y เมื่อทาการแทนค่ามุม q2 และ q3 จะสามารถหาตาแหน่งใน
ระนาบพื้นที่ทางานได้ดงั สมการที่ (3) ,(4) และตาแหน่งความสูงของหัว
ย้อมสามารถกาหนดได้จากสมการที่ (5) ตามลาดับ

px  L1  L2 cos(q2 )  L3 cos(q 2  q3 ) (3)
py  L2 sin(q2 )  L3 sin(q2  q3 )

(4)

pz  d1

(5)

4. ผลการวิจยั
ผลการวิจยั ในครั้งแบ่งการทดลองออกเป็ น 2 ส่ วนประกอบ
ด้วย 1) ผลการทดลองเกี่ ยวกับการทางานหุ่ นยนต์ฯ และ 2) การหาค่า
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน ดังนี้

4.1 การทดลองเกีย่ วกับการทางานของหุ่นยนต์
การทดลองเพื่อหาความถูกต้องในการเคลื่อนที่ของหัวย้อมสี
ติดตั้งตรงปลายแขนหุ่ นยนต์ โดยจะกาหนดพิกดั ตามแนวแกน X จานวน
2 ค่า คือที่ตาแหน่ ง 120 mm. และ 160 mm. ตาแหน่ งตามแนวแกน Y
จานวน 6 ตาแหน่งที่เป็ นตาแหน่งของการวางแผนสเมียร์ เลื อดคือ -100 60 -20 20 60 100 mm. ตามลาดับ ในการทดลองจะทาการทดลองซ้ า
ในแต่ละตาแหน่ ง 10 ครั้ง ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
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สาหรับขั้นตอนลาดับในขั้นตอนที่ 1 การเติมสี ในสเมียร์ เลือด ขั้นตอนที่ 2
การเติมน้ ายาเร่ ง ขั้นตอนที่ 3 การล้างด้วยน้ าเปล่ า และรอให้แห้ง การ
ทางานจะทาการทดลองโดยการกาหนดเวลาทางานในแต่ละครั้งห่ างดังนี้
5 10 15 20 25 30 วินาที เพื่อทดสอบการทางานตามขั้นตอนที่กาหนด
โดยจะทาการทดลองซ้ าจานวน 10 ครั้งได้ผลการทดลองดังตารางที่ 3
ตารางที่ 1 ตาแหน่งการเคลื่อนที่ของหัวย้อมสี ตาแหน่งแกน X=120 mm.
ตาแหน่งตามแนวแกน Y (mm.)
-100
-60
-20
20
60
100
ค่าเฉลี่ย
-101
-59
-19.5
20
60
99
error
1
1
0.5
0
0
1
%e
1
1.67
2.5
0
0
1
ตารางที่ 2 ตาแหน่งการเคลื่อนที่ของหัวย้อมสี ตาแหน่งแกน X=160 mm.
ตาแหน่งตามแนวแกน Y (mm.)
-100
-60
-20
20
60
100
ค่าเฉลี่ย
-102
-58
-20
20
62
98
error
2
-2
0
0
2
2
%e
2
3.33
0
0
3.33
2
ตารางที่ 3 การทดสอบขั้นตอนการทางานหุ่นยนต์
เวลาที่กาหนด (วินาที)
5
10
15
20
เวลาเฉลี่ย
5
10
15
20
error
0
0
0
0

25
25
0

30
30
0

4.2 การหาค่ าความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน
น าหุ่ น ยนต์ ที่ ไ ด้ท าการออกแบบและท าการทดสอบการ
เคลื่ อ นที่ แ ละขั้น ตอนการท างานแล้ว ให้ ผู้ใ ช้ง านซึ่ งเป็ นนัก เทคนิ ค
การแพทย์จานวน 3 ท่านเป็ นผูท้ าการทดลองใช้งานในระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และทาการประเมินความพึงพอใจโดย
ใช้แบบสอบถาม 5 ระดับ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจผูใ้ ช้งานหุ่นยนต์ฯ
หัวข้อประเมิน
1. ความพอใจในการย้อมสี สเมียร์เลือด
2. จานวนการย้อมสเมียร์ เลือดต่อครั้ง
3. ความปลอดภัยในการใช้งาน
4. การช่วยลดเวลาในการย้อมสเมียร์เลือด
5. ความสะดวกในการใช้งาน

X

4.5
4.0
4.4
4.45
4.15

SD.
0.4
0.4
0.4
0.6
0.4

5. สรุปและอภิปรายผล
การเคลื่อนที่ของหุ่ นยนต์ตามแนวแกน X ทางานที่พิกดั 120
มิลลิเมตร 160 มิลลิเมตร และแกน Y ที่พิกดั -100, -60, -20, 20, 60, 160
มิลลิ เมตรทาการทดลองซ้ าจานวน 10 ครั้งมีค่าความผิดพลาดครั้งที่มาก
ที่สุดเท่ากับ 3.3% ซึ่งอยูต่ าแหน่ง 160,-60 และ 160,60 ตามลาดับ ค่าเฉลี่ย
ของความผิดพลาดร่ วมของการทางานน้อยกว่า 2% ขั้นตอนการทางานที่
โปรแกรมไว้ทาการทดลอง 10 ครั้งโดยแบ่งเวลาการทางานแต่ละขั้นตอน
เป็ น 5 10 15 20 25 30 วินาทีตามลาดับพบว่ามีการทางานตามขั้นตอนที่
ก าหนดไว้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง น าหุ่ น ยนต์ ไ ปท าการหาความพึ่ ง พอใจจาก
ผูใ้ ช้งานโดยใช้แบบสอบถามแบบ 5 ระดับจานวน 3 ท่านในระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 พบว่ามีวามพึงพอใจในการใช้งาน
ระดับดี มาก ( X = 4.5) และเมื่ อสอบถามเกี่ ยวกับ การลดเวลาในการ
ทางานเปรี ยบเทียบกับวิธีการปกติอยูใ่ นระดับดีมาก ( X = 4.45) ความ
สะดวกในการใช้งานอยูใ่ นระดับดี ( X = 4.15 ) สาหรับจานวนการย้อมสี
เมียร์ เลือดได้ระดับความพึงพอใจในระดับดี ( X = 4.0) ดังนั้นหุ่ นยนต์
แกนหมุ น 2 ข้อ ต่ อ ส าหรั บ ย้อ มสเมี ย ร์ เ ลื อ ดสามารถท างานได้ต าม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้

6. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ที่ได้มอบทุนสนับสนุนงานวิจยั ในครั้งนี้ ห้างหุ ้นส่ วน
จากัด อินโนเวชันแล็บ จังหวัดขอนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่ องมือที่
ใช้สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ และเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพระราชบ้านดุง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ที่ให้ขอ้ มูล
ต่างๆ ในการสร้างหุ่ นยนต์แกนหมุน 2 ข้อต่อสาหรับย้อมสเมียร์เลือดจน
สาเร็ จ
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(Gram staining) http://www.foodnetwork-solution.com/wiki/word/1768/gram-staining-การย้อมแกรม; 6 มกราคม 2550.
[2] วิรุธน์ บัวงาม. เทคนิคการย้อมสี แบคทีเรี ย[ออนไลน์]
http://www.13nr.org/posts/265302; 2 มกราคม 2552.
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ระบบตรวจวัดแก๊สรั่วและระบบควบคุมแก๊ สไร้ สาย
(Wireless Sensor on LPG Gas Leak Detection and Automatic Gas Regulator System)
บัววรณ์ ไชยธงรัตน์ 1 วิธวิทย์ ภูมิชัยโชติ1 ชัชวาลย์ อติจันทร์ พงษ์ 1 สุ เมธี พรหมสุ ขันธ์ 1
1
สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร
ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 089-2280916 E-mail: nakamhi@hotmail.com

บทคัดย่ อ

1. บทนา

ก๊ า ซแอลพี จี ห รื อแก๊ ส หุ ง ต้ ม เป็ นแก๊ ส ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม
นามาใช้ใ นภาคครั วเรื อนมากที่ สุด เพื่ อป้ องกัน อัน ตรายที่ เ กิ ด จากการ
ระเบิ ด ซึ่ งเกิ ด จากการรั่ ว ไหลของแก๊ ส แอลพี จี บทความนี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการตรวจวัดและการป้ องกันอันตรายจาก
การรั่ วของแก๊สแอลพีจี โดยใช้การทางานร่ วมกันของอุปกรณ์ ตรวจวัด
แอลพี จี แ ละเทคโนโลยี ไ ร้ ส าย ซึ่ งประกอบด้ ว ย บอร์ ด ESP8266
เซนเซอร์ MQ-5 โซลินอยด์วาล์ว และพัดลมสาหรับระบายแก๊สรั่ว ข้อมูล
การใช้แก๊สจะถูกส่ งผ่านไปยังมื อถื อผูใ้ ช้ เมื่ อเกิ ดแอลพีจีร่ัวไหล ระบบ
เซนเซอร์ จ ะท าการตรวจจับ การรั่ ว ไหลในปริ มาณที่ จ ะเกิ ด อัน ตราย
(1,000 ppm) และเปิ ดการแจ้งเตือนเตือนพร้อมกับโซลินอยด์วาล์วทาหน้า
ปิ ดการไหลของแก๊ สบนมื อถื อ และพัด ลมระบายอากาศระบายแก๊ ส ที่
ตกค้างภายในออก นอกจากนี้ ผูใ้ ช้ยงั สามารถ เปิ ด – ปิ ด แก๊สผ่านมือถือ
ได้

ในปั จจุบนั โลกของเรามีแก๊สมากมายหลายชนิ ด บางชนิ ดถูก
นามาใช้ใ นงานอุต สาหกรรม และบางชนิ ด ก็ มี ผ ลโดยตรงต่ อ สภาวะ
แวดล้อมการดารงอยูข่ องมนุ ษย์และสิ่ งมีชีวิตต่างๆ ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องมี
การวัด และควบคุ ม ปริ ม าณแก๊ ส ต่ างๆ เหล่ านี้ ใ ห้ เ หมาะสม และเพื่ อ
ป้ องกันอันตรายที่จะเกิดกับมนุษย์
เครื อข่ า ยเซนเซอร์ ไ ร้ ส ายได้ รั บ ความสนใจในการน ามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ ามากมาย ดัง จะเห็ น ได้ จ าก การควบคุ ม
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าไร้สาย [1-2] การตรวจวัดแก๊สไร้ สาย [3] ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ความสะดวกในการใช้งานและประหยัดเวลา
ก๊ า ซแอลพี จีห รื อ แก๊ ส หุ ้ ง ต้ม เป็ นแก๊ ส ที่ ถู ก นามาใช้ใ นงาน
อุ ตสาหกรรม ในชี วิต ประจ าวัน เพราะมี ร าคาถู ก กว่า น้ า มัน โดยภาค
ครัวเรื อน 35% ภาคปิ โตรเคมี 30% ภาคขนส่ ง 23% และให้ความร้อนใน
ภาคอุตสาหกรรม 10 % (สถาบันพลังงานเพื่ออุสาหกรรม, 2560) [4]
ดังนั้นภาคครัวเรื อนจึงเป็ นสัดส่ วนที่มากที่สุดในการใช้ก๊าซแอลพีจี เป็ น
แก็สที่ ประกอบขึ้ นจากสารกลุ่มไฮโดรคาร์ บอน คือ แก๊สโพรเพนและ
บิ วเทน โดยมี อตั ราส่ วนระหว่าง โพรเพนกับ บิ ว เทน ตั้งแต่ 30:70 ไป
จนถึ ง 70:30 แต่ อย่างไร แก๊ ส แอลพี จีเ ป็ นแก๊ ส ไวไฟ เมื่ อมี ก ารรั่ วไหล
ออกมาด้านนอกสามารถทาให้เกิดระเบิดได้ ซึ่ งสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทาให้
เกิ ดการรั่วไหลของแก็สแอลพีจี เช่ น การต่อข้อต่อหลวม ท่อยางสาหรั บ
นาแก๊ส เปาะ หมดอายุ หรื อลื มปิ ดแก็ส [5] ปกติแก๊สแอลพีจีเป็ นแก๊สที่
ไม่มีกลิ่น เมื่อมีการรั่วของแก๊สแอลพีจีจะไม่ได้กลิ่น ดังนั้นเพื่อตรวจสอบ
การรั่ ว ผู ้ผ ลิ ต จึ ง ได้ เ ติ ม กลิ่ น ให้ แ อลพี จี คื อ เติ ม สารเมอร์ แ คปแทน
(Mercaptan) ซึ่ งมี กลิ่ นเหม็นเพื่อช่ วยเตือนให้ทราบเมื่ อมี แก๊สรั่ว ทาให้
ตรวจจับแก็สรั่วได้ง่ายขึ้น แต่บางครั้งการรั่วไหลเกิ ดขึ้นในขณะไม่มีใคร
อยูบ่ า้ น หากเกิดเหตุการณ์เช่ นนี้ ก๊าซจะแพร่ กระจายอย่างกว้างขวางโดย
ไม่มีการเตื อนล่ วงหน้าเป็ นความเสี่ ยงและการระเบิ ดจะเกิ ดขึ้นทุกที่ ทุก
เวลา ดังนั้น คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานจึงได้เล็งเห็ นถึ งปั ญหาการรั่วไหลของ
แก๊ส และได้คิดค้นเครื่ องตรวจจับแก๊สรั่วแบบไร้ สาย โดยสามารถตรวจ
ตรวจสอบและสามารถสัง่ ปิ ดแก็สผ่านแอพพลิ เคชัน่ บนมือถื อ นอกจากนี้

คาสาคัญ: แก๊สแอลพีจี, เซนเซอร์ , ไร้สาย

Abstract
Liquefied petroleum gas (LPG) is one of the most widely
used in the household. To prevent the damage caused by leaks and LPG
explosions. This article aims to develop measurement and prevention of
LPG leak. In this work, the combination of LPG sensor and wireless
technology was used which consists of the ESP8266 board, gas sensor
MQ-5, solenoid valve, gas regulator and exhaust fan. The gas leak data
is transmitted to Mobile users. When the LPG leak occurs in the amount
of danger (1,000 ppm), the buzzer will send an alarm signal along with
the solenoid valve to close the gas flow of the mobile application. In
addition, ventilation fans to drain the residual gas inside. Moreover,
users can turn the gas on or off via Mobile users.
Keywords: LPG, Sensors, Wireless
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ในการทดลองนี้ เราได้สร้ างระบบควบคุ มความเข้มข้นของแก๊สแอลพีจี
เพื่อทดสอบกับระบบตรวจวัดแก๊ส

2. วิธีการดาเนินงาน
2.1 การออกแบบระบบและหลักการทางาน
ระบบการตรวจวัดและการป้ องกัน อัน ตรายจากการรั่วของ
แก๊ส หลักการทางาน คือ เมื่อเซนเซอร์ ตรวจจับแก๊ส จะส่ งสัญญาณเข้าไป
หน่วยประมวลผล จากนั้นหน่ วยประมวลผลจะสั่งให้อุปกรณ์ทางาน คือ
ส่ วนแสดงผล ซึ่ งจะแสดงปริ มาณแก็สที่ตรวจจับได้ที่จอ LCD ในกรณี ที่
แก๊ สที่ วดั ได้มีปริ มาณเกิ นกว่าค่าที่ ก าหนด หน่ วยประมวลผลจะสั่งให้
Buzzer แจ้งเตือน ผูท้ ี่อยูใ่ กล้บริ เวณที่แก๊สรั่วได้รับทราบเพื่อปิ ดแก๊ส และ
สถานะบนแอปพลิเคชัน่ จะเปลี่ยนเป็ นสี แดงเพื่อเตือน และสามารถสั่งปิ ด
แก๊สได้ผ่านแอปพลิ เคชัน่ และสุ ดท้ายจะสั่งให้พดั ลมหรื อระบบระบาย
อากาศทางานเพื่อระบายปริ มาณแก๊สให้น้อยลงเพื่อเป็ นการชะลอเวลาใน
การแก้ไขต่อไป ภาพรวมของระบบแสดงดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 2 ระบบควบคุมความเข้มข้นของแก๊สแอลพีจี

2.3 โครงสร้ างชิ้นงาน
รู ปที่ 3 แสดง ระบบการตรวจวัดและการป้ องกันอันตรายจาก
การรั่วของแก๊สแอลพีจีประกอบด้วย 1) ชุ ดควบคุมความเข้มข้นของแก๊ส
แอลพีจี ทาหน้าที่ปล่อยแก๊สแอลพีจี เนื่ องจากมี การทดสอบการควบคุ ม
ความเข้มข้นให้เท่าเดิ มทุกครั้งจึงจาเป็ นต่อการทดสอบของระบบที่สร้ าง
ขึ้น 2) ชุดตรวจวัดความเข้มข้นของแก็สแอลพีจีและส่ งข้อมูล 3) ชุดเปิ ดปิ ดวาล์ว และ 4) ระบบระบายอากาศ

(ก)
รู ปที่ 1 ภาพรวมระบบ

2.2 การออกแบบระบบควบคุมความเข้ มข้ นของแก๊ สแอลพีจี
ชุดควบคุมความเข้มข้นของแก๊สแอลพีจี ประกอบด้วย แก๊ส
แอลพีจี และแก๊สอาร์ กอน (แก๊สเฉื่ อย) ดังแสดงในรู ปที่ 2 หลักการคื อ
แก๊ ส อาร์ ก อนจะท าหน้ า ที่ เ จื อ จางความเข้ม ข้น ของแก็ ส แอลพี จี โดย
กาหนดอัตราการไหล (ลิ ตรต่อวินาที: l/m) หรื อบาร์ ของแก็สอาร์ กอน
คงที่ ถ้าต้องการแก็สแอลพีจีความเข้มข้นต่า อัตราการไหลของแอลพีจี
น้อย เช่นเดียวกัน ถ้าต้องการแอลพีจีความเข้มข้นสูงแอลพีจีจะมีอตั ราการ
ไหลมาก

(ข)
รู ปที่ 3 (ก) โครงสร้างและส่ วนประกอบ และ
(ข) แอพพลิเคชัน่ บนมือถือ
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3. ผลการทดลอง
3.1 ทดสอบระบบความคุมความเข้ มข้ นแก๊ส

3.3 ทดสอบระบบการตรวจวัดแก๊สไร้ สาย

ชุดควบคุมความเข้มข้น ของแก๊สแอลพีจี ประกอบด้วย แก๊ส
แอลพี แก๊สอาร์ กอน (แก๊สเฉื่ อย) ความเข้มข้นของแก๊สแอลพีจีสามารถ
ควบคุมได้ดว้ ยการควบคุมอัตราการไหลของแก๊สผ่าน Flowmeter และวัด
ความเข้มข้นแอลพีจีจากชุด แสดงดังตารางที่ 1 โดยจะเห็ นว่าเมื่อกาหนด
ความเข้มข้นอาร์ กอนที่ 1000 บาร์ จากนั้นเปลี่ยนความเข้มข้น แอลพีจี 1
ถึง 12 ค่าความเข้มข้นแอลพีจีมีความเข้มข้นมากขึ้น
ตารางที่ 1 การควบคุมความเข้มข้นของแก๊สแอลพีจี
แก๊สอาร์กอน
แก๊ส LPG
ค่าความเข้มข้นที่วดั ได้
(บาร์)
(บาร์)
(PPM)
1,000
1
91
1,000
2
90
1,000
3
91
1,000
5
85
1,000
6
65
1,000
8
87
1,000
10
82
1,000
12
86

3.2 ทดสอบระบบการตรวจวัดแก๊ส
รู ปที่ 4 แสดงการทดสอบระบบการตรวจวัดแก๊สกับแก๊สแอล
พีจีที่ค วามเข้มข้น 170 ppm จานวน 3 รอบ พบว่า ค่ าความไวการ
ตอบสนองของเซนเซอร์ มี ค่า 5 วินาที แสดงว่า เมื่ อมีการรั่วของแก็ส
แอลพีจี ระบบประมวลผลจะสามารแจ้งเตือนภายในเวลา 5 วินาที

ตารางที่ 2 แสดงทดสอบระบบการตรวจวัดแก๊ส โดยปล่อย
แก็สแอลพีจีที่ความเข้มข้น 80, 100, 120 , 170 และ 180 ppm พบว่า เมื่อ
เซนเซอร์ วดั แก็สแอลพีจีที่มีความเข้มข้น 170 ppm Buzzer จะส่ งสัญญาณ
เตือนพร้อมกับโซลินอยด์วาล์วทาหน้าปิ ดการไหลของแก๊สแอปพลิ เคชัน่
บนมือถือ และพัดลมระบายอากาศระบายแก๊สที่ตกค้างภายในออก
ตารางที่ 2 การทดสอบระบบการตรวจวัดแก๊ส
ความเข้ มข้ น
Buzzer โซลินอยด์วาล์ว
(ppm)
<80
ไม่ติด
ไม่ตดั
100
ไม่ติด
ไม่ตดั
120
ไม่ติด
ไม่ตดั
170
ติด
ตัด
180
ติด
ตัด

พัดลมระบายอากาศ
ไม่ทางาน
ไม่ทางาน
ไม่ทางาน
ทางาน
ทางาน

3. สรุป
ในบทความวิจยั นี้ เป็ นการนาเสนอการระบบการตรวจวัดและ
การป้ องกันอันตรายจากการรั่วของแก๊สแอลพีจี โดยนาเซนเซอร์ ตรวจวัด
แก๊สประยุกต์ร่วมกันกับเทคโนโลยีไร้สาย ประกอบด้วย บอร์ ด ESP8266
Aduino เซนเซอร์ MQ-5 โซลิ น อยด์ว าล์ว และพัด ลม ผู้ใ ช้ส ามารถ
ตรวจสอบการการรั่ วไหลและการใช้งานแก็ส แอลพีจี ได้ผ่านแอฟพลิ
เคชัน่ บนมือถือ จากการ ทดลอง พบว่า เมื่อมีแก็สเกินปริ มาณที่ทาให้เกิ ด
อันตราย ระบบจะตัดวาล์วแก๊สและพัดลมจะทางานอัตโนมัติ นอกจากนี้
ผูใ้ ช้สามารถสัง่ เปิ ด-ปิ ด ผ่านมือถือของผูใ้ ช้ได้อย่างรวดเร็ ว

4. กิตติกรรมประกาศ

LPG (ppm)

250
200
lpg out
lpg out

150
lpg in

100

lpg in

lpg out

lpg in

งานวิจยั นี้ สาเร็ จรุ ล่วงไปได้ดว้ ยดี เนื่ องจากได้รับความร่ วมมือ
และคาแนะนาต่างๆ จากคณาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุ ดรธานี และความช่ วยเหลื อจาก นายวิธวิทย์ ภูมิชัยโชติ นาย
ชัชวาลย์ อติจนั ทร์พงษ์ และ นายสุเมธี พรหมสุขนั ธ์ นักศึกษาสาขาสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เอกสารอ้ างอิง
[1]

0

500

1000
1500
Time(sec)

2000

รู ปที่ 4 ทดสอบระบบการตรวจวัดแก๊สกับแก๊สแอลพีจี
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การแก้ ไขจุดอับของสั ญญาณโทรศัพท์
Improving the Weak Signal of Cellular Phone
ถาวร อภัยศิลา สิ รภพ ตู้ประกาย
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์ 0-2329-8000 ต่อ 3363-4 E-mail: sirapop.to@kmitl.ac.th, siraphop@telecom.kmitl.ac.th

บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอการเชื่ อ มต่ อ ระบบคลื่ น ความถี่ ข อง
สัญญาณโทรศัพท์ที่มีจุดอับสัญญาณ โดยใช้เทคนิ คการออกแบบติ ดตั้ง
Site Remote หรื อ Site Small Cell เพื่อเชื่ อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่
อับสัญญาณให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่ อง เมื่อเทียบกับแบบเดิมที่มี
การออกแบบไว้ และสามารถลดงบประมาณในการสร้างสถานี ฐาน โดย
จาลองการทางานโดยใช้โทรศัพท์มือถื อยี่ห้อ SUMSUNG รุ่ น J7 และ
โปรแกรม G-NETTRACLITE และ SPEED TEST เพื่อเก็บผลจาลองการ
ทางานนี้
คาสาคัญ: จุดอับสัญญาณ, Site Remote, Site Small Cell, ความแรงของ
สัญญาณ

Abstract
This paper described the connection of frequency wave
system of cellular phone with low and unavailable signal. It used to
install technique of adding one more point of site remote or site small
scale as a site or connecting frequency wave system of cellular phone
signal. The aim of this connection was to improve the cellular signal in
the remote area. When comparing to old one, it could reduce the budget
in constructing site with lower telecom tower. In collecting data, the
sample model employed SUMSUNG J7 and used a program in testing
with G-NETTRACLITE and Speed test.
Keywords: Weak Signal, Site Remote, Site Small Cell, Signal Strength

1. บทนา
การสื่ อ สารด้า นข้อ มู ล หรื อ ดาต้า (Data) มี บ ทบาทและ
ความสาคัญมากขึ้ น ในชี วิตประจาวัน เช่ น การใช้โทรศัพท์มือถื อแบบ
เสี ยง (Voice) การส่ งข้อความหากันผ่านทาง SMS การติดต่อสื่ อสารกัน
แบบส่งข้อมูลได้แก่ การส่ง E-mail, Line, What App, Face Book, Twitter
และอีกหลาย ๆ ช่องทางผ่านแอปพลิเคชัน ต่าง ๆ ซึ่ งการออกแบบระบบ

โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ เป็ นสิ่ งจาเป็ นและมีความสาคัญในการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของสัญญาณ การให้ผใู ้ ช้บริ การใช้งานได้อย่างต่อเนื่ องและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ดงั รู ปที่ 1 [1]

คลื่น 2G (GSM: 850/900 MHz)
โทรเข้า-ออกด้วยเสียง (Voice)

รู ปที่ 1 สถานีฐานเชื่ อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ระบบ GSM
คลื่น 2G (GSM: 850/900 MHz)
โทรเข้า-ออกด้วยเสียง
คลื่น 3G + 4G ใหม่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
บริ การในพื้นที่อบั สัญญาณ
คลื่น 3G + 4 G เดิม
รับ – ส่งข้อมูลภาพและท่องโลก
อินเตอร์เน็ต

รู ปที่ 2 รู ปแบบโครงข่ายที่มีหลายคลื่นความถี่ในหนึ่งสถานี เชื่ อมโยงกัน
จากการพัฒนาเทคโนโลยียุค 2G ที่เป็ น GSM (GPRS/EDGE)
ไปเป็ นยุค 3G และยุค 4G (LTE/LTE-A) ตามลาดับ[1-4] ซึ่ งประเทศไทย
เราตอนนี้ มีคลื่ นสื่ อสารเพื่อให้บริ การบนคลื่ นความถี่ ได้แก่ คลื่ นความถี่
850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz และ คลื่นความถี่ 2300
MHz เพื่อรองรับการใช้งานที่จะเพิ่มมากขึ้น ดังรู ปที่ 2 ซึ่ งในปั จจุบนั จะ
พบว่าผูค้ นใช้ขอ้ มูลสื่ อสารกันในแต่ละเดื อนมากกว่าการใช้การสื่ อสาร
ด้วยเสี ยงมากขึ้นทุกที ยิ่งความต้องการใช้งานด้านข้อมูลยิ่งมากขึ้น ความ
หนาแน่ นในการใช้เครื อข่ายของระบบโทรศัพท์มือถื อก็ตอ้ งมากขึ้นด้วย
ซึ่ งจากสถานี ฐานในยุคเดิ มที่เป็ น GSM ที่มีปัญหาคือมีจุดอับสัญญาณ
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การแย่งใช้ช่องสัญญาณเนื่ องจากมี ผคู ้ นอยูเ่ ป็ นจานวนมาก การกวนกัน
ของสัญญาณคลื่นความถี่ เดี ยวกัน ความสู งของเสา ความถี่ ที่ส่ง กาลังส่ ง
ภูมิประเทศและสภาพสิ่ งแวดล้อม เช่ น สภาพอากาศ ความชื้ น ตาแหน่ ง
ความสูงของสายอากาศ เป็ นต้น
บทความนี้ น าเสนอการแก้ปัญหาจุด อับของสัญญาณโทรศัพท์
โดยใช้เทคนิ คการออกแบบติดตั้ง Site Remote หรื อ Site Small Cell เพื่อ
เพิ่มจุดเชื่ อมต่อคลื่นความถี่ ของสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่ งเป็ นสถานี ฐานที่มี
ขนาดเล็ ก ใช้งบประมาณในการสร้ างต่ า เพื่อเชื่ อ มต่อระบบสัญญาณ
โทรศัพท์ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิภาพ

2. พืน้ ฐานระบบโทรศัพท์
โทรศัพท์มือ ถื อที่ ใ ช้งานกัน ในปั จจุ บ ัน ทั้ง 2G(GSM), 3G
(WCDMA, UMTS, HSPA) และ 4G (LTE) มีพ้ืนฐานการใช้งานแบบ
เซลลูลาร์ (Cellular) หรื อแบ่งพื้นที่ให้บริ การออกเป็ นพื้นที่เล็ก ๆ (Cell) มี
สถานีฐาน (Base Station) ทาหน้าที่รับส่ งข้อมูลด้วยสัญญาณวิทยุ (Radio
Frequency) ที่แ บ่งความถี่ ออกเป็ นช่ อง ๆ หรื อช่ วงคลื่ น และมี การน า
ความถี่กลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ในเซลล์อื่น ๆ เพื่อให้การใช้งานความถี่
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในส่ วนของการออกแบบและให้บริ การใน
ระบบ ๆ หนึ่ งจะประกอบไปด้วยสถานี ฐานมากมาย และมี หลายขนาด
ตั้งแต่มีพ้ืนที่คลอบคลุมมาก ๆ ในย่านชานเมืองหรื อแค่ไม่กี่ร้อยเมตรใน
ย่านเขตเมืองที่มีผใู้ ช้บริ การกันอย่างหนาแน่น

2.1 องค์ ประกอบพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเชื่อมต่ อ
ระบบสัญญาณโทรศัพท์
2.1.1 เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมมีอยู่ 5 แบบ [5-8]ได้แก่
1. เสาโทรคมนาคมแบบ Self-Support ดังรู ปที่ 3(ก)
2. เสาโทรคมนาคมแบบ Guyed Tower ดังรู ปที่ 3(ข)
3. เสาโทรคมนาคมแบบ Guyed Mast ดังรู ปที่ 4(ก)
4. เสาโทรคมนาคมแบบ Pole ดังรู ปที่ 4(ข)
5. เสาโทรศัพท์ในยุคปัจจุบนั ดังรู ปที่ 5

(ก)

(ก)

(ข)

รู ปที่ 4 เสาโทรคมนาคม (ก) แบบ Guyed Mast และ (ข) แบบ Pole

Wall Mount

เสาไฟฟ้ า

เสา True GIF

เสากล่อง

รู ปที่ 5 เสาโทรศัพท์ในยุคปัจจุบนั
การด าเนิ น การติ ด ตั้ง เสาโครงข่ า ยโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ย่า น
ความถี่ 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz และ 2300 MHz ให้
สามารถครอบคลุมพื้นที่การให้บริ การเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีการ
ติ ด ต่ อ สื่ อสารอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ และเพี ยงพอต่อการใช้บริ ก ารของ
ประชาชน จึงมีค วามจาเป็ นที่จะต้องดาเนิ น การติ ดตั้งสถานี ฐ านรั บ ส่ ง
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรู ปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

2.2 การออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ คลืน่ ความถี่ต่าง ๆ ในสถานีฐาน
จากรู ปที่ 6 แสดงองค์ ป ระกอบพื้ น ฐานของระบบจะ
ประกอบด้วย Modem และ RRU (Remote Radio Unit) โดย RRU ทา
หน้าที่แปลงสัญญาณจาก modem และ Antenna และตัวโมเดมจะเป็ นตัว
ควบคุ มอุปกรณ์ ให้สื่อสารเชื่ อมต่อกันได้ ซึ่ งการต่ออุปกรณ์ แต่ละคลื่ น
ความถี่ ก็ จะมี ก ารออกแบบที่ ห ลากหลายแตกต่างกัน ออกไปขึ้ น อยู่ก ับ
ปริ มาณการใช้งานในพื้นที่

(ข)

รู ปที่ 3 เสาโทรคมนาคม (ก) แบบ Self-Support และ (ข) แบบ Guyed

รู ปที่ 6 องค์ประกอบพื้นฐานในการติดตั้งอุปกรณ์
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3. ผลจาลองการทางานก่ อนเพิม่ Site Remote
จากรู ปที่ 7 แสดงขั้นตอนการทางานก่อนการติดตั้ง Site Remote
ซึ่ งการทางานเมื่อใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ โครงข่ายของสถานี ฐาน A ไปยัง
สถานี ฐาน B โทรศัพท์เคลื่อนที่จะทาการวัดสัญญาณความแรงของสถานี
ฐาน A ที่ใช้งานอยูก่ บั สถานี ฐาน B โดยเริ่ มเดินทางจากสถานี ฐาน A ดังนั้น
สถานี ฐาน A จะมีสัญญาณความแรงมากกว่าสถานี ฐาน B ทาให้โทรศัพท์
จับการใช้งานที่สถานีฐาน A ซึ่งโทรศัพท์จะจับการใช้งานสถานี ฐาน A ไป
เรื่ อย ๆ ตามระยะทางที่สถานี ฐาน A มี สัญญาณความแรงมากกว่า สถานี
ฐาน B เมื่อระยะทางห่างออกไปไกลจากสถานี ฐาน A มากเท่าไหร่ สัญญาณ
ความแรงก็ จ ะยิ่ง ลดต่ า ลง จนไม่มี สั ญ ญาณ เพราะสถานี ฐ าน B ที่ ส่ ง
สัญญาณมาเชื่ อมต่อไม่ถึงสถานี ฐาน A ซึ่ งเกิดจากระยะห่ างของสถานี ฐาน
ที่ไกลกัน ซึ่ งพบได้ในแถวชนบท ตึ กสู งบังสัญญาณในเขตเมื อง ในเขตที่
เป็ นภูเขาและเขตที่มีตน้ ไม้ทึบ เป็ นต้นจากนั้นเมื่อเดินทางเข้ามาในเขตที่เริ่ ม
มีสัญญาณของสถานี ฐาน B โทรศัพท์ก็จะเริ่ มจับใช้งานสถานี ฐาน B ที่มี
ความแรงของสัญญาณแบบต่า และมีความแรงของสัญญาณเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ
ตามระยะทางที่เราเข้าไปใกล้สถานีฐาน B

สถานี ฐาน A ที่ใช้งานอยูก่ บั สถานี ฐาน AB เริ่ มเดิ นทางจากสถานี ฐาน A
ดังนั้นสถานี ฐาน A จึงมีสัญญาณความแรงมากกว่าสถานี ฐาน AB ทาให้
โทรศัพท์จบั ใช้งานสถานีฐาน A ซึ่งโทรศัพท์จะจับใช้งานไปเรื่ อย ๆ ตาม
ระยะทางที่สถานี ฐาน A มีสัญญาณความแรงมากกว่าสถานี ฐาน AB เมื่อ
ระยะทางห่ างออกไปไกลจากสถานี ฐาน A มากเท่าไหร่ สญ
ั ญาณความแรง
ก็จะยิ่งลดต่ าลง เมื่อสัญญาณจากสถานี ฐาน A ที่ ใช้งานอ่อนกว่าสถานี
ฐาน AB จึงทาให้โทรศัพท์จบั ใช้งานสถานี ฐาน AB แทนซึ่ งมีสัญญาณ
ความแรงมากกว่าสถานี ฐาน A และโทรศัพท์จะจับใช้งานสถานี ฐาน AB
ไปเรื่ อย ๆ ตามระยะทางที่สถานี ฐาน AB มี สัญญาณความแรงมากกว่า
สถานีฐาน A และ B เมื่อระยะทางห่ างออกไปไกลจากสถานี ฐาน AB มาก
เท่าไหร่ สญ
ั ญาณความแรงก็จะยิง่ ลดต่าลงเพราะเริ่ มเข้าใกล้เขตสถานี ฐาน
B จากนั้นสัญญาณจากสถานีฐาน AB ที่ใช้งานอ่อนกว่าสถานี ฐาน B ก็จะ
ทาการโอนไปใช้ยงั สถานีฐาน B ที่มีสญ
ั ญาณแรงกว่า

รู ปที่ 9 การทางานโครงข่ายของ Cellular หลังติดตั้ง Site Remote

รู ปที่ 7 การทางานโครงข่ายของ Cellular ก่อนติดตั้ง Site Remote

การเก็บผลการจาลองหลังติดตั้งจากสถานี ฐาน A ไปหาสถานี
ฐาน B โดยใช้โทรศัพท์มือถือ SUMSUNG J7 และใช้ G-NettracLite และ
Speed test เก็บผลจาลองการทางานที่ระยะทางห่ างกันทุกจุด ๆ ละ 200
เมตร ดังรู ปที่ 10

จากผลการจาลองก่อนติดตั้งจากสถานี ฐาน A ไปหาสถานี ฐาน
B โดยใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ SUMSUNG รุ่ น J7 และใช้โปรแกรมใน
การ Test การทางานประกอบด้วย G-NettracLite และ Speed test เก็บผล
จาลองการทางานที่ระยะทางห่ างกัน ทุกจุด ๆ ละ 200 เมตร ดังรู ปที่ 8
ความแรงของสัญญาณก่อนติดตั้ง site remote
รู ปที่ 10 กราฟความแรงของสัญญาณหลังติดตั้ง site Remote
รู ปที่ 11 แสดงการเปรี ยบเทียบความแรงของสัญญาณก่อนกับ
หลังติดตั้ง site remote
รู ปที่ 8 กราฟความแรงของสัญญาณก่อนติดตั้ง site Remote

4. ผลการทดลอง
จากรู ปที่ 9 แสดงการทางานหลังติ ดตั้ง Site Remote การ
ทางานเมื่อใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของโครงข่าย ที่สถานี ฐาน A ไปหาสถานี
ฐาน AB และสถานี ฐาน Bโทรศัพท์จะทาการวัดสัญญาณความแรงของ

รู ปที่ 11 การเปรี ยบเทียบความแรงของสัญญาณก่อนกับหลังติดตั้ง site
remote
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จากรู ปที่ 12 แสดงการเปรี ยบเที ยบค่าดาวน์โหลดและค่าอัพโหลด
ก่อนติดตั้งกับหลังติดตั้ง site remote ที่ระบบความถี่ 2300 MHz และรู ปที่
13 กราฟการเปรี ยบเทียบอัพโหลดก่อนติดตั้งกับหลังติดตั้ง site remote ที่
ย่านความถี่ 2300 MHz
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จากผลการจาลอง การแก้ไขจุดอับของสัญญาณโทรศัพท์ โดย
ใช้เทคนิคการออกแบบติดตั้ง Site Remote ที่ยา่ นความถี่ 2100 MHz และ
ย่านความถี่ 2300 MHzเพิ่มขึ้นอี กหนึ่ งจุด เพื่อเป็ น Site เชื่ อมต่อคลื่ น
ความถี่ของสัญญาณโทรศัพท์ จะพบว่าความแรงของสัญญาณเพิ่มขึ้น เมื่อ
เปรี ยบเทียบค่าความแรงของสัญญาณก่อนกับหลังติดตั้ง site remote จะ
ได้ค่าความแรงของสัญญาณดี กว่าอยู่ที่ 35.71% มี ค่าการดาวน์โหลดที่
ดีกว่าอยูท่ ี่ 85.57% และมีค่าการอัพโหลดที่ดีกว่าอยูท่ ี่ 33.62%

5. สรุป
การแก้ไขจุดอับของสัญญาณโทรศัพท์ที่นาเสนอนั้น โดยใช้
เทคนิคการออกแบบติดตั้ง Site Remote เพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งจุด เพื่อเป็ นสถานี
เชื่ อมต่อคลื่ นความถี่ ข องสัญญาณโทรศัพท์และเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพการ
ให้บริ การในพื้นที่ที่อบั สัญญาณ ซึ่ งจากผลการจาลองพบว่าความแรงของ
สัญญาณเพิ่มขึ้ น เมื่อเปรี ยบเที ยบค่าความแรงของสัญญาณก่อนกับหลัง
ติดตั้ง Site Remote จะได้ค่าความแรงของสัญญาณที่ดีกว่า 35.71% มีค่า
การดาวน์โหลดที่ดีกว่าอยู่ที่ 85.57% และมีค่าการอัพโหลดที่ ดีกว่าอยู่ที่
33.62% โดยใช้โทรศัพท์มือถือยีห่ ้อ Samsung รุ่ น J7 และใช้โปรแกรม GNettracLite และ Speed Test ในเก็บผลจาลองการทางาน
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Prediction of arm motion using electrocorticographic signals in monkeys
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Abstract
Brain–machine interfaces (BMIs) is a direct communication
pathway between brain and an external device. BCIs are often directed
at researching, mapping, assisting, or repairing human cognitive or
sensory-motor functions. Electrocorticographic (ECoG) signals have
been contain reliable information about the direction of arm
movements. These findings indicate that the ECoG is a potential basis
for a brain-machine interface (BMI) for application in paralyzed
patients. Determining a person’s intent, e.g., where and when to move,
from brain signals rather than from muscles would have important
applications in clinical or other domains. Detecting the onset and
direction of actual movements are a first step in this direction. This
paper also demonstrates in a simulation that the information encoded in
ECoG from monkeys about these movements may improve
performance in a targeting task. In summary, the results in this paper
suggest that detection of intended movement is possible, and may serve
useful functions.

Introduction
Some people who suffer neurological diseases can become
severely impaired and have strongly reduced motor functions but still
have some cognitive abilities. One of their possible way to
communicate with their environment is by using their brain activities.
Brain-Computer interfaces (BCI) research aim at developing systems to
help such disabled people communicating with other people through
machines. A major aspect of brain–machine interface (BMI)technology
is the decoding of human intention from brain activity to generate
commands for controlling motor neuroprosthetic devices [1]. The
technology can help to substitute motor functions in individuals with an
inability or restricted ability to perform voluntary movements, including
patients suffering from amyotrophic lateral sclerosis, stroke, spinal cord
injury or other neurological disorders [1–3]. Electrocorticography

(ECoG) has been employed to record brain activity for BMI
applications [4–6].

Data set
In this work, we focus on Subdural ECoG food tracking task
from Neurotycho (Chao ZC, Nagasaka Y, Fujii N.) [7]. The signals
composing the dataset, have been acquired from two monkey which
customized 32, 64-channel ECoG electrode arrays.
(Unique-Medical,Japan) ECoG and motion data were sampled at 1KHz
and 120Hz, respectively, with time stamps synchronized.
The monkey was tracking food rewards with the hand
contralateral to the implant side. ECoG data and motion data were
recorded simultaneously during the task (details in the reference). There
was no eye tracking. In each experiment, the monkey was seated in a
primate chair facing the experimenter with head movement restricted.
Each monkey was trained to retrieve food fed in 3D space. The length
of each experiment was 15 min: the first 10 min of data were used for
training the decoding model (training data) and the last 5 min of data
were used for validation (validation data).

Fig. 1. Locations of electrodes in monkey A and in monkey K
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Wavelet Transformation

Fig.2 The body-centered coordinates for measuring 3D hand positions
from the top-down viewpoint.

Decoding Paradigm and Data Analysis
Signal processing
ECoG signals were recorded with a sampling rate of 1 kHz
per channel and were filtered with band-pass filters from 0.1-600Hz.
Raw ECoG signals were re-referenced to a common average reference
(CAR) to increase the signal-to-noise ratio in the preprocessing phase.
The CAR method calculates the mean of all channels, and subtracts this
value from the selected output channels [8].
Body-centered 3D hand trajectories (X: left–right, Y:
forward–backward, Z: up–down) were calculated by referencing the
wrist position of the reaching hand with the sagittal plane (Fig. 2.).

Time–frequency representation, or the scalogram, of the
ECoG signals for each electrode was generated by Morlet wavelet
transformation at 10 different center frequencies (10–120 Hz, arranged
in a logarithmic scale) with the half length of the Morlet analyzing
wavelet set at the coarsest scale of seven samples.
Wavelet transform is used for many BCI data analysis
applications to extract feature(s) [9]. It has an advantage over other
feature extraction methods that operate in only one domain, such as the
Fourier transform, or autoregressive modeling. Its basic use includes
time-scale signal analysis, signal decomposition and signal
compression.
The discrete wavelet transform (DWT) has a window size
that varies frequency scale. The set of wavelet functions is usually
derived from dilation and translation of the initial (mother) wavelet
Ψ a,b (t) [10] where b and a are the scaling factor and shifting factor
respectively and normalized so that [11]
Ψ a,b (t) =

√

Ψ(

)

(1)

The scalogram of time t was calculated from-the ECoG
signals from t − 1.1 s to t. The scalogram was then resampled at 10
time lags (t – 100 ms, t – 200 ms,…,and t – 1 s) to form a 10 × 10
scalogram matrix of time t. Considering edge effects in the scalogram
calculation, ECoG signals from 100 ms before t – 1 s to 100 ms after t –
100 ms were used to avoid distorted data at time lags t – 1 s and t – 100
ms. The 10 × 10 scalogram matrix of time t was then normalized by
calculating the standard z score at each frequency bin; thus, the same
scale was shared across different frequency bins.

Principal Component Analysis

Fig. 3. Raw ECoG data from one channel in 30 sec

Many algorithms for dimensionality reduction have been
developed to accomplish these tasks. However, since the need for such
analysis arises in many areas of study, contributions to the field have
come from many disciplines. While all of these methods have a similar
goal, approaches to the problem are different.
Principal components analysis (PCA) is a very popular
technique for dimensionality reduction. The goal of principal
component analysis is to identify the most meaningful basis to re-
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express a data set. The hope is that this new basis will filter out the
noise and reveal hidden structure.

C=

∑

= AAT

(4)

where A = [ф ф ф
(5)
T
Step5 : compute the eigenvectors of AA (The matrix AAT is very
large  not practical)
ATA vi = ui vi
(6)
Step6 : keep only K eigenvectors ( corresponding to the K largest
eigenvalues ) [13]

Recurrent Neural Network
Artificial neural networks are computing systems made up
of large number of simple, highly interconnected processing elements
(called nodes or artificial neurons) that abstractly emulate the structure
and operation of the biological nervous system. Learning in ANNs is
accomplished through special training algorithms developed based on
learning rules presumed to mimic the learning mechanisms of biological
systems.
Recurrent Neural Networks are algorithm for sequential
data. The information cycles through a loop. When it makes a decision,
it takes into consideration the current input and also what it has learned
from the inputs it received previously.

Fig. 4. Wavelet and scalogram

Fig. 5. Wavelet and scalogram 10x10
The key idea of the PCA method is to transform the signal
into a small set of characteristics feature, called eigenspace, which are
the principal components of the initial training set of the signal. In
recognition process a test signal is projected into the lower-dimension
feature spanned by the eigenspace. [12]
Step1 : obtain features signal I1, I2, …, IM (training data) and represent
every features as a vector Гi
Step2 : compute the average vector Ѱ
Ѱ= ∑
Step3 : subtract the mean
фi = – Ѱ
Step4 : compute the covariance matrix C

(2)
(3)

Fig. 6. Recurrent Neural Network
A loop allows information to be passed from one step of the
network to the next. A recurrent neural network can be thought of as
multiple copies of the same network, each passing a message to a
successor. This chain-like nature reveals that recurrent neural networks
are intimately related to sequences and lists.
In case, Recurrent Neural Network forecast movement of
monkeys. Ideas of RNN is to make use of sequential information Each
member of the output is produced using the same update rule applied to
the previous outputs. Therefore inputs are normalized parameters at that
time including output at previous time (t-1, t-2 for this project).
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Result

Fig. 10. Example of prediction of Z-positions of hand movements
during 5 minute. (Blue represent observed and Red represent predicted.)
Fig. 7. regression plots show the network outputs with respect to targets
for training, validation, and test sets.

Conclusion
This paper can decoding of arm motion using
electrocorticographic (ECoG) which is Pre-Processing by Wavelet
Scalogram and Data Reduction with Principal Component Analysis
then using the Recurrent Neural Network to predict movement Which
predictions are sequential because the results of t-1 and t-2 (two time
steps) are used to predict.
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การควบคุมและรายงานความผิดพร่ องทางไฟฟ้ าของมอเตอร์ เหนี่ยวนาสามเฟสผ่านสมาร์ ทโฟน
Control and Reporting Electrical Faults of Three Phase Induction Motor via Smartphone
ชูศักยฐ์ กมลขันติธร1 วินัย เมธาวิทิต1 ณัฐพล ทองคาอยู่1 และอนุชา ลิน้ ลา1
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บทคัดย่ อ
บทความวิ จ ั ย นี้ น าเสนอการควบคุ ม และรายงานค วาม
ผิดพร่ องทางไฟฟ้ าผ่านสมาร์ ทโฟน สาหรั บมอเตอร์ เหนี่ ยวนาสามเฟส
โดยใช้หม้อแปลงตรวจวัดระดับแรงดัน เซ็ นเซอร์ กระแส ACS759 และ
เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ DS18B20 เพื่อตรวจวัดความผิดพร่ องทางไฟฟ้ าที่ เกิ ด
ขึ้นกับมอเตอร์ โดยค่าที่ได้จากเซ็นเซอร์ แรงดัน กระแส และอุณหภูมิจะ
ส่ ง ค่ า ไปยัง ไอซี MCP3208 ท าหน้ า ที่ แ ปลงสั ญ ญาณแอนะลอกเป็ น
สัญญาณดิจิตอล และส่ งต่อไปยังบอร์ ด ArduinoNodeMCU ESP8266 ทา
หน้าที่ประมวลผลข้อมูลเปรี ยบเทียบกับค่าที่ได้กาหนดไว้ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและนาค่าที่ได้ไปแสดงบนจอแสดงผล หากค่าจากเซ็นเซอร์
มี ค วามแตกต่ า งจากค่ า ที่ ก าหนดไว้ ระบบจะส่ ง สั ญ ญาณเตื อ นผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ในสมาร์ ทโฟน และรายงานความผิดพร่ องทางไฟฟ้ าที่ เกิ ด
ขึ้นกับมอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟส
คาสาคัญ : ความผิดพร่ องทางไฟฟ้ า, มอเตอร์ เหนี่ ยวนาสามเฟส, ไอซี
MCP3208, Arduino NodeMCU ESP8266, สมาร์ทโฟน

Abstract
This research article presents the control and reporting of
electrical faults of three phase induction motor via smartphone. By using
a transformer to measure the voltage level, ACS759 current sensor, and
DS18B20 temperature sensor to measure the electrical fault caused by
the motor. All values that obtained from all sensors will be converted
from analog signal into digital signal by MCP3208 IC and sent them to
the ArduinoNodeMCU ESP8266 board for processing data compared to
the specified values. If all the values from the sensors are different from
the defined value, the system will send an alarm signal via the application
on the smartphone in order to report the occurred electrical fault.
Keywords : Electrical fault, Three phase induction motor, IC MCP3208,
Arduino NodeMCU ESP8266, Smartphone

1. บทนา
ปั จจุบนั ภายในโรงงานอุ ตสาหกรรม มี มอเตอร์ ไ ฟฟ้ าเป็ น
อุ ป กรณ์ ส าคัญ ส าหรั บ เครื่ องจัก รกลต่ า ง ๆ โดยความผิ ด ปกติ ข อง
แรงดันไฟฟ้ ามักจะทาให้เกิดปั ญหากับอุปกรณ์ไฟฟ้ าได้เสมอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเกิ ดกับมอเตอร์ จากการศึกษาถึ งปั ญหาของมอเตอร์ เหนี่ ยวนา
สามเฟส เนื่องจากผลการเปลี่ยนแปลงของระดับแรงดัน การเปลี่ยนแปลง
ของกระแส และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทา
ให้เกิ ดความเสี ยหายกับมอเตอร์ เหนี่ ยวนา จึ งมี ความจาเป็ นต้องมี ระบบ
ป้ องกันความเสี ยหายและควบคุ มการทางานจากเหตุดงั กล่ าว และด้วย
ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่ อสารได้ถูกพัฒนาขึ้น อย่าง
มากมายและรวดเร็ ว ซึ่ งในปั จจุบนั การสื่ อสารผ่านอินเทอร์ เน็ตหรื อเว็บ
แอพพลิ เคชัน่ (Web Application) นับเป็ นหนทางที่นิยมกันมากที่สุด เพื่อ
อานวยความสะดวก ทั้งนี้ ได้มีงานที่เกี่ ยวข้องคือ “ระบบควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้ าแบบไร้ สาย” โดย ภูริทตั รอนใหม่ และวนิ จ ขันโพธิ์ [1] กล่ าวถึ ง
การนาเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ มาปรับใช้ในการควบคุมการเปิ ดปิ ด
ไฟ โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ Visual Basic6 เป็ นตัวควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้ าซึ่ งจะเป็ นการสั่ ง งานอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าผ่ า นคลื่ น ความถี่ สู ง โดย
คอมพิวเตอร์ จะเป็ นตัวกาหนดรหัสเพื่อใช้ในการควบคุ มอุปกรณ์ “การ
ควบคุ มและรายงานความผิ ด พร่ อ งของมอเตอร์ เ หนี่ ย วน าผ่านบริ การ
ข้อ ความสั้น ” โดย ธานิ น ทร์ พุ่ม มริ น ทร์ และอภิ เ ชษฐ์ ค าปั ญ ญา [2]
กล่ าวถึ งการควบคุ มและรายงานความผิ ด พร่ องของมอเตอร์ ในขณะที่
มอเตอร์ ท างาน โดยท าการวัด และวิ เ คราะห์ ร ะดั บ แรงดั น ต่ า เกิ น
(Undervoltage) ระดั บ แรงดั น สู ง เกิ น (Overvoltage) แรงดัน ขาดเฟส
(Open Phase) กระแสโหลดเกิ น (Overcurrent) และระดับความร้ อนสู ง
เกิ น พร้ อมรายงานสภาวะ และความผิดพร่ องให้ทราบเพื่อการตัด สิ นใจ
รวมถึงการเก็บรวบรวมเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านการบริ การข้อความ
สั้นของเทคโนโลยีการสื่ อสารไร้ ส ายของโทรศัพท์มือถื อโดยใช้โมดู ล
SIM 300CZ ด้วยชุ ดคาสั่ง AT COMMAND ที่ใช้ในการรับและส่ งข้อมูล
สื่ อสารระหว่างอุปกรณ์ “ระบบควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าผ่านอินเทอร์ เน็ต”
โดย พัทธณพงษ์ เมฆงาม, อภิเชษฐ์ นาคบัลลังค์ และอัตถพล อนุ จนั ทร์
[3] โดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ จะเป็ นต้นทางการสั่งควบคุมโดยเชื่ อมต่อกับ
ระบบอินเทอร์ เน็ตไปยังเว็บไซต์ที่สร้ างขึ้นผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
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ซึ่ งจะมีหน้าเว็บเพจที่มีปุ่มกดเปิ ด/ปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้ า เมื่อทาการกดปุ่ ม
เพื่อสั่งเปิ ดปิ ด จากนั้นข้อมูลก็จะส่ งไปที่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์
และเครื่ องคอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ จะส่ งสัญญาณไปที่ชุดคอนโทรลผ่าน
ทางพอร์ ต ขนานชุ ด คอนโทรลก็ จ ะท าหน้ า ที่ รั บ สั ญ ญาณจากเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ และเปิ ดปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ตอ้ งการ
ดัง นั้ นบทความวิ จ ัย นี้ จึ ง น าเสนอการควบคุ ม และรายงาน
ความผิดพร่ องทางไฟฟ้ าของมอเตอร์ เหนี่ ยวนาสามเฟสผ่านสมาร์ ทโฟน
ในขณะที่มอเตอร์ ทางาน พร้ อมรายงานสภาวะและความผิดพร่ อ งทาง
ไฟฟ้ าอัน เนื่ อ งมาจากแรงดัน ต่ า เกิ น แรงดัน สู ง เกิ น กระแสเกิ น และ
อุณหภูมิสูงเกิ น เพื่อควบคุ มการทางานของมอเตอร์ เหนี่ ยวน าสามเฟส
รวมถึงการเก็บรวบรวมเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นสาหรับการตรวจสอบ
และรายงานผลผ่ า นทางสมาร์ ทโฟนระบบแอนดรอยด์ โดยใช้
อินเทอร์ เน็ตโมดูล NodeMCU ESP8266 [4] สาหรับรับส่ งข้อมูล โดยส่ ง
ค าสั่ ง จากแอพพลิ เ คชั่ น แอนดรอยด์ ที่ ค วบคุ ม ผ่ า นระบบเครื อข่ า ย
อินเทอร์เน็ตจากสมาร์ทโฟน

2. ทฤษฏีและสาเหตุทที่ าให้ มอเตอร์ เสียหาย
ความผิดปกติของแรงดัน ไฟฟ้ าทาให้ เกิ ดปั ญหากับ อุ ป กรณ์
ไฟฟ้ าได้เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเกิดกับมอเตอร์ [5] ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเป็ น
ระบบไฟฟ้ า 1 เฟส หรื อ 3 เฟส แรงดันไฟฟ้ าในอุดมคติควรจะมีลกั ษณะ
เป็ นสัญญาณรู ปคลื่ นไซน์ในแต่ละเฟสที่ พิกดั แรงดัน และพิกดั ความถี่
ความผิดปกติของแรงดันที่ป้อนให้มอเตอร์ เกิดขึ้นได้หลายลักษณะดังนี้
แรงดันต่าเกินคือ ค่ารากกาลังสองเฉลี่ ยของแรงดันที่มีขนาดไม่
เกิ น 0.9 เปอร์ ยนู ิ ต ในช่ วงเวลามากกว่า 1 นาที สาเหตุเกิ ดขึ้นจากผลของ
การเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทนั ใดเมื่อต่อโหลดขนาดใหญ่เข้าระบบ หรื อมี
การปลดตัวเก็บประจุ ออกจากระบบทาให้ อุปกรณ์ ได้รับความเสี ยหาย
เนื่องจากการรับโหลดเกิน (Overload) แรงดันสู งเกินคือ ค่ารากกาลังสอง
เฉลี่ยของแรงดันที่มีขนาดไม่ต่ากว่า 1.1 เปอร์ ยนู ิ ต ในช่วงเวลามากกว่า 1
นาที สาเหตุจากผลของการปลดโหลดขนาดใหญ่ออกจากระบบ หรื อมี
การปิ ดเปิ ดวงจรตัวเก็บประจุเข้าระบบ หรื อการปรับจุดแยกหม้อแปลงไม่
เหมาะสมกับระบบ กระแสสู งเกิน เนื่องจากการใช้โหลดเกินขนาด ทาให้
ขดลวดของมอเตอร์ ร้อนขึ้นมากกว่าปกติอาจจะทาให้ฉนวนเสื่ อมสภาพ
และลัดวงจรได้ในภายหลัง โดยอุณหภูมิจะค่อย ๆ เพิ่มสู งขึ้น อุณหภูมิสูง
เกิ นพิก ัด มี สาเหตุมาจากหลายปั จจัย เช่ น สภาพแวดล้อมไม่ ตรงกับที่
ออกแบบ มอเตอร์ ขบั โหลดเกินทาให้กระแสเกิน การเริ่ มเดิ นบ่อยเกินไป
ทาให้มีกระแสเป็ นจานวนมากในขณะมอเตอร์ เริ่ มเดินทาให้ขดลวดร้อน
จัด หรื อการเลือกมอเตอร์ ไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน เป็ นต้น

3. การออกแบบ
การออกแบบการควบคุมและรายงานความผิดพร่ องทางไฟฟ้ า
ของมอเตอร์ เ หนี่ ยวนาสามเฟสผ่านสมาร์ ท โฟน ก าหนดพิ ก ัด มอเตอร์

524

เหนี่ ยวนาสามเฟส 380 โวลต์ขนาดไม่เกิ น 2 แรงม้า ฉนวนชั้น F ความ
ผิดพลาดในการวัด ±5 เปอร์ เซ็นต์ แสดงดังรู ปที่ 1 โดยออกแบบสร้างชุด
ตรวจวิเคราะห์ความผิดพร่ องทางไฟฟ้ า เช่ น ระดับแรงดันต่าเกิ น ระดับ
แรงดัน สู ง เกิ น กระแสโหลดสู ง เกิ น และความร้ อ นสู ง เกิ น ที่ เ กิ ด กับ
มอเตอร์ เ หนี่ ยวน าในขณะที่ มอเตอร์ ทางาน เพื่ อป้ องกัน การท างานที่
ผิดพลาด และความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้ นกับมอเตอร์ และพร้ อมรายงาน
เหตุ ก ารณ์ ค วามผิ ด พร่ องที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมถึ งการควบคุ ม สั่งการผ่ า นทาง
สมาร์ ทโฟน ให้ผูท้ ี่มีหน้าที่เ กี่ ยวข้องหรื อรั บ ผิ ดชอบโดยตรง สามารถ
ตัดสิ นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการควบคุมและรายงานความผิดพร่ อง
ทางไฟฟ้ าของมอเตอร์ เหนี่ ยวนาสามเฟสผ่านสมาร์ ทโฟน
ส่ วนของ Measurement ทาหน้าที่ตรวจจับสัญญาณที่มอเตอร์ ด้วยการวัด
ระดับแรงดันเฟสอาศัยหลักการแบ่งแรงดัน โดยจ่ายไฟกระแสสลับ 220
โวลต์ ผ่านหม้อแปลงลดระดับแรงดันเท่ากับ 6 โวลต์ จากนั้นแปลงเป็ น
แรงดัน กระแสตรง การตรวจวัด กระแสเกิ น จะใช้ ACS759 (Fully
Integrated, Hall Effect-Based Linear Current Sensor) ใช้ห ลัก การแปลง
ค่ากระแสที่ผ่านตัวเซนเซอร์ ออกมาเป็ นแรงดันเอาต์พุต เมื่อนาไปใช้งาน
จะต่ออนุ กรมกับขั้วมอเตอร์ ท้ งั 3 เฟส และการตรวจวัดอุณหภูมิที่เกิดขึ้น
ภายในมอเตอร์ เหนี่ ยวนานั้นจะใช้ไอซี ที่วดั อุณหภูมิ DS18B20 [6] ซึ่ งให้
ค่าแบบดิจิตอลเชื่ อมต่อในรู ปแบบของบัสที่เรี ยกว่า 1-Wire ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 การต่อไอซี วดั อุณหภูมิ

รู ปที่ 3 รู ปแบบหน้าจอสมาร์ทโฟน

จากนั้นสัญญาณจะส่ งไปยัง Signal Processing ทาหน้าที่ขยายสัญญาณที่
วัดได้ แล้วแปลงสัญญาณจากแอนะล็อกเป็ นดิ จิตอลพร้ อมประมวลผล
ข้อมูลเปรี ยบเทียบกับค่าที่ได้กาหนดไว้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
น าค่ า ที่ ไ ด้ ไ ปแสดงบนหน้ า จอแสดงผลภายในส่ ว นของ AD/DA
Converter & Microcontroller หากค่ าจากเซ็ น เซอร์ มี ค วามแตกต่ างจาก
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ค่าที่กาหนดไว้ ระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชัน่ ในสมาร์ ทโฟน ดังรู ป
ที่ 3 และรายงานความผิดพร่ องทางไฟฟ้ าที่ เกิ ดขึ้นกับมอเตอร์ เหนี่ ยวนา
สามเฟสในส่ วนของ Module Wifi และ Mobile Application และสั่งการ
ตัดต่อการทางานของมอเตอร์ ในส่วนของ Relay

4. ผลการทดสอบ
การควบคุมและรายงานความผิดพร่ องทางไฟฟ้ าของมอเตอร์
เหนี่ ยวนาสามเฟสผ่านสมาร์ ทโฟนได้ทาการจาลองเหตุการณ์ ความผิด
พร่ องทางไฟฟ้ าของแรงดัน กระแส และอุณหภูมิ ที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์ ใน
กรณี ระดับแรงดันที่ป้อนให้กบั มอเตอร์ ต่ าเกิน กรณี ระดับแรงดันที่ป้อน
ให้กบั มอเตอร์ สูงเกิน และกรณี อุณหภูมิภายในมอเตอร์ สูงเกิน
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบ กรณีระดับแรงดันต่าเกิน
ค่าแรงดัน
ที่ปรับ
PU Volt
1 381
0.95 362
0.90 343
0.85 324
0.80 305

ระดับแรงดันเฟส
การแจ้งเตือน
(โวลต์)
แอพพลิเคชัน่
A B C
381 383 384
362 364 364
338 340 341 StopAlarm
321 324 324 StopAlarm
303 302 303 StopAlarm

สถานะ
รี เลย์
ON
ON
ON
ON
OFF

จากตารางที่ 1 กรณี แ รงดัน ต่ า เกิ น จะเห็ น ได้ ว่ า ในสภาวะที่ มี ร ะดับ
แรงดัน ไฟฟ้ าปกติ ที่ 1 เปอร์ ยูนิ ต หรื อ ที่ 380 โวลต์น้ ัน สถานะรี เ ลย์
ควบคุ มการทางานของมอเตอร์ ยงั คงสภาวะ ON ซึ่ งหมายถึ ง มอเตอร์
ทางาน เมื่ อระดับแรงดัน ไฟฟ้ าที่ จ่ายให้ ก ับ มอเตอร์ ล ดต่ าลงมาที่ 0.85
เปอร์ ยูนิ ต จะมี ก ารแจ้ง เตื อ น “StopAlarm” ไปยัง โทรศัพ ท์มื อ ถื อ แต่
สถานะรี เลย์ควบคุมการทางานของมอเตอร์ ยงั คงสภาวะ ON เมื่อระดับ
แรงดั น ไฟฟ้ าลดลงมาอยู่ ที่ 0.80 เปอร์ ยู นิ ต จะ มี ก ารแจ้ ง เตื อ น
“StopAlarm” ไปยังโทรศัพท์มือถื อ และสถานะรี เลย์ควบคุมการทางาน
ของมอเตอร์จะอยูใ่ นสถานะ OFF ซึ่งหมายถึง มอเตอร์หยุดการทางาน
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบ กรณี ระดับแรงดันสู งเกิน
ค่าแรงดัน
ที่ปรับ
PU Volt
1 381
1.05 400
1.10 421
1.15 438
1.20 457

ระดับแรงดันเฟส
(โวลต์)
A B C
378 380 381
397 399 400
421 422 423
439 441 441
449 451 451

การแจ้งเตือน
แอพพลิเคชัน่

สถานะ
รี เลย์

StopAlarm
StopAlarm
StopAlarm

ON
ON
ON
ON
OFF

จากตารางที่ 2 กรณี แ รงดัน สู ง เกิ น จะเห็ น ได้ว่ า ในสภาวะที่ มี ร ะดับ
แรงดัน ไฟฟ้ าปกติ ที่ 1 เปอร์ ยูนิ ต หรื อ ที่ 380 โวลต์น้ ัน สถานะรี เลย์
ควบคุมการทางานของมอเตอร์ ยงั คงสภาวะ ON ซึ่ งหมายถึ ง มอเตอร์
ทางาน เมื่อระดับแรงดันไฟฟ้ าที่จ่ายให้กบั มอเตอร์ เพิม่ ขึ้น 1.15 เปอร์ยนู ิต
จะมี ก ารแจ้งเตื อน “StopAlarm” ไปยังโทรศัพท์มื อถื อ แต่ ส ถานะรี เลย์
ควบคุมการทางานของมอเตอร์ ยงั คงสภาวะ ON เมื่อระดับแรงดันไฟฟ้ า
เพิ่ ม ขึ้ น 1.20 เปอร์ ยู นิ ต จะมี ก ารแจ้ ง เตื อ น “StopAlarm” ไปยัง
โทรศัพท์มือถื อ และสถานะรี เลย์ควบคุมการทางานของมอเตอร์ จะอยูใ่ น
สถานะ OFF ซึ่งหมายถึง มอเตอร์หยุดการทางาน
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบ กรณี กระแสโหลดเกิน
เปอร์เซ็นต์
โหลด
0
5
10
20
30
50
60
65
75

ระดับกระแสเฟส
(แอมแปร์)
A B
C
0
0.5
0.85
1.2
1.8
2.3
3
4
4.6

0
0.5
1
1.3
1.9
2.4
3
4
4.7

0
0.3
0.9
1.2
1.8
2.3
3
4
4.7

การแจ้งเตือน
แอพพลิเคชัน่

สถานะ
รี เลย์

StopAlarm
StopAlarm

ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
OFF

จากตารางที่ 3 กรณี ก ระแสโหลดเกิ น จะเห็ น ได้ ว่ า เมื่ อ ปรั บ ค่ า ความ
ต้า นทานเพิ่ ม ขึ้ น ที่ ล ะ 5 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตั้ง แต่ 0 ถึ ง 60 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ระดับ
กระแส 0 ถึง 3 แอมแปร์ สถานะรี เลย์ ON ซึ่งหมายถึง มอเตอร์ทางาน จน
เมื่อค่ากระแสเท่ากับ 4 แอมแปร์ ที่ความต้านทาน 65 เปอร์เซ็นต์ จะมีการ
แจ้งเตือน “StopAlarm” ไปยังโทรศัพท์มือถือ แต่สถานะรี เลย์ควบคุมการ
ท างานของมอเตอร์ ย งั คงสภาวะ ON และเมื่ อ ค่ า กระแสเท่ า กับ 4.6
แอมแปร์ ที่ความต้านทาน 75 เปอร์เซ็นต์ จะมีการแจ้งเตือน “StopAlarm”
ไปยังโทรศัพท์มือถือ และสถานะรี เลย์ควบคุมการทางานของมอเตอร์จะ
อยู่ในสถานะ OFF ซึ่ งหมายถึ ง มอเตอร์ หยุดการทางาน จากตารางที่ 4
กรณี อุณหภูมิสูงเกิ นจะเห็ นได้ว่าในสภาวะที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซี ยส
สถานะรี เลย์ ON ซึ่ งหมายถึ ง มอเตอร์ ทางาน เมื่ อทดลองเพิ่มความร้ อน
ให้กบั เซ็นเซอร์ จนอุณหภูมิเท่ากับ 85 องศาเซลเซี ยส จะมีการแจ้งเตื อน
“StopAlarm” ไปยังโทรศัพท์มื อถื อ แต่ ส ถานะรี เ ลย์ควบคุ ม การท างาน
ของมอเตอร์ ยงั คงสภาวะ ON เมื่อทดลองเพิ่มความร้ อนให้กบั เซ็ นเซอร์
จนอุณหภูมิเท่ากับ 95 องศาเซลเซียส จะมีการแจ้งเตือน “StopAlarm” ไป
ยังโทรศัพท์มือถื อ แต่สถานะรี เลย์ควบคุมการทางานของมอเตอร์ ยงั คง
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สภาวะ ON และเมื่อระดับอุณหภูมิเท่ากับ 103 องศาเซลเซี ยส จะมีการ
แจ้งเตือน “StopAlarm” ไปยังโทรศัพท์มือถื อ และสถานะรี เลย์ควบคุม
การทางานของมอเตอร์ จะอยู่ในสถานะ OFF ซึ่ งหมายถึ ง มอเตอร์ หยุด
การทางาน

[4]
[5]

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบ กรณี อุณหภูมิสูงเกิน
ระดับอุณหภูมิ
(องศาเซลเซียส)

เครื่ องวัด
(องศาเซลเซียส)

การแจ้งเตือน
แอพพลิเคชัน่

สถานะ
รี เลย์

40 - 80

30

-

ON

80 - 90

85

StopAlarm
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StopAlarm
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StopAlarm
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[6]

[7]
[8]
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5. สรุปผลการทดสอบ
จากผลการทดลองในขณะที่ มอเตอร์ ทางานเมื่อเกิ ดความผิด
พร่ องในกรณี แรงดันต่าเกิ น แรงดันสู งเกิ น และอุณหภูมิสูงเกิ น จะมีการ
แจ้งเตือนมายังสมาร์ ทโฟน จานวนทั้งสิ้ น 3 ครั้ง โดยที่ครั้งที่ 1 และครั้งที่
2 เป็ นการแจ้งเตือนเพื่อให้ผคู้ วบคุมทาการตัดสิ นใจว่าจะยังคงให้มอเตอร์
ทางานต่อไปหรื อตัดสิ นใจให้ม อเตอร์ ห ยุดการทางาน และในการแจ้ง
เตือนครั้ งที่ 3 มอเตอร์ จะอยู่ในสภาวะวิกฤติ จึงกาหนดให้มอเตอร์ หยุด
การทางานในทันที ส่ วนในกรณี กระแสสู งเกินเนื่ องจากภาระมอเตอร์ สูง
เกินจะมีการแจ้งเตือนเพียง 2 ครั้ง โดยที่ครั้งที่ 1 เป็ นการแจ้งเตือนเพื่อให้
ผูค้ วบคุมทาการตัดสิ นใจว่าจะยังคงให้มอเตอร์ ทางานต่อไปหรื อตัดสิ นใจ
ให้มอเตอร์หยุดการทางาน และในการแจ้งเตือนครั้งที่ 3 มอเตอร์ จะอยูใ่ น
สภาวะวิกฤติจึงกาหนดให้มอเตอร์ หยุดการทางานในทันที
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บทคัดย่อ

บทความนี้ นํา เสนอการพัฒ นาระบบการแจ้ง เตื อ นการล้ม ใน
ห้องนํ้าผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่ งเหมาะสําหรับการแจ้งเตื อนให้ผูด้ ู แล
เมื่ อ เกิ ดอุ บ ั ติ เ หตุ ข้ ึ นในห้ อ งนํ้ า ระบบที่ นํ า เสนอประกอบด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดุยโน่จะรับสัญญาณจากเซนเซอร์ และทําการ
ตรวจสอบด้ว ยอัล กอลิ ทึม ตรวจจับ การล้ม และการนํา NodeMCU มา
ประยุกต์ใช้งานกับอินเตอร์ เน็ตสําหรับทําการส่ งข้อมูลการแจ้งเตือนไปที่
แอปพลิ ชัน ไลน์ โดยผลการทดสอบพบว่ า ระบบที่ นํา เสนอมี ค วาม
เที่ยงตรงและมีประสิ ทธิภาพสู ง
คํา สํา คัญ : ไมโครคอนโทรลเลอร์ แอปพลิ เ คชัน ไลน์ สรรพสิ่ ง อิ ง กับ
อินเตอร์เน็ต

Abstract

This paper presents the development of a falling in bathroom
system via line application which is suitable for notification to notify
users when the accident was occurred in the bathroom. The propose
system consists of Arduino microcontroller to receive the signal from
sensor which check data with fall detection algorithm and NodeMCU
applied to the internet will send alert data to Line application. The result
of the testing show that the proposed system can provide accuracy and
high performance.
Keywords: Microcontroller, Line Application Internet of thing

1. บทนํา

ในปั จจุบนั ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2547 โดยประชากรสู งอายุ 65ปี คิดเป็ นสัดส่ วน 9% ของจํานวนประชากร
ทั้งหมด และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเป็ น 14% ในปี พ.ศ. 2564 และเพิ่มสู งขึ้น
เป็ น 20% ในปี พ.ศ. 2574 ประกอบกับระบบสาธารณะสุ ขที่มีการพัฒนา
ก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามปั ญหาการเสี ยชี วิตจากอุบตั ิ เหตุ
และการหกล้มของผูส้ ู งอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไปมีปริ มาณเฉลี่ยปี
ละ 1,600 คน โดยความเสี่ ย งที่ เ กิ ด อุ บ ัติเ หตุ จ ะเพิ่ ม สู งขึ้ นตามอายุ ซึ่ ง
ปั ญหาที่พบของผูส้ ู งอายุที่ได้รับอุบตั ิเหตุดงั กล่าวคือ กระดูกสะโพกแตก
หรื อกระทบกระเทือนทางสมอง เป็ นสาเหตุทาํ ให้มีอตั ราการพิการ ทุพล

ภาพและเสี ยชี วิต จากการสํารวจพบว่า สาเหตุดงั กล่าวเกิดจากการได้รับ
ความช่วยเหลือไม่ทนั เวลา และการปฐมพยาบาลที่ผิดวิธี เนื่ องจากปั ญหา
ส่ วนใหญ่ที่พบเป็ นกรณี ที่ผูส้ ู งอายุพกั อาศัยเพียงลําพัง และไม่สามารถ
ติดต่อขอความช่ วยเหลือเมื่อประสบอุบตั ิเหตุ โดยบริ เวณที่เกิดอุบตั ิเหตุ
ของผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่บริ เวณห้องนํ้า ผลการสํารวจลักษณะการ
ล้มภายในห้องนํ้าเกิดขึ้นได้ 3 ลักษณะ คือ การล้มแบบควํ่าหน้าและหงาย
หลัง การล้มแบบตะแคงข้าง และการล้มแบบนัง่ ตามลําดับ [1]
ปั จ จุ บ ัน เทคโนโลยีส รรพสิ่ ง อิ ง กับ อิ น เตอร์ เ น็ ต (IOT)[2] ได้รั บ
ความสนใจจากนัก วิ จ ัย ในการนํา มาประยุ ก ต์ ใ ช้สํ า หรั บ การสื่ อ สาร
ระหว่างอุปกรณ์ เครื่ องจักรและสิ่ งต่างๆ ร่ วมกับมนุ ษย์ โดยระบบ IOT
ประกอบด้วยสิ่ งที่ เป็ นจริ งในโลก และอุปกรณ์ตรวจจับ มาประสานกับ
สิ่ งของ โดยการติดต่อสื่ อสารอินเตอร์ เน็ตผ่านสายสัญญาณหรื อเครื อข่าย
ไร้ ส าย การเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ จ ํา เป็ นต้อ งใช้ โ ปรโตคอลที่ ส ามารถ
ติดต่อสื่ อสารเมื่อมีการเรี ยกใช้งาน โดยอุปกรณ์กบั สัญญาณที่ส่งออกจาก
แหล่ ง จ่ า ยต้อ งมี ค วามสามารถในการสื่ อ สารกับ อุ ป กรณ์ อื่ น ได้ ซึ่ ง
โปรโตคอล Message Queue Telemetry Transport (MQTT) [3] มีบทบาท
ในการสื่ อสารอินเตอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง เนื่ องจากโปรโตคอล MQTT มี
ขนาดเล็ก และสามารถใช้งานร่ วมกับการวัดสัญญาณขนาดตํ่า และการ
ตรวจสอบอุ ปกรณ์ รวมถึ งการออกแบบให้มีการเชื่ อมต่อที่ รวดเร็ วกับ
อุปกรณ์ต่างๆ เช่ น เซนเซอร์ ตัวกระตุน้ การทํางาน โทรศัพท์มือถือ และ
แท็บ เล็ต ด้ว ยเทคโนโลยีซ อฟแวร์ ถื อ ได้ว่า เป็ นจุ ด เริ่ มต้น ในการสร้ า ง
โปรโตคอลอุ ด มคติ สํ า หรั บ เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอุ ป กรณ์ กั บ อุ ป กรณ์
(Machine-to-Machine :M2M)
โดยบทความนี้ นาํ เสนอการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการล้มใน
ห้องนํ้าผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประกอบด้วย อุปกรณ์ตรวจจับการล้มใน
ห้องนํ้าแบบแผ่น ต่อร่ วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino mega 2560
สําหรับทําการประมวลผลการล้มในห้องนํ้า และส่ งสัญญาณเตื อนด้วย
เสี ยงผ่านวงจรรี เลย์เพื่อทําการขยายสัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสี ยง รวมถึง
การส่ งสัญญาณไปที่ NodeMCU [4]เพื่อทําการส่ งข้อมูลผ่านโปรโตคอล
MQTT เพื่อทําการแจ้งเตือนเป็ นข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์[5]

2. การออกแบบการทํางานของระบบทีน่ ําเสนอ
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการล้มในห้องนํ้าผ่านแอปพลิเคชันไลน์
ประกอบด้วยอุปกรณ์ ตรวจจับนํ้าหนัก ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
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NodeMCU และบัสเซอร์ โดยกระบวนการทํางานของระบบที่นาํ เสนอทํา
การตรวจจับนํ้าหนักที่อยูบ่ นพื้นด้วยชุดเซนเซอร์จะทําการส่ งสัญญาณไป
ที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เพื่อทําการประมวลผลการล้มภายใน
ห้องนํ้า และทํา การส่ งสัญญาณสําหรั บการแจ้งเตื อนด้วยเสี ยงผ่านบัส
เซอร์ และส่ งสัญญาณไปที่ NodeMCU สําหรับการแจ้งเตือนในรู ปแบบ
ข้อความ ไปที่แอปพลิเคชันไลน์ การทํางานของระบบแสดงในรู ปที่ 1

Sensor

Arduino
Mega 2560

NodeMCU

528

แบบควํ่าหน้าและหงายหลัง การล้มแบบตะแคงข้าง และการล้มแบบนัง่
ตามลํา ดับ ซึ่ งอัล กอลิ ทึ ม การแจ้ง เตื อ นการล้ม ของระบบ คื อ แนวตั้ง
แนวนอน แนวทแยงด้านซ้ายและแนวทแยงด้านขวาในรู ปที่ 3
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Line Application
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D8
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Sound & Light Alarm
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รู ปที่ 1 การทํางานของระบบแจ้งเตือนการล้มภายในห้องนํ้า

10

A10 B10 C10 D10 E10 F10 G10

การออกแบบอุ ปกรณ์ ตรวจจับนํ้า หนักภายในห้อ งนํ้า ให้เ หมาะ
สําหรับการใช้งานภายในห้องนํ้า สะดวกต่อการติดตั้ง และความปลอดภัย
ของผูใ้ ช้ง าน โดยผลการสํา รวจขนาดพื้ น ที่ ห้อ งนํ้า ในที่ อ ยู่อ าศัย และ
ค่าเฉลี่ยขนาดรู ปร่ างของประชากรไทย โดยคํานวณความสัมพันธ์และ
ความน่ าจะเป็ นในการเกิดการล้มของผูใ้ ช้งานภายในห้องนํ้าสําหรับการ
ออกแบบขนาดและการทํางานของอุปกรณ์ตรวจจับการล้มบนพื้นห้องนํ้า
รวมถึ ง การออกแบบอัล กอลิ ทึ ม การตรวจจับ การล้ ม ในการเขี ย น
โปรแกรมแจ้งเตือน ซึ่ งผลสํารวจพบว่า ขนาดรู ปร่ างของคนไทยในกลุ่ม
ตัว อย่ า งทั้ง ชายและหญิ ง แต่ ล ะช่ ว งอายุ จ ํา นวน 13,442 คนจากศู น ย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ (เนคเทค) ภายใต้
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ พบว่า ค่าเฉลี่ ย
ความสู งของคนไทยอยู่ที่ 1.56 เมตร [6] และจากการสํารวจขนาดห้อง
อาบนํ้าของที่พกั อาศัยมีขนาดพื้นห้องนํ้า กว้าง 1.4 เมตร ยาว 2 เมตร ทํา
ให้สามารถกําหนดขนาดของชุ ดเซนเซอร์ ที่บนพื้นห้องนํ้าโดยมี ขนาด
กว้า งและยาว 0.2 เมตร จํา นวน 70 แผ่ น ทํา ให้ก ารออกแบบอุ ป กรณ์
ตรวจจับการล้มบนพื้นห้องนํ้าในรู ปแบบตารางพบว่า มี จาํ นวน 7 แถว
และ 10 หลัก ดัง รู ป ที่ 2 โดยอุ ป กรณ์ ต รวจจับ การล้ม บนพื้ น ห้อ งนํ้า ที่
นํา เสนอ มี คุ ณ สมบัติ ใ นการป้ อ งกัน นํ้า เข้า และสามารถติ ด ตั้ง บนพื้ น
ห้อ งนํ้า โดยอุ ปกรณ์ ดัง กล่ า วสร้ า งขึ้ นจากวัส ดุ ชนิ ดซิ ลิ โคนกับ ลื่ น ที่ มี
คุ ณ สมบัติ เ ป็ นฉนวนไฟฟ้ า สามารถระบายนํ้า ได้โ ดยไม่ ก ระทบต่ อ
อุปกรณ์ประมวลผลและมีความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งานภายในห้องนํ้า
จากการนําความเสี่ ยงที่เกิดจากการล้มภายในห้องนํ้า โดยการ
นําขนาดโดยเฉลี่ยของประชากรไทยกับลักษณะการล้มภายในห้องนํ้ามา
ทําการออกแบบอัลกอลิทึมการแจ้งเตือนการล้มเพื่อทําการโปรแกรมใน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วยการนําลักษณะการล้มที่ เกิ ดขึ้ นคื อ การล้ม

รู ปที่ 2 การกําหนดลักษณะการตรวจจับการล้มภายในห้องนํ้า

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รู ปที่ 3 แผนภาพแสดงรู ปแบบการล้มภายในห้องนํ้า
(ก) แนวตั้ง (ข) แนวนอน (ค) แนวทแยงซ้าย (ง) แนวทแยงขวา
เมื่ อ นํา รู ป ที่ 2 คื อ พื้ น ที่ ภ ายในห้ อ งนํ้ามาทํา การประมวลผล
ร่ วมกั บ อั ล กอลิ ทึ ม การล้ ม ในรู ปที่ 3 โดยการกํ า หนดรู ปแบบการ
ประมวลผลการล้มทั้งหมด 4 รู ปแบบคื อ แนวตั้ง แนวนอน แนวทแยง
ด้านซ้ายและทแยงด้านขวา ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่แสดงถึงการเกิ ดอุบตั ิเหตุ
ภายในห้องนํ้า ความน่ าจะเป็ นในการเกิดอุบตั ิเหตุสามารถคํานวณได้ดง้
สมการ
𝑃𝑃(𝐸𝐸) =

𝑛𝑛(𝐸𝐸)
𝑛𝑛(𝑆𝑆)

(1)

โดย P(E) คื อ ความน่ า จะเป็ นของเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น n(E) คื อ
จํานวนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และ n(S) คือจํานวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่ ง
จาก การวิเคราะห์การเกิดเหตุการณ์ลม้ ทั้งหมด พบว่าการเกิดเหตุการณ์ที่
มี การล้ม แนวตั้ง แนวนอน แนวทแยงด้า นซ้า ยและแนวทแยงด้านขวา
ตามลําดับ พบว่ามีจาํ นวนเหตุการณ์ที่เกิดคือ 121 เหตุการณ์ จํานวนการ
ล้ม ในแต่ ล ะสถานการณ์ คื อ 223 โดยความน่ า จะเป็ นในการล้ม แต่ ล ะ
รู ป แบบคื อ แนวตั้ง แนวนอน แนวตะแคงคื อ 0.54 ซึ่ งการออกแบบ
ออกแบบอัล กอลิ ทึ ม การล้ม ตามรู ป ที่ 3 เมื่ อ เกิ ด การล้ม ระบบทํา การ
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ประมวลผลด้ว ยไมโครคอนโทรลเลอร์ และส่ งสัญญาณไปที่ บ สั เซอร์
สําหรับแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสี ยงและส่ งสัญญาณไปที่ NodeMCU เพื่อ
ติดต่อกับอินเตอร์เน็ตในการแสดงผลในแอปพลิเคชันไลน์ แสดงแผนผัง
การเขียนโปรแกรมได้ดงั รู ปที่ 4

รู ปที่ 5 การทํางานของระบบเมื่อเกิดการล้มแบบควํา่ หน้าหรื อหงายหลัง

รู ปที่ 6 การทํางานของระบบเมื่อเกิดการล้มแบบตะแคงข้าง

รูปที่ 4 แผนผังการทํางานของโปรแกรมตรวจจับการล้ม

3. ผลการทํางานของระบบที่นําเสนอ
ผลการทํา งานของระบบแจ้ง เตื อ นการล้ม ภายในห้ อ งนํ้า
ประกอบด้ว ยชุ ด เซนเซอร์ ต รวจจับ นํ้า หนัก ที่ ก ดลงพื้ น เมื่ อ เซนเซอร์
ตรวจจับ นํ้าหนัก จะทํา การแสดงตํา แหน่ ง ที่ น้ ําหนัก ตกกระทบด้ว ย
หลอดไฟ LED และทํา การประมวลผลด้ว ยไมโครคอนโทรลเลอร์
Arduino mega 2560 ที่ ไ ด้ อ อกแบบรู ปแบบการล้ ม ที่ ก ํ า หนดไว้ ใ น
โปรแกรม และส่ งสัญญาณไปที่วงจรรี เลย์และบัสเซอร์ เพื่อทําการแจ้ง
เตือนด้วยเสี ยง พร้อมทั้งส่ งสัญญาณไปที่ NodeMCU สําหรับทําการส่ ง
ข้อความไปแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันไลน์ โดยการทดสอบประสิ ทธิภาพ
การทํางานของระบบจากผูใ้ ช้งานที่มีขนาดความสู ง 1.6 เมตร ความกว้าง
ของสะโพก 0.32 เมตร ขนาดพื้นที่ใช้ทดลองมีความกว้าง 1.4 เมตร ความ
ยาว 2 เมตร ผลการทดสอบการทํางานของระบบด้วยการล้มในรู ปแบบ
ควํ่าหน้าและหงายหลังหลัง แบบตะแคงข้าง แบบนัง่ และแบบยืนร่ วมกับ
เครื่ องใช้ภายในห้องนํ้า ในรู ปที่ 5, 6, 7 และ 8 ตามลําดับ

รู ปที่ 7 การทํางานของระบบเมื่อเกิดการล้มแบบนัง่

รู ปที่ 8 การทํางานของระบบเมื่อมีสิ่งของที่ใช้ภายในห้องนํ้า
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จากรู ปที่ 8 พบว่า ระบบไม่ได้ทาํ การแจ้งเตือน เนื่ องจากการ
ทดสอบในรู ปที่ 8 เป็ นการจําลองเหตุการณ์ เมื่ อผูใ้ ช้งานนําเครื่ องใช้ใน
ห้องนํ้ามาตั้งในห้องนํ้า ถือได้ว่าไม่มีเหตุการณ์ลม้ เกิดขึ้น ระบบจะไม่ทาํ
การแจ้งเตือน โดยระบบที่นาํ เสนอสามารถทําการแจ้งเตือนและตรวจจับ
การล้มที่เกิดขึ้นภายในห้องนํ้าที่ได้กาํ หนดรู ปแบบไว้คือ การล้มแบบควํา่
หน้าหรื อหงายหลังหลัง การล้มแบบตะแคงข้าง และการล้มแบบนัง่ จาก
รู ปที่ 5,6 และ 7 ตามลํา ดับ ระบบจะทํา การแจ้งเตื อ นด้ว ยเสี ย งและส่ ง
ข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ที่สามารถแสดงผลได้ที่มือถือ
และคอมพิว เตอร์ ไ ด้ ผลทดสอบการแจ้ง เตื อ นการล้ม ภายในห้อ งนํ้าที่
แสดงในแอปพลิเคชันไลน์แสดงได้ในรู ปที่ 9
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ได้รับความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ ว ลดความเสี่ ยงที่เกิดการเสี ยชีวติ และ
สมรรถภาพของผูท้ ี่ ไ ด้รับ อุ บ ตั ิ เ หตุ จ ากการล้มในห้อ งนํ้า โดยระบบที่
นําเสนอประกอบด้วยชุดเซนเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 2560
NodeMCU LED วงจรรี เลย์และบัส เซอร์ โดยกระบวนการทํางานของ
ระบบทําการประมวลผลการล้ม 4 รู ปแบบคื อ แนวตั้ง แนวนอน แนว
ทแยงซ้าย และแนวทแยงขวา รองรับกับการล้มที่ เกิ ดขึ้ น 3 ลักษณะคื อ
แบบควํ่าหน้าหรื อหงายหลัง แบบตะแคงข้างซ้ายหรื อขวา และแบบนัง่
ระบบจะทําการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสี ยงและส่ งข้อความแจ้งเตือนผ่าน
แอปพลิ เ คชันไลน์ ประสิ ท ธิ ภ าพการทํางานของระบบจากการจํา ลอง
สถานการณ์ที่เกิดการล้มในห้องนํ้าพบว่า ระบบสามารถทําการแจ้งเตือน
ด้วยเสี ยงและข้อความผ่านในแอปพลิเคชันไลน์ได้จริ ง

5. กิตติกรรมประกาศเอกสารอ้ างอิง

ขอขอบพระคุ ณ สถาบั น เทคโนโลยี ป ทุ ม วั น ที่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนในการทํางานและการทดลองระบบที่นาํ เสนอ

เอกสารอ้ างอิง
[1]
รู ปที่ 9 การทํางานของระบบเมื่อเกิดการล้มแบบตะแคงข้าง
ผลการทดสอบการทํางานของระบบที่นาํ เสนอ ด้วยเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นภายในห้องนํ้า เป็ นไปตามตารางที่ 1
เหตุการณ์

ผลการทดสอบ

1. การล้มแบบควํ่าหน้าหรื อหงาย แจ้งเตือนด้วยเสี ยงและแสดงใน
หลังหลัง
แอปพลิเคชันไลน์
2. การล้มแบบตะแคงข้าง

แจ้งเตือนด้วยเสี ยงและแสดงใน
แอปพลิเคชันไลน์

3. การล้มแบบนัง่

แจ้งเตือนด้วยเสี ยงและแสดงใน
แอปพลิเคชันไลน์

4. ไม่เกิดการล้ม

ไม่ มี แ จ้ง เตื อ นด้ว ยเสี ย งและไม่
แสดงในแอปพลิเคชันไลน์
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

ในอุ ต สาหกรรมส่ ว นใหญ่ เ ป็ นตัว ควบคุ ม แบบพี ไ อดี แ ต่
อุปกรณ์ที่ใช้อยูอ่ าจจะไม่มีฟังก์ชน่ั ของตัวควบคุมแบบพีไอดี บทความนี้
จึงได้นาเสนอแนวทางในการออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอดี เ พื่อเป็ น
แนวทางในการสร้ า งอุป กรณ์ ใ นการควบคุ ม อุต สาหกรรมหรื อ สร้ า ง
อุปกรณ์เสริ มในการเรี ยนรู้ระบบควบคุม ตัวควบคุมแบบพีไอดีถูกพัฒนา
บนบอร์ดคิดไบร์ทซึ่งเป็ นบอร์ ดที่มีความสามารถสู งและใช้งานได้ง่าย ตัว
ควบคุ มแบบพี ไอดี ที่พ ฒ
ั นาขึ้ น มาสามารถปรั บ ค่ าตัวควบคุ ม ได้ท้ งั ค่ า
อัตราขยายการควบคุ มแบบพี ค่าอัตราขยายการควบคุ มแบบไอและค่ า
อัตราการขยายควบคุมแบบดี ตัวควบคุมแบบพีไอดีถูกทดสอบด้วยการ
สร้ างระบบควบคุมตาแหน่ งโดยมี ก ารก าหนดค่าตาแหน่ งต้องการแล้ว
วัดผลของตาแหน่ งจริ ง จากผลการทดลองตัวควบคุมแบบพีไอดี สามารถ
ควบคุมตาแหน่งได้ในช่วงที่กาหนด

ระบบควบคุมมีบทบาทอย่างสู งในอุตสาหกรรม เพื่อให้การ
ผลิ ต ตรงกับ ความต้อ งการ เกิ ด การท างานและการตอบสนองที่ ดี ตัว
ควบคุมแบบพีไอดี มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง เป็ นตัวควบคุมที่ตอ้ งมี
การกาหนดค่าตัวแปรในการควบคุ ม เช่ น อัตราขยายการควบคุมแบบพี
อัตราขยายการควบคุมแบบไอ เป็ นต้น ในขณะที่ อุปกรณ์ในการควบคุม
เครื่ องจัก รหรื อกระบวนการต่ างๆที่ เ ป็ นเครื่ อ งโปรแกรมเมเบิ ล ลอจิ ก
คอนโทรลเลอร์ (Programmable logic Control : PLC) จะมีเพียงบางรุ่ น
เท่านั้นที่ มีฟังก์ชั่นการควบคุมแบบพีไอดี และมีราคาแพง บทความนี้ จะ
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การเขี ย นโปรแกรมเพื่ อ น าบอร์ ด คิ ด ไบร์ ทซึ่ งมี
ความสามารถสู งมาพัฒนาให้เป็ นตัวควบคุมแบบพีไอดี โดยสร้างระบบ
ควบคุมตาแหน่งที่ใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงติดใบพัดและยึดกับฐานที่
สร้างขึ้นเองด้วยเครื่ องพิมพ์ 3 มิติ ดังแสดงในรู ปที่ 1

คาสาคัญ: ตัวควบคุมแบบพีไอดี, บอร์ดคิดไบร์ท, ระบบควบคุมตาแหน่ง

Abstract
In most industries used a PID controller, but the device used
may not have the function of a PID controller. This article therefore
presents a guideline for the design of a PID controller to be a guideline
for building industrial control equipment or creating accessories for
control systems course. PID controllers are developed on KidBright
boards which are highly capable and easy to use. The developed PID
controller can adjust the controller values, including the P-control gain,
I-control gain and D-control gain. The PID controller is evaluated by
creating a position control system with the desired position settings and
measuring the actual position. Based on the experimental results, the
PID controller can control the position in the specified range.
Keywords: PID controller, KidBright boards, position control system

รู ปที่ 1 ระบบควบคุมตาแหน่ง
ตัวควบคุ มพีไอดี ที่เขียนโปรแกรมขึ้นมา สามารถปรั บค่าตัว
แปรในการควบคุ มได้ตามต้องการ สัญญาณอิ นพุตเป็ นแบบอนาล็อก
สัญญาณเอาต์พุตเป็ นการปรับความกว้างพัลส์ (pulse width modulation :
PWM) และสัญญาณป้ อนกลับเป็ นแบบอนาล็อก จากคุณสมบัติดงั กล่าว
สามารถนาตัวควบคุมไปใช้งานเบื้องต้นได้จริ งและยังสามารถนาไปเป็ น

11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นและประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน”

บทความวิจยั
532

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
11th ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand
อุ ป กรณ์ ใ นการสอนทางด้า นระบบควบคุ ม ได้อี ก ด้ว ย ในอนาคตยัง
สามารถพัฒนาให้ใช้รวมกับคอมพิวเตอร์และพัฒนาเป็ นระบบ IoT ได้

2. บอร์ ดคิดไบร์ ท
บอร์ดคิดไบร์ท (KidBright) เป็ นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ ที่
ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์
แห่ งชาติ (NECTEC) เพื่อใช้ในศึกษาเพื่อฝึ กฝนการคิดแบบตรรกะ การ
คิดเป็ นระบบ และเหมาะสาหรั บนาไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการสร้ างระบบ
สมองกลฝังตัวสาหรับอุตสาหกรรม รวมถึงการสร้างนวัตกรรม ดังแสดง
ในรู ปที่ 2 โดยบอร์ดคิดไบร์ทมีคุณสมบัติที่สาคัญดังนี้
ก.ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 เป็ นซี พียูแ บบ dual core
สัญญาณนาฬิ ก า 240 MHz หน่ วยความจาแรม 512 KB หน่ วยความจา
รอม 2 MB รองรับการเชื่ อมต่อแบบ UART, SPI และI2C รองรับการ
สื่ อสารแบบ Bluetooth 4.2 BLE และ WiFi ในตัว มี ADC จานวน 12
ช่องและDAC จานวน 2 ช่อง
ข. บนบอร์ดมี LDR เป็ นเซนเซอร์ วดั ความเข้มแสง
ค. บนบอร์ดมี LM73 เป็ นเซนเซอร์ วดั อุณภูมิ
ง. บนบอร์ ด มี ส วิ ต ซ์ แ บบกดติ ด -ปล่ อ ยดับ จ านวน 2 ตัว
สาหรับรับข้อมูลจากภายนอกไปยังบอร์ด
จ. ช่ องรับสัญญาณดิ จิตอลจากอุปกรณ์ ภายนอก IN1, IN2,
IN3 และ IN4 รองรับแรงดันไฟฟ้ าได้ 5V รับข้อมูลเฉพาะ 0V กับ 5V
ฉ. บนบอร์ ด มี ห น้าจอแสดงผลแบบแอลอีดีข นาด 16x8 จุด
สาหรับแสดงผลตัวอักษร ตัวเลข และภาพกราฟฟิ ก
ช. ช่ องส่ งสัญญาณดิ จิตอลควบคุมอุปกรณ์ ภายนอก OUT1
และ OUT2 ทางานแบบ Open-drain รองรับการเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้
กระแสไฟฟ้ าไม่เกิน 200mA ส่ งข้อมูลออกได้เฉพาะแบบเปิ ดปิ ด

รูปที่ 2 บอร์ดคิดไบร์ท (KidBright) ความสัมพันธ์ระหว่าง.

3. ระบบควบคุมตาแหน่ ง
ระบบควบคุมตาแหน่ งประกอบด้วย ส่ วนกาหนดค่าตาแหน่ ง
ที่ตอ้ งการ (Setpoint : SP) โดยใช้ตวั ต้านทานปรับค่าได้สร้ างสัญญาณ
แบบอนาล็อกป้ อนให้กบั บอร์ ดคิดไบร์ ทผ่าน ADC ขาที่ 34 บอร์ ดคิด

ไบร์ ท ท าหน้า ที่ เ ป็ นตัว ควบคุ ม พี ไ อดี จ ะอ่ า นค่ า เซตพอยต์ แ ละน ามา
เปรี ยบเที ยบกับค่าตาแหน่ งจริ งที่ วดั ได้ (process variable : PV) โดย
เซนเซอร์ ที่ใช้วดั ตาแหน่งจริ งคือตัวต้านทานปรับค่าได้ป้อนกลับสัญญาณ
แบบอนาล็อกให้ก ับบอร์ ดคิ ดไบร์ ทผ่าน ADC ขาที่ 35 ทั้งนี้ สัญญาณ
ความผิดพลาด (error) ที่ได้จะถูกคานวณด้วยโปรแกรมการควบคุมพีไอดี
ค่าผลลัพธ์ที่ได้จากพีไอดี จะถูกแปลงให้เป็ นค่าความกว้างพัลส์ส่งให้กบั
Timer สร้ างสัญญาณเอาต์พุต PWM ออกที่ขา 21 ของบอร์ ดคิดไบร์ ท
สั ญ ญาณเอาต์ พุ ต จะป้ อนให้ ก ั บ โมดู ล ขั บ มอเตอร์ L9110 ที่ ใ ช้
แรงดันไฟฟ้ า 12 โวลต์และทาให้มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงหมุนตามค่า
สัญญาณเอาต์พตุ
Disturbance
Error

+

PID
Controller

U

+

+
Process

Feedback

รู ปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุมตาแหน่ง
โดยถ้าค่ า สัญญาณเอาต์พุตมี ค่ ามากจะท าให้ ม อเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสตรงหมุนเร็ วและถ้าค่าสัญญาณเอาต์พุตมีค่าน้อยจะทาให้มอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสตรงหมุนช้าส่งผลให้เกิดแรงยกจากใบพัดที่แตกต่างกัน โดย
คุณสมบัติเฉพาะของระบบควบคุมตาแหน่งอยูใ่ นตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉพาะของระบบควบคุมตาแหน่ง
ส่ วนประกอบ
ขนาด
ความกว้างฐาน
7cm
ความสูงฐาน
16cm
ความยาวฐาน
10cm
ความยาวคานทดสอบ 28cm
ขนาดบอร์ดมอเตอร์
50x26x15 mm
ขนาดใบพัด
75 mm
ตัวขับมอเตอร์
L9110
วัสดุ
พลาสติก PLA

4. การควบคุมแบบพีไอดี
ตัวควบคุม (controller) จะวัดค่าตัวแปรที่ตอ้ งการควบคุม นา
ค่าที่ วดั ได้เปรี ยบเที ยบกับค่ าที่ ต้องการเพื่อหาค่าความผิดพลาด จากค่ า
ความผิดพลาดนาไปคานวณเพื่อปรับค่าตัวแปรควบคุ มจนกระทัง่ ความ
ผิดพลาดนั้นลดลงเรื่ อยๆ จนมีค่าเป็ นศูนย์ การควบคุมที่รวมการควบคุม
แบบสัดส่ วนบวกการควบคุมอินทิกรัลและการควบคุมแบบอนุพนั ธ์หรื อ

11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นและประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน”

บทความวิจยั
533

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
11th ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand
คือการควบคุมแบบพีไอดี (Proportional-integral-derivative controllers :
PID) เอาต์พุตของระบบควบคุมเมื่อรับ อินพุตเป็ นค่าความผิดพลาด (e)
ดังนี้
t

output  K p e  K i  edt  K d
0

เมื่อ

de
dt

(1)

K p คือ อัตราขยายแบบสัดส่วน (Proportional gain)

Ki

คือ อัตราขยายอินทิกรัล (Integral gain)
คือ อัตราขยายอนุพนั ธ์ (Derivative gain)

รู ปที่ 4 ค่าจากเซนเซอร์ ป้อนกลับเป็ นตัวเลข

จากหลักการควบคุมแบบพีไอดี ได้พฒั นาเป็ นโปรแกรมด้วย
ภาษาซีและเขียนบนอาร์ดูอิโนไอดีอีเพื่อโหลดลงบอร์ ดคิดไบร์ ทดังแสดง
ในรู ปที่ 3

รู ปที่ 5 ค่าจากเซนเซอร์ ป้อนกลับเป็ นกราฟผ่านพอร์ ตอนุกรม

รูปที่ 3 โปรแกรมการควบคุมแบบพีไอดีดว้ ยภาษาซี

5. ผลการทดลอง
เมื่อทาการเชื่ อมต่อระบบควบคุมตาแหน่ งกับบอร์ ดคิดไบร์ ท
เรี ยบร้อยแล้วได้ทาการทดลองอ่านค่าจากเซนเซอร์ ป้อนกลับ ผลการอ่าน
ค่าเป็ นตัวเลขเมื่ออ่านผ่านพอร์ ตอนุ กรมแสดงในรู ปที่ 4 และผลการอ่าน
ค่าเป็ นกราฟแสดงในรู ปที่ 5 จากผลการทดลองพบว่าเซนเซอร์ ป้อนกลับ
สามารถอ่านค่าได้ตามที่ตอ้ งการและตอบสนองต่อระบบควบคุมตาแหน่ ง
ได้ทนั เวลา ค่าจากเซนเซอร์ ป้อนกลับอยู่ในช่ วงที่ สามารถควบคุ มคาน
ทดสอบได้
เมื่ อ ทาการทดสอบเพิ่ ม โดยการเขี ย นโปรแกรมควบคุ ม ให้
มอเตอร์ ห มุ นที่ ค วามเร็ ว ต่า งๆ เพื่ อ ให้ ค านทดสอบเคลื่ อ นที่ ข้ ึ น ไปยัง
ตาแหน่ งสู งสุ ดแล้วเคลื่ อนที่ มายังตาแหน่ งต่ าสุ ดของคานเป็ นจานวน 6
รอบ ผลการอ่านค่าจากเซนเซอร์ ป้อนกลับแสดงในรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 ค่าที่เก็บจากเซนเซอร์ นามาสร้างกราฟบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รู ปที่ 7 เป็ นผลการทดลองตัวควบคุ มแบบพี โดยกาหนดค่า
ตาแหน่ ง ที่ ต้อ งการที่ ค่ า 1780 อัต ราขยายแบบสัด ส่ วนเท่ ากับ 2.0
อัต ราขยายอิ น ทิ ก รั ล และอัต ราขยายอนุ พ นั ธ์ เ ท่ า กับ 0 ค่ า ต าแหน่ ง
ป้ อนกลั บ จากการควบคุ ม อยู่ ที่ ต าแหน่ ง 1450 พบว่ า มี ค่ า ความ
คลาดเคลื่ อนในสภาวะอยูต่ วั (steady state error) การทดลองตัวควบคุม
แบบพีไอ โดยกาหนดค่าตาแหน่ งที่ ตอ้ งการที่ ค่า 1780 อัตราขยายแบบ
สัด ส่ วนเท่ ากับ 1.0 อัตราขยายอิ น ทิ ก รั ล เท่ ากับ 0.003 และอัตราขยาย
อนุ พนั ธ์ เ ท่ ากับ 0 ค่ าตาแหน่ งป้ อนกลับ จากการควบคุ ม อยู่ที่ ต าแหน่ ง
1370 ผลการทดลองตัวควบคุมแบบพีไอแสดงในรู ปที่ 8
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ผลการทดลองเมื่อมีสิ่งรบกวนจากภายนอก (disturbances) เข้า
ไปรบกวนระบบ การทดลองเปรี ยบเที ย บระหว่ า งตัว ควบคุ ม แบบพี
อัตราขยายแบบสัดส่ วนเท่ากับ 1.0 และตัวควบคุมแบบพีไอ อัตราขยาย
แบบสัดส่ วนเท่ากับ 5.0 อินทิกรัลเท่ากับ 0.003 โดยตาแหน่งค่าเริ่ มต้นที่
1490 อัตราขยาย ค่าตาแหน่งป้ อนกลับจากการควบคุมอยูท่ ี่ตาแหน่ ง 1660
ผลการทดลองตัวควบคุมทั้งสองแบบสามารถควบคุมให้ระบบกลับมายัง
จุดเริ่ มต้นได้ ดังแสดงในรู ปที่ 10

รูปที่ 7 ผลการทดลองตัวควบคุมแบบพี

รู ปที่ 10 ผลการทดลองตัวควบคุมแบบพีและพีไอเมื่อมีสิ่งรบกวน
ภายนอก

3. สรุป
รูปที่ 8 ผลการทดลองตัวควบคุมแบบพีไอ
การทดลองตัวควบคุมแบบพีไอดี โดยกาหนดค่าตาแหน่ งที่
ต้อ งการที่ ค่ า 1780 อัต ราขยายแบบสั ด ส่ ว นเท่ า กับ 5.0 อัต ราขยาย
อินทิกรัลเท่ากับ 0.001 และอัตราขยายอนุ พนั ธ์เท่ากับ 100 ค่าตาแหน่ ง
ป้ อนกลับจากการควบคุ มอยู่ที่ตาแหน่ ง 1660 ผลการทดลองตัวควบคุม
แบบพีไอแสดงในรู ปที่ 9 พบว่าระบบมีการแกว่ง (oscillate) ในช่ วงแรก
และมีเสถียรภาพลู่เข้าสู่ค่าตาแหน่งที่ตอ้ งการ

สามารถพัฒนาระบบควบคุมแบบพีไอดี บนบอร์ ดคิดไบร์ ทได้
ซึ่ งจากผลการทดลองด้ว ยการสร้ า งระบบควบคุ ม ต าแหน่ ง พบว่ า ตัว
ควบคุมสามารถควบคุมให้คานทดลองอยูใ่ นตาแหน่ งที่ตอ้ งการได้ โดย
สามารถตั้ง ค่ า ต าแหน่ ง ที่ ต้อ งการได้ ด้ว ยตัว ต้า นทานปรั บ ค่ า ได้ แ ละ
เปลี่ ยนแปลงค่ าของตัวควบคุ มได้จากโปแกรม ตัวควบคุ ม ที่ พฒ
ั นาขึ้ น
สามารถใช้ในการควบคุ มได้จริ งและยังสามารถใช้เป็ นชุ ดฝึ กในเนื้ อหา
เกี่ยวกับระบบควบคุมได้ดว้ ย การพัฒนาในอนาคตคือการปรับแก้ไขการ
ค านวณการควบคุ ม ให้ มี ค วามถู ก ต้อ งมากขึ้ น และปรั บ ปรุ ง วงจรให้
สามารถปรั บ ค่ า ของตั ว ควบคุ ม ได้ จ ากภายนอกโดยไม่ ต้ อ งแก้ ไ ข
โปรแกรมทุกครั้งที่ตอ้ งการปรับค่า
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การจาแนกเชื้อเพลิงระหว่างการเผาไหม้ โดยใช้ สารสนเทศความร้ อน
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บทคัดย่ อ
การจาแนกเชื้ อเพลิงระหว่างการเผาไหม้มีความสาคัญต่อการ
เลือกชนิ ดของถังดับเพลิง ระบบการตรวจจับเพลิงไหม้ที่ มีอยูใ่ นปั จจุบนั
ไม่ได้ถูกสร้ างขึ้ นสาหรั บการจาแนกเชื้ อเพลิ ง บทความนี้ เสนอวิธีการ
จ าแนกเชื้ อ เพลิ ง ระหว่ า งการเผาไหม้โ ดยใช้ ส ารสนเทศความร้ อ น
เนื่ องจากเปลวไฟที่เกิ ดขึ้นในระหว่างการเผาไหม้จะขึ้นอยู่กบั ชนิ ดของ
เชื้ อเพลิ งและจุดหลอมเหลวที่แตกต่างกัน ดังนั้นการกระจายความร้ อน
ของเชื้ อเพลิ งจึงแตกต่างกัน การกระจายความร้ อนเป็ นรู ปแบบในการ
เรี ยนรู้และทดสอบนาไปสู่ การจาแนกเปลวไฟให้เป็ นประเภทเชื้ อเพลิ งห้า
ประเภทตามมาตรฐาน NFPA10 โดยใช้เครื่ องมือการเรี ยนรู้ เชิ งลึ กและ
อัลกอริ ทึมซัพพอร์ทเวกเตอร์ แมชชี น สาหรับการคัดแยกคุณลักษณะเด่น
และการจาแนกตามลาดับ การทดลองถ่ายภาพตัวอย่างเปลวไฟ 600 ภาพ
ซึ่งเกิดจากเชื้อเพลิงสามประเภท ได้ถูกต้องร้อยละ 99.286
คาสาคัญ: การจาแนกเชื้ อเพลิ งระหว่างการเผาไหม้, กล้องตรวจจับความ
ร้อน, ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน, การเรี ยนรู้เชิงลึก

Abstract
Classification of fuel during combustion is important to
choose the type of extinguisher. Existing fire detection systems are not
constructed for fuel classification yet. This paper proposes a method of
fuel classification during combustion by using thermal information.
Since a flame emerges during combustion based on materials of fuel
and melting points are varied depending on fuel-material types, heat
dispersion of fuel becomes different. The heat dispersion is used in this
paper as a pattern to train and test in a classifier for classifying a flame
into a fuel class out of five classes based on NFPA10 standard. Deep
Learning and Support Vector Machine (SVM) are employed as
recommended tools for feature extraction and classification,

respectively. Experiments were performed with 600 flame samples form
three classes of fuel, and the results showed 99.286% accuracy.
Keywords: Fuel classification during combustion, thermal image,
support vector machines, deep learning

1. บทนา
เพลิ งไหม้เป็ นสาเหตุสาคัญของการสู ญเสี ย จากรายงานของ
NFPA ในปี 2560 พบว่าเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ใน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ทั้งหมด 1,319,500 ครั้ง มู ล ค่าความเสี ยหายที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้งหมดประมาณ
สองหมื่นสามพันล้านบาท มีผไู้ ด้รับบาดเจ็บ 10,600 คน ผูเ้ สี ยชี วิต 4,122
คน เชื้ อเพลิ งเป็ นหนึ่ งในองค์ป ระกอบของการเกิ ด เพลิ งไหม้ [1] การ
จาแนกเชื้ อเพลิ ง การเผาไหม้มี ค วามส าคัญ ต่ อ การเลื อ กชนิ ด ของสาร
ดับเพลิ ง หากเลื อกสารดับเพลิงที่ถูกต้องจะสามารถระงับความเสี ยหาย
จากเพลิงไหม้ได้รวดเร็ ว [2]
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจหา
เพลิ งไหม้ และการจาแนกเชื้ อเพลิ ง สามารถแบ่งกลุ่มได้ 3 กลุ่มใหญ่ได้
ดังนี้ ตรวจจับควัน ตรวจจับอุณหภูมิ และตรวจจับโดยภาพ กลุ่มตรวจจับ
ควัน สิ ทธิ บตั รของ Stibich และคณะ [3] เสนอเครื่ องตรวจจับควันโฟ
โตอิเล็กทริ ก (Photoelectric smoke detectors)โดยใช้แหล่งกาเนิ ดแสงและ
ตัว รั บ สัญ ญาณแสงเพื่ อ ตรวจสอบว่ า มี ค วัน อยู่ใ นสภาพแวดล้อมด้ว ย
วิธีการ วัดการเปลี่ ยนแปลงปริ มาณของแสงเกิ น ค่าที่ ก าหนดไว้ กลุ่ ม
ตรวจจับอุณหภูมิ สิทธิ บตั รของ Thomas [4] เสนอ เซ็ นเซอร์ ตรวจจับ
อุณหภูมิ สาหรับการตรวจหาเพลิงไหม้ โดยวัดอุณหภูมิห้อง เปรี ยบเทียบ
กับอุณหภูมิที่กาหนดไว้ล่วงหน้า และส่ งสัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิห้อง
สู งกว่าอุณหภูมิที่กาหนดไว้ล่วงหน้า สองกลุ่มแรก สามารถตรวจจับเพลิง
ไหม้ได้ ติ ด ตั้งง่าย แต่ไม่สามารถจาแนกเชื้ อเพลิ งได้ เนื่ องจากการแยก
เชื้อเพลิงต้องใช้ขอ้ มูลการกระจายความร้อน กลุ่มวิจยั ตรวจจับโดยภาพยัง
สามารถแยกได้อีกสองประเภทคือตรวจจับโดยภาพปกติ และภาพความ
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ร้ อน ซึ่ งภาพปกติ สามารถตรวจจับ การเกิ ดเพลิ งไหม้ได้แ ต่ยากต่อการ
จาแนกเชื้ อเพลิ ง ทาให้ ภาพความร้ อนมี ค วามเป็ นไปได้ที่จะใช้ใ นการ
จาแนกเชื้ อเพลิงมากกว่า งานวิจยั ของ Yun-Cheol Na และ Yunyoung
Nam [5] เสนอระบบตรวจจับเพลิงไหม้ตน้ ทุนต่าโดยใช้กล้องความร้อน
และสมาร์ ทโฟน ใช้ค่าเฉลี่ ยบล็อกของความแปรปรวน (Block Mean of
Variation (BMV)) ของเฟรมที่ อยู่ติดกัน เพื่อวิเคราะห์ คุณสมบัติทาง
พลวัต ซึ่งวิธีการดังกล่าวไม่สามารถให้ขอ้ มูลการกระจายความร้อน ที่จะ
นามาวิเคราะห์เชื้อเพลิงการเผาไหม้
งานวิจยั นี้ จึ งเสนอการจาแนกเชื้ อเพลิ งระหว่างการเผาไหม้
โดยใช้สารสนเทศความร้ อน เพื่อ ดึ งข้อ มูล การกระจายความร้ อน ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยขั้น ตอนหลั ก คื อ การเตรี ยมข้ อ มู ล ภาพ การคัด แยก
คุณลักษณะเด่นของภาพโดยใช้การเรี ยนรู ้ เชิ งลึ ก (Deep Learning) และ
ระบบจาแนกภาพโดยอัล กอริ ทึ มซัพพอร์ ท เวกเตอร์ แ มชชี น (Support
Vector Machines (SVM))

ตารางที่ 1 จาแนกเชื้ อเพลิงตามชนิ ดของสารที่นามาดับเพลิง
ประเภทของเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิง
A
B
C
D
K

ไม้ ผ้า กระดาษและพลาสติก
ของเหลวที่ติดไฟได้
อุปกรณ์ไฟฟ้ า
โลหะ เช่น แมกนี เซี ยม โซเดียม ลิเทียม
ของเหลวที่ใช้ในการประกอบอาหาร

2. บทวิเคราะห์
การจ าแนกเชื้ อ เพลิ ง สามารถจ าแนกได้ห ลายวิ ธี เช่ น การ
จาแนกโดยสถานะคือ เชื้ อเพลิ งเหลว เชื้ อเพลิ งแข็ง และเชื้ อเพลิ งก๊าซ
จาแนกโดยเคมีคือ เชื้ อเพลิ งชี วภาพ และเชื้ อเพลิ งซากดึ กดาบรรพ์ ฯลฯ
หนึ่ งในนั้นคือการจาแนกเชื้ อเพลิ งตามชนิ ดของสารที่นามาดับเพลิง คือ
ประเภท A เชื้ อเพลิ งธรรมดาที่ ติด ไฟง่าย เช่ น ไม้ ผ้า กระดาษ ขยะ
พลาสติก ซึ่ งเพลิงไหม้ประเภทนี้ สามารถดับได้ดว้ ยน้ าเปล่า ประเภท B
เชื้ อเพลิ งที่ เ ป็ นของเหลวติ ดไฟและก๊ าซ ไวไฟ เช่ น น้ ามัน ก๊ าซ น้ ามัน
เบนซิน เชื้อเพลิงประเภท B จะสามารถลุกไหม้ได้นานเมื่อมีออกซิ เจนอยู่
รอบๆ การดับเพลิ งไหม้ป ระเภทนี้ จึงต้องก าจัดออกซิ เจนโดยรอบออก
ประเภท C เชื้ อเพลิ งที่ เป็ นอุปกรณ์ ไฟฟ้ าที่ ยงั มี กระแสไฟฟ้ าอยู่ หรื อ
อุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านอยู่ตลอดเวลาที่ ทางาน เช่ น มอเตอร์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ตัวแปลงกระแสไฟฟ้ า เป็ นต้น การดับเพลิงไหม้ประเภท
นี้ ควรต้องระบบไฟฟ้ าก่อนทาการดับไฟ ประเภท D เกิ ดจากเชื้ อเพลิ งที่
เป็ นโลหะติ ด ไฟได้ เช่ น ไทเทเนี ย ม แมกนี เ ซี ย ม อลู มิ เ นี ย ม และ
โพแทสเซียม เป็ นต้น โดยเพลิงไหม้ประเภทนี้ ไม่สามารถดับด้วยน้ าเปล่า
ได้ ประเภท K เชื้ อเพลิ งที่เป็ นเครื่ องครั ว น้ ามันที่ใช้ในครัว ไขมันสัตว์
ไปจนถึ งของเหลวที่ใช้ในการประกอบอาหาร เพลิ งไหม้ประเภทนี้ ไม่
สามารถดับด้วยน้ าเปล่ าได้ [2] สรุ ปดังตารางที่ 1 เชื้ อเพลิ งแต่ล ะชนิ ด
ต้องการสารดับเพลิ งที่ แ ตกต่างกัน งานวิ จยั ฉบับนี้ เลื อกจาแนกเฉพาะ
เชื้อเพลิง ประเภท A B และ K

รู ปที่ 1 การวิเคราะห์เปลวไฟ แยกตามเชื้อเพลิง
จากรู ปที่ 1 ประเภท B จะเห็ น ความแตกต่างระหว่าง ภาพ
ดิจิตอล และภาพความร้อน ลักษณะของเปลวไฟในการเผาไหม้เชื้ อเพลิ ง
จะสามารถเห็ น ได้ชัด เจนในภาพความร้ อนแต่ ภาพดิ จิต อลเห็ น ได้ไ ม่
ชัดเจน การกระจายความร้ อนของประเภท B จะเกิ ดจากการที่เชื้ อเพลิ ง
เพลิ ง ที่ เ ป็ นของเหลวจะ กลายเป็ นไอโดยกระบวนการระเหย
(Vaporization) มี ล ั ก ษณะของการกระจายความร้ อ นพุ่ ง ขึ้ นจากจุ ด
ศูนย์กลางเชื้อเพลิงเป็ นรู ปคล้ายสามเหลี่ยม จากรู ปที่ 1 ประเภท K จะเห็น
ความแตกต่างระหว่าง ภาพดิจิตอล และภาพความร้อน ลักษณะของเปลว
ไฟในการเผาไหม้เชื้ อเพลิ งในภาพดิ จิตอลจะไม่ เห็ น การกระกายความ
ร้อนจากเปลวไฟไปยังภาชนะที่บรรจุเชื้ อเพลิ ง แต่ ภาพความร้ อนจะเห็ น
การกระจายความร้อนจากเปลวไฟไปยังภาชนะในลัก ษณะกระจายออก
แนวราบ จากรู ปที่ 1 ประเภท A จะเห็ นความจะเห็ น ความแตกต่ า ง
ระหว่าง ภาพดิ จิตอล และภาพความร้ อน ลักษณะของเปลวไฟในการเผา
ไหม้เชื้อเพลิงในภาพดิจิตอลจะเห็นแค่บริ เวณที่เกิดการเผาไหม้ จะไม่เห็ น
บริ เ วณที่ ค วามร้ อนจากเปลวไฟกระจายไปยังบริ เ วณรอบเชื้ อเพลิ ง แต่
ภาพความร้อนจะเห็นบริ เวณที่ความร้อนกระจายรอบตัวเชื้ อเพลิง
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3. วิธีการทีเ่ สนอ

รูปที่ 2 แผนผังวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตารางที่ 2 โครงสร้างการเรี ยนรู้เชิงลึก
ชั้น การทางาน

คุณสมบัติ

1
2
3
4

Image input
Convolution 1
ReLU 1
Cross Channel Normalization 1

227x227x3
11x11x3
ReLU
5 channels/element

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Max pooling 1
Convolution 2
ReLU 2
Cross Channel Normalization 2
Max pooling 2
Convolution 3
ReLU 3
Convolution 4
ReLU 4
Convolution 5

3x3 stride [2 2]
5x5x48
ReLU
5 channels/element
3x3 stride [2 2]
3x3x256
ReLU
3x3x192
ReLU
3x3x192

15
16
17
18
19
20

ReLU 5
Max pooling5
Fully Connected
ReLU 6
Dropout
Fully Connected

ReLU
3x3 stride [2 2]
4096 layers
ReLU
50% dropout
4096 layers

วิ ธี ก ารที่ เ สนอในการจ าแนกเชื้ อเพลิ ง การเผาไหม้ โ ดย
สารสนเทศความร้ อน ส่ วนแรกจะน าภาพที่ เ ป็ นภาพความร้ อน (Input
Thermal Image) เข้ามาในระบบจากนั้นทาการเปลี่ ยนขนาดของภาพที่

นาเข้ามาให้มีขนาด 227×227 พิก เซล เพื่อลดความซับซ้อนของข้อมูล
(Preprocessing) จาก นั้ นท าการคั ด แ ยก คุ ณ ลั ก ษณะเ ด่ น (Feature
Extraction)ของภาพความร้อน โดยใช้การเรี ยนรู้เชิ งลึก (Deep Learning)
จากนั้นน าข้อมูล ที่ ได้มาท าการจาแนก (Classification) โดยอัลกอริ ทึม
ซัพพอร์ ทเวกเตอร์ แมชชี น (Support Vector Machines) เพื่อจาแนกชนิ ด
ของเชื้ อเพลิง
การคัด แยกคุ ณ ลั ก ษณะเด่ น ใช้ ก ารเรี ยนรู ้ เ ชิ ง ลึ ก แบบ
โครงข่ายประสาทเทียม ALEXNET ที่มีจานวณชั้น 25 ชั้น แต่โครงสร้ าง
ที่นามาใช้ ทั้งหมด 20 ชั้นประกอบด้วย Convolutional layers ทั้งหมด 5
ชั้น ReLU ทั้งหมด 6 ชั้น Cross Channel Normalization ทั้งหมด 6 ชั้น
Max pooling ทั้งหมด 5 ชั้น Dropout ทั้งหมด 1 ชั้น Fully Connected
ทั้งหมด 2 ชั้น โดยจัดเรี ยงดังตารางที่ 2 แต่ละชั้นของ Convolution จะ
คานวณค่าคุณลักษณะเด่นบนภาพความร้ อน เช่ น ขอบ รู ปร่ าง สี เป็ นต้น
กระบวนการสุ ดท้ายของวิธีการ Convolution คือ Fully connected layers
เป็ นการประมวลผลค่าคุ ณลักษณะเด่ นจากชั้นข้อมูลก่ อนหน้า เพื่อที่ จะ
เตรี ยม ข้อมูลการประมวลผลนี้ ไปใช้ในการจาแนก
ในขั้น ตอนสุ ด ท้า ย การจ าแนก ใช้ อ ัล กอริ ทึ ม ซั พ พอร์ ท
เวกเตอร์ แมชชี น ที่มีการเรี ยนรู ้แบบไบนารี เชิ งเส้น จะทาการแบ่งชั้นของ
ข้อมูลด้วยระนาบหลายมิติ จากหลายกลุ่มชุ ดข้อมูล ที่มีคุณสมบัติในการ
จาแนกชุดข้อมูลที่มีมิติจานวนมากได้ โดยผลการจาแนกประเภทของชุด
ข้อมูลจะจาแนกออกเป็ น ประเภท A, B และ K

4. การทดลองและวิเคราะห์ ผลการทดลอง
ในการทดลองทาการถ่ ายภาพความร้ อนโดยใช้กล้องความ
ร้อน FLIR I3 ถ่ายภาพความร้ อนในเชื้ อเพลิ งประเภท A, B และ K
ประเภทละ 200 ภาพตัวอย่าง รวมทั้งหมด 600 ภาพตัวอย่างโดยการตั้ง
กล้องความร้ อนให้ ห่ างจากจุ ดที่ เ ชื้ อเพลิ งเกิ ด การเผาไหม้ เป็ นระยะ 1
เมตร โดยควบคุมบริ เวณที่เกิ ดการเผาไหม้ ให้อยูใ่ นฉากกั้นเพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ลมจากด้านข้างเข้ามายังบริ เวณที่เกิ ดการเผาไหม้ การถ่ายภาพความ
ร้อนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ เชื้อเพลิงเกิดการเผาไหม้อย่างเสถียร การจัดระบบ
ส าหรั บ ถ่ า ยภาพความร้ อ นแสดงดัง รู ป ที่ 2 การเตรี ย มข้อ มู ล ส าหรั บ
ประมวลผล จะทาการแบ่งชุ ดข้อมูลออกเป็ น 2 กลุ่ม 1.กลุ่มเรี ยนรู ้ 180
ภาพ 2. กลุ่มทดสอบ 420 ภาพ ตัวอย่าง ชุดข้อมูลแสดงดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 2 ระบบถ่ายภาพความร้อน
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รู ปที่ 4 ความผิดพลาดของระบบ
จากผลการทดลองจะแสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดของระบบ
ที่ตรวจจับเชื้ อเพลิ ง ประเภท K ผิดพลาดซึ่ งระบบประมวลผลตรวจพบ
เป็ นเชื้ อเพลิ งประเภท B 3 ภาพแสดงดังรู ปที่ 4 เมื่ อวิเ คราะห์ค วาม
ผิดพลาดของระบบพบว่า ภาพเชื้ อเพลิ งประเภท K ที่นามาทดสอบ จะมี
บริ เวณที่ ก ารกระจายความร้ อ นในช่ ว งที่ ไ ม่ ส เถี ย ร จึ ง ท าให้ ร ะบบ
ประมวลผลผิดพลาด

5. สรุปผลการทดลอง

รู ปที่ 3 ตัวอย่างชุดข้อมูลทั้ง 3 ประเภทเชื้ อเพลิง
การคัดแยกคุ ณลักษณะเด่ นโดยใช้การเรี ยนรู ้ เชิ งลึ กและการ
จาแนกโดยอัลกอริ ทึมซัพพอร์ ทเวกเตอร์ แมชชี น จะใช้โปรแกรมแมท
แลป 2018a ในการประมวลผล
ในส่ วนผลการทดลองวิธีการจาแนกเชื้ อเพลิ งระหว่างการเผา
ไหม้โ ดยใช้ ส ารสนเทศความร้ อ น ใช้ ก ารวัด ประสิ ท ธิ ภ าพ แบบ
Confusion Matrix ซึ่ งเป็ นการวัดประสิ ทธิ ภาพการจาแนกประเภท ซึ่ ง
แสดงผล แบ่งแยกระหว่าง ข้อมูลจริ ง ซึ่ งแสดงผลตามแนวดิ่ ง กับข้อมูลที่
เกิดจากการทานาย ซึ่ งแสดงผลตามแนวระดับ การวัดประสิ ทธิ ภาพของ
การจาแนกเชื้อเพลิงระหว่างการเผาไหม้โดยใช้สารสนเทศความร้ อน ใน
เชื้อเพลิงประเภท B สามารถตรวจจับได้อย่างถูกต้องร้อยละ 100 เชื้อเพลิ ง
ประเภท K สามารถตรวจจับได้อย่างถู กต้องร้ อยละ 97.857 เชื้ อเพลิ ง
ประเภท A สามารถตรวจจับ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้อ งร้ อ ยละ 100 และ
ประสิ ทธิ ภาพรวมของระบบบ สามารถตรวจจับได้อย่างถู กต้องร้ อยละ
99.286 แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประสิ ทธิภาพการทางานของระบบ
ประเภทของเชื้อเพลิง
B
K
B
K
A
รวม

140
3
0

0
137
0

A
0
0
140
99.286%

บทความนี้ น าเสนอวิ ธี ก ารจาแนกเชื้ อเพลิ งระหว่างการเผา
ไหม้โดยใช้สารสนเทศความร้ อน จากการทดสอบการจาแนกเชื้ อเพลิ ง
โดยใช้ก ารเรี ย นรู้ เ ชิ ง ลึ ก และจ าแนกภาพโดยอัล กอริ ทึ มซัพ พอร์ ท
เวกเตอร์แมชชีน โดยใช้ชุดข้อมูลสาหรับการเรี ยนรู้เป็ นจานวน 180 ภาพ
และ ใช้ชุ ดข้อมูล สาหรั บทดสอบ จานวน 420 ภาพ ประสิ ทธิ ภาพรวม
สามารถจาแนกถูกต้องร้อยละ 99.286
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ระบบค้ นหาหอพักผ่านการอัพเดตจากไลน์
Dormitory Searching System using LINE Agent
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

ระบบค้นหาหอพักผ่านการอัพเดตจากไลน์ จัดทาขึ้นเพื่อให้มี
แอปพลิเคชันสาหรับการหาหอพักในพื้นที่ รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ซึ่ งแอปพลิ เคชันนี้ จะใช้ได้แค่ในระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์เท่านั้นและมีการอัพเดตข้อมูลผ่าน Line Application โดยคณะ
ผูจ้ ดั ทาได้นาโปรแกรม Android Studio ซึ่ งใช้ภาษา Java มาพัฒนาแอปพลิ เ คชันสาหรับค้นหาหอพัก ภายในแอปพลิ เคชันจะมี ฟังก์ชัน สมัค ร
สมาชิ ก, ล็อคอินเข้าสู่ ระบบ, การค้นหาหอพัก, ดูขอ้ มูลหอพัก และคณะ
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการพัฒนา Line Bot ให้สามารถอัพเดตข้อมูลหอพักผ่าน
Line Application เพื่อส่ งไปเก็บยังฐานข้อมูล โดยใช้ Dialogflow มาช่ วย
ในการโต้ตอบของตัว Line Bot ให้ดูเป็ นธรรมชาติ โดยใช้ Firebase ใน
การจัดเก็บข้อมูลหอพัก

เนื่ องจากในปั จจุบนั การค้นหาข้อมูลหอพักมี ปัญหาที่ เกิ ดคื อ
1. ข้อมูลนั้นไม่ได้ถูกเรี ยบเรี ยง และกระจัดกระจายทาให้เสี ยเวลาในการ
ค้นหา 2. บางครั้งไม่นาข้อมูลข่าวสารอัพเดตขึ้นเว็บทาให้ตอ้ งเสี ยเวลาไป
ดูสถานที่ดว้ ยตนเองจึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิ ดการใช้งานไม่สะดวกสบาย
คณะผู ้จ ัด ท าจึ ง น าสาเหตุ ตรงนี้ ม าแก้ไขโดยจะจัด เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล
หอพักให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นรู ปและลักษณะของห้องพักและ
ในปั จจุบนั ผูใ้ ช้ส่วนใหญ่น้ นั ถนัดในการใช้ LINE จึงพัฒนาแอปพลิเคชัน
กับ LINE เพื่อที่จะช่วยในการใช้งานได้ง่ายขึ้น
จากที่ กล่ าวมาข้างต้น คณะผูจ้ ดั ทาจึ งเกิ ดไอเดี ยในการจัดท า
แอปพลิเคชัน ค้นหาหอพักซึ่งช่ วยในการ หาหอพักและในการติดต่อการ
จองหอพัก ซึ่ งใช้ ไ ด้ ก ับ ระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอยด์ โดยใช้ LINE
แอปพลิเคชันเข้ามาช่วยในการอัพเดตข้อมูลของหอพักจากเจ้าของหอพัก
ต่าง ๆ ซึ่ ง จะทาให้ก ารอัพเดตรวดเร็ วและถู กต้องแม่น ยาผูใ้ ช้งานจะ
สามารถดูรายละเอียดหอพักแต่ละที่ได้รวมไปถึ งค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ดงั นั้น
ระบบนี้ จะสามารถช่วยในการตัดสิ นใจเพื่อวางแผนในการเข้ามาพักอาศัย
หอพักของผูใ้ ช้งานได้อีกด้วย
คณะผูจ้ ัด ท าคาดหวังว่าแอปพลิ เ คชัน นี้ จะมี ป ระโยชน์ แ ละ
สะดวกสบายเหมาะกับผูใ้ ช้ที่ตอ้ งการหาหอพักที่ถูกใจเพื่อมาพักอาศัยอยู่
ในระยะยาวซึ่ งแอปพลิ เคชัน นี้ จะสามารถตอบโจทย์ผใู ้ ช้งานที่ ตอ้ งการ
ความสะดวกสบายหรื อขี้ เกี ยจในการมาหาหอพักด้วยตัวเองโดยตัวแอป
พลิเคชันจะแสดง รายละเอียดข้อมูลของหอพักต่าง ๆ รวมถึ งค่าใช้จ่ายใน
การเช่าจากผูท้ ี่เคยพักอาศัยได้อย่างถูกต้องทาให้ผใู้ ช้งานตัดสิ นใจในการ
เข้ามาอยูห่ อพักได้ง่ายยิง่ ขึ้น

คาสาคัญ: ค้นหาหอพัก แอปพลิเคชัน แอนดรอยด์ ฐานข้อมูล

Abstract
Dormitory searching system using line agent was created to
provide for finding dormitories in the area around Rajamangala
University of Technology Thanyaburi. This application can only be
used in the Android operating system and update information via Line
Application The organizers have introduced the Android Studio
program, which uses Java language to develop applications for
dormitory search. Within the application, there will be a subscription
function, log in, search for dormitories, view dormitory information and
The organizers have developed the Line Bot to be able to update
dormitory information via Line Application to be sent to the database
using Dialogflow to help the interaction of the Line Bot to look natural
by using Firebase to store dormitory data.
Keywords: Dormitory searching system, Application, Android,
Database

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 Android
Android เป็ นระบบปฏิ บ ตั ิ ก ารส าหรั บ อุ ป กรณ์ พกพา เช่ น
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต รวมไป ถึ ง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ทางานบน
ลิ นุ ก ซ์ เคอร์ เ นล เริ่ มพัฒ นาโดยบริ ษัท แอนดรอยด์ จากนั้น บริ ษัท
แอนดรอยด์ถูกซื้ อโดย Google และนาแอนดรอยด์ไปพัฒนาต่อ ภายหลัง
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ถูกพัฒนาในนามของ Open Handset Alliance ทาง Google ได้เปิ ดให้
นัก พัฒนาสามารถแก้ไขโค้ด ต่าง ๆ ด้วยภาษา Java หรื อที่ รู้จกั กัน ใน
Android Studio และควบคุมอุปกรณ์ผ่านทางชุ ด Java libraries ที่ Google
พัฒนาขึ้นนั้นเอง

2.2 Android Studio
Android Studio เป็ น IDE Tool จาก Google ไว้ใช้พฒั นา
โปรแกรม Android โดยเฉพาะ โดยพัฒนาจากแนวคิ ดพื้นฐานมาจาก
InteliJ IDEA คล้าย ๆ กับการทางาน ของ Eclipse และ Android ADT
Plugin โดยวัตถุ ประสงค์ข อง Android Studio คื อต้อ งการพัฒนา
เครื่ อ งมื อ IDE ที่ ส ามารถพัฒ นา Application บน Android ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น ทั้งด้านการออกแบบ GUI ที่ ช่ วยให้ ส ามารถ
Preview ตัว App มุม มองที่ แตกต่างกันบน Smart Phone แต่ล่ะรุ่ น
สามารถแสดงผลบางอย่างได้ทนั ทีโดนไม่ตอ้ งทาการรัน Application บน
Emulator รวมทั้งยังแก้ไข ปรับปรุ งในเรื่ องของความเร็ วของ Emulator ที่
ยังเจอปัญหากันอยูใ่ นปั จจุบนั

2.3 Firebase
Firebase เป็ น NoSQL cloud database ที่เก็บข้อมูลในรู ปแบบ
ของ JSON และมีการ sync ข้อมูลแบบ Real time กับทุก Devices ที่
เชื่ อ มต่ อ แบบอัต โนมัติ ใ นเสี้ ยววิ น าที รองรั บ การท างานเมื่ อ offline
(ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน local จนกระทัง่ กลับมา online ก็จะทาการ sync
ข้อมูลให้อตั โนมัติ) รวมถึ งมี Security Rules ให้เราสามารถออกแบบ
เงื่อนไขการเข้าถึง ข้อมูลทั้งการ read และ write ได้ดงั ใจ ทั้ง Android,
iOS และ Web

2.4 DialogFlow
Dialogflow หรื อ Api.ai เป็ น product ที่ ถูกพัฒนาขึ้นโดย
Speaktoit แต่ถูก Google ซื้ อ และนาไปพัฒนาต่อยอดในปี 2016 และพึ่ง
เปลี่ ย นชื่ อ มาเป็ น Dialogflow ถึ ง อย่ า งนั้น Dialogflow ก็ ไ ม่ ใ ช่
แพลตฟอร์มที่ช่วยให้เราสร้ างแชทบอทได้ง่ายที่สุด แต่จุดเด่นของมันคือ
การรองรับการทา Natural Language understanding โดยที่เราแทบไม่ตอ้ ง
เขี ยนโปรแกรมอะไรเพิ่ มเติ ม หรื อพูดแบบละเอี ยดได้ว่า Dialogflow
สามารถแปลง input หรื อ query ของผูใ้ ช้งานให้เป็ น Intent โดยผ่าน
กระบวนการ Natural Language processing ซึ่ งจะช่ วยให้แชทบอทสามา
รถหา Intent และ ทา Entity Recognition ต่าง ๆได้โดยไม่ตอ้ งเขี ยน
โปรแกรมเพิ่ม และสามารถใช้งานได้ฟรี Dialogflow นั้นรองรับการทา
Natural Language processing มากกว่า 20 ภาษารวมถึ งภาษาไทย
นอกจากนี้ Dialogflow ก็ยงั รองรับการเชื่ อมต่อกับ Channel ได้ค่อนข้าง
หลากหลายไม่ว่าจะเป็ น Facebook Messenger, Twitter, Line และ
เว็บไซต์ของตัวเอง

2.5 LINE
ไลน์( Line) คื อ Application สาหรั บการสื่ อสารยอดนิ ยม
เนื่ องจากมีความสามารถที่ หลากหลาย และทางานได้บนหลากหลาย
อุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็ นสมาร์ ทโฟน, แท็บเล็ต หรื อแม้กระทัง่ บนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับความสามารถเด่น ๆ ที่ท าให้ Line มีความแตกต่าง
จาก Application สื่ อสารอื่น ๆ ก็คือรู ปภาพตัวการ์ ตูนสื่ ออารมณ์ที่เรี ยกว่า
สติ๊กเกอร์ ประโยชน์ของมันคือช่วยให้ลด ปริ มาณการพิมพ์ขอ้ ความ และ
ช่ วยสร้ างความแปลกใหม่ในการสนทนาได้เป็ นอย่างดี และยังสามารถ
สร้างแชทบอทที่สามารถโต้ตอบได้เป็ นอย่างดีเช่นกัน

2.6 Google Map API
Google Map API คือ ฟั งก์ชนั เสริ มที่ทาง Google สร้ างขึ้นมา
ให้ผพู ้ ฒั นาแอปพลิเคชันสามารถเรี ยกใช้งานแผนที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น และ
ภายใน Google Map API ยังมีฟังก์ชนั ย่อย ๆ อีกมากมายที่เกี่ ยวข้องกับ
ระบบของแผนที่ ไม่วา่ จะเป็ น Street View เส้นทางการขับขี่ และฟั งก์ชนั
อื่น ๆอีกมากมายเป็ นต้น

3. วิธีการดาเนินงาน
การดาเนิ นงานและจัดทาโครงงานวิจยั นี้ เป็ นการจัดทาระบบ
ค้นหาหอพักผ่านการอัพเดตจากไลน์โดยรวบรวมข้อมูล ของหอพักมา
จัดทาฐานข้อมูลลงบนแอปพลิ เคชันบนมือถื อ เพื่อช่ วยเพิ่มความรวดเร็ ว
ในการค้น หาหอพัก ช่ ว ยเพิ่ ม ความรวดเร็ ว ในการอัพ เดต และเลื อ ก
แนวทางในการดาเนิ นงาน และวิธีการใช้เครื่ องมือ/โปรแกรมต่าง ๆ ให้
เหมาะสม ซึ่งสามารถสรุ ปขั้นตอนการดาเนิ นงานวิจยั ได้ ดังนี้

3.1 วางแผนและดาเนินงาน
ขอความร่ วมมือในการทางานโครงงานวิจยั กับทางหอพักรอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยขอเข้าพบผูด้ ูแลหอพักแต่ละ
สถานที่ก่อน เพื่อขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทาโครงงานวิจยั

3.2 วิเคราะห์ ความต้ องการของระบบ
ได้มีการพูดคุยกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีเกี่ยวกับความต้องการของผูใ้ ช้งานที่มีต่อการใช้งานของระบบ เช่น
หน้าหลักของระบบ โทนสี การเข้าถึงของข้อมูล และการใช้ งานตาม
ลักษณะของผูใ้ ช้งาน

3.3 ออกแบบโครงสร้ างระบบ
ออกแบบภาพรวมของระบบโดยใช้ยูสเคสไดอะแกรม (Use
Case Diagram) เพื่ออธิ บายถึงความสัมพันธ์ของระบบ คลาสไดอะแกรม
(Class Diagram) เป็ นภาพรวมการทางานของระบบงานทั้งหมด ซี เควนซ์
ไดอะแกรม (Sequence Diagram) เป็ นการเขียนจาลองการทางานของ
กระบวนการ (Process) ต่าง ๆ ในระบบ เพื่อให้ระบบมีความสามารถใน
การทางานได้ตามวัตถุประสงค์
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รู ปที่ 1 ภาพรวมของระบบ

3.4 พัฒนาระบบและปรับปรุงทดสอบ
การพัฒนาระบบจะต้องตรงตามขอบเขตที่ ออกแบบไว้ เริ่ ม
พัฒนาในฟั งก์ชันในส่ วนของผูใ้ ช้งาน โดยมี ฟังก์ชันการล็อคอิ นเข้าสู่
ระบบ ฟั ง ก์ชัน จัด การค้น หาหอพัก ฟั ง ก์ ชัน ดู รายละเอี ย ดของหอพัก
ฟังก์ชนั Line อัพเดตข้อมูล ซึ่ งเป็ นฟังก์ชนั ที่เจ้าของหอพักสามารถอัพเดต
ข้อมูลได้เท่านั้น

ภาพที่ 3 หน้าไลน์บอท

3.5 ทดสอบระบบและประเมินความพึงพอใจ
นาระบบค้นหาหอพักผ่านการอัพเดตจากไลน์ทดลองใช้เป็ น
เวลา 1 สัปดาห์ ติดตามผลสัปดาห์เว้นสัปดาห์ โดยให้ผใู้ ช้งานจานวน 30
คน ท าแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ ระบบ และน าผลที่ ไ ด้ ไ ป
ปรับปรุ งแก้ไขแล้วให้ผใู ้ ช้งานทดลองใช้ในสัปดาห์ถดั ไปและประเมิ น
ความพึงพอใจอีกครั้ง

3.6 ติดตั้งและจัดทาเอกสาร
ดาเนิ นการจัดทาเอกสารเกี่ ยวกับการดาเนิ นการในขั้นตอนที่
ผ่านมา การจัด ท าเอกสารสามารถเริ่ ม ท าเมื่ อกระบวนการแรกเกิ ด ขึ้ น
เพื่อที่จะนามาเป็ นหลักฐานเอกสารอ้างอิงในระบบว่ามีการใช้ทฤษฎี ใดที่
เกี่ยวข้องรวมไปถึงจัดทาคู่มือประกอบการใช้งานระบบ
รู ปที่ 2 หน้าค้นหาหอพัก
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บทคัดย่ อ
ปัจจุบนั เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว
ท าให้ ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ต้อ งพึ่ ง พาเทคโนโลยีใ นการใช้ชี วิ ต ประจ าวัน
บทความการพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ นการตั ด สิ นใจบ ารุ งรั ก ษา
เครื่ องปรับอากาศด้วยเทคนิ คเครื อข่ายเซ็นเซอร์ ได้ออกแบบโดยใช้บอร์ ด
โหนดเอ็มซี ยูพฒ
ั นาบนโปรแกรมอาดู โน่ ไอดี อีด้ว ยภาษาซี พลัส พลัส
ท างานร่ ว มกับ เซ็ น เซอร์ ว ดั ความชื้ น สั ม พัท ธ์ อุ ณ หภู มิ แ บบดิ จิ ท ัล รุ่ น
DHT11 และเซ็นเซอร์ วดั อนุภาคทางอากาศรุ่ น PMS5003 จะทาการส่ งค่า
ความชื้ นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ และอนุ ภาคสิ่ งสกปรกในอากาศ ผ่านอุปกรณ์
และเทคโนโลยีเครื อข่ายไร้ สายด้วยเทคนิ คเครื อข่ายเซ็นเซอร์ ซึ่ งระบบ
สามารถเข้าดูค่าที่ตรวจวัดได้ผ่านเว็บไซต์ในเวลาจริ ง จากผลการทดลอง
แบ่งออก 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ส่ วนการทดลองประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ของระบบ พบว่าการทางานของระบบในที่โล่งแจ้งนั้นระยะที่เหมาะสม
คื อ ร ะ ย ะ ไ ม่ เ กิ น 4 0 เ ม ต ร แ ล ะ ใ น พื้ น ที่ ใ น ตั ว อ า ค า ร คื อ
ระยะไม่เกิน 30 เมตร ส่ วนที่ 2 การสอบถามความพึงพอใจพบว่าความพึง
พ อ ใ จ ใ น ภ า พ ร ว ม ทั้ ง ห ม ด อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด
( x = 4.9, S.D = 0.31)
คาสาคัญ: ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ, บารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศ,
เครื อข่ายเซ็นเซอร์

Abstract
At the present, technology advancements enable us to
become greater in degree of all sectors of daily life comfort. This article
has presented a development of decision support system for air
conditioning maintenance with sensor network technique is designed
based on NodeMCU as the Microcontroller board which C++ is the
coding language for DHT11 Digital Temperature Humidity Sensor and
PMS5003 air quality and dust sensor. The NodeMCU receives airborne
particles data via sensor network technique form air conditioner for
collecting usage history. An airborne particles data can be viewed via

website. The results are divided into two parts. First part: system
performance, the experiment shows that performance for appropriate
distance for sensor network technique based on wireless network is less
than 40 meters for outdoor and less than 30 meter for indoor. Second
part: user satisfaction, the survey shows has the highest satisfaction
score (Average = 4.9 and S.D = 0.31)
Keywords: Decision Support System, Air Conditioning Maintenance,
Sensor Network

1. บทนา
เครื่ องปรับอากาศเป็ นเครื่ องอานวยประโยชน์ในที่ พกั อาศัย
สถานที่ ป ระกอบการงาน และ อุ ตสาหกรรมต่ าง ๆ มากยิ่งขึ้ น การใช้
เครื่ องปรับอากาศในส่ วนของที่พกั อาศัย หรื อสถานที่ทางาน [1] เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน อาจจะกล่าวได้ว่าเครื่ องปรับอากาศเป็ นสิ่ งที่
มี ป ระโยชน์ เ ป็ นอย่า งมาก แต่ จ าเป็ นต้อ งให้ ค วามส าคัญ กับ การดู แ ล
บารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศด้วย เพราะในภาวะมลพิษทางอากาศภายใน
อาคาร (Indoor Air Pollution) นั้น เกิ ด จากอนุ ภาคสิ่ งสกปรก และ
สิ่ งปนเปื้ อนในอากาศ [2] ถ้าระยะเวลาที่นานพอที่ทาให้เกิ ดอันตรายต่อ
สุ ขภาพอนามัยของมนุ ษย์ ซึ่ งในที่ น้ ี ทาการแบ่งออกได้เ ป็ น 3 ประเภท
1. สารมลพิษทางชี วภาพ เช่ น เชื้ อรา ไรฝุ่ น 2. สารมลพิษทางเคมี เช่ น
แก๊สและไอระเหย สี ทาผนังผุกร่ อน 3. สารมลพิษที่เป็ นอนุ ภาค เช่น ฝุ่ น
สิ่ งสกปรก เป็ นต้น [3]
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสิ นใจบารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศด้วยเทคนิ คเครื อข่ายเซ็นเซอร์ โดย
ทางานร่ วมกันเพื่อทาการตรวจวัด เก็บข้อมูล เพื่อประยุกต์ใช้เป็ นข้อมูล
ในการตัดสิ นใจเพื่อเข้าซ่ อมบารุ งได้อย่างตรงกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อเพิ่มซึ่ ง
จะช่วยเพิ่มอานาจในการตัดสิ นใจที่รวดเร็ วและมีความถูกต้องแม่นยาสู ง
ให้ได้ผลลัพธ์เพื่อนาไปปรับปรุ งอย่างทันท่วงที เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ให้งานเครื่ องปรับอากาศ ลดระยะเวลาในการดาเนิ นการ และค่าใช้จ่ายใน
การตรวจซ่อมบารุ ง
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2. ส่ วนประกอบของระบบ
การพัฒ นาระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ นใจบ ารุ งรั ก ษา
เครื่ องปรั บ อากาศด้ ว ยเทคนิ ค เครื อข่ า ยเซ็ น เซอร์ โดยที่ ร ะบบจะ
ประกอบด้วยการทางาน 3 ส่ วนคือ 1. เครื่ องตัวจับวัดอุณหภูมิ ความชื้ น
และอนุภาคทางอากาศ 2. ระบบเครื อข่ายเซ็นเซอร์ 3. เครื่ องแม่ข่าย โดย
ประยุกต์ใช้เทคนิ คเครื อข่ายเซ็ นเซอร์ ทางานร่ วมกันเพื่อทาการตรวจวัด
เก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูล ดังรู ปที่ 1

(

1)

(

2)

(

3)

กรองอากาศโดยจะดักจับฝุ่ นและสิ่ งสกปรกอื่น ๆ ที่ปนเปื้ อนอยูใ่ นอากาศ
ไม่ ใ ห้ ผ่ านเข้า ไปยัง ตัวแผงขดท่ อคอยล์ เ ย็น และเป่ าเข้า สู่ ภ ายในห้ อ ง
ดัง นั้น การล้า งฟิ ลเตอร์ ค วรต้อ งจะล้า งทุ ก วัน หรื ออย่า งน้ อยที่ สุ ด ทุ ก
สัปดาห์ ส่ วนการติ ดตั้งเครื่ องปรั บอากาศในสถานที่ ไม่ค่อยมีฝุ่นละออง
มากนัก เช่น ห้องนอน ห้องพักผ่อน หรื อห้องทางานทัว่ ไป ก็ควรทาความ
สะอาดฟิ ลเตอร์ทุก ๆ หนึ่งเดือน หรื อสามเดือน เป็ นต้น [4]

2.3 หลักการทางานของเครือข่ ายเซ็นเซอร์
เครื อข่ายเซ็นเซอร์ (Sensor Network) คือการใช้เซ็นเซอร์ ที่มี
จานวนมากกว่า 2 ตัวขึ้นไป ทางานร่ วมกันเพื่อทาการตรวจวัด เก็บข้อมูล
และประมวลผลข้อมูลเป็ นเครื อข่าย เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในใช้ในการวัด
และเก็ บข้อมูล ของการใช้เซ็ นเซอร์ เพื่อให้มี ความถู กต้อง และแม่ นยา
ประกอบไปด้วย หน่ วยร่ วมเซ็ นเซอร์ ทางานร่ วมกัน เพื่อวัด เก็บข้อมู ล
และประมวลผลข้อมูลเป็ นเครื อข่าย เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการวัดและ
เก็บข้อมูล [5] ดังรู ปที่ 2

รูปที่ 1 การทางานโดยรวมของระบบ

2.1 ประเภทของเครื่องปรับอากาศ
ปั จจุบนั เครื่ องปรั บอากาศที่ ใช้กนั ทัว่ ไปนั้น สามารถจาแนก
ข อ ง ร ะ บ บ ป รั บ อ า ก า ศ อ อ ก ไ ด้ เ ป็ น 2 แ บ บ ดั ง นี้ แ บ บ ที่ 1
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน (Split Type Air-Conditioning System)
แยกออกได้เ ป็ น 2 ส่ ว น ส่ ว นแรกคื อ ส่ ว นที่ อ ยู่ภ ายในห้ อ งเรี ย กว่ า
แฟนคอยล์ยนู ิ ต (Fan Coil Unit) ประกอบด้วย ตัวตูพ้ ดั ลม อีวาโปเรเตอร์
ลิ้นลดความดันและแผงกรองอากาศ ส่ วนที่สองคือส่ วนที่อยูภ่ ายนอกห้อง
เรี ยกว่ า คอนเดนซิ่ ง ยู นิ ต (Condensing Unit) ซึ่ งประกอบไปด้ว ย
คอมเพรสเซอร์ พัดลม คอนเดนเซอร์ แผงสวิตซ์และอุปกรณ์ควบคุมการ
ทางาน และแบบที่ 2 เครื่ องปรับอากาศแบบระบบทาความเย็นส่ วนกลาง
(Central Air-Conditionings System) หมายถึงกลุ่มของเครื่ องทาความเย็น
หนึ่งเครื่ องหรื อมากกว่าที่จ่ายน้ าเย็นให้กบั เครื่ องส่ งลมเย็นขนาดเล็กและ
เครื่ องส่ งลมเย็นขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่จุดต่างๆ ของอาคารหรื อกลุ่มของ
อาคารโดยเครื่ องทาน้ าเย็น ไม่จาเป็ นต้องว่างอยู่ตาแหน่ งศูน ย์กลางเมื่ อ
เทียบกับอาคารทั้งหลายและจานวนเครื่ องทาความเย็นอาจมีหนึ่ งหรื อสอง
เครื่ องหรื อมากกว่านั้นตามขนาดและการใช้งานของแต่ละอาคาร

2.2 การบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
คอยล์เย็น หรื อแฟนคอยล์ยนู ิ ต เป็ นตัวที่ ติดตั้งอยู่ภายในห้อง
หรื อภายในอาคาร มีส่วนประกอบย่อยที่ จาเป็ นต้องดู แลบารุ งรักษาและ
ทาความสะอาด คือ แผงกรองฝุ่ น หรื อฟิ ลเตอร์ ในเครื่ องปรับอากาศทุก
เครื่ องจาเป็ นต้องมีฟิลเตอร์ เพราะฟิ ลเตอร์ จะทาหน้าที่เป็ นด่านแรกที่จะ

1
n

n-1

2



3

4
5

รู ปที่ 2 หลักการออกแบบโครงข่ายเซ็นเซอร์

2.4 บอร์ ดโหนดเอ็มซียู
โหนดเอ็มซี ยู (NodeMCU) คือ แพลตฟอร์ มหนึ่ งที่ใช้ในการ
พัฒนาอุ ปกรณ์ อินเทอร์ เน็ ตในทุกสิ่ งที่ประกอบไปด้วยบอร์ ดทดลองที่
ภายในประกอบด้วยชิ พ ESP8266 และเฟิ ร์ มแวร์ ที่โปรแกรมไปยังชิ ป
เพื่อทาให้โปรแกรมทางานบนบอร์ ดทดลอง สามารถพัฒนาโปรแกรม
ด้วยภาษา Lua หรื อ ภาษาซี พลัสพลัส (C++) ได้ โดยมีโมดูล ESP8266
ที่สามารถเชื่ อมต่อกับการสื่ อสารแบบไร้ ส ายบนโครงข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต
และมีพอร์ ต อินพุต เอาท์พุต สามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์
ควบคุมการรับข้อมูล และการส่ งข้อมูลได้โดยไม่ตอ้ งผ่านอุปกรณ์ อื่น ๆ
ด้วยโปรแกรมอาดุยอิโน่ไอดี [6] ดังรู ปที่ 3

11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นและประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน”

บทความวิจยั
545

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
11th ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand

3. การทางานของระบบ

รู ปที่ 3 บอร์ดโหนดเอ็มซียู

2.5 เซ็นเซอร์ DHT11 อุณหภูมแิ ละความชื้นสัมพัทธ์
DHT11 โมดูลวัดความชื้ นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิ เชื่ อมต่อกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ แ บบสัญญาณดิ จิตอลด้วยสัญญาณเพียง 1 เส้น
และใช้แรงดันไฟฟ้ า 3.3 ถึง 5 โวลต์ วัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ในช่วงร้อยละ
20 ถึ ง 80 ที่ความละเอียดร้ อยละ 1 โดยมี ความแม่นยาบวกลบร้ อยละ 5
และตรวจจับอุณหภูมิได้ในช่ วง 0 ถึ ง 50 องศาเซลเซี ยส ที่ความละเอียด
0.1 องศาเซลเซียส มีความแม่นยาบวกลบ 2 องศาเซลเซี ยส เหมาะกับงาน
ที่ตอ้ งการวัดความชื้ นสัมพัทธ์และอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมปกติทว่ั ไป
หรื อห้องปรับอากาศ ดังรู ปที่ 4

จากหลัก การท างานของการพัฒ นาระบบสนั บ สนุ น การ
ตัด สิ น ใจบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ องปรั บ อากาศด้ว ยเทคนิ ค เครื อ ข่ า ยเซ็ น เซอร์
สามารถเขียนการออกแบบผังการทางานซึ่ งมีข้ นั ตอนจากผังการทางาน
ของระบบ โดยการเริ่ มต้นการทางานด้วยการตั้งค่าการทางานโปรแกรม
และการเชื่ อมต่อกับเครื อข่ายไร้สายตรวจสอบสถานะของการเชื่ อมต่อกับ
เครื่ องแม่ ข่ ายถ้า เชื่ อมต่ อจะแสดงสถานะของการเชื่ อมต่ อส าเร็ จ แล้ว
ตรวจสอบข้อมูลการสั่งงานเชื่ อมต่ อกับอุปกรณ์ และแสดงสถานะของ
การเชื่ อมต่อสาเร็ จเพื่อส่ งข้อมูลไปยังเครื่ องแม่ข่าย ดังรู ปที่ 6 และ รู ปที่ 7

NodeMCU

รู ปที่ 6 บล็อกไดอะแกรมการทางานโดยรวมของระบบ

รู ปที่ 4 เซ็นเซอร์ DHT11

2.6 เซ็นเซอร์ จบั อนุภาคทางอากาศ PMS5003
เซ็นเซอร์ จบั อนุ ภาคทางอากาศ PMS5003 สามารถวัคค่าฝุ่ น
ระดับ PM 2.5 เป็ นเซ็ นเซอร์ ชนิ ดแบบเลเซอร์ ที่ช่วยให้ค่าวัดที่ ถูกต้อง
แม่นยารักษา โดยใช้แรงลมคงที่ ความดันและมีระบบควบคุมที่สามารถ
การปรับตัวเองระบบควบคุมด้วยอัลกอริ ทึมเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมีเสถียรภาพและสม่าเสมอ ดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 เซ็นเซอร์ PMS5003

รู ปที่ 7 ผังการทางานของระบบร่ วมกับบอร์ดโหนดเอ็มซียู
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4. ผลการทดลอง

5. สรุป

การพัฒ นาระบบสนั บ สนุ น การตัด สิ น ใจซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษา
เครื่ องปรับอากาศด้วยเทคนิ คเครื อข่ายเซ็นเซอร์ มีผลการทดลอง 2 ส่ วน
ส่วนที่ 1 คือ การทดลองประสิ ทธิ ภาพจะแบ่งเป็ น 2 แบบ คือ การทางาน
ของระบบในที่ โล่ ง แจ้ง และ การทางานของระบบในพื้น ที่ ตวั อาคาร
ส่วนที่ 2 คือ การประเมินความพึงพอใจจากการสอบถามผูใ้ ช้งาน จานวน
10 คน โดยมีผลการทดลองดังนี้

การพัฒ นาระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ นใจบ ารุ งรั ก ษา
เครื่ องปรั บ อากาศด้วยเทคนิ ค เครื อ ข่ ายเซ็ น เซอร์ สามารถสื่ อสารผ่า น
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีเครื อข่ายไร้ สายบนอิ นเทอร์ เน็ ตในทุกสรรพสิ่ ง
ซึ่ งระบบสามารถเข้าดูค่าที่ ตรวจวัดได้ผ่านเว็บไซต์ในเวลาจริ ง โดยการ
ค่ าที่ ได้จ ากการวัด มี ค วามผิ ด พลาดอยู่บ ้าง โดยระบบนี้ ส ามารถน าไป
พัฒนาประยุกต์เพื่อใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ตน้ ทุนต่าเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสิ นใจซ่อมบารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศ

ตารางที่ 1 ประสิ ทธิภาพการทางานของระบบในที่โล่งแจ้ง
อุปกรณ์
(ตัวที่)

5
เมตร
1
100
2
100
3
100
ค่าเฉลี่ยรวม 100

ประสิ ทธิภาพการทางานของระบบในที่โล่งแจ้ง (ร้อยละ)
10
15
20
25
30
35
40 45 50
เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร
100 100 100 100 100 100 100 10 0
100 100 100 100 100 100 100 20 0
100 100 100 100 100 100 100 10 0
100 100 100 100 100 100 100 13.33 0

ตารางที่ 2 ประสิ ทธิภาพการทางานของระบบในพื้นที่ตวั อาคาร
อุปกรณ์
(ตัวที่)

5
เมตร
1
100
2
100
3
100
ค่าเฉลี่ยรวม 100

ประสิ ทธิภาพการทางานของระบบในพื้นที่ตวั อาคาร (ร้อยละ)
10
15
20
25
30
35
40 45 50
เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร
100 100 100 100 100 70
30 0 0
100 100 100 100 100 80
40 0 0
100 100 100 100 100 80
30 0 0
100 100 100 100 100 100 33.33 0 0

ตารางที่ 3 สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจ
ลาดับที่
หัวข้อความคิดเห็ น
ค่าเฉลี่ย
1
โปรแกรมไม่ซับซ้อน การใช้งานได้ง่าย
4.7
2
ความปลอดภัยในการใช้งาน
4.8
3 ความเหมาะสมของโปรแกรมต่อลักษณะงาน 4.3
4
ความเป็ นไปได้ในการพัฒนาต่อยอด
4.7
การใช้งานโดยภาพรวมโปรแกรม
5
4.9
ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
6
สามารถนาไปใช้ได้จริ ง
4.8

s.d.
0.48
0.42
0.48
0.48

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0.31 มากที่สุด
0.42 มากที่สุด

จากตารางที่ 1 แสดงประสิ ทธิ ภาพการทางานของระบบในที่
โล่งแจ้งพบว่าระยะทางที่ เหมาะสม คื อ ระยะไม่เกิ น 40 เมตร ต่อมาใน
ตารางที่ 2 แสดงประสิ ทธิ ภาพการทางานของระบบในพื้นที่ ตวั อาคาร
พบว่าระยะทางที่เหมาะสม คือ ระยะไม่เกิ น 30 เมตร และในตารางที่ 3
การสอบถามความพึงพอใจ จานวน 10 คน พบว่าความพึ งพอใจใน
ภาพรวมทั้งหมดอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.9, S.D = 0.31)

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ได้รับการสนับสนุนเครื่ องมือ และอุปกรณ์สาหรับ
ใช้ ใ นการทดสอบจากสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื อข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ อุ บ ลราชธานี
ขอขอบคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธ์ ที่ให้คาแนะนาในการ
จัดทาวิจยั นี้ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่สนับสนุน
ทุนวิจยั ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
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บทคัดย่ อ
ปัจจุบนั การขาดแคลนโลหิ ตมีการเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นความต้อ งการเลื อ ดจากอุ บ ัติ เ หตุ หรื อ ผู ้ป่ วยที่ เ กิ ด จากโรค และ
ต้องการโลหิ ตอย่างเร่ งด่วนเพื่อช่วยชี วิตในระยะฉับพลัน จึงทาให้มีความ
ต้องการขอรับบริ จาคโลหิ ตเพื่อช่ วยในการรักษา ระบบแจ้งเตือนการรั บ
บริ จาคโลหิ ตในกรณี ฉุกเฉิ น กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โดยผูใ้ ช้งานแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือผูใ้ ช้งานทัว่ ไปและสมาชิ ก ผูใ้ ช้งาน
ทัว่ ไปสามารถดูขอ้ มูลการประชาสัมพันธ์ และประกาศการขอรับบริ จาค
โลหิ ตได้ ส่ วนสมาชิกจะต้องมีการสมัครเป็ นสมาชิ กของระบบแอปพลิ เค
ชัน ก่ อ นโดยจะสามารถแจ้ง ข้อ มู ล บริ จ าคโลหิ ต ข้อ มู ล บริ จ าคโลหิ ต
ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลส่ วนตัว แจ้งวันที่บริ จาคโลหิ ต และดูสถิติรวมการ
ขอรับหรื อบริ จาคโลหิ ต การพัฒนาจะใช้โปรแกรม Android Studio ใน
การออกแบบแอปพลิเคชัน ใช้โปรแกรมภาษา Java ในการเขียนชุ ดคาสั่ง
ในการรั บ -ส่ ง ข้อ มู ล บนสมาร์ ท โฟนที่ ร องรั บ ระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอน
ดรอยด์ เวอร์ ชนั 4.0 ขึ้นไป จากผลการทดลองระบสามารถแจ้งเตื อนได้
เมื่ อ มี บุ ค คลที่ ต้อ งการขอรั บ บริ จ าคโลหิ ต ในกรณี ฉุ ก เฉิ น ได้ เพื่ อ ให้
ผูใ้ ช้งานระบบสามารถทราบข้อมูลเมื่อมีบุคคลต้องการโลหิ ตได้และผล
การทดสอบความพึงพอใจจากผู้ใ ช้งานแอปพลิ เ คชัน จ านวน 50 คน
พบว่า ในส่ วนของระบบแอปพลิ เคชัน ผลการทดสอบความพึงพอใจผู ้
ผูใ้ ช้งานทัว่ ไประบบพบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คิ ดเป็ นร้ อย
ละ 79.6 และสมาชิ ก มี ค วามพึ งพอใจอยู่ใ นระดับ มาก คิ ด เป็ นร้ อยละ
83.56
คาสาคัญ: แอปพลิเคชัน, บริ จาคโลหิ ต, แอนดรอยด์

Abstract
The current blood shortage is increasing demand, whether it
is blood from accident or disease which is caused by the patients and
the urgent need to save the life of a term suddenly makes them want to
get donations to help preserve. The Development of Blood Donation

Alert System in Emergency Case Study of Ubon Ratchathani Rajabhat
University The user is divided into 2 parts: general users and members.
General user can Information and announcement of blood donation.
Members must first login to the application system, they will be able to
report blood donation, Blood donation information, personal
Information blood donation, statistics on blood donation or donation.
Developers will use the Android Studio application to design
applications. Use Java programming language to write a set of
commands to send data. Can run on smartphones that support Android
version 4.0 or above. The results system can be alerted when someone
requests for blood donation in an emergency. To allow users to access
information when a person needs blood and Satisfaction test results
from 50 application users. The results from general users showed that
satisfaction was at a high level. 79.6 percent and members were
satisfaction was at a high 83.56 percent
Keywords : Application, Blood Donation, Android

1. บทนา
ปั จ จุ บ ัน โลหิ ต ส ารอง ที่ ถู ก ส ารองโดยศู น ย์บ ริ การโลหิ ต
สภากาชาดไทย โดยสภากาชาดไทยจะมีหน้าที่จ่ายโลหิ ตยังโรงพยาบาล
ทัว่ ไปประเทศในการนาไปรักษาผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการใช้โลหิ ต ซึ่ งสภากาชาด
ไทยจาเป็ นต้องการโลหิ ตสารองวันละ 3,000 ยูนิต แต่ปัจจุบนั มี โลหิ ต
สารองเพียง 300 ยูนิต ซึ่ งยังไม่เ พียงพอต่ อการน ามาช่ วยเหลื อผูป้ ่ วยที่
ต้องการโลหิ ตในการรักษา ตามมารตรฐานองค์การอนามัยโลก กาหนด
ไว้ว่ าต้อ งมี ป ริ ม าณโลหิ ตส ารองไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 3 ของประชากร
ทั้งหมดส าหรั บประเทศไทยจะต้องจัด หาโลหิ ตให้ ได้ปี ละ1.6 ล้านยูนิ
ตขึ้ น ไปจึ งจะเพี ยงพอ แต่ปั จจุบนั คงจัดหาได้เ พียง 1.4 - 1.5 ล้านยูนิต
เท่านั้น 2 [1]
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2. ทฤษฎีและหลักการทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.1 การบริจาคโลหิต
โลหิ ตในร่ างกายเรามีหน้าที่หลายอย่าง เม็ดเลื อดแดงมีหน้าที่
ส่งก๊าซออกซิเจนจากการหายใจเข้าและนาก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ออก
จากร่ างกายเมื่อหายใจออก น้ าพลาสมามีหน้าที่ในการขนส่ งอาหารโดย
ดูดซึมสารอาหารจากกระเพราะอาหารและลาไส้ใหญ่เข้าสู่ กระแสโลหิ ต
แล้วไหลเวียนส่ งต่อให้เ ซลล์เนื้ อเยื่อของอวัยวะทัว่ ร่ างกายตลอดจนน า
สารคัดหลัง่ ฮอร์ โมนจากต่อมไร้ ท่อ ให้สามารถส่ งต่อไปยังอวัยวะต่าง ๆ
ที่ตอ้ งการสารสังเคราะห์ ชนิ ดนั้น ๆ นอกจากนี้ โลหิ ตยังมี หน้าที่ รักษา
สมดุลของน้ าและเกลื อแร่ รวมทั้งปรับระดับอุณหภูมิในร่ างกายให้คงที่
ด้วยการไหลเวียนเลือดของโลหิ ตไปทั้งร่ างกาย [2]
การบริ จาคโลหิ ต คือการเจาะเก็บโลหิ ตจากผูม้ ีความประสงค์
จะบริ จาคแล้วนาโลหิ ตดังกล่ าวผ่านกระบวนการคัดกรองที่ถูกต้องตาม
มาตรฐาน โลหิ ตที่ ได้รับ บริ จาคจะถู ก น าไปเก็ บ ในธนาคารเลื อดหรื อ
ส่ งไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ปั จจุบนั ปริ มานการบริ จาคโลหิ ตในประเทศ
ไทยยังไม่สม่าเสมอสู งต่าเป็ นช่ วง ๆ ขึ้นอยู่กบั กระแสการรนณรงค์การ
บริ จาคโลหิ ตในโอกาสสาคัญต่างๆ ขณะที่ ปริ มาณความต้องการโลหิ ต
ของผูป้ ่ วยค่อนข้างแน่ นอน ในกรุ เ ทพมหานครอยู่ที่วนั ละ 1,500 ยูนิต
และตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ต้องมีปริ มาณโลหิ ตสารองไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 3 ของประชากรทั้งหมด ส าหรั บ ประเทศไทยจะต้องจัดหา
โลหิ ตให้ได้ปีละ 1.6 ล้านยูนิตขึ้นไปถึงจะเพียงพอ แต่ปัจจุบนั คงจัดหาได้
เพียง 1.4-1.5 ล้านยูนิตเท่านั้น [1] ศูนย์บริ การโลหิ ตจึ งต้องจัดกิ จกรรม
รณรงค์ใ นโอกาสต่ าง ๆ เพื่อส ารองไว้สาหรั บผู้ที่ต้องการโลหิ ตทั่ว
ประเทศ จากสถานการณ์ ความไม่เ พียงพอของโลหิ ตบริ จาค ทาให้เกิ ด
ภาวะการจัดหาโลหิ ตอย่างฉุ กเฉิ นบ่อยครั้ง จากการบริ จาคทัว่ ไปและจาก
ญาติบริ จาคทดแทน เกิ ดความเสี ยงสู งต่อผูป้ ่ วยที่ จาเป็ นต้องรอโลหิ ตใน
การรักษา

2.2 โปรแกรมแอนดรอยด์ สตูดโิ อ
แอนดรอยด์ สตูดิโ อ (Android Studio) เป็ นเครื่ องมื อไว้
สาหรั บพัฒนาโปรแกรม Android โดยเฉพาะ โดยวัตถุประสงค์ข อง
Android Studio คือต้องการพัฒนาเครื่ องมือ IDE ที่สามารถพัฒนา App
บน Android ให้มีประสิ ทธิ ภาพ มากขึ้น ทั้งด้านการออกแบบ GUI ที่ช่วย
ให้สามารถ Preview ตัว App มุมมองที่แตกต่างกัน บน Smart Phone แต่
ล่ะรุ่ น สามารถแสดงผลบางอย่างได้ทนั ทีโดนไม่ตอ้ งทาการรัน App บน
Emulator รวมทั้งยังแก้ไขปรับปรุ งในเรื่ องของความเร็ วของ Emulator ที่
ยังเจอปัญหากันอยูใ่ นปั จจุบนั [3]

ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่สุดและมีสถิติที่เป็ นสาเหตุในการเสี ยชี วิตของคนไทย
สู งมากได้แก่ อุบตั ิ เหตุ ซึ่ งปกติ การช่ วยเหลื อผูป้ ระสบอุบตั ิ เหตุบนท้อง
ถนนโดยหน่ วยกูภ้ ยั หรื อรถฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาล จาเป็ นจะต้องไปถึ ง
ยังจุดเกิ ดเหตุให้เร็ วที่สุดเพื่อนาผูป้ ่ วยไปส่ งยังโรงพยาบาลที่อยูใ่ กล้ที่สุด
ได้ ซึ่งในปั จจุบนั จะพบปั ญหาในการแจ้งเหตุฉุกเฉิ น เช่น การแจ้งสถานที่
เกิ ด เหตุ ที่ ค ลาดเคลื่ อนการไม่ ช านาญทางของผูข้ บั รถฉุ ก เฉิ น ท าให้ ไม่
สามารถช่ ว ยเหลื อ ผู ้ป่ วยได้ ท ัน ท่ ว งที งานวิ จ ัย นี้ จึ ง ได้ น าเสนอการ
ออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเตื อนอุบตั ิ เหตุแ ละการระบุตาแหน่ งบน
แผนที่ ส าหรั บ บริ ก ารทางการแพทย์ฉุ ก เฉิ น โดยจะช่ ว ยให้ ผู ้พ บเห็ น
อุบตั ิเหตุหรื อตัวผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุเอง สามารถเรี ยกใช้ Application บน
โทรศัพท์มือถื อ (Smart Phone) เพื่อส่ งข้อมูลสถานที่เกิ ดเหตุ เช่ นพิกดั
หรื อตาแหน่ งของผูป้ ระสบอุบตั ิ เหตุรวมไปถึ งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องไป
ยังศูนย์กลางรับแจ้งเหตุ ประจาจังหวัดและโรงพยาบาลที่อยูใ่ น พื้นที่เกิ ด
เหตุโดยอัตโนมัติ เพื่อส่ งข้อมูลดังกล่ าวต่อไปยังรถรั บส่ งผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น
ของโรงพยาบาลที่ ว่ างและพร้ อมปฏิ บ ตั ิ ห น้าที่ และให้ รถฉุ ก เฉิ น ของ
โรงพยาบาลทราบตาแหน่ งจุ ด เกิ ด เหตุ ใ นลัก ษณะของแผนที่ ได้อย่า ง
ชัด เจนและแม่ น ย า ทั้ง มี ก ารแนะน าเส้ น ทางที่ ท าให้ ร ถฉุ ก เฉิ น ของ
โรงพยาบาลสามารถไปรั บ ผูป้ ระสบอุ บ ตั ิ เ หตุ ได้อย่างรวดเร็ วและทัน
การณ์ รวมไปถึงการบอกเส้นทางไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ [4]

3. การออกแบบโครงสร้ างของระบบ
การพัฒ นาแอปพลิ เ คชั่น บนมื อ ถื อ สมาร์ ท โฟน ใช้ใ นการ
ตัดสิ นใจว่าผูต้ อ้ งการโลหิ ตต้องการเลื อดกลุ่มไหนบ้าง และบุคคลไหน
บ้างที่มีเลื อดกลุ่มเดี ยวกันผูต้ อ้ งการโลหิ ตและจะมี การแจ้งเตือนไปยังผู ้
บริ จาคเลื อดในกลุ่มเดี ยวกัน และสามารถประชาสัมพันธ์การรับบริ จาค
โลหิ ต ไปยัง กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ต้อ งการได้ เพื่ อ ใช้ เ ป็ นตัว กลางในการ
ประชาสัมพันธ์ขอรับบริ จาคโลหิ ตในช่ วงเวลาปกติหรื อกรณี ที่ตอ้ งการ
โลหิ ต แบบเร่ ง ด่ ว นซึ่ งจะเป็ นการช่ ว ยให้ ก ารรั ก ษาของผู ้ป่ วยสามาร
ด าเนิ น การต่ อไปได้ห รื อเพื่ อ ช่ วยชี วิตของผูป้ ่ วยที่ ต้องการโลหิ ตแบบ
เร่ งด่วนได้ทนั ถ่วงที

2.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระบบแจ้งเตือนอุบตั ิเหตุ และการระบุตาแหน่งบนแผนที่ โดย
การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ สาหรับบริ การทางการแพทย์ฉุกเฉิ น ภาวะฉุกเฉิ น

รู ปที่ 1 การรับส่งข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลกับสมาร์ ทโฟน
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จากรู ปที่ 1 นาหลักการเขียนโปรแกรมของระบบปฏิบตั ิการ
Android บนมือถือสมาร์ ทโฟนให้สามารถติดต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายฐานข้อมูล โดยระบบจะรับข้อมูลการขอบริ จาคโลหิ ตจากผูใ้ ช้งาน
ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟนแล้วส่ งไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
และจะส่ งต่อไปยังผูท้ ี่ ตอ้ งการบริ จาคโลหิ ตที่ มีก ลุ่มโลหิ ตตรงกับ กลุ่ ม
โลหิ ตที่ขอรับบริ จาค และยังสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การขอรั บ
บริ จาคโลหิ ตไปยังกลุ่มบุคคลทัว่ ไปที่ใช้งานแอปพลิเคชัน

4.1.3 เมนูหลักของแอปพลิเคชัน การเข้าสู่ระบบมีเมนูให้เลือก 6 เมนู คือ
แจ้งข้อมูลบริ จาคโลหิ ต ข้อมูลบริ จาคโลหิ ต ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลส่ วนตัว
แจ้งวันที่บริ จาคโลหิ ต และดูสถิติรวมการขอรับหรื อบริ จ าคโลหิ ต ดังรู ป
ที่ 4

4. การทดลอง
4.1 การทางานส่ วนของแอปพลิเคชัน
เป็ นการทดสอบกาทางานของแอปพลิเคชัน ได้ทาการทดสอบ
การใช้งานระบบของแอปพลิเคชัน ดังนี้
4.1.1 การเข้ าสู่ ระบบของแอปพลิเคชัน การทางานของการเข้าสู่ ระบบ ใช้
งานได้ 2 รู ปแบบ คือ สมาชิก กรอก Username, Password เข้าสู่ ระบบเพื่อ
ใช้งานเมนูต่าง ๆ ในสิ ทธิ์ ของสมาชิ ก ส่ วนผูใ้ ช้งานทัว่ ไปสามารถเข้าใช้
งานระบบได้ เพียงแต่จะสามารถดูได้เพียงข้อมูลข่าวสารเท่านั้น ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 4 เมนูหลัก
4.1.4 การแจ้ งข้ อมูลบริจาคของแอปพลิเคชัน การแจ้งข้อมูลบริ จาคโลหิ ต
เป็ นขั้นตอนการแจ้งความต้องการบริ จาคโลหิ ต หรื อการขอรับบริ จาค
โลหิ ต ดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 การแจ้งข้อมูลบริ จาคโลหิ ต
รูปที่ 2 การเข้าสู่ ระบบของแอปพลิเคชัน
4.1.2 การสมัครสมาชิกของแอปพลิเคชัน การทางานของการลงทะเบียน
หรื อการสมัครสมาชิ ก ในการลงทะเบียนผูใ้ ช้งานต้องกรอกข้อมูล เมื่อ
ข้อมูลถูกต้องแล้วระบบจะทาการเข้าโดยอัตโนมัติ ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 การสมัครสมาชิก

4.1.5 การค้ นหาข้ อมูลการร้ องขอรั บหรือบริจาคโลหิต ผูใ้ ช้งานสามารถ
ค้นหาข้อมูลความต้องการขอรับหรื อบริ จาคโลหิ ต โดยกรอกจุดประสงค์
ความต้องการ และหมู่โลหิ ตที่ตอ้ งการค้นหา เมื่ อทาการยืนยัน ระบบจะ
ทาการค้นหา และแสดงข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ อยูด่ า้ นล่าง ดังรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 การค้นหาข้อมูลการร้องขอรับหรื อบริ จาคโลหิ ต
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4.1.6 ข่ าวสารของแอปพลิเคชัน เป็ นการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการ
บริ จาคโลหิ ต ผูใ้ ช้งานสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการบริ จาค
โลหิ ตได้ เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้ ดังรู ปที่ 7

รู ปที่ 10 ข้อมูลเก็บสถิติโดยรวม

5. สรุป
รู ปที่ 7 การแจ้งข้อมูลข่าวสาร
4.1.7 ทางานส่ วนของข้ อมูลส่ วนตัวของแอปพลิเคชัน เป็ นข้อมูลส่ วนตัว
ของผูใ้ ช้งาน ผูใ้ ช้งานสามารถทาการแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวได้ ดังรู ปที่ 8

ระบบสามารถท างานได้ ต ามขอบเขตของงาน จากการ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจโดยกลุ่ ม ของผูใ้ ช้ งานทั่วไป พบว่า มี ค วามพึ ง
พอใจในภาพรวมของผูด้ ูแลระบบ อยู่ในระดับมาก คิ ดเป็ นร้ อยละ 79.6
และกลุ่มสมาชิ ก พบว่ามี ความพึงพอใจในภาพรวมของผูใ้ ช้งาน อยู่ใ น
ระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 83.56

6. กิตติกรรมประกาศ

รู ปที่ 8 ข้อมูลส่ วนตัว
4.1.8 ข้ อมูลการบริ จาคโลหิตล่ าสุ ดของแอปพลิเคชั น เป็ นการแสดง
ข้อมูลวันที่บริ จาคโลหิ ตของผูใ้ ช้งาน ระบบจะทาการแสดงข้อมูลบริ จาค
โลหิ ตล่าสุดขึ้นมาแสดงดังรู ปที่ 4

รูปที่ 9 ข้อมูลการลริ จาคโลหิ ตขอสมาชิก
4.1.9 การเก็บข้ อมูลสถิติโดยรวมของแอปพลิเคชั น การทางานการเก็บ
ข้อมูลสถิติโดยรวมการขอรับและบริ จาคโลหิ ต เป็ นการแสดงข้อมูลสถิติ
ของการขอรับและบริ จาคโลหิ ตทั้งหมด โดยคิดเป็ นร้อยละ ดังรู ปที่ 10

งานวิจยั นี้ ได้รับการสนับสนุ นเครื่ องมือ และอุปกรณ์สาหรั บ
ใช้ในการทดสอบจากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ อุบลราชธานี ขอขอบคุ ณส านัก งาน ภาคบริ ก ารโลหิ ตแห่ งชาติ ที่ 7
จัง หวัด อุ บ ลราชธานี ที่ ใ ห้ ค าแนะน าในการจัด ท าวิ จ ัย นี้ ขอขอบคุ ณ
บุคคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราธานี ในการตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ อุ บ ลราชธานี ที่
สนับสนุนทุนวิจยั ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
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การพัฒนาเว็บไซต์ KM การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย โดยใช้ แนวคิด KM Deployment Strategy
เพือ่ จัดการองค์ ความรู้ ภายในองค์ กรแบบยั่งยืน
KM Deployment Strategy for Sustainable Knowledge Management
อุทัย วังชัยศรี1 ธวัชชัย รักษาชาติ2 เอกรินทร์ เหลืองวิลยั 3 เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร4
กองวิจยั และพัฒนา การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย Email: authai_wan@exat.co.th
1
E-mail: authai_wan@exat.co.th, 2thawatchai_rak@exat.co.th, 3x_ekarin@yahoo.com, 4thepp9@hotmail.com

บทคัดย่ อ
การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) ได้พฒั นาเว็บไซต์การ
จัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) ซึ่ งเป็ นคลังความรู้ เพื่อ
สนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู้ขององค์กร มีการปรับปรุ งใหม่เมื่อ 4 ปี ที่
ผ่านมา แต่พบว่ายังไม่เข้าถึ งผูใ้ ช้งานมากพอสมควร ไม่รองรั บกับ การ
แสดงผลบนโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ การเข้า ถึ ง ข้อ มู ล คลัง ความรู้ น้ อ ย ไม่
ก่อให้เกิ ดการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้งานกับคลังความรู ้ ส่ งผลให้คลัง
ความรู้ ไม่เ กิ ดการเชื่ อมโยงกับ ผูใ้ ช้ แ ละไม่ เ กิ ด การขยายตัว ทาให้ เ ป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่ องค์ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ จึ งได้ทาการ
ปรับปรุ งระบบคลังความรู ้ ข้ ึนใหม่โดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และองค์ความรู้ ของบุคคลากรด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศภายใน
องค์ก ร ได้ เ ลื อ กใช้โ อเพนซอร์ ซ ในการพัฒ นา เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาให้
ครอบคลุ มทั้งมิ ติก ารเข้าใช้ง านและมิ ติก ารสร้ างปฏิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
ผูใ้ ช้ง านกับ คลัง ความรู ้ เกิ ด การเชื่ อ มโยง สร้ างความสามารถในการ
ขยายตัว และทาให้ก ารพัฒนาตัวเองของคลังความรู ้ นอกจากนั้นยังได้
ปรับใช้แนวคิด BLUE OCEAN เพื่อประเมินระบบที่พฒั นาขึ้นใหม่ทาให้
เห็นภาพรวมของการพัฒนาได้ชดั เจนและง่ายต่อการปรับปรุ งในอนาคต
คาสาคัญ: การจัดการความรู้

Abstract
Website for knowledge management (KM) has been
implemented by the Expressway Authority of Thailand (EXAT) to
support the organization learning process. Even though the website has
been improved, it is not famous. There is the feedback about userfriendly. Additionally, the KM was designed as one-way
communication. There is no interaction between end-users and the KM.
New KM website has been proposed. The information technology, open
source software and the internal knowledge is integrated to improve the
new KM. The new KM is designed to overcome the usability issue and
the interaction issue. Users can communicate and sharing knowledge

among communities in order to build capability and working efficiency
of organization. In addition, BLUE OCEAN concept has been deployed
for the new KM design.
Keywords: Knowledge Management

1. บทนา
การทางพิ เ ศษแห่ ง ประเทศไทย (กทพ.) เป็ นหน่ ว ยงาน
รั ฐวิสาหกิ จสังกัดกระทรวงคมนาคม มี หน้าที่ รับผิดชอบการให้บริ การ
ระบบทางพิเศษของประเทศไทย จากการดาเนิ นงานกว่า 40 ปี ที่ผ่านมา มี
องค์ความรู ้ ที่เกิ ดจากการทางานกระจายอยูท่ ้ งั 13 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูล
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ การตลาด ด้านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และ
กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ด้า นวางแผนกลยุท ธ์ ด้า นวิ ศ วกรรม ออกแบบและ
ก่อสร้ าง ด้านการเงิ น ด้านงานบารุ งรั กษา ด้านพัสดุ และจัดหา ด้านการ
จัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการกู้ภยั สื่ อสารและ
การจัดการจราจร ด้านตรวจสอบภายใน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
กฎหมาย
ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุ งและพัฒนาระบบจัดการความรู้
ใหม่ โดยผูบ้ ริ หารและพนักงานมีความเห็นร่ วมกันที่จะให้ความสาคัญกับ
การแลกเปลี่ ยนความรู ้ และการช่ วยเหลื อกันเพื่อที่พฒั นาไปสู่ ความเป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ นาไปสู่ การจัดตั้งคณะทางานบริ หารจัดการความรู ้
(Community of Practice, CoPs) เพื่อทาหน้าที่ดูแ ลการจัดการ การ
รวบรวม และการเผยแพร่ องค์ความรู ้ รวมทั้งพัฒนาคลังความรู ้ ข้ ึน โดยมี
เทคโนโลยีของโอเพนซอร์ซเข้ามาสนับสนุน
การดาเนิ นงานในช่วง 4 ปี ที่ผา่ นมา คณะทางานบริ หารจัดการ
ความรู ้ พบว่าการสร้างคลังความรู ้และการพัฒนาองค์ความรู ้ ยงั ไม่ประสบ
ความสาเร็ จเท่าที่ควรโดยพิจารณาจากการขยายตัวและพัฒนาตัวเองของ
คลัง ความรู้ จากการส ารวจความเห็ น ของผู ้ใ ช้ ง านพบว่ า ยัง ไม่ เ ข้า ถึ ง
ผูใ้ ช้งานมากพอสมควร ไม่รองรั บกับการแสดงผลบนโทรศัพท์มือถื อ
รู ปแบบไม่ดึงดูดต่อการใช้งาน เหตุผลเหล่านี้ ส่งผลให้คลังความรู ้ ไม่เกิด
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การเชื่ อมโยง ไม่เกิ ดการขยายตัว และไม่เกิ ดการพัฒนาตัวเอง ซึ่ งทาให้
กทพ. ยังไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้กา้ วไปสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ได้
คณะท างานฯ จึ ง มี แ นวคิ ด ปรั บ ปรุ งระบบคลัง ความรู้ ที่
สามารถแก้ไขปั ญหาที่ ก ล่ าวมาข้า งต้น โดยการบู ร ณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศ โอเพนซอร์ ซที่เหมาะสม ใช้บุคลากรภายในเอง รวมทั้งนา
แนวคิด BLUE OCEAN มาใช้ในการประเมินระบบที่พฒั นาขึ้นใหม่ใน
มิติต่าง ๆ

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
การจัดการความรู ้ คือ การรวบรวมองค์ความรู ้ที่มีอยูใ่ นองค์กร
ซึ่ งความรู้น้ นั อาจจะกระจัดกระจายอยูใ่ นตัวบุคคล เอกสาร มาพัฒนาให้
เป็ นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเอง
ให้ เ ป็ นผู้รู้ รวมทั้งปฏิ บ ัติง านได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ อัน จะส่ ง ผลให้
องค์กรมีความสามารถในเชิ งแข่งขันสู งสุ ด โดยสามารถแบ่งประเภทของ
ความรู้ได้เป็ น 2 ประเภท คือ 1) ความรู ้ ที่ฝังอยูใ่ นคน (Tacit Knowledge)
เป็ นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรื อสัญชาตญาณของแต่ละ
บุค คลในการทาความเข้าใจในสิ่ งต่าง ๆ 2) ความรู ้ ที่ชัด แจ้ง (Explicit
Knowledge) เป็ นความรู ้ ที่สามารถรวบรวม ถ่ ายทอดได้ ซึ่ งถ้าท าการ
แปลง Tacit Knowledge ที่ อ ยู่ใ นตัวบุ ค ลากรในองค์ก รออกมาเป็ น
Explicit Knowledge จะทาให้เกิดการสื่ อสารแลกเปลี่ ยนความรู ้ กนั ได้ ทา
ให้ เ กิ ด ลัก ษณะของวงจรของการสร้ า งความรู ้ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ งและไม่ มี
สิ้นสุด [1]

2.2 องค์ กรแห่ งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO)
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ คื อ องค์กรที่ บุคลากรภายในองค์กรมี
การพัฒนาองค์ความรู ้ อย่างต่อเนื่ องและเต็มศักยภาพ มีกระบวนการของ
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์ ภายในองค์ก รน าไปสู่ ก ารพัฒนา
องค์การอย่างยัง่ ยืน
ในปั จจุบนั ได้นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กบั งานการจัดการ
ความรู้ เช่ น โมเดลปลาทู ประกอบด้วย 3 ส่ วน คื อส่ วนเป้ าหมาย (หัว
ปลา) ส่ วนกิ จกรรม (ตัวปลา) และส่ วนของคลังความรู ้ หรื อขุมความรู ้
(หางปลา) ซึ่ งส่ วนหางปลานี้ ได้จากการเก็บสะสมเกร็ ดความรู ้ ที่ได้จาก
กระบวนการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ จากตัวปลา ซึ่ งการเก็บในส่ วนของหาง
ปลานั้นนิ ยมใช้ซอฟต์แวร์ ที่เป็ นโอเพนซอร์ ซ (Open Source) ปั จจุบนั
Open Source บางตัวได้ปรั บตัวเองให้เหมาะสมกับบริ บทการจัดการ
ความรู้ขององค์กร บุคลากรในองค์กร วัฒนธรรมเพื่อการยอมรับและใช้
งานอย่างแพร่ หลาย

2.3 แนวคิด Blue Ocean Strategy
เมื่อนาแนวคิดของ Blue Ocean Strategy หรื อ กลยุทธ์ทะเลสี
น้ าเงิน [2, 3] ซึ่ งจากหลักการของ BLUE OCEAN นั้นจะเน้นการสร้าง
ความต้องการหรื ออุปสงค์ข้ ึนมาใหม่ หรื อที่ เรี ยกว่า Demand Creation
โดยไม่มุ่งเน้นที่การตอบสนองต่ออุปสงค์ที่มีอยู่ แต่จะเป็ นการสร้ างความ
ต้องการของผูใ้ ช้งาน ท าให้ ก ารพัฒนาเกิ ดประโยชน์ ห รื อคุ ณค่าทั้งต่ อ
องค์ก รและผูใ้ ช้ง านเอง โดยผูใ้ ช้ งานจะได้รับ คุ ณค่ าที่ ท าให้ เ กิ ด ความ
แตกต่าง ในขณะที่องค์กรก็จะลดต้นทุนในส่ วนที่ไม่จาเป็ นและนาไปสู่
การเติ บโตขององค์กรได้ จากหลักการดังกล่ าวทาให้มีการเปรี ยบเที ยบ
ระบบการจัด การองค์ค วามรู ้ เ ดิ ม ที่ เ คยใช้ ง านกับ ระบบจัด การใหม่ ที่
พัฒนาขึ้ นโดยใช้ โอเพนซอร์ ซสนับสนุ น โดยสามารถแบ่งเป็ น 4 ส่ วน
ดังนี้
1) การยกเลิก (Eliminated) คือ ส่ วนที่เลิกใช้งานในระบบใหม่
เนื่ องจากในระบบเดิ มอาจไม่มีความจาเป็ นต้องใช้งาน หรื อยกเลิ กเพื่ อ
ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น ทาให้องค์กรประหยัดได้มากขึ้น
2) การลด (Reduced) คื อ ส่ วนที่ ลดลงจากระบบเดิ มในบาง
ประเด็น แต่เป็ นผลดีกบั ระบบ
3) การเพิ่ ม (Raised) คื อ ส่ ว นที่ เ พิ่ ม เติ ม จากระบบเดิ ม
เนื่ องจากระบบเดิ มไม่เ พียงพอหรื อต้องการขยายระบบให้ ดีย่ิงขึ้ น เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการ
4) การสร้าง (Created) คือ ส่ วนที่สร้ างขึ้นมาใหม่โดยที่ระบบ
เดิมไม่มีอยู่

3. การดาเนินงาน
3.1. การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
คณะทางานบริ หารจัดการความรู ้ มี ท้ งั หมด 3 ส่ วน ได้แก่ 1)
คณะทางานบริ หารจัดการความรู้ ด้านอานวยการและประสานงานการ
จัดการความรู้ (KM Administrator) ทาหน้าที่กาหนด วิเคราะห์ สร้ างและ
แสวงหาความรู ้ ที่ จ าเป็ นต่ อ องค์ ก ร จั ด ท าแผนการจั ด การความรู ้
ตรวจสอบให้คาแนะนา และอานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู้ 2)
คณะทางานบริ หารจัดการความรู ้ ด้านการดู แลระบบเครื อข่ายและการ
จัดการความรู้ (IT Administrator) ทาหน้าที่ดูแลและตรวจสอบเครื่ องแม่
ข่ า ย ดู แ ลแก้ปั ญ หา ควบคุ ม ทิ ศ ทาง รู ป แบบเนื้ อ หาภายใน รู ปแบบ
เว็บไซต์ ให้ สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ และให้ค าปรึ ก ษา
ช่วยเหลื อคณะทางานบริ หารจัดการความรู ้ 3) คณะทางานบริ หารจัดการ
ความรู้ทาหน้าที่เป็ นชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoP) ทาหน้าที่กาหนด สร้ างและ
รวบรวม แสวงหาองค์ ค วามรู ้ ที่ จ าเป็ นภายในกลุ่ ม หรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ ยวข้อง ซึ่ งคณะท างานบริ หารจัดการความรู้ ทาหน้าที่ เป็ นชุ มชนนัก
ปฏิ บตั ิ มีท้ งั หมด 13 CoP ทั้ง 13 CoP นี้ ได้ครอบคลุ มการทางานทุก
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หน่ วยงานทั้งหมด นอกจากนี้ ยงั มี ก ลุ่ม ผูใ้ ช้งานทัว่ ไป (User) ซึ่ งเป็ น
พนักงานและลูกจ้างกว่า 5,400 คน เพื่อเข้ามาค้นหาข้อมูลองค์ความรู้ใน
เว็บไซต์ KM จึงได้ออกแบบระบบแบ่ งกลุ่ มผูใ้ ช้งานโดยใช้แผนภาพ
แสดงการทางานของผูใ้ ช้ระบบและความสัม พัน ธ์ ก ับ ระบบย่อย (Use
Case Diagram) ดังรู ปที่ 1 และคาอธิบายดังตารางที่ 1

3.2. การพัฒนาระบบ
ผลการออกแบบระบบได้เลือกใช้ Open Source ที่เหมาะสม
กับ องค์กรและลัก ษณะข้อมูล ในเว็บไซต์ KM ที่ มี อยู่ โดยได้เลื อกใช้
เครื่ องมือ ได้แก่ โปรแกรม NginX, MariaDB, PHP, Yii2 Framework
และ Laravel Framework โดยโปรแกรม NginX จะทาหน้าที่ เ ป็ น
โปรแกรมบนเครื่ องแม่ ข่ ายส่ วนหน้า (Web Gateway) ทาให้ ระบบ
สามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็ ว และช่วยป้ องกันการบุกรุ กเบื้องต้นได้ มี
โปรแกรม MariaDB ทาหน้าที่ เก็บข้อมูลของระบบ ส่ วนการแสดงผล
หน้าจอหลักสาหรับผูใ้ ช้งานทัว่ ไป (เว็บไซต์ KM) ใช้ Yii2 framework ดัง
แสดงในรู ปที่ 2 และหน้าจอแสดงผลสาหรับผูด้ ูแลระบบ (Dash board)
ใช้ Laravel framework ซึ่งหน้าจอนี้ จะแสดงผลเชิ งสถิติต่างๆ ดังแสดงใน
รู ปที่ 3

รูปที่ 1 หน้าจอเว็บไซต์ KM ของ กทพ.
ตารางที่ 1 คาอธิบาย Use Case Diagram ของเว็บไซต์ KM ของ กทพ.
สัญลักษณ์
คาอธิบาย
Admin
หมายถึง ผูด้ ูแลระบบ (คณะทางานบริ หาร
จัดการความรู ้ ด้านการดูแลระบบเครื อข่ายและ
การจัดการความรู้ กทพ.)
CoP
หมายถึง คณะทางานบริ หารจัดการความรู้ ทา
หน้าที่เป็ นชุมชนนักปฏิบตั ิ จานวน 13 CoP
User
หมายถึง ผูใ้ ช้งานทัว่ ไปที่เข้ามาค้นหาความรู ้
System Management หมายถึง การบริ หารจัดการระบบ
User Management
หมายถึง การบริ หารจัดการสิ ทธิ์ผใู้ ช้
Knowledge
หมายถึง การบริ หารจัดการคลังความรู้ใน
Management
ระบบ
Knowledge Search & หมายถึง การค้นหาความรู้จากคลังความรู้ และ
View
การแสดงผลความรู้จากคลังความรู้ในระบบ
Knowledge Comment หมายถึง การแสดงความคิดเห็นของผูใ้ ช้จาก
การใช้งานคลังความรู้
Knowledge
หมายถึง การประเมินความพึงพอใจต่อองค์
Assessment
ความรู้ที่ได้จากคลังความรู้
User Counter
หมายถึง การเก็บสถิติจานวนครั้งที่ผใู ้ ช้งานเข้า
ใช้ระบบ

รู ปที่ 2 หน้าจอเว็บไซต์ KM ของ กทพ.

รู ปที่ 3 หน้าจอแสดงผลสาหรับผูด้ ูแลระบบ (Dash board)
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หัวข้อ

4. อภิปรายผล
ปั จจุบนั เว็บไซต์ KM พัฒนาขึ้นมาอยูใ่ นขั้นตอนการทดสอบ
การใช้งานของระบบเป็ นระยะเวลา 1 เดือน (เมษายน 2562) หลังจากการ
ทดสอบแล้วจะนาเว็บไซต์ KM ไปฝึ กอบรมการใช้งานให้กบั คณะทางาน
บริ หารจัดการความรู้ ต่อไป ซึ่ งหลังจากการเปิ ดตัวเว็บไซต์ KM เมื่อเดือน
มี น าคม 2562 พบว่ า มี ก ารตอบรั บ ที่ ดี จ ากผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งและรวมถึ ง
คณะทางานบริ หารจัดการความรู้

5. การนาแนวคิด BLUE OCEAN มาใช้ ในการจัดการบริหาร
องค์ ความรู้
ประเด็นที่สาคัญสาหรับการจัดการองค์ความรู้ คือ พนักงาน
ทุกคน ทุกระดับในองค์กรต้องตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ที่
จะได้รับจากการดาเนินงาน ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของ
Blue Ocean Strategy โดยเปรี ยบเทียบระบบจัดการองค์ความรู้เดิมที่เคย
ใช้งานกับระบบที่พฒั นาขึ้นใหม่ ของเว็บไซต์ KM โดยเรี ยกชื่ อว่า “KM
Deployment Strategy” ดังแสดงในรู ปที่ 4 และคาอธิบายดังตารางที่ 2

4.การเข้าถึงเว็บไซต์ KM

5.ทุกคนมีส่วนร่ วมในองค์
ความรู้ (Comment และ Edit)
6.การแสดงผลบนโทรศัพท์
Smart Phone
7.หน้าจอแสดงผลสาหรับ
ผูด้ ูแลระบบ (Dash board)
8.การแชร์ องค์ความรู ้สู่ Social
Network
9.ระบบ Visual Tour 360
ความรู้

ระบบเดิม
มี 1 ช่องทาง
อินทราเน็ต
เท่านั้น
น้อย

ระบบใหม่ (KM
Deployment Strategy)
มี 2 ช่องทาง
อินทราเน็ตและ
อินเทอร์เน็ต
มาก (การเพิ่ม)

ไม่มี

มี (การสร้าง)

ไม่มี

มี (การสร้าง)

ไม่มี

มี (การสร้าง)

ไม่มี

มี (การสร้าง)

6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
เว็บไซต์ KM ใหม่ตามความต้องการของผูใ้ ช้ สามารถแก้ไข
ปั ญหาได้ครอบคลุ ม ทั้งมิ ติการเข้าใช้งาน และมิ ติการสร้ างปฏิ สัมพันธ์
ระหว่ า งผู ้ใ ช้ ง านกั บ คลั ง ความรู ้ ท าให้ เ กิ ด การเชื่ อ มโยง และเกิ ด
ความสามารถในการขยายตัวและการพัฒนาตัวเองของคลังความรู้ การนา
แนวคิด BLUE OCEAN มาใช้ในการประเมินระบบที่พฒั นาขึ้นใหม่ทา
ให้เห็ นภาพของการพัฒนาได้ชดั เจนยิ่งขึ้นและง่ายต่อการปรับปรุ งให้ดี
ขึ้นในอนาคต

เอกสารอ้ างอิง

รูปที่ 4 หน้าจอแสดงผลสาหรับผูด้ ูแลระบบ (Dash board)
ตารางที่ 2 ตารางแสดง KM Deployment Strategy
หัวข้อ
ระบบเดิม
1.ความจุและขนาดของไฟล์ที่
อัพโหลดเข้าสู่ ระบบ
2.การค้นหาองค์ความรู้
การเข้าใช้งาน)
3.การจัดการกับข้อมูลสถิติการ
ใช้งานของผูใ้ ช้งาน

250 MB.

ระบบใหม่ (KM
Deployment Strategy)
500 MB. (การเพิ่ม)

ยาก

ง่าย (การลดขั้นตอน

นับมือแล้ว
แปลงลง
Excel

ระบบ Dash Board
อัตโนมัติ (การยกเลิก)

[1] อุทยั วังชัยศรี , เสาวนี ศรี สุวรรณและคณะ, การประยุกต์ใช้
โอเพนซอร์ ซเพื่อจัดการองค์ความรู ้ ภายในองค์กรแบบยัง่ ยืน
กรณี ศึก ษา การทางพิเ ศษแห่ งประเทศไทย, การประชุ ม
วิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิ จิตอล (Knowledge &
Digital Society National Conference: KDS 2015) , 2558.
[2] W. Chan Kim และ Renee Mauborgne., กลยุทธ์น่านน้ าสี
คราม [BLUE OCEAN STRATEGY] (ศิริวรรณ, ผูแ้ ปล),
เนชัน่ บุค๊ ส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล กรุ งเทพฯ, 2549.
[3] Zuhdi M. & Pereira., Utilization of fiber to the home as a
Blue Ocean Strategy to gain competitive advantage.
International Conference Transparent Optical Networks
(ICTON). IEEE., 2010.
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การทบทวนเทคนิคเครื่องวัดฝุ่ น PM 2.5
Review of PM2.5 Detector
ศุภรดา หีบแก้ ว 1 เอกรินทร์ เหลืองวิลยั 2 เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร3 และกฤษฎา จันทรเสนา4
123
แผนกวิจยั และพัฒนาระบบจราจร กองวิจยั และพัฒนา การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย
4
แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม กองจัดการสิ่ งแวดล้อม ฝ่ ายนโยบายและแผน การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย
2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร โทรศัพท์: 0 2558 9800 Email:suparadabeer.h@gmail.com

บทคัดย่ อ
ปี 2562 ประเทศไทยประสบปั ญหามลพิษทางอากาศเนื่ องจากสภาพ
อากาศนิ่ งและมีสภาพปิ ด ทาให้มีการสะสมของฝุ่ นละอองในอากาศเพิ่มขึ้น ฝุ่ น
ละอองดังกล่ าวได้ส่ งผลกระทบต่ อสุ ขภาพของประชาชนเป็ นอย่ างมาก
โดยเฉพาะฝุ่ นละอองขนาด 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เกิ ดเป็ นกระแสสังคมและเกิด
การตื่นตัว มีการรายงานปริ มาณฝุ่ นละอองผ่าน Application Air4Thai ซึ่ งเป็ น
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษแต่ก็ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
จึงมีความต้องการจัดหาเครื่ องวัดปริ มาณฝุ่ นละออง แต่ในตลาดมีเครื่ องวัดฝุ่ น
ละอองหลายรุ่ น หลายราคา และแต่ละเครื่ องก็วดั ปริ มาณฝุ่ นออกมาไม่ตรงกัน
เกิ ดเป็ นความไม่เชื่ อมัน่ ในวิธีการตรวจวัด อี กทั้งเครื่ องวัดฝุ่ นแบบอ่านค่าได้
ทันทีเป็ นเรื่ องใหม่ในประเทศไทย จึงได้รวบรวมเครื่ องวัดฝุ่ นท้องตลาด 19 รุ่ น
มาพิจารณา พบว่า ใช้เทคนิ ค Light Scatter ซึ่ งการวัดทางอ้อม นาไปเทียบกับ
ข้อมูลสถานี ตรวจวัดโดยตรงไม่ได้ แต่ก็ไปในทิ ศทางเดี ยวกัน มีการสอบเทียบ
หรื อปรับแก้ Parameter ได้ ก็จะแสดงผลได้ถูกต้องมากขึ้น ความชื้ นมีผลต่อการ
ตรวจวัด ดังนั้น ควรใช้ ส าหรั บภายในอาคาร หรื อภายนอกอาคารในวันที่
ความชื้ นไม่สูงนัก
คาสาคัญ: เครื่ องตรวจวัด PM 2.5 , ฝุ่ นละออง, มลพิษทางอากาศ

Abstract
2019, PM 2.5 becomes hot issue about air pollution in Thailand. It is
new for Thais and become awareness. PM2.5 is reported via an
application “Air4Thai” but it is not cover all sensitive areas. There are
demand on air quality detector. However, there is a wide range of
quality available in market. Some gives inaccurate measurement. Then,
it becomes uncertainty in measurement accuracy. Air quality
measurement is new for Thais as well. Therefore, 19 unit of detectors
has been reviewed. They are light scatter type. This type of sensor is not
standardized. However, measurement results correlate well to the
station one. If the calibration has been done properly, result would be

more accurate. Moisture has highly effect to the measurement. It should
be used in door or low humidity outdoor use.
Keyword: PM 2.5 detector, dust, air pollution

1. บทนา
ในช่ วงตั้งแต่เดื อน มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2562 ประเทศไทย
เกื อบทุกภูมิภาคประสบกับปั ญหาค่าฝุ่ นละออง PM 2.5 เกิ นมาตรฐาน
โดยเฉพาะพื้นที่ ภาคเหนื อซึ่ งเกิ ดจากการเผ่าไหม้ของพื้นที่ ป่าและพื้นที่
เกษตรกรรม จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพมากกว่าฝุ่ นที่มีขนาดใหญ่
หากได้รับสัมผัส PM2.5 ในปริ มาณน้อยจะเพิ่มโอกาสในการเกิ ดโรค
ระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหื ดหอบ (Asthma) โรคหลอดลมอักเสบ
แต่หากได้รับสัมผัสในปริ มาณมากต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลานาน จะเกิ ด
อาการเจ็บปวดขณะหายใจ และนาไปสู่ การเสี ยชี วิตก่ อนวัยอันควร[1]
เกิ ดเป็ นกระแสสังคมและเกิ ดการตื่นตัว มีการรายงานปริ มาณฝุ่ นละออง
ผ่าน Application Air4Thai ซึ่ งเป็ นสถานี ตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรม
ควบคุ ม มลพิ ษ แต่ ก็ ไ ม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ จึ ง มี ค วามต้ อ งการจัด หา
เครื่ องวัดปริ มาณฝุ่ นละออง แต่ในตลาดมี เครื่ องวัด ฝุ่ นละอองหลายรุ่ น
หลายราคา และแต่ ละเครื่ องก็วดั ปริ ม าณฝุ่ นออกมาไม่ตรงกัน เกิ ดเป็ น
ความไม่เชื่ อมัน่ ในวิธีการตรวจวัด อีกทั้งเครื่ องวัดฝุ่ นแบบอ่านค่าได้ทนั ที
เป็ นเรื่ องใหม่ในประเทศไทย งานวิจยั นี้ ได้ทาการรวบรวมเครื่ องตรวจวัด
ฝุ่ น PM 2.5 เพื่อประเมินเครื่ องที่เหมาะสมทั้งด้านคุณสมบัติและราคา [2]

รู ปที่ 1 การตรวจวัดฝุ่ น Air4Thai
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ตารางที่ 1 มาตรฐานการวัดฝุ่ นในรู ปแบบหน่วยวัด AQI

AQI

PM2.5

PM10

(มคก./
ลบ.ม.)

(มคก./
ลบ.ม.)

O3
(ppb)

CO
(ppm)

NO2
(ppb)

SO2
(ppb)

เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
ต่อเนื่ อง
0 - 25 0 - 50

เฉลี่ย 8 ชัว่ โมง
เฉลี่ย 1 ชัว่ โมง
ต่อเนื่ อง
0-25
0 - 35 0 - 4.4 0 - 60
0100
26-50
26 51 36 4.561 - 101 37
80
50
6.4
106
200
51-100 38 81 51 6.5 - 107 - 201 50
120
70
9.0
170
300
101- 200 51 - 121 - 71 9.1 - 171 - 301 90
180
120
30.0
340
400
มากกว่า
91
181
121
30.1
341
401
200
ขึ้นไป ขึ้นไป ขึ้นไป ขึ้นไป ขึ้นไป ขึ้นไป
หมายเหตุ : กรมควบคุมมลพิษ

ชัว่ โมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชัว่ โมง ก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์เฉลี่ ย 8
ชัว่ โมง ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์เฉลี่ ย 24 ชัว่ โมง ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิ น 2.5 เฉลี่ ย
24 ชัว่ โมง และฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง [4]
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบมาตรฐานฝุ่ นละออง PM2.5 ประเทศไทยและต่างประเทศ
ประเทศ
ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง ค่าเฉลี่ยทั้งปี (มคก./
(มคก./ลบ.ม.)
ลบ.ม)
องค์การอนามัยโลก
25
10
สหภาพยุโรป
25
สหรัฐอเมริ กา
35
12-15
ญี่ปนุ่
35
15
มาเลเซีย
35
15
สิ งคโปร์
37.25
12
ประเทศไทย
50
25
หมายเหตุ : กรี นพีซเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
การค านวณดัช นี คุ ณ ภาพอากาศรายวัน ของสารมลพิ ษทาง
อากาศแต่ละประเภท คานวณจากค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทาง
อากาศจากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยมีระดับของค่าความ
เข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่ เทียบเท่ากับค่าดัชนี คุณภาพอากาศที่
ระดับต่างๆ โดยคานวณเป็ นสมการเส้นตรง ดังนี้

(1)
รู ปที่ 2 เครื่ องวัดฝุ่ นทัว่ ไป

2. มาตรฐานการวัดคุณภาพอากาศ
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศไทย จากเดิ มที่มี
เพียงมาตรฐานของฝุ่ นละอองรวม (TSP) ในปี พ.ศ. 2547 ได้เพิ่มมาตรฐานของฝุ่ น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และในปี พ.ศ. 2553 เพิ่มมาตรฐานของฝุ่ น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เนื่ องจากหลักฐานทางสุ ขภาพอนามัยชี้
ว่าฝุ่ นขนาดเล็กสามารถถูกหายใจเข้าไปถึงระบบทางเดิ นหายใจส่ วนล่างและถุงลม
ปอด ทาให้ฝนุ่ ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนมีผลกระทบที่รุนแรงกว่าฝุ่ นขนาด
ใหญ่ [3]
ดัชนีคุณภาพอากาศ หรื อ AQI เป็ นข้อมูลคุณภาพอากาศในรู ปแบบที่
ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทัว่ ไป ซึ่ งดัชนี คุณภาพอากาศเป็ นรู ปแบบสากลที่
ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในหลายประเทศ เช่ น สหรั ฐอเมริ กา ออสเตรเลี ย สิ งคโปร์
มาเลเซี ย และประเทศไทย เป็ นต้น โดยเที ยบจากมาตรฐานคุ ณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทัว่ ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซนเฉลี่ ย 1

I = ค่าดัชนี ยอ่ ยคุณภาพอากาศ
X = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากการตรวจวัด
Xi , Xj = ค่าต่าสุ ด, สู งสุ ด ของช่วงความเข้มข้นสารมลพิษที่มีค่า X
Ii , Ij = ค่าต่าสุ ด, สู งสุ ด ของช่ วงดัชนี คุณภาพอากาศที่ตรงกับช่ วงความ
เข้มข้น X จากค่าดัชนี ยอ่ ยที่คานวณได้ สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมี
ค่าดัชนี สูงสุ ด จะใช้เป็ นดัชนี คุณภาพอากาศ (AQI) ณ ช่วงเวลานั้น

3 เทคนิคการตรวจวัด
ปั จจุบนั กรมควบคุ มมลพิษได้กาหนดวิธีการตรวจวัดค่าเฉลี่ ยฝุ่ น
ละออง 2.5 ให้ใช้วิธีการตรวจวัดมาตรฐาน Federal reference method (FRM) ตามที่
องการพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม (USEPA) กาหนด ซึ่ งโดยทัว่ ไปวิธีการวัดปริ มาณฝุ่ น
ละอองแบ่งได้เป็ น 2 แบบหลักๆ คื อแบบวัดตรง/วิเคราะห์ เชิ งน้ าหนัก (Direct
Measurement) ปกติ จะเป็ นตามรอบช่ วงเวลาทุกๆ 24 ชั่วโมง อาทิ Gravimetric,
Beta Ray, Tapered Element Oscillating, Dichotomous หลักการจะให้อากาศผ่าน
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ตัวกรองแล้ววัดน้ าหนักฝุ่ นที่อยูบ่ นตัวกรองด้วยเทคนิ คที่ต่างกัน เป็ นการวัดที่
เป็ นพื้นฐานของสถานี ตรวจอากาศที่ เป็ นทางการ หน่ วยที่ ได้เป็ นน้ าหนักฝุ่ น
มคก./ลบ.ม. เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง ข้อดีคือเป็ นวิธีการมาตรฐาน แต่ขอ้ เสี ยคือ ค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการสูง

ได้มีการศึ กษาเปรี ยบเทียบผลวิธีการตรวจวัดทั้ง 2 วิธี แบบ Real
Time โดยเครื่ อง ดัสแทร็ ค 8530 และเครื่ อง Personal Environment Monitor (PEM)
เป็ นการตรวจวัดเชิ งน้ าหนัก ข้อมูลการตรวจวัดมี ความสัมพันธ์เชิ งเส้นที่ดี ผล
การตรวจวัดสามารถปรับปรุ งได้ดว้ ยสมการถดถอยแบบเส้นตรง [6]

4. วิเคราะห์

รูปที่ 3 การวัดปริ มาณฝุ่ นละออง PM 2.5 แบบวัดตรง/วิเคราะห์เชิ งน้ าหนัก

เครื่ องวัดฝุ่ นละอองราคาถูกตามท้องตลาดวัดด้วยวิธีเลเซอร์
หรื อ Light Scatter ถึ งแม้ว่า จะไปเทียบกับข้อมูลสถานี ตรวจวัดคุณภาพ
อากาศของกรมควบคุมมลพิษ โดยตรงไม่ได้ แต่ก็ไปในทิ ศทางเดี ยวกัน
ซึ่ งหากประกอบเองแล้วมี การสอบเทียบหรื อปรั บแก้ Parameter ได้รูปที่ 5 ก็
จะแสดงผลได้ถูกต้องแม่นยายิ่งขึ้น และความชื้ นมีผลต่อการตรวจวัด ดังนั้น
ควรใช้สาหรับภายในอาคาร หรื อภายนอกอาคารในวันที่ความชื้ นไม่สูงนัก

รูปที่ 4 วิธีการทางานของ Attenuation เทคนิค

รู ปที่ 5 เครื่ องวัดฝุ่ นแบบประกอบเอง

แบบตรวจทันที (Real time/Continuous Measurement) ได้แก่ Tapered Element
Oscillating Microbalance (TEOM), Particulate Monitor, Probe Electrification (Triboelectic),
Light Scatter วิธีเหล่านี้จะวัดปริ มาณฝุ่ นละอองขณะที่อากาศผ่าน Sensor จะได้หน่ วย
เป็ น ส่วนในล้านส่ วน หรื อ ppm แล้วจึงคานวณกลับเป็ นหน่วยน้ าหนักอีกครั้งหนึ่ ง
ข้อดีคือราคาถูก ใช้งานง่าย ไม่ตอ้ งการการบารุ งรักษา ตรวจวัดกับปริ มาณฝุ่ นน้อยๆ
ได้ดี ข้อเสี ยคือเป็ นการตรวจวัดทางอ้อม อุณหภูมิ ความชื้ นและชนิ ดของฝุ่ นจะทา
ให้ผลการตรวจวัดมีความแตกต่างไป โดยเครื่ องตรวจวัดฝุ่ นละอองในท้องตลาด
ทัว่ ไปจะใช้วิธี Light Scatter เป็ นหลัก

จากการรวบรวมข้อมูลเครื่ องตรวจวัดฝุ่ นละออง PM 2.5 ตาม
ท้องตลาด พบว่าเครื่ องตรวจวัดค่าฝุ่ นละอองมี ต้ งั แต่ในช่ วงราคาต่ากว่า
1,000 บาท จนถึ ง มากกว่ า 100,000 บาท ซึ่ งได้ ท าการเปรี ย บเที ย บ
คุณสมบัติของเครื่ องวัดในแต่ละรุ่ น พบว่าแต่ละรุ่ นมีคุณสมบัติใกล้เคียง
กัน แต่แตกต่างกันในค่าความคลาดเคลื่ อนในการวัด เครื่ องที่มีราคาสู ง
ความคลาดเคลื่อนจะน้อยกว่าเครื่ องที่ราคาถูก

รู ปที่ 6 เปรี ยบเทียบการวัดฝุ่ น
รูปที่ 4 วิธีการทางานของ Light Scatter เทคนิค
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ตารางที่ 3 แสดงคุณสมบัติเครื่ องมือวัดค่าฝุ่ น PM 2.5
ราคา
(บาท)
น้อย
กว่า
1,000

ยีห่ ้อ/รุ่ น

1 2 3 4

5 6

7

8

√
√
√
√
SMART SENSOR
5%
BENETECH
/
√
√
√
√
√
5%
GM8803
√
√
√
√
√
CEM / DT-96
5%
√
Shan-my / JQ-200
*
1,000 √
√
√
√
√
√
MoreSunsDIY
*
2,000
√
√
PONPE 425PM
*
√
√
*
2,000 - PONPE 625PM
√
√
3,000 Formaldehyde Detector √ √
*
SNDWAY PM2.5
√
√
*
Detector / SW-825
Dust Sensor WiFi Pro
√
√
√
√
√
√
*
3,000 By NanoGen
4,000
Unbranded/Generic
√
√
√
*
Model co-my
√
√
SW-625A
*
Xiaomi Smart Air
4,000 √
Quality Monitor PM2.5 √
*
5,000
Detector
√
√
JEDTO / SW-625B
*
มาก
√
√
√
√
√
กว่า
Benetech / GM8803
*
5,000 Xiaomi Mi Flagship
√
√
*
Store-SKUA72683
Portable and Desktop
มาก
√
√
√
√
*
PM 2.5 Detector
กว่า
√
√
√
√
√
5,000 DT-9881
*
√
√
√
√
√
√
√
TES-5110
2%
หมายเหตุ : 1 คือ วัดค่า PM2.5, 2 คือ วัดค่า PM10, 3 คือ วัดค่า PM5, 4 คือ วัดค่า
PM1, 5 คือ แสดงผลผ่านหน้าจอ LCD, 6 คื อ วัดค่าความชื้ นได้, 7 คื อ วัดค่ า
อุณหภูมิได้, 8 คือ ความคลาดเคลื่อน

ได้ทาการทดลองเปรี ยบเทียบผลจากเครื่ องวัดฝุ่ นละอองใน
ท้องตลาด กับ สถานี ตรวจวัดคุ ณภาพอากาศที่ อยูบ่ ริ เวณใกล้เคี ยง พบว่า
แตกต่างกันเล็กน้อย มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง

รูปที่ 7 เปรี ยบเทียบ เครื่ องวัด ณ ศูนย์ตรวจวัดและเครื่ องวัดฝุ่ นตามท้องตลาด

5. สรุป
จากการศึ กษาทบทวนรวบรวมและวิเคราะห์ ข ้อมูลการรวบรวม
เทคนิ คเครื่ องวัดฝุ่ นละออง PM 2.5 พบว่า เครื่ องมื อวัดฝุ่ นละอองที่ขายตาม
ท้องตลาดทัว่ ไปจะเป็ นวิธีการตรวจวัดแบบ Light Scatter หากเครื่ องที่ ราคา
ในช่ วง 1,000 บาทขึ้ นไป ส่ วนใหญ่จะแสดงค่าฝุ่ นละอองต่างๆ เช่ น PM2.5 และ
PM10 ซึ่ งเห็ นได้ว่า หากเครื่ องที่ มีราคาสู งคุ ณสมบัติในการตรวจวัดยิ่งมากขึ้ น
ความแม่ นย าสู งขึ้ น ค่ าความเบี่ ยงเบนมาตรฐานต่ า เครื่ องวัดฝุ่ นราคาถู กนี้
ถึ งแม้ว่าจะไปเทียบกับข้อมูลสถานี ตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยตรงไม่ได้ แต่ก็
ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหากประกอบเองแล้วมีการสอบเทียบค่าฝุ่ นละอองหรื อ
ปรับแก้ Parameter ได้ ก็จะแสดงผลได้ถูกต้องแม่นยามากขึ้น และของที่นาเข้า
ควรมี การสอบเที ยบปรั บแก้ ความชื้ นมี จะผลต่อการตรวจวัด ดังนั้น ควรใช้
สาหรับตรวจวัดภายในอาคาร หรื อภายนอกอาคารในวันที่ความชื้ นไม่สูงนัก
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การพัฒนา API เพือ่ สร้ างฐานข้ อมูลสภาพการจราจร
Development of API for Traffic Report Database
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บทคัดย่ อ
ปัจจุบนั มีหลายหน่วยงานที่ให้การรายงานสภาพจราจร ทั้งบน
ถนนในเขตกรุ งเทพมหานคร บนทางหลวง และบนทางพิเศษ ลักษณะ
เป็ นป้ ายไฟแขวนสู งแบบ LED (Smart VMS) ในรู ปแบบแผนที่อย่างย่อ
(Schematic Map) เพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะถนนที่ตอ้ งการแสดง เส้นสี เขียว
เหลือง แดง และแดงเข้ม แทนสภาพจราจรคล่องตัว หนาแน่ น ติดขัดและ
ติดขัด มากตามลาดับ การได้มาซึ่ งข้อมูลสภาพจราจรจะให้ เจ้าหน้าที่ ดู
สภาพจราจรผ่านกล้อง CCTV บ้างใช้อุปกรณ์ตรวจวัดปริ มาณจราจรแบบ
อัตโนมัติ (Traffic Sensor) บ้างดู ผ่าน Application ที่มีห ลากหลายใน
ปั จจุบนั อาทิ Google Map, LongDo Map, TomTom, Here Map เป็ นต้น
Application เหล่านี้แสดงเส้นสี สภาพจราจรได้อย่างครอบคลุมบนแผนที่
ตามมาตราส่ วนจริ ง เจ้าหน้าที่ดูสีแล้วจึงกรอกข้อมูลลงในแผนที่อย่างย่อ
เพื่ อ แสดงขึ้ นป้ ายไฟอี ก ครั้ งหนึ่ ง แต่ ก ารกรอกข้ อ มู ล อาจมี ค วาม
คลาดเคลื่อนและเป็ นภาระแก่เจ้าหน้าที่ จึ งได้พฒั นาเป็ น API เพื่อการ
สร้างข้อมูลสภาพการจราจรขึ้นมาเสริ ม ใช้วิธีการ Capture ภาพและปั ก
หมุด บนตาแหน่ งถนนที่ ต้องการ จากนั้น อ่ านค่ าสี แ บบ RGB เก็ บ ลง
ฐานข้อมูลเป็ น 4 ระดับเพื่อให้ป้ายไฟนาไปแสดงอีกครั้ง วิธีการนี้ จึงทา
ให้ได้ขอ้ มูลสภาพจราจรที่ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั ได้อย่างต่อเนื่ อง

many applications available such as Google Map, LongDo Map,
TomTom, Here Map. These maps display wide area traffic condition in
true scale map. Then, officer read and put colors into Schematic Map
manually which is time consume. Thus, API for color is created.
Pictures of an application are captures. Colors of pinned points on such
road are read in RGB scale. The read colors are converted to 4 color
code numbers for further Smart VMS displays. By this API, traffic
report is more accurate and updated.
Keywords: traffic report, dense, traffic sensors

1. บทนา
ปั จจุบนั มีหลายหน่วยงานที่ให้การรายงานสภาพจราจร ทั้งบน
ถนนในเขตกรุ งเทพมหานคร บนทางหลวง และบนทางพิเศษ ลักษณะ
เป็ นป้ ายไฟแขวนสู งแบบ LED (Smart VMS) ในรู ปแบบแผนที่อย่างย่อ
(Schematic Map) เพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะถนนที่ตอ้ งการแสดง เส้นสี เขียว
เหลือง แดง และแดงเข้ม แทนสภาพจราจรคล่องตัว หนาแน่ น ติดขัดและ
ติดขัดมากตามลาดับ ดังรู ปที่ 1 และ 2

คาสาคัญ: ระบบรายงานสภาพจราจร, หนาแน่น, อุปกรณ์ตรวจวัดปริ มาณ
จราจรแบบอัตโนมัติ

Abstract
Overhead sign boards for traffic report have been provided
in many roads such as Bangkok urban roads, highway and expressway.
The board is LED sign board (Smart VMS). Traffic condition is
reported in the form of Schematic Map to display traffic condition for
specified area. Color of green, yellow, red and dark red refer to light,
dense, heavy and congested traffic respectively. The traffic information
is from CCTV, traffic sensors and traffic report applications. There are

รู ปที่ 1 ป้ ายเส้นสี สภาพจราจร
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2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 เว็บเซอร์ วสิ (Web Service)

รูปที่ 2 Smart VMS สภาพจราจร
การได้มาซึ่ งข้อมูลสภาพจราจรจะให้เจ้าหน้าที่ดูสภาพจราจร
ผ่านกล้อง CCTV ดังรู ปที่ 3 บ้างใช้อุปกรณ์ตรวจวัดปริ มาณจราจรแบบ
อัตโนมัติ (Traffic Sensor) บ้างดู ผ่าน Application ที่มีห ลากหลายใน
ปั จจุบนั ตัวอย่างดังรู ปที่ 4 อาทิ Google Map, LongDo Map, TomTom,
Here Map เป็ นต้น Application เหล่านี้ แสดงเส้นสี สภาพจราจรได้อย่าง
ครอบคลุมบนแผนที่ตามมาตราส่วนจริ ง เจ้าหน้าที่ดูสีแล้วจึงกรอกข้อมูล
ลงในแผนที่อย่างย่อเพื่อแสดงขึ้นป้ ายไฟอีกครั้งหนึ่ ง

รู ปที่ 3 CCTV จราจร

เว็บเซอร์ วิส คือระบบซอฟต์แวร์ ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุน
การแลกเปลี่ ย นข้อมู ล ระหว่างเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ผ่านระบบเครื อข่ าย
คอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมประยุกต์ที่เขียนโดยภาษาต่าง ๆ และทางาน
บนแพลตฟอร์ มต่างกันสามารถใช้เว็บเซอร์ วิสเพื่อแลกเปลี่ ยนข้อมูลผ่าน
ทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เช่ น อิ นเทอร์ เน็ต ในลักษณะเดี ยวกันกับการ
Communication)
สื่ อสารแบบอิ น เตอร์ โปรเซส (Inter-Process
บนเครื่ องประมวลผลเดี ยวกัน ความสามารถในการแลกเปลี่ ยนข้อมู ล
ระหว่างระบบที่ ต่างกันนี้ เกิ ดขึ้ นได้เนื่ องจากการใช้มาตรฐานเปิ ด โดย
OASIS และ W3C ซึ่งเป็ นคณะกรรมการหลักในการรับผิดชอบมาตรฐาน
และสถาปัตยกรรมของเว็บเซอร์วิส [1,2]

2.2 API (Application Programming Interface)
API (Application Programming Interface) คื อ วิธีก าร
ติดต่อสื่ อสารระหว่างแอปพลิเคชันไม่วา่ แอปพลิเคชันนั้นจะทางานอยูบ่ น
อุปกรณ์ ใด เช่ นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถื อ หรื อเฟิ ร์ มแวร์ ในอุปกรณ์
เครื่ องใช้ต่าง ๆ โดยที่แ อปพลิ เคชันฝั่ งหนึ่ งเป็ นผูข้ อใช้บริ ก ารหรื อขอ
ข้อมูลจากแอปพลิ เคชันอีกฝั่งหนึ่ งซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การ การติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็ นไปโดยอัตโนมัติตามที่ได้กาหนดไว้ ซึ่ ง
เรื่ อง API นี้ ไม่ใช่เรื่ องที่ใหม่ มีมานานตั้งแต่มีการเขียนโปรแกรมแล้ว แต่
เป็ นในรู ป แบบของ closed API หรื อ private API ซึ่ งเป็ นการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่า งแอปพลิ เ คชัน ต่ า ง ๆ ในองค์ก รเดี ย วกัน โดยมี
วัตถุ ป ระสงค์เ พื่ อลดความซ้ า ซ้อ นของการพัฒนาโปรแกรม การแชร์
โปรแกรมที่ ท างานอย่ า งเดี ย วกัน ของแอปพลิ เ คชั น ต่ า ง ๆ และเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัด การระบบ ต่ อ มาได้ มี ก ารน าไปใช้ ใ นการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างแอปพลิ เคชันข้ามองค์กรเกิดเป็ น Open API หรื อ
Public API โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดการงานในลักษณะ Outsourcing
การเชื่ อมโยงการทางานระหว่างองค์กร และช่ วยลดต้นทุนจากการแชร์
โปรแกรมร่ วมกัน [3]

3. การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบ

รูปที่ 4 Application สภาพจราจร

ระบบงานในปั จจุบนั ให้ เจ้าหน้าที่ดูสีจากแหล่ งข้อมูลต่าง ๆ
ประกอบกัน แล้วจึงกรอกข้อมูลลงในแผนที่อย่างย่อเพื่อแสดงขึ้นป้ ายไฟ
อีกครั้งหนึ่ง แต่การกรอกข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่ อนและเป็ นภาระแก่
เจ้าหน้าที่ จึ งได้พฒ
ั นาเป็ น API เพื่อการสร้ างข้อมูลสภาพการจราจร
ขึ้ น มาเสริ ม ใช้วิ ธีก าร Capture ภาพและปั ก หมุ ด บนตาแหน่ งถนนที่
ต้องการ จากนั้นอ่านค่าสี แบบ RGB เก็บลงฐานข้อมูลเป็ น 4 ระดับเพื่อให้
ป้ ายไฟน าไปแสดงอี ก ครั้ ง วิ ธี ก ารนี้ จึ ง ท าให้ ไ ด้ข ้อมู ล สภาพจราจรที่
ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั ได้อย่างต่อเนื่ อง
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4. การพัฒนา API
จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบผูว้ ิจยั ได้นา API มาใช้ใน
การอ่านข้อมูล โดยระบบได้ใช้ภาษา Python เป็ นตัวจัดการระบบหลัง
บ้าน JavaScript และ HTML เป็ นการแสดงผล นอกจากนี้ ยงั มี ระบบ
สามารถจัดการฐานข้อมูล เพื่อดูขอ้ มูลสภาพจราจรย้อนหลังได้อีกด้วย
การทางานของระบบสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เมื่อ Admin Login เข้าสู่ ระบบ Admin จะทาการ
ปักตาแหน่งบนถนนเพื่อจะอ่านค่าสี ดงั รู ปที่ 5

รู ปที่ 7 การแสดงผล Schematic Map
รู ปที่ 5 วิธีการเพิ่มจุดของข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 การประมวลผลข้อมูล เมื่ อเจ้าหน้าที่ Admin นา
ข้อมูลที่อยูใ่ นรู ปแบบ JSON มาประมวลผลผ่าน Web Service ระบบจะ
ทาการส่งข้อมูลไปแสดงผลตามข้อมูลที่ได้รับมา ดังแสดงในรู ปที่ 6

ด้วย API นี้ ทาให้มีขอ้ มูลสภาพการจราจรจากหลายแหล่งประกอบกัน
ท าให้ รายงานมี ค วามถู ก ต้องมากขึ้ น (รู ป ที่ 8) การมี ฐ านข้อมูล สภาพ
จราจรนอกจากจะดูขอ้ มูลย้อนหลังได้แล้ว ยังแสดงในรู ปแบบของสถิ ติ
อาทิ การแสดงผลแบบ Heat map ที่แสดงช่วงเวลาและระยะทางที่เกิดการ
ติดขัดและการแสดงข้อมูลสภาพจราจรแบบทันการณ์ ดังรู ปที่ 9 และ 10
ข้อดีของการพัฒนาระบบสามารถแสดงผลผ่านหน้า Web Browser ผ่าน
โปรโตคอล HTTP ซึ่งสามารถเปิ ดได้จากโทรศัพท์มือถือได้ดว้ ย

รูปที่ 6 การประมวลผลผ่าน WebService ในรู ปแบบ Json
รูปที่ 8 การตรวจสอบข้อมูลจราจร
ขั้นตอนที่ 3 การแสดงผล เมื่อทาการประมวลผลข้อมูลและทา
การบัน ทึ ก ข้อ มู ล เรี ยบร้ อ ยแล้ ว จากนั้ นระบบจะท าการแสดงผล
Schematic Map ที่ได้จากฐานข้อมูล ในรู ปที่ 7 แบบ Real Time
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รู ปที่ 9 Heat Map

[3] เทคโนโลยีและบริ การ, เปิ ดโลกสู่ API ที่จะเกิ ดประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งาน
อย่างไม่เคยมีมาก่ อน. สื บค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562, สื บค้นจาก
http://kbtg.tech/th/techandservice/openapi/Pages/An-overview-ofopen-APIs-and-their-benefits-(part-1).aspx
[4] อุดมโชค สุ ริยะจรัสแสง, เกื้ อกูล เอื่ยมชู แสง และคณะ. การพัฒนา
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[5] อุทยั วังชัยศรี และคณะ, พฤติกรรมของผูใ้ ช้แอปพลิ เคชัน่ “EXAT
Traffic” เพื่อการตรวจสอบสภาพจราจรบนทางพิเศษ, การประชุม
วิ ช าการ งานวิ จ ัย และพัฒ นาเชิ ง ประยุ ก ต์ ครั้ งที่ 10 (ECTICARD2018), 2561.
[6] วุฒิชัย เกษรปทุมานันท์ และคณะ, การประยุกต์ใช้ระบบป้ าย
รายงานสภาพจราจรบนทางพิเศษบริ เวณหน้าด่ านเก็บค่าผ่านทาง,
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่ งชาติ ครั้งที่ 18, 2556

รูปที่ 10 สภาพจราจรแบบทันการณ์

5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การพัฒนา API เพื่อสร้ างฐานข้อมูลสภาพการจราจร เพื่อใช้
บริ การประชาชนในการรายงานสภาพจราจร เพื่อให้เป็ นข้อมูลการวาง
แผนการเดินทาง ลดปัญหาการจราจรติดขัด การมีขอ้ มูลสภาพการจราจร
จากหลายแหล่งสามารถช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้เจ้าหน้าสามารถรายงาน
สภาพจราจรได้อ ย่า งถู ก ต้อ งและเป็ นปั จ จุบ ัน การมี ฐ านข้อ มู ล สภาพ
จราจรนอกจากจะดูขอ้ มูลย้อนหลังได้แล้ว ยังแสดงในรู ปแบบของสถิ ติ
และการตรวจติดตาม (Dash Board) ได้อีกด้วย
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บทคัดย่ อ
ทางพิ เ ศษในกรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑล มี ร ะยะทาง
ทั้ง หมด 224.6 กิ โ ลเมตร มี โ ครงสร้ า งทางพิ เ ศษ อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม
การจราจรบนทางพิเศษเป็ นจานวนมาก จึงได้มีการสร้ างระบบบริ หาร
จัดการสิ นทรัพย์ในรู ปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Based
Asset Management System) ซึ่ งบรรจุตาแหน่ง GPS ของอุปกรณ์, ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องและภาพถ่าย แต่เนื่ องจากในขั้นตอนของการเก็บและบันทึก
ข้อมูลในรู ปแบบเดิมทาได้ค่อนข้างยาก จึงได้พฒั นานาโทรศัพท์มือถือมา
ใช้ในการสารวจ แต่ภาพถ่ายเป็ นตาแหน่ง GPS ของกล้อง ไม่ใช่ อุปกรณ์
จึงใช้แอปพลิเคชัน “Theodolite” ควบคู่กบั เครื่ องวัดระยะอิเล็กทรอนิ กส์
(Electronics Distance Measurement: EDM) แบบเลเซอร์ เพื่อถ่ ายภาพ
และระยะทางถึ ง อุปกรณ์ จากนั้นส่ งข้อมูลทางอีเ มล์ผ่านแอปพลิ เคชัน
Theodolite โดยตรง เพื่ อน าเข้าและจัด เก็ บ ข้อมู ลในฐานข้อมูล ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Database) ซึ่ งใช้โปรแกรม ArcGIS ในการนี้
จึงได้พฒั นา PHP Script เพื่ออ่านข้อมูลในอีเมล์และบรรจุขอ้ มูลลงใน
ฐานข้อมูลแบบกึ่งอัตโนมัติ ทาให้การสารวจอุปกรณ์จานวนมากสามารถ
ทาได้รวดเร็ วและสะดวกมากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ , เทคนิ คการสารวจ, Theodolite,
ภาษา PHP

Abstract
Distance of expressway in Bangkok area is about 224.6
kilometers. There are many components such as structure itself, traffic
devices, lighting poles, signboards and so on. GIS based asset
management system by ArcGIS has been established to take care of
these devices. However, device’s information such as GPS position,
picture, date and time the picture taken cannot put into the data base
conveniently by conventional method. A mobile application
“Theodolite” has been adopted to achieve the task. Pictures taken by the
app couple with distance from camera to the device measured by EDM

are sent via email. The PHP script has been written to read the email.
Object GPS is calculated. Then, all information extracted from email
has been put into the data base successfully. By this purpose method,
many devices information can be surveyed faster and convenient.
Keywords: Geographic Information System: GIS, Surveying
techniques, Theodolite, PHP

1. บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญ
โครงข่ า ยทางพิ เ ศษในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล มี
ระยะทางทั้งหมด 224.6 กิ โลเมตร และมี อุป กรณ์ ที่ ช่ วยอานวยความ
สะดวกที่ติดตั้งบนทางพิเศษเป็ นจานวนมาก เช่ น อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์
วงจรปิ ดให้เจ้าหน้าที่สื่อสารตรวจสอบสภาพจราจรบนทางพิเศษจานวน
333 กล้อง ตูโ้ ทรศัพท์ฉุกเฉิ นสาหรับผูใ้ ช้ทางขอความช่ วยเหลื อเมื่อเกิ ด
เหตุจานวน 695 ตู ้ เสาไฟฟ้ าส่ องสว่างจานวน 2,000 ต้น ป้ ายปรับเปลี่ยน
ข้อความจานวน 49 ป้ าย เป็ นต้น ทาให้ยากต่อการบริ หารจัดการอุปกรณ์
ทั้ง ในทางงบประมาณจัด ซื้ อจัด หามาทดแทน ทั้ง ทางการติ ด ตาม/
ตรวจสอบ/บารุ งรักษาอุปกรณ์ ให้อุปกรณ์ใช้งานได้อยู่เสมอ จึงได้จดั ทา
ฐานข้อ มู ล ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (GIS Database) อุ ป กรณ์
(ตาแหน่ งที่อยูจ่ ริ งของอุปกรณ์, ข้อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์, ภาพถ่าย
ของอุปกรณ์) แต่เนื่ องจากในขั้นตอนของการเก็บและบันทึกข้อมูลในรู ป
แบบเดิมทาได้ค่อนข้างยาก จึงประสงค์จะนาโทรศัพท์มือถือมาใช้ในการ
สารวจอุปกรณ์ ทาให้การสารวจอุปกรณ์จานวนมากสามารถทาได้รวดเร็ ว
และสะดวกมากยิง่ ขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อระบุตาแหน่ ง GPS ของอุปกรณ์ดว้ ยโทรศัพท์มือถื อ
ให้มีความแม่นยา
 นาเข้าข้อมูลระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านทางอีเมล์
แบบกึ่งอัตโนมัติ
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2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การสารวจและการทาแผนที่ (Survey and Mapping)
การส ารวจและการทาแผนที่ (Survey and Mapping) เป็ น
ศาสตร์ ในการทาแผนที่ โดยการสารวจภาคสนาม โดยอาศัยความรู้ เชิ ง
วิศวกรรมในการใช้เครื่ องมือในการสารวจ เช่ น กล้องวัดมุมในการจัดทา
วงรอบของพื้นที่ศึกษา กล้องวัดระดับในการจัดทาระดับความสู งในพื้นที่
ศึกษา และการคานวนโครงร่ างอิ งพิกดั ภูมิศาสตร์ การถ่ายค่าพิกดั หมุด
หลัก ฐานอ้า งอิ ง ไปยัง จุ ด ส ารวจต่ า ง ๆ และวาดสั ญ ลัก ษณ์ เส้ น และ
คาอธิ บายชื่ อเฉพาะนั้น ดังนั้นวิช าการสารวจและการทาแผนที่ จึงมี ผ ล
สาคัญต่อการพัฒนาการผลิตแผนที่ GIS อย่างมาก

2.2 การสารวจพิกดั เชิงภูมศิ าสตร์ (Global Positioning System)
การสารวจพิกดั เชิ งภูมิศาสตร์ (Global Positioning System)
[1] เป็ นระบบการค้นหาตาแหน่ งและนาทางด้วยดาวเที ยม โดยใช้คลื่ น
ความถี่สูง ความยาวคลื่นสั้นจึงมีความเที่ยงตรงสูง และมีดาวเทียม GPS ที่
โคจรอยูร่ อบโลก ทาให้สามารถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตาแหน่งพิกดั ภูมิศาสตร์
บนพื้นโลกได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ซึ่ งสามารถใช้บอกตาแหน่ งโดยอัตโนมัติ
ในระดับ ความถู ก ต้อ ง 10 - 20 เมตร เป็ นระบบที่ ต้อ งอาศัย สัญ ญาณ
ดาวเที ยม GPS ในการทราบถึ งค่ าพิ กดั บนพื้น ผิวโลกอย่างถู กต้อง ซึ่ ง
สามารถนามาเข้าสู่ ระบบ GIS ได้โดยตรง หรื ออาจจะนาระบบ GPS เข้า
มาประยุกต์ใช้กบั การสารวจและการทาแผนที่ หรื อการสารวจระยะไกล
ในการตรึ งหมุดหรื อตรึ งพิ กดั แผนที่ ภาพถ่ ายทางอากาศ หรื อภาพถ่ าย
ดาวเทียม เพื่อนาไปเป็ นข้อมูลนาเข้าในระบบ GIS

2.3 การเชื่อมโยงระหว่ างข้ อมูล (Linking a database to the map)
การเชื่ อมโยงระหว่างข้อมูล (linking a database to the map)
[2] จากที่ ก ล่ า วว่า ข้อ มู ล มี 2 ประเภท คื อ ข้อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ แ ละข้อ มู ล
คุณลักษณะ สามารถจะเชื่อมโยงข้อมูล 2 ประเภทนี้ เข้าด้วยกันได้ เช่น จะ
สามารถรู้ ได้จากข้อมู ล คุ ณลัก ษณะว่าอุป กรณ์ ที่อยู่บ นทางพิ เศษ ติ ด ตั้ง
เมื่อไหร่ ซ่ อมบารุ งอะไรไปแล้วบ้าง ครบกาหนดที่ จะทดแทนเมื่ อไหร่
และข้อมูลอื่น ๆ อีกมากมายขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลคุณลักษณะที่เราต้องการใส่
เข้าไป ซึ่งในการจัดทาฐานข้อมูลนี้ ขอ้ มูลคุณลักษณะทั้งหมดจะแปลงได้
จากแบบสารวจรายละเอี ยดของอุ ป กรณ์ อาคารและสิ่ งก่ อสร้ า ง หรื อ
ฐานข้อมูลอุปกรณ์ที่มีอยู่

2.4 แอปพลิเคชัน Theodolite
แอปพลิ เคชัน Theodolite [3] เป็ นแอปพลิเคชันสาหรับการ
มองภาพของกล้องถ่ายรู ปแบบหลาย ๆ ฟั งก์ชนั ที่รวมเข็มทิศ, เครื่ องวัด
การเอียงของวัตถุแบบ 2 แกน, เครื่ องหารระยะ, เครื่ องมือบอกพิกดั , แผน
ที่ , เครื่ องค านวณระบบนาทาง และกล้องถ่ ายภาพหรื อภาพยนตร์ ทาง
ภูมิศาสตร์ ในแอปพลิเคชันเดียว อีกทั้งแอปพลิเคชัน Theodolite สามารถ
แชร์ เครื่ องหมายและตาแหน่ งบนแผนที่ กบั ผูใ้ ช้อื่น ๆ ผ่านข้อความหรื อ
อีเมล์ได้ นอกจากนี้ แอปพลิ เคชัน Theodolite สามารถระบุตาแหน่ งใน
ระบบพิกดั ทางทหาร (Military Grid Reference System : MGRS), ระบบ
พิกดั กริ ดแบบยูทีเอ็ม (Universal Transverse Mercator: UTM) และวิธีการ
อ้างอิ งบอกต าแหน่ งเป็ นค่ าระยะเชิ ง มุ ม ของละติ จู ด (Latitude) และ
ลองจิจูด (Longitude) เป็ นต้น

2.5 โปรแกรม ArcGIS
โปรแกรม ArcGIS [4] เป็ นชุดโปรแกรมประยุกต์ของระบบ
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ชุ ด โปรแกรมหนึ่ ง ซึ่ ง ใช้ใ นการจัด การข้อ มู ล
ภูมิสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งาน การจัดทาข้อมูล
ในรู ปแบบภูมิสารสนเทศ (ฐานข้อมูลที่ มีค่าพิกดั ละติ จูด ลองติ จูด หรื อ
ข้อมูล UTM ) และจัดทาแผนที่ ข องหน่ วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครั ฐ และ
เอกชน

2.6 ระบบพิ กั ด กริ ด แบบยู ที เ อ็ ม (Universal Transverse
Mercator: UTM)
ระบบพิกดั กริ ดแบบยูทีเอ็ม [5] เป็ นระบบที่ปรับมาจากระบบ
เส้นโครงแผนที่แบบทรานส-เวิร์สเมอร์ เคเตอร์ เพื่อเป็ นการรักษารู ปร่ าง
โดยใช้ทรงกระบอกตัดลู กโลกระหว่างละติจูด 84 องศาเหนื อ - 80 องศาใต้
ระบบพิ ก ัด ยูที เ อ็ม ใช้ห น่ วยระยะทางเป็ นเมตร โดยในแต่ ล ะโซนเส้ น
เมริ เดี ยนกลางตัดกับเส้นระนาบศูนย์สูตรเป็ นมุมฉาก ณ จุดตัดนี้ เรี ยกว่า
จุดกาเนิ ดโซน ของระบบพิ กดั ยูที เอ็ม ทิ ศทางที่ ข นานกับแนวเมริ เดี ยน
กลาง และชี้ ข้ ึนไปทางเหนื อ เรี ยกว่า ทิศเหนื อกริ ด มี การกาหนดค่าพิกดั
ตะวันออกให้เส้นเมริ เดียนกลางเป็ น 500,000 เมตร (Easting 500,000 m.)
ห่ างจากจุดกาเนิ ดสมมติ (False origin) และกาหนดให้พิกดั เหนื อสาหรับ
เส้นระนาบศูนย์สูตรไว้เ ป็ น 2 กรณี สาหรั บซี ก โลกเหนื อให้มีค่าเป็ น 0
เมตร (Northing 0 m.) ห่ างจากเส้นระนาบศูนย์สูตร ส่ วนบริ เวณใต้เส้น
ระนาบศูนย์สูตรมี ค่าเป็ น 10,000,000 เมตร (Northing 10,000,000 m.)
ห่างจากจุดกาเนิ ดสมมติ ดังนั้นจุดศูนย์กาเนิ ดโซนของระบบพิกดั ยูทีเอ็ม
จึงมีค่าพิกดั เป็ น E 500,000 m ; N 0 m สาหรับการใช้งานในซี กโลกเหนื อ
และ E 500,000 m.; N 10,000,000 m.
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3. ขั้นตอนการดาเนินการ
3.1 ออกแบบการท างานของการพัฒนาระบบระบุ ตาแหน่ ง
อุปกรณ์ บนทางพิเศษโดยใช้ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ มอื ถือ

คานวณและวิเ คราะห์ ผล ซึ่ งมี ผงั งาน (Flowchart) แสดงขั้น ตอนการ
ทางาน ดังรู ปที่ 2 และตัวอย่างข้อมูลตาแหน่งที่ได้จาก Email ดังรู ปที่ 3

การท างานของการพัฒ นาระบบระบุ ต าแหน่ งอุ ป กรณ์ บ น
ทางพิเศษโดยใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถื อ โดยเริ่ มต้นจากการนา
ข้อมูลตาแหน่งของอุปกรณ์ในแต่ละจุดจากแอปพลิเคชัน Theodolite และ
เครื่ องวัดระยะอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (Electronics Distance Measurement :
EDM) แบบเลเซอร์ ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ได้จากการส่ งข้อมูลผ่าน Email บน
แอปพลิ เคชัน Theodolite มาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ภาษา PHP ซึ่ งเป็ น
ภาษาคอมพิวเตอร์ ในลักษณะ Server Side Script และเป็ น Open Source
ที่สามารถทางานกับฐานข้อมูลได้ เพื่อเก็บข้อมูลตาแหน่งของอุปกรณ์ใน
รู ปแบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Database) และ
แสดงผลข้อมูลตาแหน่งของอุปกรณ์ผา่ นโปรแกรม ArcGIS ดังรู ปที่ 1
รู ปที่ 2 ผังงานการพัฒนาระบบระบุตาแหน่งอุปกรณ์ของทางพิเศษ
โดยใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

รู ปที่ 1 การทางานของการพัฒนาระบบระบุตาแหน่งอุปกรณ์ของทาง
พิเศษโดยใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

3.2 Algorithm สาหรับการพัฒนาระบบระบุตาแหน่ งอุปกรณ์
ของทางพิเศษโดยใช้ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ มอื ถือ
จากการออกแบบการท างานของการพัฒ นาระบบระบุ
ตาแหน่งอุปกรณ์บนทางพิเศษโดยใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ จะ
เห็นได้วา่ ข้อมูลตาแหน่งอุปกรณ์จากการส่ งข้อมูลผ่าน Email เป็ นข้อมูล
จากต าแหน่ ง ของจุ ด ที่ ถ่ า ยภาพ ซึ่ งไม่ ใ ช่ ต าแหน่ ง ของอุ ป กรณ์ จึ ง
จาเป็ นต้องหาตาแหน่งของอุปกรณ์ เพื่อเก็บข้อมูลในรู ปแบบฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Database) โดยนาข้อมูลตาแหน่ งจาก
Email มาคานวณหาตาแหน่ งของอุปกรณ์ โดยใช้ภาษา PHP ในการ

รู ปที่ 3 ตัวอย่างข้อมูลตาแหน่งที่ได้จาก Email

4. ผลการดาเนินการ
จากการเก็บข้อมูลอุปกรณ์ดว้ ยแอปพลิเคชัน Theodolite และวัด
ระยะของอุปกรณ์จากจุดสารวจโดยใช้เครื่ องวัดระยะอิเล็กทรอนิ กส์ แบบ
เลเซอร์ แ ล้วส่ งข้อมู ลผ่านอี เมล์ เข้ากระบวนการแปลงข้อมู ลในข้างต้น
แล้ว (รู ปที่ 3) ทาให้ได้ขอ้ มูล อุปกรณ์ตามตารางที่ 1 และรู ปภาพของ
อุปกรณ์ จากแอปพลิ เคชัน Theodolite ดังรู ปที่ 4 แล้วน าข้อมู ล เข้าสู่
โปรแกรม ArcGIS ตามค่า x, y ที่ได้ (ค่า N2, E2) เมื่อข้อมูลอุปกรณ์อยู่
ณ ตาแหน่ งจริ งบนทางพิเศษ พร้ อมด้วยข้อมูลรายละเอี ยดของอุปกรณ์
(Attribute Data) แล้ว ก าหนดให้ ข ้อ มู ล ต าแหน่ งเชื่ อมโยงกับ ข้อ มู ล
รู ปภาพของอุปกรณ์โดยการใช้เครื่ องมือ Hyperlink ในโปรแกรม ArcGIS
เชื่ อมโยงข้อมูลรู ปภาพไปยังที่ เก็บไฟล์ภาพของอุปกรณ์ซ่ ึ งได้ผลข้อมูล
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การระบุตาแหน่ งของอุป กรณ์ ด ังรู ป ที่ 5 และได้ข ้อมูล รายละเอียดของ
อุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มโยงกับ ข้อ มู ล รู ป ภาพ ดัง รู ป ที่ 6 และเมื่ อ มี ก ารส ารวจ
อุปกรณ์ บ นทางพิเ ศษเพิ่ม เติ ม เข้า มาข้อมู ล อุ ป กรณ์ ก็ จะถู ก จัด เก็ บ เป็ น
ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่นเดียวกัน

5. บทสรุป
การใช้โทรศัพท์มือถื อถ่ายภาพจะได้ตาแหน่ ง GPS ของกล้อง
ไม่ใช่ตาแหน่งของอุปกรณ์ จึงได้ใช้แอปพลิเคชัน “Theodolite” ควบคู่กบั
เครื่ อ งวัดระยะอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (Electronics Distance Measurement:
EDM) แบบเลเซอร์ ทาให้ ได้ข ้อมู ล ตาแหน่ ง GPS ของถ่ ายภาพและ
ระยะทางถึ งอุปกรณ์ ข้อมูลถู กส่ งทางอี เมล์จากแอพพลิ เคชัน่ เพื่อนาเข้า
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Database) ซึ่ งพัฒนาบน
ArcGIS Platform ในการนี้ จึงได้พฒั นา PHP Script เพื่ออ่านข้อมูลจาก
อีเมล์และบรรจุ ตาแหน่ งของอุ ปกรณ์ ล งในฐานข้อมูล แบบกึ่ งอัตโนมัติ
พบว่าสามารถทางานได้สาเร็ จลุล่วง ดังนั้นการสารวจอุปกรณ์จานวนมาก
สามารถทาได้รวดเร็ วและสะดวกมากยิง่ ขึ้น

6. กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 4 ตัวอย่างรู ปภาพของอุปกรณ์จากแอปพลิเคชัน Theodolite
ตารางที่ 1 ตัวอย่างข้อมูลตาแหน่งของอุปกรณ์
NO

E1

N1

Z1

Az

Ze

Distance

E2

N2

Z2

1

674719

1511965

30

203

3.5

9.414

674715

1511956

30.575

2

674943

1511925

35

242

8.1

7.112

674937

1511922

36.002

3

675288

1511851

34

254

12.2

12.77

675276

1511847

36.699

4

675483

1511826

35

218

-7.1

3.263

675481

1511823

34.597

5

675508

1511811

35

268

9.3

9.296

675499

1511811

36.502

งานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จลุ ล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่ วยเหลื อจาก
พนักงานในสังกัดกองวิจยั และพัฒนา และเจ้าหน้าที่ การทางพิเศษแห่ ง
ประเทศไทยทุกท่านที่ให้ขอ้ มูลและสนับสนุ นในงานต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
ผูว้ ิจยั จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี
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การปรับปรุ งความแม่ นยาของระบบแสดงตาแหน่ งสาหรั บ Mobile Application บนทางพิเศษ
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บทคัดย่ อ
ระบบทางพิเศษของการทางพิเศษแห่ งประเทศไทยแบ่ งเป็ น 7
สายทาง แต่ละสายทางจะมีศูนย์ควบคุม (Central Control Building: CCB) ทา
หน้าที่อานวยการจราจรรวมถึ งรับแจ้งเหตุฉุกเฉิ นต่าง ๆ ซึ่ งแต่ละ CCB มี
หมายเลขโทรศัพท์สายตรงเพื่อรับแจ้งเหตุหรื อขอความช่ วยเหลื อในกรณี
ต่าง ๆ ต่อมาได้มีการทา Mobile Application “EXAT Traffic” เพื่อให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับทางพิเศษและสามารถโทรแจ้งเหตุได้ดว้ ย ใน Application มี ระบบ
การแสดงตาแหน่งของโทรศัพท์ (Location Based System) จะทาการระบุ
ตาแหน่ งของโทรศัพท์ว่าอยูบ่ นทางพิเศษสายใด ผูใ้ ช้สามารถโทรเข้า CCB
ที่ ดู แลพื้ นที่ น้ ันได้โดยตรงโดยที่ ไม่ จ าเป็ นต้องทราบหมายเลข และไม่
จาเป็ นต้องทราบว่าอยู่บนทางพิเศษสายทางใด การระบุตาแหน่ งใช้วิธีการ
สร้างพื้นที่ตรวจจับ (Detection Zone) ขนาดประมาณ 118 x 118 ตารางเมตร
รอบตาแหน่งโทรศัพท์เทียบกับพิกดั อ้างอิงของทางพิเศษ แต่พิกดั อ้างอิ งมี
ระยะห่ างไม่เท่ากัน บางจุดห่ างกันกว่า 100 เมตร แต่ทางพิเศษมีความกว้าง
เพียง 14 เมตร จึงทาให้เกิ ดความคลาดเคลื่ อนในการระบุตาแหน่ งโทรศัพท์
ว่า อยู่บนทางพิ เศษหรื อไม่ เพราะจุ ดพิ ก ัดอ้างอิ งของทางพิ เศษห่ างมาก
เกินไป จึงได้พฒั นา Algorithm ทาการสร้ างพิกดั ทางพิเศษ (เพิ่มเติม) ขึ้นมา
ในระบบด้วยวิธี Linear Iteration จากพิกดั ทางพิเศษเดิ มที่มีอยู่ จากเดิมที่เคย
ห่ างกันกว่า 100 เมตร ให้ลดลงเหลื อไม่เกิ น 8 เมตร ด้วยวิธีน้ ี ทาให้สามารถ
ลดขนาด Detection Zone ลงเหลื อเพียง 8 x 8 ตารางเมตรซึ่ งทาให้การ
ตรวจสอบตาแหน่งบนทางพิเศษ มีความแม่นยาขึ้นเป็ นอย่างมาก
คาสาคัญ: ระบบแสดงตาแหน่ งพิกดั โลก, แอพพลิ เคชัน่ โทรศัพท์มือถื อ,
ทางพิเศษ

Abstract
Expressway network is divided into 7 sections. Each section has its own
Central Control Building (CCB) to monitor, traffic control and recues.
Each CCB has a phone line which can contact to the officer directly.
Later on the mobile application “EXAT Traffic” was launched. Traffic
condition and information is reported. Function for “Emergency Call” is

provided as well. The application localizes the phone position using
Location Based System to determine section of expressway. The phone
can call to specific CCB without neither telephone number nor
expressway section. Location based system create 118 x 118 sq.m
detection zone around the phone location then compare to expressway
reference location. Distance between each reference points of
expressway is varies. Some is beyond 100 m while the roadway width is
only 14 m. Phone position is beyond expressway boundary. Thus,
virtual reference points have been created using linear iteration method.
The virtual points are created until distance between them is less than 8
m. By this algorithm, the detection zone area is reduced to 8 x 8 sq.m.
Location based accuracy is much improved.
Keyword: Global Positioning System, Mobile Application, Expressway

1. บทนา
ระบบทางพิเศษของการทางพิเศษแห่ งประเทศไทยแบ่งเป็ น 7
สายทาง แต่ ล ะสายทางจะมี ศู น ย์ควบคุ ม (Central Control Building:
CCB) ทาหน้าที่อานวยการจราจรรวมถึ งรั บแจ้งเหตุฉุกเฉิ นต่าง ๆ ซึ่ งแต่
ละ CCB มี ห มายเลขโทรศัพท์ส ายตรงเพื่ อรั บแจ้งเหตุห รื อขอความ
ช่วยเหลื อในกรณี ต่าง ๆ ต่อมาได้มีการทา Mobile Application “EXAT
Traffic” [1] เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับทางพิเศษและสามารถโทรแจ้งเหตุได้
ด้วย ใน Application มีระบบการแสดงตาแหน่ งของโทรศัพท์ (Location
Based System) [2] จะทาการระบุตาแหน่ งของโทรศัพท์ว่าอยู่บนทาง
พิเศษสายใด ผูใ้ ช้สามารถโทรเข้า CCB ที่ดูแลพื้นที่น้ นั ได้โดยตรงโดยที่
ไม่จาเป็ นต้องทราบหมายเลข และไม่จาเป็ นต้องทราบว่าอยูบ่ นทางพิเศษ
สายทางใด หากแต่ ใ นการพัฒนาระบบการแสดงตาแหน่ งเดิ มนั้น ยังมี
ขอบเขตการค้นหาที่ ก ว้างเกิ นไปอันเนื่ องมาจากพิกดั อ้างอิ งนั้นยังคงมี
ความไม่ละเอี ยดเพี ยงพอ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งได้พฒั นาระบบเพื่อเพิ่มความ
แม่นยาในการค้นพิกดั ของผูใ้ ช้งานให้แม่นยามากยิง่ ขึ้น
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2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ค่ าพิกดั ภูมศิ าสตร์
การบอกตาแหน่ งจุ ด ต่าง ๆ บนพื้ น โลกจะยึด ตามพิ ก ัด ทรง
กลมของผิวโลกประกอบด้วยกันสองส่ วนคือค่าละติจูด (Latitude) และค่า
ลองจิจูด (Longitude) สามารถแสดงให้อยู่ในรู ปแบบของพิกดั แบบค่า
ตัวเลขทศนิยมและพิกดั แบบองศา-ลิปดา-พิลิปดา [3]
ข้อ มู ล ในฐานข้อ มู ล พิ ก ัด อ้า งอิ ง ทางพิ เ ศษคัด ลอกมาจาก
EXAT GIS Database เป็ นข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้วไม่ได้สารวจใหม่ เป็ นพิกดั
แบบเลขทศนิ ยม WGS84 Reference datum ซึ่ งมีการแบ่งข้อมูลออกเป็ น
แต่ละสายทางสามารถนาค่าพิกดั ออกมาใช้งานได้ทนั ที พิกดั ทางพิเศษใช้
วิธีขบั รถสารวจและบันทึกข้อมูลด้วย GPS tracker แต่ด้วยความเร็ วไม่
คงที่จึงทาให้ระยะห่างระหว่างแต่ละจุดไม่เท่ากัน

2.2 EXAT Traffic Application
เป็ น Application ที่ให้ขอ้ มูลสภาพการจราจรบนทางพิเศษ ใน
รู ป แบบของเส้ น สี มี ภ าพจากกล้อ ง CCTV ที่ ใ ช้ต รวจสอบสภาพ
การจราจรได้ มีฟังก์ชน่ั Emergency Call ที่สามารถโทรเข้า CCB ที่ดูแล
พื้ น ที่ น้ ั นได้ โ ดยตรงโดยที่ ไ ม่ จ าเป็ นต้ อ งทราบหมายเลข และไม่
จาเป็ นต้อ งทราบว่าอยู่บ นทางพิ เ ศษสายทางใด เป็ น Application ที่
ให้ บ ริ การโดยไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย ไม่ ต้อ งลงทะเบี ย น ใช้ ไ ด้ท้ ัง ในระบบ
Android และ iOS มีการพัฒนา Application ในรู ปแบบ Native App โดย
ในส่ วนของ Android นั้นได้ใช้ภาษา Java พัฒนาบนโปรแกรม Android
Studio และในส่ วนของ iOS นั้น ได้ใ ช้ ภาษา Object C พัฒนาบน
โปรแกรม Xcode 9 และได้พฒั นาให้รองรับการทางานแบบ 64- bit ได้

2.3 การหาตาแหน่ งของโทรศัพท์ มอื ถือบนทางพิเศษ
Location Based System การหาตาแหน่ งของโทรศัพท์มือถื อ
บนทางทางพิเศษนั้นสามารถทาได้โดยเริ่ มจากการเก็บค่า Latitude และ
ค่ า Longitude จากโทรศัพ ท์มือถื อ ที่ เ ปิ ดใช้งาน Application EXAT
Traffic จากนั้นนาค่าพิก ัดที่ ได้ม าเข้ากระบวนการสร้ างพื้น ที่ ตรวจจับ
(Detector Zone) ที่มีขนาดประมาณ 118 x 118 ตารางเมตร เมื่อ Detector
Zone ซ้อนทับกับพิก ัดภู มิศ าสตร์ ข องทางพิ เ ศษบริ เ วณใดก็ จะสามารถ
บอกได้วา่ ตาแหน่งของโทรศัพท์มือถือนั้นอยูบ่ นสายทางใด

2.5 การหาค่ าเฉลีย่ เลขคณิต
ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) คือการหารผลรวม
ทั้งหมดของข้อมูลทั้งหมดด้วยจานวนข้อมูลทั้งหมด การหาค่าเฉลี่ ยเลข
คณิ ตสามารถหาได้ 2 วิธีคือ ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ตแบบไม่ได้แจกแจงความถี่
และแบบข้อมูลที่แจกแจงความถี่ [5]
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ตด้วยวิธีแรก
คือไม่มีการแจกแจงความถี่ ดังสมการ
̅

∑

2.6 การหาระยะห่ างจุดสองจุด
ในการบอกระยะห่ างระหว่างจุด 2 จุดในระบบพิกดั ภูมิศาสตร์
คานวณได้จากค่ าพิกดั ละติ จูด พิ กัดลองจิ จูด และค่ าการเปลี่ ยนแปลง
ระยะทางของของเส้นละติ จูด ตามสมการ
d  ( X 2  a2  X 1  a1 ) 2  (Y2  b2  Y1  b1 ) 2 (2)

X1 = ค่าพิกดั ละติจูดเริ่ มต้น
Y1 = ค่าพิกดั ลองจิจูดเริ่ มต้น
X2 = ค่าพิกดั ละติจูดสิ้ นสุ ด
Y2 = ค่าพิกดั ลองจิจูดสิ้ นสุ ด
a1 = ค่าการเปลี่ยนระยะทางของเส้นละติจูดเริ่ มต้น
a2 = ค่าการเปลี่ยนระยะทางของเส้นละติจูดสิ้ นสุ ด
b1 = ค่าการเปลี่ยนระยะทางของเส้นลองจิจูดเริ่ มต้น
b2 = ค่าการเปลี่ยนระยะทางของเส้นลองจิจูดสิ้นสุ ด

3. ขั้นตอนการดาเนินการ
3.1 การวิเคราะห์ ปัญหาความไม่ แม่ นยา

2.4 SQL Server with PHP
SQL Server เป็ นรู ปแบบของฐานข้อมูลประเภทหนึ่ งโดยจะมี
การเก็บข้อมูลแบบ Relational Database เป็ นโปรแกรมจัดการข้อมูลที่มี
ประสิ ทธิ ภาพทั้งยังสามารถรองรับการพัฒนาระบบผ่านทาง PHP ด้วย
การทางานผ่านทาง ODBC Driver ที่สามารถเพิ่ม อ่าน แก้ไข ได้อย่าง
สะดวก [4]

(1)

รูปที่ 1 พื้นที่ตรวจจับ Detection Zone
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จากระบบการหาตาแหน่ งของโทรศัพท์มือถื อบนทางพิเศษที่มีอยูเ่ ดิ มนั้น
มีการกาหนดพื้นที่เพื่อเปรี ยบเทียบพิกดั ซึ่ งพื้นที่ที่นามาเปรี ยบเทียบพิกดั
นั้นมีขนาดประมาณ 118 x 118 ตารางเมตร ดังรู ปที่ 1 แต่ทว่าทางพิเศษที่
มีอยูน่ ้ นั มีความกว้างประมาณ 14 เมตร เพราะฉะนั้นหากพื้นที่เทียบเคียงมี
ความกว้างเกิ น กว่า ขนาดความกว้างของทางพิ เ ศษอาจจะมี โ อกาสท า
ให้ผลลัพธ์การเทียบเคียงผิดพลาดได้ เช่ น ผูท้ ี่ใช้งานในบริ เวณใกล้เคียง
แต่ไม่ได้อยู่บนทางพิเศษเมื่อระบบทาการเทียบเคียงเสร็ จระบบจะตอบ
กลับเป็ นชื่อทางด่วนซึ่ งเป็ นผลลัพธ์ที่ผิดพลาด ดังรู ปที่ 2

̅

(4)

เมื่ อ ได้ ค่ า พิ ก ัด ละติ จู ด และพิ ก ัด ลองจิ จู ด ใหม่ จ ากการหา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตแล้วทดลองแสดงผลบนแผนที่พบว่ามีการแสดงจุดพิกดั
ใหม่ในกึ่งกลางระหว่างจุดพิกดั ที่ 1 และพิกดั ที่ 2 พอดี

3.4 กระบวนการเพิม่ ความละเอียดของข้ อมูล
จากหัวข้อที่ แ ล้วพบว่าการเพิ่มความละเอี ยดของข้อมูล ด้วย
การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตเป็ นวิธีการที่มีความเป็ นไปได้ดงั นั้นผูว้ ิจยั จึงมีการ
กระทากับข้อมูลทั้งหมดของทางพิเศษด้วยกระบวนการทางคอมพิวเตอร์
โดยมีกระบวนการ (Algorithm) ดังรู ปที่ 3

รูปที่ 2 ตาแหน่งโทรศัพท์นอกทางพิเศษ

3.2 วิเคราะห์ ข้อมูลจุดพิกดั สาหรับการเทียบเคียง
เนื่ อ งจากในระบบการการพัฒ นาการแสดงต าแหน่ ง ของ
โทรศัพท์มือถือสาหรับ Mobile Application บนทางพิเศษมีการเตรี ยม
ข้อมูลจุกพิกดั ไว้ในฐานข้อมูลเรี ยบร้ อยแล้วหากแต่เมื่ อมาพิจารณาดูถึง
ความละเอี ย ดของข้อ มู ล พบว่า ยัง มี บ างบริ เ วณมี จุ ด พิ ก ัด เที ย บเคี ย งมี
ระยะห่ างมาก เป็ นสาเหตุที่ทาให้ ตอ้ งสร้ างพื้นที่ตรวจจับกว้างถึ ง 118
เมตร เพื่อให้ครอบคลุมจุดอ้างอิงได้
ดังนั้นหากจะทาให้ระบบการหาตาแหน่ งของโทรศัพท์มือถื อ
มีค วามแม่น ยามากยิ่ง ขึ้ น และจากัด พื้ น ที่ ตรวจจับให้มีข นาดแคบลง
(น้อยกว่า 14 เมตร) ได้จาเป็ นต้องสร้างจุดอ้างอิงให้มีความละเอียดมาก
ยิง่ ขึ้น

3.3 วิธีการเพิม่ ความละเอียดของข้ อมูล
สาหรับการเพิ่มความละเอียดของข้อมูลนั้นสามารถทาได้โดย
ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของพิกดั ละติจูดสองค่า ดังสมการที่ 3
̅
หาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของค่าพิกดั ลองจิจูดสองค่า ดังสมการที่ 4

(3)

รูปที่ 3 กระบวนการเพิ่มความละเอียดของจุดเทียบเคียง

4. ผลการดาเนินการ
4.1 ผลการเพิม่ ความละเอียดจุดพิกดั เทียบเคียง
จากการออกแบบกระบวนการที่ ผ่านมาผูว้ ิจยั ได้ทาการสร้ าง
Algorithm ด้วยภาษา PHP และเมื่ อเสร็ จสิ้ นกระบวนการจะได้ผลลัพธ์
ของจุดพิกดั เทียบเคียงเพิ่มความละเอียดมากยิ่งขึ้นโดยระยะห่ างแต่ละจุด
ไม่ เ กิ น 8 เมตร จะเห็ น ได้ถึ ง ความแตกต่ า งของจุ ด พิ ก ัด เที ย บเคี ย ง
เดิ ม ดัง รู ป ที่ 4 และจุ ด พิ ก ัด เที ย บเคี ย งใหม่ ที่ มี ค วามละเอี ย ดขึ้ น อย่า ง
เห็ นได้ชัด ดังรู ปที่ 5
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เมื่ อผ่านกระบวนการเพิ่มความแม่น ยาของระบบการค้นหา
ตาแหน่ งพบว่าการค้นหามี ความแม่นยาและละเอียดมากยิ่งขึ้ นโดยพิกดั
โทรศัพท์มือถื อที่ใ ช้ทดสอบคื อ ละติจูดที่ “13.895051” และลองจิจูดที่
“100.664241”

รู ปที่ 4 จุดพิกดั เทียบเคียงเดิม

รู ปที่ 7 การระบุตาแหน่งทางพิเศษที่แม่นยาขึ้น

5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ

รู ปที่ 5 จุดพิกดั เทียบเคียงใหม่

4.2 ผลการระบุตาแหน่ งทางพิเศษ
ระบบการหาตาแหน่งโทรศัพท์มือถื อบนทางพิเศษเดิ มนั้นมี
ขนาดพื้นที่เทียบเคียงที่กว้างทาให้ผลลัพธ์การค้นหานั้นคลาดเคลื่อน ดัง
รู ปที่ 5 แสดงการค้นหาชื่ อทางด่วนด้วยพิกดั ละติจูดที่ “13.895697” และ
ลองจิจูดที่ “100.663927” ซึ่ งเป็ นตาแหน่งที่ อยูน่ อกทางพิเศษแต่ระบบก็
ยังแจ้งชื่อทางพิเศษออกมา

การปรั บ ปรุ งความแม่น ยาด้วยการสร้ างจุดอ้างอิ งทางพิเ ศษ
เพิ่ ม เติ ม ของระบบแสดงตาแหน่ ง ส าหรั บ Mobile Application นั้น
สามารถเพิ่ม ความแม่ นยาได้เ ป็ นอย่างมาก ในชั้น นี้ ได้น าไปใช้ใ นทาง
พิเศษฉลองรัช และจะขยายผลไปใช้ในทางพิเศษสายอื่นๆ ต่อไป
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บทคัดย่ อ
การพัฒ นาแบบจ าลองระบบรดน้ าด้ ว ยแอปพลิ เ คชั น มี
วัตถุประสงค์ในการจัดทา ขึ้นเพื่อเป็ นการใช้แอปพิเคชันในการใช้งาน
ด้านเกษตรกรรม เพื่อช่ วยลดภาระของชาวเกษตรกรที่ ปลู กพืชผัก ช่ วย
ประหยัดระยะเวลาในการดู แ ล และยังช่ วยให้ส ะดวกสบายในการท า
เกษตรกรรมมากขึ้นจากเดิ ม การพัฒนาแบบจาลองระบบรดน้ าด้วยแอป
พลิเคชัน มีหลักการทางานแอปพลิ เคชันหลัก ๆ อยู่ 2 ระบบ คือ ระบบที่
1 ระบบควบคุมแบบกาหนดเอง แบบที่ 2 ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ
โดยการตั้งเวลาการทางานของระบบแอปพลิ เคชันให้ทางานตามเวลาที่
ก าหนด จากการทดลองการพัฒ นาแบบจ าลองระบบรดน้ าด้ ว ย
แอปพลิเคชัน ผูจ้ ดั ทาได้ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบ โดยได้แบ่งการ
ทดลองเป็ น 3 ส่ วนคือ ส่ วนที่ 1 การทดลอง ปิ ดน้ า-เปิ ดน้ า ของตัวเครื่ อง
ส่ วนที่ 2 การทดลอง ปิ ดน้ า-เปิ ดน้ า จากระดับเซ็นเซอร์ วดั ความชื้ นในดิ น
ที่ ก าหนด ส่ วนที่ 3 การทดลองการวัด ความชื้ น ของดิ น ในแต่ ล ะพื้ น ที่
เพาะปลูก จากผลการทดลองทั้ง 3 ส่ วน พบว่า การทดลองส่ วนที่ 1 การ
ปิ ดน้ า-เปิ ดน้ า ของตัวเครื่ องได้ทาการทดลอง จานวน 10 ครั้ง พบว่าการ
ทางานมีความถูกต้องคิดเป็ นร้อยละ 90 การทดลองส่ วนที่ 2 การทดลอง
ปิ ดน้ า -เปิ ดน้ า จากระดับ ของเซ็ น เซอร์ ว ดั ความชื้ น ในดิ น ที่ ได้ท าการ
ทดลองจานวน 10 ครั้ง พบค่าความถูกต้องคิดเป็ นร้อยละ 70 และส่ วนที่ 3
การทดลองวัดความชื้ น ของดิ นในแต่ละพื้นที่ เพาะปลู ก ผลการทดลอง
พบค่าความถูกต้องคิดเป็ นร้อยละ 100
คาสาคัญ: ระบบรดน้ าอัตโนมัติ, แอปพลิเคชัน, เซ็นเซอร์ วดั ความชื้ น
ในดิน, อาดุยโน่, โมดูล ESP-8266

Abstract
A development of automatic watering system model by
using application aims to apply the application for agriculture which
supports farmers for planting, and reducing time. Moreover, it is
convenient better than before. The application has 2 main systems

which are a control system by fixing, and an automatic system by
setting time. The empirical studied is divided into 3 parts which are
close-open valve testing, close-open valve depending on humidity
sensor, and humidity measuring on a planting area. The empirical
results from 3 parts show that the close-open valve testing 10 times on
the first part has an accuracy 90%. The close-open valve depending on
humidity sensor 10 times on the second part has 70% accuracy. The last
one is the humidity measuring on a planting area which has 100%
accuracy.
Keywords: Automatic watering system, Application, Humidity sensor,
Arduino, Module ESP-8266

1. บทนา
เพื่อให้ท รั พยากรน้ ามี ความสาคัญมากยิ่งขึ้ น เราจึ งควรใส่ ใ จ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ าให้เหมาะสม คณะผูจ้ ดั ทาจึงต้องการควบคุม
บริ หารจัดการทรัพยากรน้ าให้เพียงพอกับความต้องการของสิ่ งมีชีวิต เช่ น
ต้นไม้หรื อพืชผักต่าง ๆ จึงได้ทาการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเจริ ญเติบโต
ของพืชว่ามีความต้องการน้ ามากน้อยเพียงใดในการเจริ ญเติบโต รวมถึ ง
ประเภทของดินที่ทาการปลูกว่ามีการเก็บกักน้ าแบบใด หรื อดินที่ใช้ปลูก
นั้น เป็ นดินประเภทใด เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาแบบจาลองระบบรดน้ า
ในพืช ซึ่ งพืชล้วนต้องการน้ าเป็ นปั จจัยหลักในการเจริ ญเติบโต หากพื ช
ได้รับน้ ามากหรื อน้อยเกิ นไปอาจทาให้พืชนั้นไม่เจริ ญเติบโตและตายได้
ปั จจัยที่จะนามาเป็ นเงื่อนไขในการรดน้ าพืชในที่น้ ี คือความชื้ นในดิ น การ
ประยุกต์ใช้การควบคุ มระบบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยนามาเป็ น
ตัวกลางที่จะช่วยประมวลผล ให้มีการรดน้ าพืชโดยพิจารณาจากเซนเซอร์
วัดความชื้นในดิน ที่คอยทาหน้าที่ตรวจจับหรื ออ่านค่าความชื้ นที่มีอยูใ่ น
ดินขณะนั้น และเมื่อค่าความชื้ นในดินลดน้อยลงถึงเกณฑ์ที่เราได้ทาการ
กาหนดไว้จะทาให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) สั่งงานผ่าน
ตัวรี เลย์ (Relay) ให้ตวั โซลินอยด์ วาล์ว (Solenoid Valve) ทางานเพื่อสั่ง
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จ่ายน้ าไปทาการรดพืช และเมื่อทาการสั่งจ่ายน้ าได้ถึงตามปริ มาณที่ได้ต้ งั
ค่าไว้แล้ว ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) จะสั่งการให้หยุดจ่าย
น้ าทันที ระบบการจัดการน้ านี้ ช่วยให้ผใู้ ช้บริ หารการจัดการน้ าในแปลง
เกษตรให้มีความสะดวกในการดูแลจัดการ ในส่ วนเรื่ องของการรดน้ าผัก
ในแปลง และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการรดน้ าให้มากขึ้น เพื่อที่เกษตรกร
หรื อผูท้ ี่สนใจ จะได้มีเวลาที่เหลื อนี้ ไปทากิจกรรมอย่างอื่นได้อีกด้วย จึง
เป็ นที่มาของโครงงานการพัฒนาแบบจาลองระบบรดน้ าอัตโนมัติด้วย
แอปพลิเคชัน

2. ทฤษฎีและหลักการทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การพัฒนาแบบจาลองระบบรดนา้ อัตโนมัติด้วยแอปพลิเคชัน
เนื่องจากทรัพยากรน้ าถือเป็ นทรัพยากรที่สาคัญสาหรับมนุ ษย์
เรา หรื อเป็ นปัจจัยหลักที่จาเป็ นสาหรับการดารงชี วิตคนเรา ซึ่ งถื อว่าขาด
ทรัพยากรน้ าไม่ได้เลยทั้งส่ วนที่ใช้ในการอุปโภค บริ โภค เพื่อให้สามารถ
ด ารงชี วิ ต อยู่ไ ด้ และใช้ ส าหรั บ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ทั้ง ในด้า นครั ว เรื อ น
อุตสาหกรรม และการเกษตรไม่ว่าจะเป็ นขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่ แม้
ทรัพยากรน้ าจะเป็ นทรัพยากรที่มีการหมุนเวียนได้ แต่ถา้ ไม่มีการบริ หาร
จัดการน้ าอย่างเหมาะสมก็อาจจะส่ งผลให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการได้
และปั จ จุ บ ัน จึ ง มี แ นวคิ ด ในการบริ หารจัด การทรั พ ยากรน้ า ที่ ใ ช้
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วย ในด้านการบริ หารจัดการผ่านทางเครื อข่าย
หรื อแอปพลิ เคชัน แล้วยังช่ วยให้เกิ ดความสะดวก และมี ประสิ ทธิ ภาพ
ในการจัดการน้ าเพิ่มมากขึ้น
2.2 เซนเซอร์ วดั ความชื้นในดินแท่ งอิเล็กโทรด
เซนเซอร์ วดั ความชื้ นในดิ นแท่งอิ เล็กโทรด (Soil Moisture
Sensor Module) ในส่ วนของเซนเซอร์ วดั ความชื้ นในดิ นแท่งอิเล็กโทรด
นี้ สามารถให้ค่าได้ 2 แบบอ่านค่าเป็ นแบบอนาล็อก (Analog) หมายถึ ง
อ่านค่าความชื้ น และให้ค่าตั้งแต่ 0 ถึ ง 1024 อ่านค่าเป็ นแบบดิ จิทลั โดย
เปรี ยบเทียบกับค่าที่ต้งั ไว้ ถ้ามากกว่าก็ให้ใช้ LOGIC HIGH ถ้าต่ากว่าก็ใช้
LOGIC LOW จากนั้นค่าที่ อ่านได้ก็จะเอาป้ อนให้กบั วงจรเปรี ยบเที ยบ
แรงดันไอซี เบอร์ LM393 (Dual Differ Entail Comparators) โดยตั้งค่าได้
จาก Variable Resistor ซึ่ งเป็ นการปรับค่าแรงดันที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบ
ในกรณี ที่ 1 อ่านค่าความต้านทานได้น้อยก็แปลว่ามีความชื้ นในดิ นมาก
หรื อดินชุ่มชื้นไม่ตอ้ งรดน้ า ส่ วนกรณี ที่ 2 อ่านค่าความต้านทานได้มากก็
แปลว่ามี ค วามชื้ นในดิ น น้ อย หรื อดิ น แห้ ง อาจจะต้องรดน้ า หลัก การ
ทางานหรื อการใช้งาน จะต้องเสี ยบแผ่น PCB สาหรั บวัดค่าลงไปที่ ดิน
เพื่ อ ให้ ว งจรแบ่ ง แรงดั น ท างานได้ ค รบวงจร จากนั้ นจึ ง ใช้ ว งจร
เปรี ยบเทียบแรงดันโดยใช้ ไอซี ออปแอมป์ เบอร์ LM393 เพื่อวัดแรงดัน
เปรี ยบเทียบกันระหว่างแรงดันที่วดั ได้จากความชื้ นในดิ นกับแรงดันที่วดั
ได้จากวงจรแบ่งแรงดันปรับค่า โดยใช้ตวั ต้านทานปรับค่าได้ (Trimpot)
ถ้าหากแรงดันที่วดั ได้จากความชื้ นของดินมีมากกว่าก็จะทาให้วงจรปล่อย

ลอจิก 1 ไปที่ขาดิจิทลั 0 (D0) แต่หากความชื้ นในดิ นมีน้อยลอจิก 0 แล้ว
จะถูกปล่อยไปที่ขาดิจิทลั 0 (D0) ขาอนาล็อก 0 (A0) เป็ นขาที่ต่อโดยตรง
กับวงจรที่ใช้วดั ความชื้ นในดิ น ซึ่ งให้ค่าแรงดันออกมา 5 โวลต์ โดยหาก
ความชื้ น ในดิ น มี ม าก แรงดัน ที่ ป ล่ อยออกไปก็ จะน้อยตามไปด้วย ใน
ลักษณะของการแปรผันกับการนาไปใช้งาน หากนาไปใช้งานด้านการวัด
ความชื้ น แบบละเอี ยดแนะนาให้ใ ช้งาน ขาอนาล็อก 0 (A0) ต่ อเข้ากับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อวัดค่าแรงดันที่ได้ซ่ ึงจะได้เอามาใช้เปรี ยบเทียบ
ค่าความชื้ นได้ หากมีความชื้ นน้อยแรงดันจะใกล้ 5V มาก หากความชื้ น
มากแรงดันก็จะลดต่าลง หากต้องการนาไปใช้ในโครงงานที่ไม่ตอ้ งใช้วดั
ละเอียด เช่ น โครงงานรดน้ าต้นไม้และ ใช้ควบคุมปั้ มน้ าให้รดน้ าต้นไม้
อัตโนมัติสามารถนาขาดิจิทลั 0 (D0) และเมื่อความชื้ นในดิ นมีมากพอจะ
ปล่ อยลอจิ ก 0 แล้วทรานซิ ส เตอร์ จะหยุด น ากระแส ท าให้ ป้ ั มน้ าหยุด
ปล่ อยน้ าในกรณี ที่อ่านค่าความต้านทานได้น้อย ก็แปลว่ามี ความชื้ นใน
ดิ นมาก หรื อดิ นชุ่ มชื้ นไม่ตอ้ งรดน้ า ในกรณี ที่อ่านค่าความต้านทานได้
มาก ก็แ ปลว่ามี ความชื้ นในดิ นน้อย หรื อดิ นแห้ งอาจจะต้องรดน้ า ใน
ส่ วนของ Soil Moisture Sensor module นี้ สามารถให้ค่าได้ 2 แบบอ่านค่า
เป็ นแบบ Analog หมายถึ งอ่านค่าความชื่ น และให้ค่าตั้งแต่ 0 ถึ ง 1024
อ่านค่าเป็ นแบบ Digital โดยเปรี ยบเทียบกับค่าที่ต้ งั ไว้ จากนั้นค่าที่อ่านได้
ก็จะเอาป้ อนให้กบั วงจรเปรี ยบเทียบแรงดัน IC LM393 โดยตั้งค่าได้จาก
Variable Resistor ซึ่งเป็ นการปรับค่าแรงดันที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบ [1]
2.3 โซลินอยด์วาล์ว
โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) เป็ นอุปกรณ์ประกอบด้วย
แม่เหล็กไฟฟ้ าสาหรั บทาหน้าที่ ปิดเปิ ดวาล์วเมื่ อเปิ ดและปิ ดสวิทซ์ เมื่ อ
กระแสไหลผ่านขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้ า สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะดูดเดื อย
วาล์วเพื่อเปิ ดวาล์ว และเมื่อปิ ดสวิทซ์ตดั กระแสไฟฟ้ าเดือยวาล์วจะกลับ
ไปสู่ ตาแหน่งเดิมโดยน้ าหนักของตัวเองเพื่อปิ ดวาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้ าชนิ ด
หนึ่ งที่มีหลักการทางานคล้ายกับรี เลย์ ภายในโครงสร้ างของโซลินอยด์
วาล์ ว จะประกอบด้ ว ยขดลวดที่ พ ั น อยู่ ร อบแท่ ง เหล็ ก ที่ ภ ายใน
ประกอบด้ว ยแม่ เ หล็ ก ชุ ด บนกับ ชุ ด ล่ าง เมื่ อ มี ก ระแสไฟฟ้ าไหลผ่ า น
ขดลวดที่พนั รอบแท่งเหล็กจะทาให้แท่งเหล็กชุ ดล่างมีอานาจแม่เหล็กดึ ง
แท่งเหล็กชุ ดบนลงมาสัมผัสกันทาให้ครบวงจรการทางาน เมื่ อวงจรถูก
ตัดกระแสไฟฟ้ าจะทาให้แท่งเหล็กส่ วนล่างหมดอานาจแม่เหล็ก สปริ งก็
จะดันแท่งเหล็กส่ วนบนกลับสู่ ตาแหน่งปกติ จากหลักการดังกล่าวของโซ
ลิ นอยด์วาล์วก็จะนามาใช้ในการเลื่ อนลิ้นวาล์วของระบบ นิ วเมติกส์การ
เปิ ด-เปิ ด การจ่ายน้ าหรื อของเหลวอื่น ๆ [2]
2.4 ไมโครคอนโทรลเลอร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ คือ อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก ซึ่งบรรจุ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่ ค ล้ า ย ค ลึ ง กั บ ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ โ ด ย ใ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้รวมเอาซี พียู หน่ วยความจา และพอร์ ต ซึ่ งเป็ น
ส่ วนประกอบหลักสาคัญของระบบคอมพิวเตอร์ เข้าไว้ดว้ ยกัน โดยทาการ
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บรรจุเข้าไว้ในตัวถังเดียวกัน บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดหนึ่ งใช้รับ
ค่าประมวลผลส่งค่า และควบคุมอุปกรณ์เซนเซอร์ ต่าง ๆ [3]
2.5 Android Studio
Android Studio เป็ นเครื่ องมือพัฒนา IDE หรื อ Integrated
Development Environment ที่ ถูกสร้ างขึ้นมาเพื่อการพัฒนาแอนดรอยด์
แอปพลิเคชัน บนพื้นฐานของแนวคิด IntelliJ IDEA จะคล้าย ๆ กับการ
ทางานของอีคิปส์ (Eclipse) และ Android ADT Plugin และเป็ น IDE
Tools ล่ าสุ ดจาก Google ไว้พฒั นาโปรแกรม Android Studio เป็ น
Official IDE Tool จาก Google ไว้พฒั นา Android โดยเฉพาะจากแนวคิด
พื้นฐาน IntelliJ IDEA จะคล้าย ๆ กับ การทางานของ Eclipse หรื อ
Netbean และ Android ADT Plugin วัตถุประสงค์ของ Android Studio
คือต้องการที่จะพัฒนาเครื่ องมือ IDE ที่สามารถพัฒนา App บน Android
โดยเฉพาะให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ทั้งด้านการออกแบบ GUI ที่ช่วยให้
สามารถ Preview ตัว App มุมมองที่แตกต่างกันบน Smart Phone แต่ล่ะ
รุ่ น สามารถแสดงผล preview ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งทาการรั น App บน
Emulator รวมทั้งยังแก้ไขปรับปรุ งในเรื่ องของความเร็ วของ Emulator ที่
ยังเจอปัญหากันอยูใ่ นปั จจุบนั [4]
2.6 ภาษาซี
ภาษาซี (C) ภาษานี้ พัฒนาขึ้ นในห้องปฏิ บตั ิ ก ารเบลล์ (Bell
Laboratory) ของบริ ษัท เอที แ อนด์ ที ในปี ค.ศ. 1970 เพื่ อ ใช้ บ น
ระบบปฏิ บตั ิการยูนิกซ์ ต่อมาได้มีตวั แปลภาษาออกมาหลายตัว และได้
ถูกใช้อย่างแพร่ หลายบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทว่ั ไป ภาษานี้ เป็ นภาษาที่ มี
ความยืดหยุน่ สูง สามารถทางานบนระบบปฏิ บตั ิการต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี
สามารถใช้ควบคุ มฮาร์ ดแวร์ ได้โดยตรง แต่ชุดคาสั่งจะมี กฎเกณฑ์และ
รายละเอียดต่าง ๆ จานวนมาก [5]

3. การพัฒนาและออกแบบระบบ
การพัฒนาแบบจาลองระบบควบคุ ม การรดน้ าผ่านแอปพลิ
เคชัน ประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โหนดเอ็มซี ยู ซึ่ งเป็ นตัวกลาง
ในการควบคุมและสั่งงาน โดยใช้คอมพิวเตอร์ ในเขียนโปรแกรมเพื่อทา
การป้ อนโป รแกรมหรื อข้ อ มู ล พร้ อมเงื่ อ นไขการท างานลงสู่
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้เซนเซอร์ วดั ความชื้นในดินเป็ นตัวตรวจวัด
ค่าของดิน เพื่อส่งข้อมูลค่าความชื้ นที่ได้ให้กบั โมดูลแปลงสัญญาณข้อมูล
ADS 1115 ซึ่งค่าความชื้ นที่จะส่ งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ น้ นั จะต้อง
ผ่านการแปลงค่าสัญญาณอนาลอกให้เป็ นดิ จิทลั จากโมดูลแปลงสัญญาณ
ADS 1115 ก่ อนจากนั้น จึ งส่ งข้อมูล ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ เ พื่ อ
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับเสร็ จแล้วส่ งไปที่ ฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลไว้
แสดงผล และเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ จะได้ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงบน
เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันเพื่อสัง่ งานระบบ

รู ปที่ 1 หลักการทางานของบล็อกไดอะแกรม

4. การทดลองและผลการทดลอง
การพัฒนาแบบจาลองระบบรดน้ าอัตโนมัติดว้ ยแอปพลิ เคชัน
คณะผูจ้ ัดทาได้ทาการทดลองหาประสิ ทธิ ภ าพการพัฒนาแบบจาลอง
ระบบรดน้ าอัต โนมัติ ด้วยแอปพลิ เ คชัน เพื่ อ ที่ จ ะได้ศึ ก ษาและค้น หา
วิธีการสร้างระบบควบคุมการรดน้ าด้วยแอปพลิ เคชัน ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
แม่นยาและถูกต้องได้แบ่งการทดลองเป็ น 3 ส่ วนคือ ส่วนที่ 1 การทดลอง
ปิ ดน้ า-เปิ ดน้ า ของตัวเครื่ อง ส่ วนที่ 2 การทดลอง เปิ ดน้ า-ปิ ดน้ า จาก
ระดับเซ็นเซอร์ วดั ความชื้ นในดิ นที่กาหนด ส่ วนที่ 3 การทดลองการวัด
ความชื้ นของดิ นในแต่ล ะพื้นที่ เพาะปลู ก โดยการทดลองมี รายละเอี ยด
ดังต่อไปนี้
4.1 การควบคุมการรดนา้
การพัฒนาแบบจาลองระบบรดน้ าอัตโนมัติดว้ ยแอปพลิ เคชัน
คณะผูจ้ ดั ทาได้พฒั นาระบบการควบคุมการรดน้ าด้วยแอปพลิ เคชัน โดย
แบ่ งออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ การควบคุ ม แบบปกติ และการควบคุ มแบบ
อัตโนมัติ การรดน้ าเองตามที่ ผูใ้ ช้ต้องการ และสามารถเลื อกรดน้ าใน
แปลงใดก็ได้ แต่ ผูใ้ ช้ตอ้ งทาการกด เปิ ดน้ า-ปิ ดน้ า ด้วยตัวเองบนแอป
พลิเคชัน ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 การควบคุมการรดน้ าแบบกาหนดเอง
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4.2 การควบคุมการรดนา้ แบบอัตโนมัติ
การควบคุมการรดน้ าแบบอัตโนมัติ คือ การรดน้ าโดยที่ผูใ้ ช้
จะต้องกดปุ่ มเปิ ดโหมดอัตโนมัติทิ้งไว้ให้เครื่ องทางานเอง โดยที่เครื่ องจะ
ทาการ เปิ ดน้ า–ปิ ดน้ า จากการรั บ ค่าความชื้ น จากตัวเซนเซอร์ และจะ
ได้รับค่า การสั่งสถานะ เปิ ดน้ า–ปิ ดน้ า จากเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ว่าค่าความชื้ น
ในขณะนั้นมี ค วามค่าความชื้ น มากหรื อค่ าความชื้ น น้อยพอที่ จะรดน้ า
หรื อไม่ ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 4 การติดตั้งระบบ
5. สรุ ปผลการทดลอง
จากการทดลองทั้ง 3 แบบ พบว่า แบบที่ 1 เป็ นการ เปิ ดน้ า-ปิ ด
น้ า ของตัวเครื่ อง การทดลอง จานวน 10 ครั้ง ที่ได้ทดลองนั้นพบว่าการ
ทางานมีความถูกต้องคิดเป็ นร้อยละ 90 แบบที่ 2 เป็ นการทดลอง เปิ ดน้ าปิ ดน้ า จากขีดที่กาหนดผลการทดลองการใช้งานของตัวเครื่ องจานวน 10
ครั้ ง ผลการทดลองความถู ก ต้องของการวัด ค่ าความชื้ น ที่ ได้ท าการ
ทดลอง 10 ครั้ง พบค่าความถูกต้องคิดเป็ นร้อยละ 70 แบบที่ 3 เป็ นการ
ทดลองวัดความชื้ นของดิ นในแต่ละแปลงผลการทดลองวัดค่าความชื้ น
พบค่าความถูกต้องคิดเป็ นร้อยละ 100 ซึ่ งสรุ ปได้วา่ การพัฒนาแบบจาลอง
ระบบรดน้ า ด้ว ยแอปพลิ เ คชันมี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการใช้ง านสามารถ
นาไปใช้งาน และพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต

รูปที่ 3 การควบคุมการรดน้ าแบบอัตโนมัติ
4.3 การติดตั้งระบบ
การติดตั้งระบบ เป็ นการติดตั้งเพื่อให้ตวั เครื่ องพร้ อมใช้งาน
โดยเริ่ มจากเชื่ อมต่อเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตกับฐานข้อมูล และทาการเข้าสู่
ระบบผ่านแอปพลิ เคชัน เมื่อระบบพร้ อมใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์
จะทาการรี เ ซ็ ตค่าเก่ าก่ อน จากนั้น จะเริ่ ม รั บ ข้อมู ล จากตัวเซนเซอร์ วดั
ความชื้ นในดินแล้วไมโครคอนโทรลเลอร์ จะทาการประมวลผล และส่ ง
ข้อมูลพร้ อมส่ งค่าสถานะของแต่ละแปลงให้กบั ฐานข้อมูล แล้วจากนั้น
ฐานข้อมูลถึ งจะส่ งค่าความชื้ นในดิ นพร้ อมคานวณเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เพื่อ
แจ้งถึงความชื้นในขณะนั้นว่าสมควรจะรดน้ าในเวลานั้นหรื อไม่ แต่ถา้ อยู่
ในโหมดอัตโนมัติเครื่ องจะทาการรดน้ าให้เองโดยทันทีจนกว่าดิ นจะอยู่
ในสถานะที่ช้ื นมากพอ ถึ งเวลานั้นเครื่ องจะหยุดการรดน้ าโดยอัตโนมัติ
ดังรู ปที่ 4

6. กิตติกรรมประกาศ
การพัฒนาแบบจาลองระบบรดน้ าอัตโนมัติดว้ ยแอปพลิ เคชัน
ได้รับการสนับสนุ นเครื่ องมือ อุปกรณ์สาหรับใช้ในการทดสอบระบบ
และขอขอบคุ ณ บุ ค ลากรจากสาขาเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ คณะ
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ อุ บ ลราชธานี ที่ ใ ห้
คาแนะนาในการทาวิจยั นี้
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การออกแบบระบบแนะนาการเลือกโมเดลการเรียนรู้ ของเครื่องและค่ าพารามิเตอร์ ทเี่ หมาะสมกับชุ ดข้ อมูล
Recommender system design for selection Machines Learning model and Parameter suitable for dataset
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บทคัดย่ อ
ในบทความนี้ ได้อธิ บายถึ งปั ญหาการประมวลผลการเรี ยนรู้
ของเครื่ องที่เ กิ ดความผิด พลาดในการประมวลผลการทาเหมืองข้อมูล
(Data Mining) ในส่ วนของการกาหนดเลื อกโมเดลและค่าพารามิเตอร์ ที่
เหมาะสมกับ ข้อ มู ล ซึ่ งได้ก ารออกแบบส่ ว นประกอบคื อ ส่ ว นการ
ตรวจสอบข้อมูล ส่ วนจัดการโพรไฟล์ในการเรี ยนรู ้ ส่ วนการควบคุมการ
เรี ยนรู้ และส่ วนการเรี ยนรู้และสร้ างโมเดล เพื่อช่วยให้สามารถแนะนา
การเลื อ กโมเดลในการจ าแนกข้อ มู ล (Data Classification) ในการ
ประเมินผลการออกแบบระบบแนะนา โดยใช้ชุดข้อมูลจากฐานข้อมูล
UCI ผลการประเมิ นแสดงถึ ง การทดสอบระบบต้นแบบสามารถเลื อก
เทคนิ คการประมวลผลการเรี ยนรู ้ ของเครื่ องและกาหนดค่าพารามิ เตอร์
ให้ ก ับ ชุ ด ข้อ มู ล ได้ การสร้ า งระบบต้น แบบแสดงให้ เ ห็ น ว่ า สามารถ
แนะนาได้ ซึ่งจะช่วยให้ผใู ้ ช้ที่ไม่มีความเชี่ ยวชาญสามารถใช้งานได้
คาสาคัญ: การเรี ยนรู้ของเครื่ อง, การทาเหมืองข้อมูล, การจาแนกข้อมูล

Abstract
This article describes the problem of machine learning
processing that causes data mining processing errors. In terms of
determining the model and parameters suitable for data. In the
introduction of machine learning models and parameters that are
appropriate for the data Which has the component design is Data
Scanner, Profile Manager, Machine Learning Orchestrator and Model
Builder and Executor To help guide the selection of models for data
classification The system design is implemented as a prototype system
to evaluate the characterization of dataset and the recommend machine
learning model and parameters using the datasets in the UCI repository.
The results shows that the system can recommend Machine Learning
model and parameter for the datasets. The prototype demonstrates that it

can simplify the Machine Learning process to reduce the need for
expertise to perform data Classification
Keywords: Machine Learning, Data Mining, Data Classification

1. บทนา
การประมวลผลการเรี ยนรู้ ข ้อ มู ล ของเครื่ อง (Machine
Learning) เป็ นการใช้เทคนิ คเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการพยากรณ์
พฤติกรรมของข้อมูลเป็ นเทคนิ คที่ได้รับความนิ ยมมากในปั จจุบนั การ
ประมวลผลถูกใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนางานหลากหลายดด้านเพื่อใช้
สาหรั บวิเ คราะห์ข ้อมูล การพยากรณ์ พฤติ ก รรมจากข้อมูลในอดี ต การ
ประมวลผลการเรี ยนรู้ขอ้ มูลของเครื่ องนิ ยมใช้ในการพัฒนาให้สามารถ
ประมวลผลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและให้สามารถตอบสนองผลลัทธ์ได้
อย่างทันเหตุการณ์ ขั้นตอนการประมวลผลได้มีการพัฒนาจากองค์กรทาง
ธุ รกิ จ[1, 5] และทางการวิจยั [2-4] โดยทัว่ ไปนิ ยมใช้ข้ นั ตอนการเรี ยนรู ้
ข้อมูลของเครื่ องเช่ น การจาแนก (Classification) และการจัดกลุ่มของ
ข้อ มู ล (Clustering) โดยในแต่ ล ะเทคนิ ค มี ห น้ าที่ ห รื อการค านวณที่
แตกต่างกันตามการประยุกต์ใช้ จึงเป็ นข้อจากัดให้ผใู ้ ช้ตอ้ งมีความรู ้ ความ
เชี่ยวชาญในการเลือกและปรับการประมวลผล ผูใ้ ช้ทว่ั ไปหรื อผูท้ ี่เริ่ มต้น
อาจจะเลือกใช้เทคนิ คไม่ถูกต้อง
เพื่อความสะดวกแก่ผใู ้ ช้การประมวลผลการเรี ยนรู ้ ขอ้ มูลของ
เครื่ อง บทความนี้ ได้นาเสนอการออกแบบระบบแนะนาการเลื อกโมเดล
และค่าพารามิ เตอร์ ให้กบั ชุ ดข้อมูลได้อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการในการประมวลผลการเรี ยนรู ้ ขอ้ มูลของเครื่ องให้มีข้ นั ตอน
การใช้งานที่ง่ายขึ้น

2. การออกแบบระบบ
การออกแบบระบบ เป็ นการพัฒนากระบวนการที่ ค านึ งถึ ง
ขั้นตอนการประมวลผลการเรี ยนรู ้ ขอ้ มูลของเครื่ อง เพื่อการใช้งานระบบ
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ได้อย่างง่ายให้สามารถตอบสนองการผูเ้ ริ่ มต้นเรี ยนรู ้ [5] ในบทความนี้ ได้
มีขอ้ กาหนดเลือกโมเดลการประมวลผลการเรี ยนรู ้ ขอ้ มูลของเครื่ อง ได้
เลื อกโมเดลจากการแบ่งประเภทในงานวิจยั ที่ได้แบ่งประเภททั้งหมด 5
ประเภทตามลักษณะการคานวณและการประมวลผลข้อมูลที่แตกต่างกัน
ประกอบด้วย 5 โมเดล คือ Decision Trees, Neural Network, Naïve
Bayes, k-Nearest Neighbors และ Support Vector Machines และ
ส่วนประกอบภายในระบบสาหรับการแนะนาโมเดลการเรี ยนรู ้ขอ้ มูลของ
เครื่ องและค่าพารามิเตอร์ประกอบไปด้วยส่ วนต่างๆ ดังนี้

2.1 ส่ วนการตรวจสอบข้ อมูล
ส่ ว นการตรวจสอบข้อ มู ล เป็ นกระบวนการในการค้น หา
คุณลักษณะของข้อมูลสาหรับการเปรี ยบเทียบความคล้ายคลึงของข้อมูล
ซึ่ งข้อมูลในแต่ละแอตทริ บิวต์ (Attribute) สามารถกาหนดความน่ าจะ
เป็ นข้อมูลในคุณลักษณะต่างๆ ได้ โดยใช้ขอ้ มูลจาก UCI [8] มาใช้ในการ
เป็ นแนวทางในการแบ่งคุณลักษณะที่สามารถใช้เป็ นปั จจัยในการค้นหา
ความคล้ายคลึงของข้อมูลประกอบด้วย Integer (ข้อมูลชนิ ดเลขจานวน
เต็ม), Float (ข้อมูลชนิ ดเลขทศนิ ยม), String (ข้อมูลชนิ ดตัวอักษร),
Boolean (ข้อมูลชนิ ดจริ งหรื อเท็จ), Nominal (ข้อมูลชนิ ดนามบัญญัติ ),
Interval, Ratio , Binary (ข้อมูลที่มีเพียง 2 ค่า), Integer Day of Month(
ข้อมูลชนิ ดจานวนเต็มช่วงตั้งแต่ 1 ถึ ง 31), Integer Day of Week (ข้อมูล
ชนิดจานวนเต็มช่ วงตั้งแต่ 1 ถึ ง 7), String Day of Week (ข้อมูลที่บอกถึง
ชื่อวัน เช่น SATURDAY, Saturday หรื อ sat), Integer Month (ข้อมูลชนิด
เลขจานวนเต็มในช่ วงตั้งแต่ 1 ถึ ง 12), String Month (ข้อมูลที่บอกถึงชื่ อ
เดือนเช่ น JANUARY, January หรื อJan), Gender (ข้อมูลที่บอกถึงเพศ
เช่น Male, Female, M หรื อ F), Hour24 (ข้อมูลชนิดเลขจานวนเต็มที่บอก
ถึงชัว่ โมงแบบ 24 ชัว่ โมงต่อวัน), Hour12 (ข้อมูลชนิ ดเลขจานวนเต็มที่
บอกถึ งชั่วโมงแบบ 12 ชั่วโมงต่ อวัน ), Year (ข้อมูลตัวเลขที่บอกถึ ง
อันดับปี ช่วงตั้งแต่ 1800 ถึง 2100), Min/Sec (ข้อมูลชนิ ดเลขจานวนเต็มที่
บอกถึงอันดับนาทีหรื อวินาทีช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 59) และ Quarter (ข้อมูลเลข
จานวนเต็มที่บอกถึ งไตรมาสเช่ นช่ วงตั้งแต่ 1 ถึ ง 4) ซึ่ งรวมทั้งหมด 19
คุณลักษณะ
การกาหนดจานวนข้อมู ลที่ ใช้ใ นการค้นหาคุ ณลัก ษณะของ
ข้อมูลเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการกาหนดคุณลักษณะของข้อมูล ซึ่ งมีผล
กับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ โดยข้อมูลในแต่ละชุ ดจะได้จากการสุ่ มเลื อก ซึ่ ง
การก าหนดจานวนข้อมู ล ที่ ต้อ งสุ่ ม เอกสามารถค านวณได้จ ากวิ ธี ก าร
คานวณ Sampling Size คือ min(1000ln(N), N) เมื่อ N คือจานวนแถว
ข้อมูล ในชุ ดข้อมูล โดยจะมีก ารใช้จานวน 1000ln(N) เมื่อชุ ดข้อมูล มี
จานวนแถวมากกว่าหรื อเท่ ากับ 9,120 แถว และใช้จานวน N เมื่ อชุ ด
ข้อมูลมีจานวนแถวน้อยกว่า 9,120 แถว

ส่ วนการจัดการโพรไฟล์ในการเรี ยนรู ้ ขอ้ มูล เป็ นส่ วนในการ
จัดการข้อมูลในการเปรี ยบเทียบความคล้ายคลึงของข้อมูล ซึ่งในบทความ
นี้ ได้มีการใช้รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลคุ ณลักษณะที่ ผ่านการกาหนดใน
ส่ วนการตรวจสอบข้อมูล ซึ่ งเมื่อทาการประมวลผลการเรี ยนรู ้ ขอ้ มูลของ
เครื่ อ งทุ ก ครั้ งระบบจะทาการบัน ทึ ก ผล โดยการบันทึ ก ประกอบด้ว ย
Dataset Profile (คุ ณ ลัก ษณะของข้อ มู ล ทัง หมด 19 คุ ณ ลัก ษณะ),
Parameters (ค่าพารามิเตอร์ ที่ใช้ในโมเดล), Execution Result (ค่าผลลัพธ์
ที่ได้หลังจากประมวลผล เช่ น Accuracy, Precision และ Recall) เรี ยงกัน
ตามลาดับ

2.3 ส่ วนการควบคุมการเรียนรู้
ส่ วนการควบคุ มการเรี ยนรู ้ ทาหน้าที่ จดั การประมวลผลการ
เรี ยนรู้ ให้ส ามารถประมวลผลได้อย่างง่ายและลดบางขั้น ตอนที่ ช่วยให้
ผูใ้ ช้เริ่ มต้นสามารถใช้งานได้ โดยมีโครงสร้างภายในดังภาพที่ 1

New Dataset
Profile

kNN Profiles

Matching with
distance

Select profile with
highest accuracy

Decision Tree
Profiles

Matching with
distance

Select profile with
highest accuracy

Neural Network
Profiles

Matching with
distance

Select profile with
highest accuracy

SVM Profiles

Matching with
distance

Select profile with
highest accuracy

Naïve Bayes
Profiles

Matching with
distance

Select profile with
highest accuracy

Recommendation
best accuracy

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเลือกโมเดลและค่าพารามิเตอร์
ในส่ วนการเปรี ยบเที ยบความคล้ายระหว่างชุ ดข้อมูลที่ ใหม่
และชุ ดข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผล ในการเปรี ยบเทียบชุ ดข้อมูลใช้
การคานวณ Euclidean distance ดังสมการที่ 1 การคานวณรากที่สองของ
ผลรวมระยะระหว่างข้อมูลใหม่ ( ) และโพรไฟล์ขอ้ มูลการเรี ย นรู้
( ) โดยที่ขอ้ มูลโพรไฟล์ในการเรี ยนรู้ขอ้ มูลของเครื่ องได้จากการเก็บ
ผลลัพธ์ของชุ ดข้อมูลที่ทาการประมวลผลในแต่ละโมเดลและถูกจัดเก็บ
ค่าพารามิเตอร์ สาหรับโมเดลนั้นๆ ซึ่งในการคานวณระยะห่ างระหว่าง ข้อ
มูลค่ายิ่งน้อยหมายความว่ามี ความคล้ายคลึ งกัน และค่า เป็ นจานวน
คุณลักษณะของข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล ซึ่ งมีค่า =
[1,2,3,…,19] ใช้คุณลักษณะทั้งหมด 19 ชนิ ด

2.2 ส่ วนจัดการโพรไฟล์ ในการเรียนรู้
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หลังจากการเปรี ยบเที ยบข้อมูลที่ มีความคล้ายคลึ งกัน ระบบ
จะนาโพรไฟล์ใ นการเรี ยนรู ้ ข ้อมู ล ทั้งหมดที่ ผ่านการประมวลผลของ
ข้อมูลที่มีความคล้ายคลึ งกับข้อมูลใหม่มาทาการค้นหาค่าความถู กต้อง
มากที่สุด เพื่อนาเสนอค่าพารามิ เตอร์ ในแต่ละโมเดลที่ มีความน่ าจะให้
ผลลัทธ์ที่มีประสิ ทธิภาพ

Mode:Expert

Storage

Data Profiles

ตรวจสอบชุด ข้อมูลของผูใ้ ช้
รายชื่อชุดข อ้ มูล

แสดงรายชื่อชุด ข้อมูล
เลือกชุด ข้อมูลที่ต ้องการ
เลือกโมเดลการเรี ยนรู ้ที่ต ้องการ
กาหนดค่าพารามิ เตอร์
สั่งเริ่ มการประมวลผล

เมื่อ ประมวลผลเรี ยบร้อย ระบบบันทึกผล
แสดงผลลัพ ธ์ของการเรี ย นรู ้ชุ ดข อ้ มูลและค่าความถูกต้อ ง

2.3 ส่ วนการเรียนรู้ และสร้ างโมเดล
ส่ วนการเรี ยนรู ้ แ ละสร้ างโมเดล ทาหน้าที่ เ กี่ ยวกับ ขั้น ตอน
การประมวลผลการเรี ยนรู้ ขอ้ มูลของเครื่ องและมี ข้ นั ตอนที่เป็ นพื้นฐาน
ในการประมวลผลการเรี ยนรู้ ขอ้ มูลของเครื่ อง ซึ่ งได้ใช้ส่วนการเรี ยนรู ้
และสร้ างโมเดลในการสอนให้ ระบบสามารถประมวลผลการแนะนา
โมเดลการเรี ยนรู้ ขอ้ มูล และค่าพารามิ เตอร์ โดยในส่ วนนี้ ประกอบด้วย
ขั้นตอนการทางานเริ่ มต้นด้วยการตรวจสอบข้อมูลในชุ ดข้อมูลที่ ใช้ใน
ระบบ เพื่ อ ตรวจสอบความพร้ อ มของชุ ด ข้อ มู ล ในการประมวลผล
หลั ง จากนั้ นระบบจะท าการแบ่ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพของโมเดลและเป็ นแบ่งเพื่อใช้ในการเรี ยนรู ้ และทดสอบ
การประมวลผลด้วยวิธี Cross-Validate หลังจากการแบ่งข้อมูลระบบจะ
ท าการก าหนดค่ า พารามิ เ ตอร์ ที่ ไ ด้ จ ากส่ ว นการควบคุ ม การเรี ยนรู้
ต่อจากนั้นเป็ นการสั่งเริ่ มการประมวลผลการเรี ยนรู ้ ขอ้ มู ล และบันทึ ก
ผลลัทธ์ในการประมวลผลลงในโพรไฟล์ขอ้ มูลการเรี ยนรู้ เป็ นอันเสร็ จ
ขั้นตอนในส่ วนนี้

System
เข้าสู่ ระบบ

กาหนดข้อ มูลที่ต้อ งการพยากรณ์
แสดงผลการพยากรณ์

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการทางานในรู ปแบบผูใ้ ช้กาหนดโมเดลและ
ค่าพารามิเตอร์ ดว้ ยตนเอง

3.2 การใช้ งานรู ปแบบระบบแนะนาโมเดลและค่ าพารามิเตอร์
การใช้งานในรู ปแบบใช้การแนะนาโมเดลและค่าพารามิเตอร์
ของระบบได้มีการออกแบบขั้นตอนให้สามารถแสดงผลเพื่อสนับสนุ น
การตัดสิ นใจสาหรับผูใ้ ช้ทว่ั ไปที่ไม่มีความเชี่ ยวชาญในการเลื อกโมเดล
หรื อการปรั บค่าพารามิ เตอร์ ได้อย่างถู กต้อง ซึ่ งได้ล ดขั้นตอนบางส่ วน
เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยมีข้นั ตอนวิธีการใช้งานดังภาพที่ 3
Mode:
Recommender

System
เข้าสู่ ระบบ

Storage

Data Profiles

ตรวจสอบชุด ข้อมูลของผูใ้ ช้

แสดงรายชื่อชุด ข้อมูล
เลือกชุด ข้อมูลที่ต ้องการ
อ่านรายการ Data Profiles

3. การสร้ างระบบต้นแบบและทดสอบ
การออกแบบระบบให้ สามารถแนะนาการเลื อกโมเดลและ
ค่าพารามิ เตอร์ ใ ห้ก ับชุ ดข้อมูล ได้มีการสร้ างระบบต้นแบบในรู ปแบบ
เว็บแอปพลิ เคชัน เพื่อความสะดวกในการใช้งานและไม่จากัดอุปกรณ์
และในการสร้ า งระบบต้น แบบได้มี ก ารออกแบบให้ มี ก ารใช้ง าน 2
รู ปแบบ คือ การใช้งานในรู ปแบบผูใ้ ช้กาหนดโมเดลและค่าพารามิเตอร์
ด้ ว ยตนเอง และการใช้ ง านในรู ปแบบระบบแนะน าโมเดลและ
ค่าพารามิเตอร์ โดยมีข้นั ตอนดั้งนี้

แสดงผลการแนะนาโมเดลและค่าพารามิเตอร์
เมื่อ ประมวลผลเรี ยบร้อย ระบบบันทึกผล

แสดงผลลัพ ธ์ของการเรี ยนรู ้ชุดข้อมูลและค่าความถูกต้อ ง
กาหนดข้อ มูลที่ต้อ งการพยากรณ์
แสดงผลการพยากรณ์

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการทางานในรู ปแบบระบบแนะนาโมเดลและ
ค่าพารามิเตอร์

3.1 การใช้ งานรู ปแบบผู้ใช้ กาหนดโมเดลและค่ าพารามิเตอร์

4. การประเมินผลจากระบบต้ นแบบ

การใช้งานในรู ปแบบกาหนดด้วยตนเอง เป็ นการออกแบบ
ระบบสาหรับผูท้ ี่มีความเชี่ ยวชาญในการเลือกโมเดลและค่าพารามิเตอร์ ที่
เหมาะสมกับ ชุ ด ข้อ มู ล ของผู ้ใ ช้ ซึ่ งเป็ นผู ้ที่ มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ การสั่ ง
ประมวลผลการเรี ยนรู ้ ขอ้ มูลและการปรับค่าพารามิเตอร์ ได้อย่างถูกต้อง
โดยมีข้นั ตอนวิธีการใช้งานดังภาพที่ 2

การประเมินผลการออกแบบระบบแนะนาการเลื อกโมเดล
การเรี ยนรู ้ ข องเครื่ องและค่าพารามิ เตอร์ ที่ เ หมาะสมกับชุ ด ข้อมู ล โดย
การสร้ างระบบต้นแบบให้มีการแนะนาโมเดลและค่าพารามิ เตอร์ และ
สาหรั บการประมวลผลการเรี ยนรู้ ข ้อมู ล ของเครื่ อ ง จากการทดสอบ
ประมวลผลทุกโมเดลการเรี ยนรู ้ ขอ้ มูลจากค่าพารามิเตอร์ ที่ระบบแนะนา
ให้ ส าหรั บ ชุ ด ข้อ มู ล โดยชุ ด ข้อ มู ล ทั้ง หมด 10 ชุ ด ข้อ มู ล ที่ นิ ย มจาก
เว็บไซต์ UCI
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ตารางที่ 1 ชุดข้อมูลสาหรับการทดสอบระบบต้นแบบ
โมเดลที่ระบบ
แนะนา

ชุดข้ อมูล
Breast Tissue
Ecoli
Magic Gamma
Telescope

Naïve Bayes
Naïve Bayes
Naïve Bayes

Sensor Readings 24

Decision Trees

Statlog (Vehicle
Silhouettes)
Student-mat
Student-por
Urban Land Cover
Vertebral Column Data
Wilt

Decision Trees
SVM
SVM
Naïve Bayes
k-NN
Naïve Bayes

โมเดลที่
ประมวลผลได้ค่า
ความถูกต้ องสู งสุ ด
Naïve Bayes(0.66)
Naïve Bayes(0.83)
Neural
Network(0.82)
Decision
Trees(0.96)
Decision
Trees(0.69)
k-NN(0.95)
k-NN(0.89)
Naïve Bayes(0.77)
k-NN(0.84)
Naïve Bayes(0.99)

จากการทดสอบการแนะน าโมเดลและค่ าพารามิ เ ตอร์ จาก
ระบบต้นแบบร่ วมกับชุ ดข้อมูล ซึ่ งระบบต้นแบบสามารถแนะนาโมเดล
การเรี ยนรู้ ขอ้ มูลและค่าพารามิ เตอร์ ให้กบั ชุ ดข้อมูลได้ตรง 7 ชุ ดข้อมูล
จากทั้งหมด 10 ชุดข้อมูล ซึ่ งระบบต้นแบบให้การแนะนาได้อย่างถูกต้อง
เกินครึ่ งจากการทดสอบทั้งหมด

5. สรุป
บทความนี้ เ ป็ นการออกแบบระบบแนะนาการเลื อกโมเดล
การเรี ยนรู้ ข องเครื่ องและค่ าพารามิ เ ตอร์ ที่เ หมาะสมกับ ชุ ด ข้อมู ล การ
สร้ างระบบต้นแบบในรู ปแบบเว็บแอปพริ เคชั่นเพื่อให้สามารถใช้งาน
ประมวลผลการเรี ยนรู ้ ขอ้ มูลของเครื่ องได้อย่างง่ายและสะดวก โดยต่าง
จากระบบการประมวลผลการเรี ยนรู ้ ขอ้ มูลของเครื่ องที่มีอยูเ่ ดิ ม ซึ่ งระบบ
ที่มีอยู่น้ ันจะมีข้ นั ตอนการใช้งานที่ ย่งุ ยากผูใ้ ช้จาเป็ นต้องมี ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ที่จะสามารถเลื อกโมเดลและค่าพาราเตอร์ ให้เหมาะสมกับ
ชุ ดข้อมูลที่ มีอยู่ได้อย่างถู ก ต้อง ในระบบเดิ มจึ งอาจเป็ นปั ญหาสาหรั บ
บุค คลที่ ไม่มีค วามรู้ ค วามเชี่ ยวชาญในการประมวลผล จากข้อจากัด นี้
ผูว้ ิ จ ัย จึ ง ได้อ อกแบบและพัฒ นากระบวนการในการช่ ว ยให้ ส ามารถ
ตอบสนองผูท้ ี่เริ่ มต้นใช้การประมวลผลการเรี ยนรู ้ขอ้ มูลของเครื่ อง
โดยกระบวนการในการประมวลผลการเรี ย นรู้ ข ้อ มูล ของ
เครื่ องในบทความนี้ ใช้วิธีการค้นหาความคล้ายคลึ งระหว่างคุณลักษณะ
ของชุ ด ข้อ มู ล ที่ ต้อ งการใช้ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะของชุ ด ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ผ่ า น

การประมวลผล เพื่อการเลื อกใช้โมเดลการเรี ยนรู้ขอ้ มูลของเครื่ องและ
ค่าพารามิเตอร์ จากชุดข้อมูลที่มีความคล้ายคลึ งกับชุ ดข้อมูลใหม่มากที่สุด
ในการเปรี ยบเทียบชุดข้อมูลใช้ท้ งั หมด 19 คุณลักษณะสาหรับการค้นหา
ความคล้ายคลึ งระหว่างชุ ดข้อมูลใช้การคานวณจากระยะห่ างข้อมูลแบบ
Euclidean และการเลื อกค่าพารามิ เตอร์ ที่ใช้ในโมเดลนั้นเลื อกจากชุ ด
ข้อมูลที่มีความคล้างคลึงที่มีค่าความถูกต้องมากที่สุด
จากการสร้างระบบต้นแบบได้ออกแบบให้มีกระบวนการใน
การแนะนาการเลื อกโมเดลการเรี ยนรู ้ และค่าพารามิเตอร์ ให้กบั ชุ ดข้อมูล
ซึ่งจากการทดสอบได้ผลการแนะนาโมเดลการเรี ยนรู ้ และค่าพารามิเตอร์
ที่ถูกต้องเป็ นส่ วนใหญ่ อย่างไรก็ตามพบว่าการใช้งานยังไม่สามารถให้
ผลได้อย่างถูกต้องกับบางชุดข้อมูล
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การพัฒนาชุ ดทดลองเพือ่ ศึกษาปรากฎการณ์ สนามแม่ เหล็กหมุนและสนามแม่ เหล็กกระเพือ่ ม
Development of rotating field and pulsating field in study phenomenal operation
บูชาภัทร ป้านศรี1 กิตติพนั ธ์ เสียงเสนาะ1 ชยันต์ คุ้มภัย2 ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ 3
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 โมดูลไฟฟ้า มจธ.ราชบุรี 2 ภาควิชาครุศาสตร์ ไฟฟ้า คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพมหานคร 10140

บทคัดย่ อ

บทนา

บทความนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ใ นการพัฒนาชุ ด ทดลอง ใน
หัวข้อของสนามแม่เหล็กหมุนและสนามแม่เหล็กกระเพื่อม โดยนาจุด
ที่ถูกมองข้ามในการอธิ บายในหัวข้อ ของการเปลี่ ยนรู ปพลังงานตาม
กฏอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งาน ใช้ ก ารอธิ บ ายในภาพรวมซึ่ งสอดคล้อ งกั บ
ประสิ ทธิ ภาพที่เกิ ดขึ้น จริ งภายในเครื่ องกลไฟฟ้ า ได้น าแนวคิ ด จาก
แผนผัง วงจรภายในตาราเรี ย นที่ ใ ช้ใ นปั จ จุบ ัน มาออกแบบเพื่ อ ให้
ผูเ้ รี ยนสามารถเห็นการเกิ ดปรากฎการณ์ภายในเครื่ องกลไฟฟ้ า มีการ
ทดลองการท างานของมอเตอร์ ซิ ง โครนัส และมอเตอร์ เ หนี่ ย วน า
รู ปแบบการทดลองที่มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจพื้นฐานของ
เครื่ องกลไฟฟ้ าและการเปลี่ยนรู ปพลังงานของเครื่ องกลไฟฟ้ า ที่เป็ น
พื้นฐานในการเรี ยนรายวิชาที่สูงขึ้นต่อไป

ในการศึ ก ษาทางด้า นเครื่ อ งกลไฟฟ้ า หลัก การที่ ม ัก ถู ก
กล่ าวถึ งในการเรี ยนการสอนเริ่ ม ด้วยการเปลี่ ยนแปลงรู ป พลังงาน
ภายในเครื่ องกลไฟฟ้ า เช่นมอเตอร์ ไฟฟ้ า เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ าไปเป็ น
พลัง งานกล หรื อ เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า เปลี่ ย นจากพลัง งานกลเป็ น
พลัง งานไฟฟ้ า ซึ่ งอธิ บ ายภายใต้ ฎ การอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน (law of
conservation of energy) ซึ่ งกล่าวไว้ว่า พลังงานสามารถเกิ ดการถ่าย
โอนจากที่ ห นึ่ งไปยัง อี ก ที่ ห นึ่ งได้ แ ละเกิ ด การเปลี่ ย นรู ป ได้แ ต่ ไ ม่
สามารถถูกทาลายหรื อสร้างขึ้นใหม่ได้ โดยในกรณี ของมอเตอร์ ไฟฟ้ า
นั้น กล่าวถึงการเปลี่ ยนรู ปพลังงานจากพลังงานไฟฟ้ าไปเป็ นพลังงาน
กล ซึ่ งจากสมมติฐานดังกล่าว ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องกลไฟฟ้ า (η)
จะต้องมีเท่ากับ 1 ดังสมการที่ 1 แต่เมื่อนากาลังไฟฟ้ าที่ป้อนเข้า (Pin)
และก าลัง ไฟฟ้ าขาออก (Pout) มาแทนลงในสมการกลับ พบว่ า
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องกลไฟฟ้ ามีค่าน้อยกว่า 1 เสมอ หมายความว่า
กระบวนการดัง กล่ า วมี ก ารสู ญเสี ย พลัง งานระหว่า งการเปลี่ ย นรู ป
พลังงานจากไฟฟ้ าเป็ นพลังงานกล

คาสาคัญ: สนามแม่เหล็กกระเพื่อม, สนามเหล็กหมุน, เครื่ องกลไฟฟ้ า
เหนี่ยวนา, เครื่ องกลไฟฟ้ าซิ งโครนัส

Abstract
This article aims to develop experimental sets. On the
topic of magnetic rotating fields and pulsating fields. By bringing the
overlooked point in explaining the topic of energy transformation
according to energy conservation rules Use the overall description
that corresponds to the actual performance within the electrical
machinery. Has adopted the concept from the circuit diagram within
the current textbook used to design so that students can see the
occurrence of phenomena within the electrical machinery. With the
operation of the synchronous motor and induction motor.
Experimental models that are intended to understand the basic
mechanics of electric machinery and the energy transformation of
electrical machinery. Which is the basis for further courses
Keyword: static field, rotating field, Induction machine,
Synchronous machine

(1)
เมื่ อ หาค าอธิ บายในการสู ญเสี ย พลัง งานท าให้ ท ราบถึ ง
กระบวนการที่ อยู่ระหว่างการเปลี่ ยนรู ปพลังงาน นั้นคื อพลังงานใน
รู ปแบบสนามแม่เหล็ก หมายความว่า สนามเหล็กเป็ นปั จจัยสาคัญที่
แสดงความสามารถในการเปลี่ยนรู ป พลังงานโดยใช้แผนภาพในการ
อธิบายโดยสังเขป ดังรู ปที่ 1
Copper loss

Magnetic loss (Hysteresis loss)

Input

Output
Conversion Box

รู ปที่ 1 แผนภาพหลักการเปลี่ยนรู ปพลังงาน
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ในกรณี ศึก ษาได้นาหลัก การทางานของเครื่ องกลไฟฟ้ า
กระแสสลับมาเป็ นหลักในการออกแบบชุดทดลองซึ่ งมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยน
มีความเข้าใจในเรื่ องของการทางานของเครื่ องกลไฟฟ้ าผ่านการเปลี่ ยน
รู ปพลังงานโดยอาศัยหลักการสาคัญในการทางานของเครื่ องกลไฟฟ้ า
นั้นคือสนามเหล็กหมุน โดยสนามแม่เหล็กนั้นส่ งผลในรู ปแบบของ
การเกิดแรงกลที่เป็ นไปในสองลักษณะได้แก่ Interaction force และ
Alignment force ทั้งสองลักษณะเป็ นตัวกาหนดความเร็ วและชนิ ดของ
เครื่ องกลไฟฟ้ า ซึ่ งใจความส าคัญ ของเครื่ องกลไฟฟ้ านั้ นคื อ
สนามแม่เหล็กหมุน ในกรณี ที่มีสนามเหล็กแต่ไม่เป็ นสนามแม่เหล็ก
หมุน โดยเครื่ องกลไฟฟ้ ากระแสสลับทัว่ ไป จะไม่สามารถทางานได้
ซึ่ งหลักการนี้ นามาสู่ การสร้ างชุ ดทดลอง โดยมี แ นวคิ ดของการเกิ ด
สนามแม่เหล็กหมุน[1] คือ เมื่อมีกระแสไฟฟ้ าที่มีหลายเฟส จ่ายเข้าสู่
ขดลวดหลายเฟส ทาให้ เ กิ ด สนามแม่เ หล็ ก หมุ น โดยในกรณี ที่ ไ ม่
เป็ นไปตามเงื่ อ นไขดั ง กล่ า ว สนามเหล็ ก นั้ นถู ก นิ ยามว่ า เป็ น
สนามแม่เหล็กกระเพื่อม[2] จากเงื่ อนไขดังกล่าวนามาสู่ การสร้ างชุ ด
ทดลองเพื่อศึกษาปรากฎการณ์ข้นั ต้นที่เกิดขึ้นภายในเครื่ องกลไฟฟ้ า

แนวคิดและการออกแบบการทดลอง
ในการออกแบบชุ ดทดลองได้นาแนวคิดในการวิเคราะห์
เครื่ องกลไฟฟ้ าโดยอาศัยแผนผังวงจรที่ใช้กนั ภายในตาราเรี ยนดังรู ปที่
2 ซึ่งเป็ นวงจรที่ใช้ในการอธิ บายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ในหลักการ
ออกแบบทางวิ ศวกรรมนั้น การออกแบบโครงสร้ างของเครื่ องกล
ไฟฟ้ านั้น มีความซับซ้อนมากกว่าในรู ปแบบแผนผังวงจรซึ่ งเป็ นการ
ออกแบบที่มีลกั ษณะเฉพาะทาให้ประสิ ทธิภาพของเครื่ องกลไฟฟ้ านั้น
สูงกว่าในรู ปแบบแผนผังวงจร ดังรู ปที่ 3

ในการออกแบบชุดทดลองต้องอาศัยรู ปแบบโครงสร้ างที่
ใกล้เ คี ยงกับ ลัก ษณะแผนผัง วงจรที่ ใ ช้ท าการเรี ย นการสอน ท าให้
ผูเ้ รี ยนเห็นลักษณะของของสนามแม่เหล็ก ซึ่งมีขดลวดไฟฟ้ าทาหน้าที่
สร้างสนามเหล็กในแต่ละชุ ด โดยอาศัยโครงขดลวดพลาสติกที่มีแผ่น
เหล็กลามิเนท (Laminated sheet steel) เป็ นแกนของขดลวดเพื่อเสริ ม
คุณสมบัติทางด้านแม่เหล็ก โดยได้นามาจัดเรี ยงในลักษณะทามุมทาง
กล 120 องศา เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจและเป็ นตัวแทนของ
ขดลวดเหนี่ยวนาหลายเฟส ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 โครงสร้างขดลวดสนามแม่เหล็กของชุดทดลอง
ในการตรวจสอบสนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าได้น าหลัก การ
ของฟาราเดย์แ ละเลนซ์ ในการเกิ ด แรงเคลื่ อนไฟฟ้ าเหนี่ ยวน าและ
กระแสไฟฟ้ าไหลวน มาเป็ นหลักการในการสร้ างวงจรตรวจับสนาม
เหล็ก โดยได้นา ท่อพลาสติกทรงกระบอกที่พนั ด้วยขดลวดตัวนาเป็ น
แกนของวงจรตรวจวัด ซึ่ งเป็ นตาแหน่ งเดี ยวกันสนามแม่เหล็กรวม มี
หน้ า ที่ เปลี่ ย นสนามแม่ เ หล็ ก เป็ นแรงกล โดยอาศัย อัต ราการ
เปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กตัดผ่านตัวนา หรื อ แม่เหล็ก ทาให้เกิ ด
แรง ซึ่ งแรงเคลื่ อนไฟฟ้ าเหนี่ ยวนาที่ตรวจสอบได้น้ นั จะเป็ นตัวแทน
ของสนามเหล็ ก ที่ ตดั ผ่านวงจรตรวจวัดสนามแม่เ หล็ ก ซึ่ งหลัก การ
ทางานดังรู ปที่ 5

รูปที่ 2 ลักษณะแผนผังวงจรภายในตาราเรี ยน
รู ปที่ 5 หลักการทางานของวงจรตรวจวัดสนามแม่เหล็ก

รูปที่ 3 โครงสร้างโรเตอร์ภายในมอเตอร์ไฟฟ้ า

ในการป้ อนกระแสไฟฟ้ าเข้าสู่ ขดลวดเหนี่ ยวนานั้นได้นา
แหล่ ง จ่ า ยแรงดัน ไฟฟ้ ากระแสสลับ แบบปรั บ ค่ า ได้ช นิ ด สามเฟส
(3phase Variac) ทาการป้ อนกระแสไฟฟ้ าเข้าสู่ ขดลวดแต่ละชุ ดเพื่อให้
เกิ ดสนามแม่เหล็กหมุน โดยในการทดลองนั้นผูเ้ รี ยนทาการศึกษาใน
รู ปแบบเชิ งคุณภาพ (Qualitative) โดยอาศัยการอ่านแรงดันและการ

11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นและประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน”

บทความวิจยั
581

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
11th ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand
ปรับองศาของวงจรตรวจสอบสนามเหล็ก บนมาตรวัดองศาชุดทดลอง
การบันทึกผลปริ มาณต่างๆ ในลักษณะค่าประมาณเพื่อใช้เป็ นหลักการ
อธิ บายปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้นรวมไปถึ ง ผลที่ได้จากการทดลองอื่ นๆ
ในส่ วนของ การทดลองอื่นๆ ร่ วมด้วย ซึ่ งแบ่งออกเป็ น
การวิเ คราะห์ ผลการเกิ ด สนามแม่ เ หล็ กหมุ น ได้จากการ
ป้ อนกระแสไฟฟ้ าต่างเฟส เข้าสู่ ขดลวดเหนี่ ยวนาต่างเฟสกัน สังเกต
ปริ มาณแรงดันไฟฟ้ า มุมของแรงดันไฟฟ้ าที่ขดลวดตรวจวัด ณ จุดที่
องศาการหมุนต่างๆ เทียบกับแรงดันไฟฟ้ าที่ป้อนเข้าผ่านชุ ดวัดแรงดัน
ต่ ากระแสต่ าที่ ชุ ดทดลอง เพื่อดู อตั ราการเปลี่ ยนแปลงของปริ มาณ
ขั้นต้น โดยการต่อวงจรไฟฟ้ าเป็ นไปดังรู ปที่ 6

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ชุ ดทดลองการเกิดสนามแม่ เหล็กภายในเครื่องกลไฟฟ้า
หัวข้ อในการทดลอง
1. สนามแม่ เหล็กหมุน

1.1

1.2

1.3

2.
รูปที่ 6 การต่ อวงจรไฟฟ้าในสนามเหล็กหมุน

สนามแม่ เหล็ก
กระเพือ่ ม

การวิ เ คราะห์ ส นามแม่ เ หล็ ก กระเพื่ อม ท าได้โ ดยอาศัย
ลักษณะเดียวกันกับสนามแม่เหล็กหมุน ต่างกันที่มีการปลดแหล่งจ่าย
ออกหนึ่งเฟส ดังรู ปที่ 7

2.1

2.2

2.3

รูปที่ 7 การต่ อวงจรไฟฟ้าในสนามเหล็กกระเพื่อม
หัว ข้อ สุ ด ท้า ยคื อ การสั ง เกตปรากฎการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ
สนามแม่เหล็กรวมเมื่อมีพฤติกรรมเป็ นมอเตอร์ ไฟฟ้ าชนิ ดเหนี่ ยวนา
และซิ งโครนัส โดยการนาวงจรตรวจวัดสนามแม่เหล็ก 2 ชนิ ด ได้แก่
ตัวนาไฟฟ้ าและแม่เหล็กถาวร ลงไปแทนวงจรตรวจวัดสนามแม่เหล็ก
และสังเกตปฏิกิริยาของตัววงจรตรวจวัดสนามแม่เหล็กที่มีต่อวัสดุ ทั้ง
สองชนิ ด โดยชุ ด ทดลองภายใต้ ก ารออกแบบนั้น สามารถวัด
ผลสัมฤทธิ์ในหัวข้อต่างๆ ได้ดงั ตารางที่ 1

3.

การทางานของ
เครื่องกลไฟฟ้าใน
ลักษณะการทางาน
เป็ นมอเตอร์ ไฟฟ้า

3.1

3.2

ผลสัมฤทธิ์
สามารถต่อวงจรไฟฟ้ า
3 เฟสชนิด สตาร์ สตาร์
สามารถตรวจสอบ
สนามแม่เหล็กหมุน
จากแรงเคลื่อนไฟฟ้ า
เหนี่ยวนาที่ตาแหน่ง
ต่างๆกัน
สามารถนาผลที่
ตาแหน่งต่างๆกัน มา
หาแนวโน้มใช้อธิบาย
ปรากฎการณ์
สามารถตรวจสอบ
สนามแม่เหล็ก
กระเพื่อมจาก
แรงเคลื่อนไฟฟ้ า
เหนี่ ยวนาที่องศาต่างๆ
สามารถอธิ บายได้วา่
เหตุใดปรากฎการณ์ถึง
ไม่เป็ นสนามแม่เหล็ก
หมุน
สามารถนาผลที่องศา
ต่างๆ มาหาแนวโน้ม
ใช้อธิบายปรากฎการณ์
ได้
สามารถสังเกตผลที่
เกิดขึ้นในลักษณะ
มอเตอร์ไฟฟ้ าแบบ
เหนี่ยวนาได้
สามารถสังเกตผลที่
เกิดขึ้นในลักษณะ
มอเตอร์ไฟฟ้ าแบบ
ซิงโครนัสได้

ผลการทดลอง
ในการทางานของชุดทดลองอาศัยพิกดั กระแสของขดลวด
ไม่ เ กิ น 1.5[A] ตามขนาดพิ ก ัด ของกระแสที่ ข ดลวดรั บ ได้แ ละ
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แรงดันไฟฟ้ าที่ ป้อนเข้าสู่ ระบบเป็ นระบบไฟฟ้ า 3 เฟสจากระบบ
จาหน่ายของการไฟฟ้ า ซึ่ งแต่ละเฟสทามุมกัน 120 องศา การทดลองที่
1 ศึก ษาสนามเหล็กหมุน ผลการวัดแรงดันไฟฟ้ าเหนี่ ยวนาที่วงจร
ตรวจวัดสนามแม่เหล็ก เทียบกับแรงดันเฟส A โดยหมุนไปครั้งละ 30
องศา ได้สญ
ั ญาณดังรู ปที่ 8 และผลการทดลองดังตารางที่ 2

รู ปที่ 8 ลักษณะสัญญาณแรงดันจากการทดลอง
ตารางที่ 2 ผลการที่ทดลองได้จากชุดทดลองชุดนี้
สนามแม่ เหล็กหมุน
สนามแม่ เหล็กกระเพื่อม
ตาแหน่ ง ความต่ าง แรงดันไฟ ความต่ าง
แรงดัน
ของ
เฟสของ
ฟ้าที่
เฟสของ
ไฟฟ้าที่
ขดลวด แรงดันที่
ขดลวด
แรงดันที่
ขดลวด
ตรวจจับ ขดลวด
ตรวจวัด
ขดลวด
ตรวจวัด
ตรวจวัด
ตรวจวัด
0.58
218 mV
0
0.5
176 mV
23.63
208 mV
30
0.5
202 mV
52.2
204 mV
60
0.5
188 mV
81.7
198 mV
90
0.5
114 mV
120
210 mV
120
0.5
28 mV
145
198 mV
150
180.6
72.8 mV
173
210 mV
180
180.6
156 mV
200
208 mV
210
180.6
200 mV
235
212 mV
240
180.6
182 mV
270
200 mV
270
180.6
108 mV
303
208 mV
300
180.6
4.8 mV
327
196 mV
330
0.5
92 mV
จากผลการทดลองในตารางที่ 2 อัตราการเปลี่ยนแปลง
แรงดัน ของขดลวดตรวจวัด สนามแม่ เ หล็ ก เมื่ อ เที ย บกับ แรงดัน ที่
ขดลวดเฟส A พบว่า เมื่อมี การปรั บเปลี่ ยนมุมของขดลวดตรวจวัด
สนามเหล็ ก ไปยัง ต าแหน่ ง ต่ า งๆ พบว่ า อัต ราการเปลี่ ย นแปลง
แรงดันไฟฟ้ า เข้าใกล้ 0 ซึ่ งหมายถึงองศาของตัวตรวจวัดไม่มีผลต่อ
แรงดันไฟฟ้ า แต่ส่งผลโดยตรงต่อเวลาของเฟสที่ขดลวดตรวจวัดเลื่ อน
ออกไปตามองศาของการเคลื่ อนที่ข ดลวดเหนี่ ยวนาซึ่ งเป็ นลัก ษณะ

ของสนามแม่เ หล็กหมุน[2] การทดลองที่ 2 ศึ กษาสนามแม่ เหล็ก
กระเพื่อมตามลักษณะการทดลองที่ 1 และการต่อวงจรตามรู ปที่ 7 จาก
ผลการทดลองในตารางที่ 2 เป็ นไปในทางตรงกัน ข้า มกับ
สนามแม่เหล็กหมุน นั้นคือมีอตั ราการเปลี่ ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้ า
แต่มีการเปลี่ยนเฟสในลักษณะปกติและกลับเฟส 180 องศาเท่านั้นซึ่ ง
ถือเป็ นลักษณะของการเกิดสนามแม่เหล็กกระเพื่อม[3] การทดลองที่ 3
การทางานของเครื่ องกลไฟฟ้ า ในกรณี น้ ี ผลการทดลองที่ ได้แบ่งเป็ น
สองกรณี ไ ด้แ ก่ กรณี ที่ 1 ใช้ต ัวน าไฟฟ้ าใส่ แ ทนวงจรตรวจวัด
สนามแม่ เ หล็ ก มี ก ารหมุ น ของแกนตัว น าไฟฟ้ า ซึ่ งเป็ นการเกิ ด
Interaction force ภายในมอเตอร์ ไฟฟ้ าแบบเหนี่ ยวนาและกรณี ที่ 2 ใช้
แม่เหล็กถาวรแทนวงจรตรวจวัดสนามแม่เหล็ก มีการหมุนของเพลา
เช่ นกันแต่แรงที่ เกิ ดขึ้นเป็ น alignment force ซึ่ งเป็ นคุณลักษณะของ
ซิงโครนัสมอเตอร์ ดังแสดงการทดลองดังรู ปที่ 9

รู ปที่ 9 ลักษณะการทดลองของมอเตอร์ ท้งั 2 รู ปแบบ

สรุปผลการทดลอง
ในการออกแบบชุดการทดลองการออกแบบสนามแม่เหล็ก
หมุนภายในเครื่ องกลไฟฟ้ า ช่วยทาให้ผเู้ รี ยนสามารถเห็นปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบพลังงานไฟฟ้ าไปเป็ นพลังงานกล
โดยผ่านการเปลี่ ยนแปลงในรู ปแบบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า ก่อนที่
จะเกิ ด เป็ นพลัง งานกล ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถวัด ได้โ ดยตรง จึ ง
จาเป็ นต้องอาศัยปรากฏการณ์ ทางอ้อม (Side Effect) เพื่อยืนยันการ
ทดลองที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในระบบว่าเป็ นไปตามทฤษฎี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใน
เครื่ องกลไฟฟ้ าชนิ ดกระแสสลับทั้งสองรู ปแบบได้จากชุดทดลองนี้

เอกสารอ้ างอิง
[1] www.eeeguide.com,“rotating magnetic field”
[2] E.A. Alpeisov, A.U. Adzhanov, E.K. Sarsembieva , Application
of Three –Phase Sinusoidal Current to Produce a Rotating
Magnetic Field, International Siberian Conference on
Control and Communications (SIBCON) , 2017
[3] Seshanna Panthala Production of Rotating Magnetic Fields in
Polyphase A.C Machines: A Novel Teaching Approach, AU J.T.
105 -110 , Jan 2004
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การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วงล้ อโอห์ มเพือ่ ส่ งเสริม
ทักษะในเรื่องการอ่านค่ าแถบสี ตัวต้ านทาน
Learning management using Ohm Wheel to develop skill in Resistor Color Codes reading
ธณภณ ธารงคุณานัน1 ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ 2 กฤษดา กิจโสภี3
1
สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140 E-mail: nathwut.kow@kmutt.ac.th

บทคัดย่ อ
การจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยน เรื่ อง กิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ โดย
ใช้วงล้อโอห์มเพื่อส่ งเสริ มทักษะในเรื่ องการอ่านค่าแถบสี ตวั ต้านทาน
สาหรับนักศึกษาภาควิชาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ า ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2561 จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ใน
รายวิ ช าวงจรไฟฟ้ า โดยการน าสื่ อ การเรี ยนรู้ “วงล้ อ โอห์ ม ” มา
ประยุกต์ใช้กบั การจัดการเรี ยนสอนแบบสาธิ ต เพื่อให้การจัดการเรี ยน
การสอนมีความน่าสนใจมากขึ้น สามารถกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความอยาก
รู้อยากเรี ยนมากขึ้ น และเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนให้
มากขึ้ น ประชากร/กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นนัก ศึ ก ษา
ภาควิชาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ า จานวน 20 คน ที่ สนใจสมัครเข้าร่ วมโครงการ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ อง การอ่านค่าแถบสี ตวั ต้านทานซึ่ งเป็ นข้อสอบแบบปรนัยเลื อกตอบ 4
ตัวเลื อก จานวน 10 ข้อ แบบประเมินคุณภาพสื่ อ “วงล้อโอห์ม” โดยใช้
การจัดการเรี ยนรู้ แ บบสาธิ ตเพื่อ พัฒนาทัก ษะของนัก ศึ ก ษา และแบบ
ประเมิ นความพึง พอใจที่ มี ต่อแนวทางการจัด การเรี ยนรู ้ โดยใช้ว งล้อ
โอห์ ม เพื่ อ ส่ ง เสริ มทัก ษะในเรื่ อ งการอ่ า นค่ า แถบสี ต ัว ต้า นทาน และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ ย ( ) ค่าการกระจายของข้อมูล (S.D.) และ
ค่ า ร้ อ ยละ (%) การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ปรากฏผลว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
หลังจากนาสื่ อการเรี ยนรู้ “วงล้อโอห์ม” มาประยุกต์ใช้กบั การจัดการเรี ยน
สอนแบบสาธิต พบว่าหลังเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ สู งกว่าก่อนเรี ยน ผลจากการ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ชี้ให้เห็ นถึ งความสาคัญของสื่ อการเรี ยนรู ้ “วงล้อโอห์ม”
มาประยุกต์ใช้กบั การจัดการเรี ยนสอนแบบสาธิ ต ซึ่ งสามารถพัฒนาการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนได้ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อรายวิชาอื่นๆ ทาง
ไฟฟ้ าที่ ใ ช้ใ นชี วิตประจาวันของผูเ้ รี ยน ตลอดจนใช้เ ป็ นแนวทางการ
พัฒนาการเรี ยนทางด้านวิชาชีพของตัวเองในอนาคตได้
คาสาคัญ: วงล้อโอห์ม, สี ตวั ต้านทาน, วงจรไฟฟ้ า

Abstract
Classroom research, preparation on learning management activities
using the ohm wheel to enhance skills in reading the color band
resistance values for students of the Department of Electrical Education
In the 1st semester, academic year 2018. Prepared to study and find
ways to improve teaching and learning in the electrical circuit course.
By applying the learning media "Ohm Wheel" to apply to the
management of demonstration classes to make learning more
interesting, motivate the students to be curious to learn more and to
increase the learning achievement of learners. The population used in
this research is 30 students in the Electrical Technology Education
Department who are interested in applying to join the project. The
instrument used in this study was achievement test subject. Reading the
resistance color band value, which is a multiple-choice test, selects 4
answers, 10 choices, Media Quality Assessment "Ohm Wheel". By
using demonstration management to improve student skills and
satisfaction with the learning management using the ohm wheel to
promote skills in reading the resistor color and analyzed using mean (x),
the standard deviation (SD) and. Percentage (%). This research results
show that Learning achievement after applying the “Ohm Wheel "
learning media to the demonstration teaching management found that
after learning, there was a higher achievement than before learning. The
results of this research Point out the importance of learning materials
"Ohm Wheel” to apply to the management of demonstration classes.
Which can improve learner's learning and can be used to benefit
electrical subjects used in the daily life of learners. As well as
guidelines for the development of vocational training in their own
future.
Keywords: Ohm Wheel, Resistor Color, Direct Current Circuit
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1. บทนา
การจัด การศึ ก ษาในระดับ ปริ ญญาตรี ชั้น ปี ที่ 1 เป็ นการจัด
การศึ ก ษาเพื่ อ ผลและพัฒ นาในทุ ก สาขาวิ ช าชี พ อย่า งมี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่ งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชี พอิสระได้ โดยเน้น
การแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู ้ในอาชี พ มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและเจตคติ
ที่ดี สาหรับการจัดการศึกษาในภาควิชาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ านั้นแต่ละรายวิชา
จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถปฏิบตั ิงานได้จริ ง ดังนั้นการจัดการเรี ยน
การสอนจึงจาเป็ นต้องเน้นหนักในส่วนของการลงมือปฏิบตั ิงาน
อุปกรณ์ ตวั หนึ่ ง ที่ มีค วามสาคัญมากในวงจรทางไฟฟ้ าและ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คื อ ตัว ต้า นทาน ปั จ จุ บ ัน ได้ มี ก ารน าไปใช้ ก ั น อย่า ง
แพร่ หลาย คงไม่มีใครกล้าปฏิ เสธว่าตัวต้านทานไม่มีความสาคัญ ซึ่ งตัว
ต้า นทานมี ห ลายชนิ ด แต่ ที่ ส ามารถเห็ น และใช้ ง านบ่ อ ยจะเป็ นตัว
ต้านทานแบบ 4 แถบสี และ 5 แถบสี ในตัวต้านทานแต่ละตัวจะมีสีที่
แตกต่ า งกัน ออกไปขึ้ นอยู่ ก ับ ค่ า ความสามารถในการใช้ ง าน โดย
ความสามารถนี้ ก็คื อมี หน้าที่ ใ นการต้านกระแสไฟฟ้ าให้ไหลมากหรื อ
น้อ ย ถ้า ค่ า ตัว ต้า นทานมี ค่ า มาก กระแสที่ ไ หลในวงจรก็ จ ะมี ค่ า น้ อ ย
ในทางกลับกันถ้าค่าตัวต้านทานมีค่าน้อย กระแสที่ไหลในวงจรก็จะมีค่า
มาก นอกจากนี้ ยงั สามารถลดแรงดันไฟฟ้ า แบ่งแรงดันไฟฟ้ าและทาให้
ตัวเก็บประจุคายประจุได้ การต่อวงจรต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์และ
คุณสมบัติของอุปกรณ์ในงานอิเล็กทรอนิ กส์และที่สาคัญต้องอาศัยความ
ชานาญหรื อการต่อวงจรต่างๆ รวมทั้งการเตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตัว
ต้านทานจะต้องมีค่าความต้านทานอยูเ่ ป็ นพื้นฐานที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ ซึ่ งในการ
เรี ยนที่ ผ่านมาเท่าที่ สังเกตพบว่า นัก ศึ ก ษาส่ วนใหญ่มีผลสัม ฤทธิ์ และ
ความเข้าใจในการอ่านค่าความต้านทานซึ่ งไม่สามารถผ่านเกณฑ์ การ
ทดสอบที่กาหนดไว้ ซึ่ งปั ญหานี้จะทาให้นกั ศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ ในเรื่ องนี้
ต่า เพราะฉะนั้นหลักการอ่านค่าความต้านทานทั้งแบบ 4 แถบสี 5 แถบสี
และชนิ ด ตัว เลข เป็ นพื้ น ฐานในการเรี ยนในระดับ ต่ อ ไป หรื อการ
ประกอบอาชี พที่เกี่ ยวข้องกับงานอิ เล็กทรอนิ กส์ จะทาให้นักศึ กษาขาด
พื้นฐานในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ที่มีงานทางด้าน
จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั ได้ทาการแก้ปัญหานักศึกษาอ่านค่า
ความต้านทานเป็ นรายบุคคล ซึ่ งทาการทดสอบก่อนและหลังการศึกษา
โดยใช้ “วงล้อโอห์ม” มาช่วยในการจัดการเรี ยนการสอนเรื่ องการอ่านค่า
ความต้านทานได้อย่างถูกต้อง

2.ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความหมายของตัวต้านทาน มีดงั นี้

อภิ เชษฐ์ การั ยภูมิ [1] ได้ก ล่ าวว่า "ตัวต้านทานเป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ต้าน
กระแสไฟฟ้ าให้ลดลง โดยถ้าความต้านทานน้อยกระแสไหลผ่านได้มาก
ค่าความต้านทานมากกระแสไหลผ่านน้อย เมื่ อกระแสไหลผ่านก็จะเกิ ด
ความร้ อน ซึ่ งถ้ายิ่งเกิ ดความร้ อนมากค่าความต้านทานจะยิ่งลดลง เมื่ อ
กระแสไหลผ่านมากเกิ นไปจนมันทนไม่ไหวก็จะขาดในที่ สุด” ชัยวัฒน์
ลิ้มพรจิตรวิไล [2] ได้กล่าวว่า “ตัวต้านทานเป็ นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่จากัด
กระแสไฟฟ้ า โดยในตัว ของมัน จะมี ค่ า เรี ยกว่ า ค่ า ความต้า นทาน
(Resistance) มี ห น่ วยเป็ นโอห์ ม (Ohm) ถ้าหากตัวต้านทานมี ค่ามาก
กระแสไฟฟ้ าจะไหลผ่านตัวมันได้น้อย ในทางตรงกันข้ามหากมีค่าความ
ต้านทานน้อย กระแสไฟฟ้ าจะไหลผ่านได้มาก ตัวต้านทานมีหลายขนาด
ให้เลื อกใช้ ตั้งแต่ วัตต์ ไปจนถึงหลายๆ สิ บวัตต์ ในการอ่านค่าของตัว
ต้านทาน ถ้าหากเป็ นแบบวัตต์สูงๆ จะมีตวั เลขค่าความต้านทานพิมพ์บน
ตัวต้านทานนั้น แต่ถา้ หากเป็ นขนาดวัตต์ต่าตั้งแต่ - วัตต์ จะมีรหัสสี เป็ น
ตัวบอกค่ า ความต้านทาน ซึ่ ง รหัส สี แ ต่ ล ะแถบจะมี ค วามหมายเป็ นค่ า
ตัวเลข ตัวคูณ และค่าความผิดพลาด” สญชัย อึ้งสมรรถโกษา [3] ได้ให้
ความหมายว่า "ตัวต้านทานเป็ นอุปกรณ์พ้ืนฐานและมีความสาคัญมากตัว
หนึ่ งทางวงจรอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ เรี ยกว่า ตัวต้านต้านทาน หรื อ รี ซิส เตอร์
(Resistor) แต่มกั จะเรี ยกสั้นๆ ว่า อาร์ “R” มีคุณสมบัติในการลดกระแส
และแรงดันไฟฟ้ า โดยสามารถนาไปใช้ได้ท้ งั แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง
และ แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ ” จากความหมายของการเรี ยนรู้ ข ้างต้น
สรุ ปได้วา่ ตัวต้านทาน (Resistor) หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ใน
การต้านกระแส จากัดกระแสให้ลดลงจากเดิ มที่มีอยูม่ าก มีหน่ วยเป็ น มี
หน่วยเป็ นโอห์ม (Ohm : ) จะพบเจอได้บ่อยในวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ต่างๆ
มีหลายขนาดขึ้นอยูก่ บั การใช้งาน ถ้าใช้กบั กาลังไฟฟ้ าสู งๆลักษณะจะมี
ตัวเลขค่าความต้านทานกากับไว้ แตกต่างจากแบบ 4 แถบสี และ 5 แถบสี
ที่ ใ ช้ ก ับ ก าลัง ไฟฟ้ าน้ อ ยๆ ดัง นั้ นตัว ต้า นทาน จึ ง หมายถึ ง อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ที่ใช้ในการจากัดกระแสและแรงดันไฟฟ้ า สามารถใช้ได้
ทั้งไฟฟ้ ากระแสงตรงและไฟฟ้ ากระแสสลับ โดยถ้าค่าความต้านทาน
(Resistance) มีค่ามาก กระแสไฟฟ้ าจะไหลผ่านได้นอ้ ย ในทางกลับกันถ้า
ค่าความต้านทาน (Resistance) มี ค่าน้อย กระแสไฟฟ้ าก็จะไหลผ่านได้
มาก มีหลายขนาดให้เลือกใช้ โดยถ้าใช้ในงานเล็กๆ ก็จะใช้ตวั ต้านทานที่
มีลกั ษณะเป็ นแถบสี แต่ถา้ ใช้ในงานใหญ่ๆ ก็จะใช้ตวั ต้านทานที่มีตวั เลข
กากับไว้บนตัวต้านทาน ส่ วนใหญ่จะเจอทั้งแบบ 4 แถบสี 5 แถบสี และ
แบบตัว เลข จึ ง เป็ นส่ ว นส าคัญ ในการเรี ยนรู ้ เ พื่ อ น าไปปรั บ ใช้ ใ น
ชี วิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม ฉะนั้นในบรรดาเครื่ องใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ต่างๆ ที่ใช้งานกันโดยทัว่ ไป เราจะพบอุปกรณ์ชนิ ดหนึ่ งมี
จานวนหลายๆตัวในส่ วนประกอบเครื่ อง อุ ป กรณ์ ช นิ ด นี้ เป็ นอุ ป กรณ์
พื้ น ฐานที่ ส าคัญมากตัว หนึ่ ง เราเรี ยกว่ า ตัวต้า นทาน หรื อ รี ซิ ส เตอร์
(Resistor) แต่เรามักจะเรี ยกสั้นๆ ว่า อาร์ “R”) มีหน่ วยเป็ นโอห์ม (Ohm :
) สามารถนาไปใช้งานได้ท้ งั ไฟฟ้ ากระแสตรง และไฟฟ้ ากระแสสลับ [3]
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3.การดาเนินการวิจยั
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วงล้อโอห์มเพื่อส่งเสริ มทักษะในเรื่ อง
การอ่านค่าแถบสี ตวั ต้านทาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ที่ใช้
ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักศึกษาภาควิชาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ า จานวน 30 คน ที่
สนใจสมัครเข้าร่ วมโครงการโดยอาศัยแบบจัดการเรี ยนรู้ โดยการสาธิ ต
ผสมผสานกับสื่ อการเรี ยนการสอนที่เรี ยกว่า “วงล้อโอห์ม” หรื อ “Ohm’s
Circle” เป็ นตัวช่ วย เครื่ องมื อที่ ใช้ใ นการวิจยั ได้แ ก่ แบบทดสอบวัด
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง การอ่ า นค่ า แถบสี ต ัว ต้า นทานซึ่ งเป็ น
ข้อสอบแบบปรนัยเลื อกตอบ 4 ตัวเลื อก จานวน 10 ข้อ ,แบบประเมิ น
คุณภาพสื่ อ “วงล้อโอห์ม” โดยใช้การจัดการเรี ยนรู้แบบสาธิ ตเพื่อพัฒนา
ทักษะของนักศึกษา รถอ่านค่าตัวต้านทานได้โดยไม่ตอ้ งใช้มิเตอร์ วดั ใดๆ
ไม่ตอ้ งจาโค้ดสี ค่าตัวคูณที่มีความยุง่ ยาก สามารถประดิ ษฐ์แล้วใช้งานได้
เลย ดังนั้นผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการวิจยั ตามขั้นตอนดังนี้
3.1 หาคุ ณ ภาพบทเรี ยน โดยการประเมิ น คุ ณ ภาพจาก
ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านเนื้ อหาและด้านสื่ อ หลังจากนั้น น ามาปรั บ ปรุ ง ให้ ไ ด้
คุณภาพตามเกณฑ์
3.2 ทดสอบก่ อนเรี ยน (Pretest) เมื่ อกลุ่ ม ตัวอย่างผ่านการ
แนะนาบทเรี ยนแล้ว ผูว้ ิจยั จะให้กลุ่มตัวอย่างทุกคนทาแบบทดสอบก่อน
เรี ยน (Pretest) เพื่อให้ทราบว่าผูเ้ รี ยนมีความสามารถอยูใ่ นระดับใด และ
ทาการเก็บผลคะแนนจากกลุ่มตัวอย่างไว้
3.3 การจัดกระทา (Treatment) ให้กลุ่มตัวอย่างทุกคนเริ่ มต้น
การเรี ยนผ่านสื่ อสาธิ ต เรื่ องการอ่ านค่าแถบสี ตวั ต้านทานเพื่อส่ งเสริ ม
ทัก ษะการฟั งอย่างมี วิจ ารณญาณที่ ดี ในส่ ว นของการสื่ อสารและการ
ร่ วมมือ
3.4 การทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) หลังจากที่กลุ่มตัวอย่าง
ศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องการอ่านค่าแถบสี ตวั ต้านทานเพื่ อ
ส่งเสริ มทักษะการฟังอย่างมีวิจารณญาณที่ดี ในส่ วนของการสื่ อสารและ
การร่ ว มมื อ และท าแบบฝึ กหั ด เรี ย บร้ อ ยแล้ว กลุ่ ม ตัว อย่ า งทุ ก คนท า
แบบทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างเกิ ดความรู ้
หลัง จากศึ ก ษาผ่ า นสื่ อ สาธิ ต เรื่ องการอ่ า นค่ า แถบสี ต ัว ต้า นทานเพื่ อ
ส่งเสริ มทักษะการฟังอย่างมีวิจารณญาณที่ดี ในส่ วนของการสื่ อสารและ
การร่ ว มมื อ เพิ่ ม ขึ้ น ในระดับ ใด และท าการเก็ บ ผลคะแนนจากกลุ่ ม
ตัวอย่างไว้
3.5 การประเมิ นทักษะการฟั ง หลังจากที่ กลุ่ มตัวอย่างได้ท า
แบบฝึ กหัดระหว่างการฟั งแล้ว ผูว้ ิจยั ให้ก ลุ่มตัวอย่าง ทาแบบประเมิ น
ทักษะการฟังต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องการอ่านค่าแถบสี ตวั ต้านทานเพื่อ
ส่ ง เสริ มทัก ษะการฟั ง อย่า งมี วิ จ ารณญาณส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาภาควิ ช า
ครุ ศาสตร์ไฟฟ้ าและทาการเก็บผลคะแนนจากกลุ่มตัวอย่างไว้

3.6 การประเมิ นความพึงพอใจ หลังจากที่ กลุ่มตัวอย่างได้ทา
แบบทดสอบหลังเรี ยนแล้ว ผูว้ ิจยั ให้กลุ่ มตัวอย่าง ทาแบบประเมิ นความ
พึ ง พอใจต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งการอ่ า นค่ า แถบสี ต ัว ต้านทานเพื่ อ
ส่ ง เสริ มทัก ษะการฟั ง อย่ า งมี วิ จ ารณญาณส าหรั บ นัก ศึ ก ษาภาควิ ช า
ครุ ศาสตร์ไฟฟ้ า และทาการเก็บผลคะแนนจากกลุ่มตัวอย่างไว้

4.ผลการวิจยั
4.1 ผลการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยผลสัมฤทธิ์ เรื่ องการอ่านค่าตัวต้านทาน
ระหว่างก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนด้วยกิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้วง
ล้อโอห์มในเรื่ องการอ่านค่าแถบสี ตวั ต้านทานสาหรับนักศึกษาภาควิชา
ครุ ศาสตร์ไฟฟ้ า
ตารางที่ 1 คะแนนผลสัมฤทธิ์

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึ กษากลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ใ นการวิจยั มี ค่ าเฉลี่ ย
คะแนนผลสัมฤทธิ์ เรื่ องการอ่านค่าตัวต้านทานหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่าง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้วงล้อโอห์มใน
เรื่ องการอ่านค่าแถบสี ตวั ต้านทาน
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจภาพรวม

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจภาพรวม อยูใ่ นระดับดี มาก (
= 4.73 , S.D. = 0.521) ถือว่าผ่านเกณฑ์ เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า
มีระดับความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรม ฯ อยูใ่ นระดับดีมากทุกรายการ โดย
รายการที่ มีค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ “ครู ผูส้ อนมี
ความรู้ ความชานาญในเรื่ องสอน” ( = 4.90 , S.D. = 0.308 ) “สามารถ
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นาความรู้ ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได้” ( = 4.85 , S.D. = 0.366) และ
“ความพึ ง พอใจในภาพรวมทั้ง หมดต่ อ การจัด กิ จ กรรมในครั้ งนี้ ” มี
ค่าเฉลี่ยและค่า S.D. เท่ากัน ( = 4.80 , S.D. = 0.523) ตามลาดับ

5. สรุป
5.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ อโดยใช้
การจัดการเรี ยนรู้แบบสาธิ ตของนักศึกษาภาควิชาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ าชั้นปี ที่
1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน 4.30 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน 8.70 ซึ่ ง
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังจากศึกษา สู ง
กว่าผลสัมฤทธิ์ ก่ อนการศึ กษา โดยใช้การจัดการเรี ยนรู้ แบบสาธิ ตเพื่อ
พัฒนาทักษะการฟั ง อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติระดับ .05 โดยมี ค่าสถิ ติ t
เท่ากับ -8.904*
5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู้ เ รื่ องกิ จกรรมการจัด การเรี ยนรู ้ โดยใช้วงล้อโอห์ ม เพื่ อส่ งเสริ ม
ทักษะในเรื่ องการอ่านค่าแถบสี ตวั ต้านทานสาหรับนักศึ กษาภาควิชาครุ
ศาสตร์ ไฟฟ้ าชั้นปี ที่ 1 พบว่าโดยรวมมี คุณภาพอยู่ในระดับดี มาก ( =
4.73 ,S.D. = 0.521) ถื อว่าผ่านเกณฑ์ เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า มี
ระดับความพึงพอใจที่ มีต่อกิ จกรรม ฯ อยู่ในระดับดี มากทุกรายการ โดย
รายการที่มีค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ “ครู ผูส้ อนมี
ความรู้ ความชานาญในเรื่ องสอน” ( = 4.90 , S.D. = 0.308 ) “สามารถ
นาความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได้” ( = 4.85 , S.D. = 0.366) และ
“ความพึ ง พอใจในภาพรวมทั้ง หมดต่ อ การจัด กิ จ กรรมในครั้ งนี้ ” มี
ค่าเฉลี่ยและค่า S.D. เท่ากัน ( = 4.80 , S.D. = 0.523) ตามลาดับ
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การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
การเรียนรู้กับการทางาน (Work-Integrated Learning : WIL)
The Study of The Approach to Teaching and Learning That is Integrated Learning and Working
(Work-Integrated Learning: WIL)
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนิยามการจัดการเรียนการ
สอนที่ บู รณาการการเรียนรู้กับ การท างาน (Work Integrated Learning)
วิ เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ หลั ก การ/แนวคิ ด ปรั ช ญาจุ ด มุ่ ง หมาย
พัฒ นาการและความ จ าเป็ น ในการจัดการเรียนการสอนที่ บู รณาการ
การเรี ย นรู้ กั บ การท างานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตลอดจนวิ เคราะห์
โครงสร้างองค์กรระบบการบริหาร จัดการปัจจัย/เงื่อนไขของความสาเร็จ
พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ ตามแผนการพัฒนาการศึกษา
ระดั บ อุ ด ม ศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ให้
อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากาลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพ
เพื่ อ การพั ฒ นาชาติ อ ย่างยั่ ง ยื น สร้ างสั ง คมการเรี ยนรู้ ต ลอดชี วิ ต ตาม
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
การบูรณาการการเรียนรู้กับการทางานภายใต้ห ลักการ/แนวคิดปรัชญา
จุดมุ่งหมายพัฒ นาการและความจาเป็นในการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบดังกล่าวตลอดจนวิเคราะห์ โครงสร้างองค์กรระบบการบริหาร
จัดการปัจจัย/เงื่อนไขของความ สาเร็จภายใต้รูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับ วัฒนธรรมองค์ กรของสถาบัน อุดมศึก ษาไทย และ
ออกแบบการประเมินผลผู้เรียนหลังจากผ่านการจัด การเรียนการสอนที่
บูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน (Work Integrated Learning)
ผลการวิ จัยสรุป ได้ว่ า แนวทางการจัด การเรีย นการสอนที่
บูรณาการการเรียนรู้กับการทางานในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
มีหลักการแนวคิด/ปรัชญาการจัดการ ศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
เป็ น กรณี ห นึ่ ง ของการเรี ย นรู้ เชิ ง ประสบการณ์ ที่ ช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษามี
โอกาสในการประยุก ต์ ค วามรู้ ทั ก ษะ การท างานและทั ก ษะเฉพาะที่
สัมพันธ์กับวิชาชีพได้รู้จักชีวิตการทางานที่แท้ จริ งก่อนสาเร็จการศึกษา
จุด มุ่ ง หมาย การจัด การเรีย นการสอนที่ บู ร ณาการ การเรีย นรู้ กั บ การ
ทางานได้แก่สถาบัน การศึกษาได้มีการเชื่อมโยงโลกการ ศึกษากับภาค
ธุ รกิ จ อุ ต สาหกรรมเข้ า ด้ ว ยกั น ท าให้ ป ระเทศมี ท รั พ ยากร มนุ ษ ย์ ที่ มี
สมรรถนะสูง สามารถแข่ ง ขั น ในระดับ นานาชาติได้ โครงสร้าง ความ

ร่วมมือประกอบด้วยสถานศึกษา สถานประกอบการ และองค์กรวิชาชีพ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทางานมี 4
รูป แบบได้แ ก่ ระบบทวิภาคี (DVT) ระบบสหกิ จ ศึ ก ษา (Cooperative)
ระบบฝึ ก งาน (Apprentice) ระบบการฝึ ก หั ด (Internship) และปั จ จั ย
เงื่อนไขของ ความสาเร็จได้แก่ สถาบันการศึกษา และสถานประกอบมี
นโยบายที่ชัดเจน ในการสนับสนุน มีผรู้ ับผิดชอบระดับ ต่าง ๆ ที่ชัดเจน
รวมทั้งมีการสร้างความเข้าใจให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการใน
การเตรียมความ และแนวทางการประเมินผลผู้เรียน
ค าส าคั ญ : ระบบฝึก งานและระบบการฝึ ก หั ด ,จัด การเรีย นการสอนที่
บูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน, ระบบทวิภาคี ,ระบบสห
กิจศึกษา

Abstract
This research aims to define teaching and learning
management that integrates learning and work (Work
Integrated Learning). Analyze knowledge about principles /
concepts, philosophies, aims, development and the required
for a curriculum that integrates learning to work in higher
education institutions. As well as analyze Organizational
structure, management system Manage success factors /
conditions and develop guidelines for teaching and learning.
According to the higher education development plan from
The Office of the Higher Education Commission for Higher
Education is a source of knowledge and development of highquality manpower for sustainable national development.
Create a lifelong learning society, according to the 11th
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National Economic and Social Development Plan (20122016). The Integrating learning and work under the principles
/ concepts, philosophies, objectives, development and the
required for teaching and learning in such forms as well as
analyzing organizational structure, management system of the
success factors / conditions under various forms that are
appropriate and consistent with organizational culture of Thai
higher education institutions and design of student evaluation
after passing teaching management that integrates learning
and work (Work Integrated Learning)
The results of the research concluded that
guidelines for teaching and learning that integrate learning
and work in higher education institutions in Thailand have
principles, concepts / philosophies of integrative education
and work is one case of learning-oriented experience that
gives students the opportunity to apply knowledge, work
skills and specific skills. That is related to the profession, get
to know the real work life before graduation. The purpose of
integrated teaching and learning management Learning and
work, including educational institutions, have linked the
education world with the business and industrial sector
together. Enabling the country to have high-performance
human resources that can compete at the international level.
Establishments and professional organizations. Management
model that integrates teaching, learning to work with 4 types
are Dual Vocational Training (DVT), the cooperative
education system, the Apprentice system and The Internship.
Factors and conditions Achievements include Educational
institution and the establishment has a clear policy in support,
there are clear responsibility levels As well as creating
understanding for all parties concerned with the process of
preparing and guidelines for evaluating learners.
Keywords: Apprentice and Internship, Cooperative Education,

Dual Vocational Training, Work Integrated Learning

1. บทนา
การจั ด การศึ ก ษาเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ต่ อ การด ารงชี วิ ต และเป็ น
รากฐานที่สาคัญ ในการสร้างสรรค์ ความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนา
ประเทศ เนื่ อ งจากการศึ ก ษาเป็ น กระบวนการที่ ช่ว ยให้ ค นได้ พั ฒ นา
ตนเองในด้ า นต่ า ง ๆ ตลอดช่ ว งชี วิ ต ในทศวรรษที่ ผ่ า นมากระแส
โลกาภิวัฒน์ทาให้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจ สังคม
วั ฒ นธรรม วิ ท ยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ร วมทั้ ง มี ก ารขยายตั ว ของ
ภาคอุ ต สาหกรรมและภาคบริ ก ารที่ ทั น สมั ย อย่ าง รวดเร็ ว ทุ ก ฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องจึงตระหนักถึงการพัฒนาคน และคุณภาพของคน เพื่อการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ในสั งคมโลก สอดคล้องกับแผน
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ กระแสโลกาภิ วัต น์ ได้ก่ อให้ เกิ ด
ระบบเศรษฐกิจและสังคมใหม่ที่เป็นสังคม ฐานความรู้ประเทศต่าง ๆ ใน
โลก โดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนา เช่น ประเทศไทย จาเป็นต้องเตรียม
ความพร้อมให้สามารถปรับตัวก้าวตามโลกได้อย่างรู้เท่าทันมากขึ้น ซึ่ง
การสร้าง และใช้ความรู้จะมีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนและก่อให้เกิด
ความเจริญเติบโต,
ทางเศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความรู้
ในตัวมนุษย์ ความรู้ทางเทคโนโลยี และความรู้ในวิทยาการต่าง ๆ เป็น
การพัฒนารากฐานการแข่งขันในเศรษฐกิจระดับจุลภาคของประเทศที่ถือ
เป็น ปั จ จัยชี้ นาในการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของการแข่ งขั น ของแต่ล ะ
ประเทศที่จะก้าวเข้าสู่สังคมฐานความรู้ ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นรากฐาน
ในการแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์ความก้าวหน้า และพัฒนาประเทศในด้าน
ต่าง ๆ เพราะการศึกษาเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์ โดยตรงต่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของประเทศให้เป็นผู้ที่รู้จักคิด รู้จักแก้ ปัญหา ตลอดจน
รู้จักใช้ทรัพยากรที่มี อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสิ้น เปลืองน้อยที่สุด
การที่ประเทศจะเจริญก้าวหน้าได้จาเป็นต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้
ความคิ ด และทั ก ษะทางด้ านฝี มือ จ านวนมาก (ศ.ดร.วิจิต ร ศรีส อ้าน)
กล่าวว่า “สหกิจศึกษามาจากหลักคิดที่ว่าถ้าจะ ให้บัณฑิตมีคุณภาพตามที่
ตลาดแรงงานต้ อ งการคงต้ อ งบู ร ณาการการเรีย นรู้กั บ การท างานเข้ า
ด้ ว ยกั น เป็ น ลั ก ษณะ Work Integrated Learning ซึ่ ง เป็ น แนวทางจั ด
การศึกษาที่ยอมรับ กันทั่วโลก และสามารถจัดได้หลายวิธีแต่วิธีที่ใช้ได้
ผลทั่วโลก คือ Cooperative Education หรือสหกิจศึกษาเป็นการศึกษาที่
ท าร่ ว มกั น ระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ สถานประกอบการ (นายนิ พ นธ์
สุรพงษ์รักเจริญ) รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เล็ง
เห็นความสาคัญของสหกิจศึกษา โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีดาเนินการในเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น ก่อนที่จะมีการขยายไปยังสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ๆ และสถาน-ประกอบการที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของสภา
อุตสาหกรรม ทั่วประเทศ ในอดีตสถาบั นอุดมศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งผลิต
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กาลังคนกับสถานประกอบการซึ่งเป็นผู้ใช้ผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา
นั้นเหมือนอยู่ในโลกคนละใบ หากไม่สามารถเชื่อมโลกของการศึกษากับ
โลกของการทางานจริงเข้าด้วยกันได้เอกชนก็ไปไม่รอด เพราะต้องพึ่งพา
ผลผลิตที่มีคุณภาพจากภาพการศึกษา ถ้าพึ่ งไม่ได้สุดท้ายก็ต้องผลิตเอง
เหมือนที่ซีพี และโลตัสทาอยู่ในขณะนี้จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย
สนใจที่จ ะวิจัยเอกสารทั้งในและต่างประเทศ เพื่อศึก ษาสภาพปัจจุบัน
ด้านปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการ
เรียนรู้กับการทางาน (work– integrated learning) ในสถาบันอุดมศึก ษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษา รวมทั้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
การเรียนรู้ กับการทางานของต่างประเทศเพื่อการสังเคราะห์ และนามา
พัฒ นาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ทางานในพร้อมหาแนวทางการประเมิ นผลเพื่อให้ สอดคล้องกับบริบท
ทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย

2.วัตถุประสงค์
1) นิยามการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับ
การท างาน (work- integrated learning) ในรู ป แบบ/วิ ธี ก ารต่ าง ๆ เช่ น
ระ บ บ ท วิ ภ าคี ส ห กิ จ ศึ ก ษ า Problem based/ Project based learning
Cooperative Learning เป็นต้น
2 ) ศึกษา และวิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนที่ บู ร ณาการการเรี ย นรู้ กั บ การท างานในรู ป แบบต่ า ง ๆ ที่
สถาบันอุดมศึกษาไทยดาเนินการในปัจจุบัน
3) ศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้ กับ
การทางานในสถาบั นอุดมศึก ษาตลอดจนของความสาเร็จ ทั้งของไทย
และต่างประเทศ

3.ขอบเขตของการวิจัย
การศึก ษาวิจัยนี้ค รอบคลุม สถาบันอุดมศึก ษาไทยที่จัดการ
เรี ย น การสอนที่ บู ร ณาการการเรี ย นรู้ กั บ การท างาน ได้ แ ก่ วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ
กรณีศึกษาของต่างประเทศ เป็นต้น

4.วิธีการดาเนินการวิจัย
1) ศึก ษาเอกสารเพื่อ กาหนดค านิยาม “การจัดการเรียนการ
สอนที่ บูรณาการการเรียนรู้กับการ ท างาน” (work-integrated learning:
WIL) ในรูปแบบ/วิธีการต่างๆ
2) ศึก ษาสภาพปัจ จุบั น และปั ญ หาของการจัดการเรียนการ
สอน รูปแบบ work integrated learning ในประเทศ
3) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ เกี่ยวกับ

เงื่อนไขของความสาเร็จ และวิวัฒนาการของ รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่บูรณาการการ เรียนรู้กับการทางานของต่างประเทศ

5. ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาและวิ เคราะห์ เอกสารการจัด การศึ ก ษาแบบ
(work-integrated learning: WIL) ในประเทศและต่างประเทศจะนาเสนอ
การ การศึกษาและการวิเคราะห์เอกสารรูปแบบการจัดการ เรียนการสอน
แบบบูรณาการกับการทางานในประเทศไทยจากการศึกษาและวิเคราะห์
เอกสารการจั ด การศึ ก ษาแบบ WIL ในประเทศไทยประกอบด้ ว ย
การศึกษา ระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training) ระบบสหกิจศึกษา
(Co-operative Education) ระบบการฝึ ก งาน (Apprentice) ระบบการ
ฝึกหัด (Internship)
ตารางที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ WIL ของต่างประเทศ
หัวเรื่อง
ญี่ปุน
เกาหลี
อินเดีย
รู ป แบบของ - การเรี ย นรู้ เ ชิ ง - การเรียนรู้เชิง -General
WIL
ป ร ะ ส บ ก าร ณ์ ประสบการณ์ Education
(Experiential
(Experiential
Programmers
Learning)
Learning)
-Direct
- การเรี ย นรู้ เ ชิ ง - การเรียนรู้เชิง Cooperative
บูรณาการกับการ บู ร ณ าการกั บ Education
ทางาน (WIL)
ก า ร ท า ง า น Programmers
(WIL)
ตารางที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ WIL ของต่างประเทศ
หัวเรื่อง
ฟินแลนด์
สวิส
อเมริกา
รูปแบบของ วิ ธี ก ารเรี ย นการ จั ด ก า ร เรี ย น -Internship
WIL
สอน ได้ แ ก่ การ แ บ บ ส ห วิ ท ย -Cooperative
ท าโรงงานการ ก าร โ ด ย ก าร Education
ท างาน เป็ น ที ม ฝึ ก งาน ค วบ คู่ -Apprenticeship
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม กับการเรียน คือ
แ บ บ ลู ก มื อ ฝึกก่อนเข้าเรียน
ฝึ ก ง า น แ ล ะ ร ะ ห ว่ าง
(Apprenticeship เ รี ย น ก า ร
Training)
ฝึ ก ง า น แ บ บ
ลู ก มื อฝึ ก งาน
(Apprenticeship
Training)
ศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์ SWOT เกี่ยวกับรูปแบบการจัด WIL
ในประเทศไทยดังตารางที่ 3 สถานศึกษา
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ SWOT สถานศึกษา
สถานศึกษา
จุดแข็ง (Strengthen)
จุดอ่อน (Weakness)
- ส ถ า น ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ รั บ - สถานศึกษาอาจจะยังผลิตไม่ตรง
นักศึกษาจานวนเพิ่มมากขึ้น
ตามตลาดแรงงาน
- การเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการใน
เรื่อง WIL ยังไม่เพียงพอในทิศทาง
เดียวกัน
- บุ ค คลากรยัง ขาดประสบการณ์
ในสถานประกอบการ
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค์ (Threat)
- รัฐบาลมีนโยบายที่ส่งเสริมการ - รั ฐ ขาดความต่ อ เนื่ อ งและการ
จัด WIL
สนับสนุนที่จริงจัง
- หลักสูตร รูปแบบและวิธีการจัด
การศึกษาให้ทันเทคโนโลยี

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ SWOT ผู้เรียน
ผู้เรียน
จุดแข็ง (Strengthen)
จุดอ่อน (Weakness)
- มีนิสัยรักการทางานและมีความ - ผู้ เ รี ย น จะเน้ น ไปเรี ย นที่ สาย
รับผิดชอบที่ดี
สามั ญ มากกว่ า สายอาชี พ ท าให้
ทั ก ษะของผู้ เรี ย นไม่ เป็ น ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
- คุ ณ ภาพไม่ เ ป็ น ไปตามความ
ต้องการของตลาด

โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค์ (Threat)
- มีความมั่นใจว่าสามารถทางาน - ค่ าต อบ แ ท น ที่ ต่ าก ว่ า ระ ดั บ
ได้ทันที
ความก้าวหน้าไม่ชัดเจนและไม่จูง
ใจให้เข้าเรียนในสายอาชีพ

ศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์ SWOT เกี่ยวกับรูปแบบการจัด WIL
ในประเทศไทยดังตารางที่ 4 สถานประกอบการ
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ SWOT สถานประกอบการ
สถานประกอบการ
จุดแข็ง (Strengthen)
จุดอ่อน (Weakness)
- มีความคล่องตัวสามารถบริหาร - ทิ ศ ทางความเข้ าใจเกี่ย วกั บ การ
จัดการได้ทันตามความก้าวหน้า จั ด WIL ร ะ ห ว่ า ง ส ถ า น
ข อ ง เท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ก า ร ประกอบการและสถานศึกษายังไม่
เปลี่ยนแปลง
ไปทางเดี่ยวกัน
- ขาดการมีส่วนร่วมในหลั ก สูต ร
ตั้งแต่เริ่มแรก
โอกาส (Opportunity)
- สามารถรับผู้เรียนที่มีคุณสมบัติ
ตามต้องการเข้าทางานได้และลด
ต้นทุนในการฝึกอบรม

อุปสรรค์ (Threat)
- เงื่ อ นไง เป็ น อุ ป สรรค์ ต่ อ การมี
ส่วนร่วมในการจัด การศึก ษาเช่ น
กฎ ระเบียบ

ศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์ SWOT เกี่ยวกับรูปแบบการจัด WIL
ในประเทศไทยดังตารางที่ 5 ผู้เรียน

5. ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาในครั้งต่อไปอาจจะเพิ่มการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ในสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม เพิ่มให้ข้อมูลมี
ความสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินการ
เรียนการสอน

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับ การสนับสนุนจากภาควิช าครุศาสตร์ไฟฟ้ า
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Abstract

1. Introduction

This paper presents the intention to develop a Mecanumwheeled mobile robot that is capable of executing non-holonomic
movements in succession. To enable such task, a motor control algorithm
based on input command format was designed. For the feedback loop
control, the feedback signal was collected using photoelectric speed
sensor, and the controller used was PI controller, tuned using Fictitious
Reference Iterative Tuning (FRIT) method. Furthermore, the robot’s
position, heading, and position error were captured using a bird-eye-view
camera.

Customizability and flexibility are two key aspects imperative
to smart warehouses, of which in the center lies automation – the most
obvious aspect of a smart warehouse that replaces menial labor. The use
of mobile robots in smart warehouse and industries has grown to the point
of being indispensable, due to their ability to transport cargos precisely
with minimum human intervention. Some examples of application of
mobile robots in the industries are: goods-to-person picking robots, selfdriving forklifts, and autonomous inventory robots [1]. Conventionally,
[2] suggests that the mobile robots used in these industries do not have
omni-directional movement. By enabling omni-directional movement,
translation in any direction can be achieved while being able to rotate
about its center of mass freely, time and complexity for movement can
be conserved in particular scenarios according to [2], which is often the
case for smart warehouses.

Keywords: Mecanum Wheels, Omni-directional Movement, Velocity
Control, PID, FRIT

บทคัดย่ อ
โครงการนี้ นาเสนอความตั้งใจในการพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่
ที่ประกอบด้วยล้อประเภทที่ทาให้สามารถเคลื่อนไหวได้ในทุกทิศทาง
แบบ Mecanum โดยล้อประเภทดังกล่าวมีความสามารถในการทาให้หุ่น
เคลื่ อ นที่ ไ ด้ท้ ัง แบบเลื่ อ น และหมุ น ส าหรั บ การควบคุ ม รู ป แบบการ
เคลื่ อ นไหวข้า งต้น อัล กอริ ทึ ม ในการควบคุ ม มอเตอร์ ไ ด้ถู ก นามาใช้
สาหรับระบบควบคุมแบบป้ อนกลับ โดยที่ความเร็ วของล้อจะถูกวัดโดย
ใช้เ ซ็ นเซอร์ จบั ความเร็ วแบบโฟโตอิ เ ล็ก ทริ ก และควบคุ มโดยระบบ
ควบคุมแบบสัดส่ วน-ปริ พนั ธ์ อีกทั้งใช้วิธีการ FRIT ในการปรับค่าคงที
ของตัวควบคุม รวมถึงออกแบบระบบกล้องภาพมุม สู งระบุตาแหน่ งของ
หุ่นยนต์,ทิศทาง, และความผิดพลาดของตาแหน่ง เพื่อใช้วิเคราะห์ผลลัพธ์
ต่อไป
ค าส าคัญ : ล้อ Mecanum, การเคลื่ อ นไหวรอบทิ ศ ทาง, การตวบคุ ม
ความเร็ ว, PID, FRIT

Figure 1 Geometry of Mecanum wheels [2]
The basic concept behind the omni-directional motion
property of these wheels is by using the sum of forces generated from the
rollers on each wheel, the body can translate and rotate in any direction.
However, certain difficulties may arise such as the reduced area of
contact with ground surface may reduce traction, the design of the wheel
can burden less load capacity than conventional wheels, the sensitivity of
each motor output can greatly affect the precision in movement of a body,
and the complicated structure of the wheels dictates higher cost of
production as claimed by [3]. The scope of this research is focused on the
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closed-loop feedback control of the Mecanum wheels mounted on the
mobile robot’s body in Figure 2, to achieve the desired velocity. Given
that each motor must operate independently under a separate control loop
on the local scale, a controller has to be designed for synchronizing the
robot’s motors, as well as for each loop.

2. System Design
This paper presents a four Mecanum wheeled robot, as shown
in Figure 2, which consists of electrical components and algorithm for
controlling the movement.

2.1 Electrical Components
According to Figure 3, the main microcontroller used in the
system is Arduino MEGA2560; the H-bridge motor drivers, SE HB40-1,
are used to individually drive each wheel. The feedback system requires
photoelectric speed sensors and code disks, both of which are
incorporated onto the robot’s body. The robot is supplied with power by
a battery. In relation to Figure 2, the Arduino MEGA2560 board receives
commands via radio receiver module, for remote communication from
computer.

2.2 Determining Motor Input Signals

Figure 2 The presented Mecanum-wheeled mobile robot

The input to the algorithm for controlling the robot’s
movement was determined by first establishing desired velocity of the
chassis. Then, a derived transformation matrix (1) was used to convert
values of robot’s linear velocities 𝑥̇ and 𝑦̇ (m/s), and rate of change of
heading angle of the robot, 𝜃̇ (rad/s), to rotational velocity of each wheel,
ωi (rad/s). This matrix was derived by using the relationship between
propelling force of each wheel and moment on the robot center as shown
in Figure 4, along with the chassis intrinsic parameters: the wheel radius,
R, and the components of distance from the center of the wheel to the
center of chassis, a and b. [4]
1
𝜔1
1
𝜔2
1
[ ] = ( )[
𝑅
𝜔3
1
𝜔4
1

−1
1
−1
1

−(𝑎 + 𝑏)
𝑥̇
−(𝑎 + 𝑏)
] [𝑦̇ ]
(𝑎 + 𝑏)
(𝑎 + 𝑏) 𝜃̇

(1)

3. Control System
Figure 3 Major electrical components of robot presented

One of abilities of Mecanum-wheeled robot is the possibility
to achieve a truly omnidirectional, translational movement. Each wheel’s
direction of rotation and velocity are the two main components to control
the behavior of Mecanum-wheeled mobile robot. We formed a
hypothesis that adjusting and maintaining the desired motor speed should
allow the robot to move without deviation. Therefore, our robot required
more 3 parts to fulfill this constraint: wheel speed sensor, control system,
and a method for tuning controller gains which will be described in
details in the following section.

Figure 4 (a.) Mecanum wheeled robot’s FBD (b.) Wheel’s FBD
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3.1 Wheel Speed Sensor
To be able to precisely control the speed of a DC motor, a
speed sensor must be implemented. The code disks with 64 slits were
printed out by 3D printer, which were then applied to the photoelectric
encoders attached to each wheel on the robot chassis; the actual speed
can be encoded from the DC-motor.
After an observation, a perturbation due to a noise problem
propagating from sensors was encountered. To lessen the effect of the
problem, a low pass filter was implemented for our chassis.

𝑃𝑟 (𝑠) =

1
(𝜏𝑟 𝑠+1)𝑙+𝑛

(2)

where l is the relative degree of controller plant; n is the relative degree
of the controller; τr is the desired system time constant.

3.2 Feedforward and Feedback Control Loop
In DC-motor control level, control loop is divided into two
parts: feedforward, as initial input to the motor; and feedback loop, which
adopts PI controller to achieve a specific desired speed on the system
response. A few advantages of PI controllers are that it requires relatively
less resources and can be tuned with data-driven technique according to
[5]. Figure 5 shows the control loop that consist of: ωi,desired (rad/s), as
desired signal that can convert to RPM unit by multiplying with a derived
constant gain K1; the controlled signal in unit of PWM, that is generated
by summation between output from controller, PWMi,feedforward and the
feedforward signal after multiplied by gain K2 to convert from RPM to
PWM signal, PWMi,feedback; and ωi,actual, the motor output actuated in RPM
read by the sensor encoders that we introduced in the section above.

Figure 5 DC motor control system

3.3 Method for Tuning Controller
The tuning method introduced in this paper is called fictitious
reference iterative tuning (FRIT) method [6], which was optimized by
Gauss-Newton algorithm. In order to find the control parameter, ρ =
[Kp, Ki]T, that is optimum; the optimization process was used on the
data collected from input and output from the plant, u and y respectively.
The concept of this method is presented in Figure 6. The expected result
from this method is the similarity between output of actual system, yactual,
and reference system, yref, by minimizing difference between output, ye.
The designed reference model Pr(s) can be described in (2).

Figure 6 FRIT method structure concept

4. Position and Heading Detection
In order to quantify the positional error, a camera was
mounted on a ceiling and used to obtain information for the system; such
as its real-time position in x-y coordinates, heading in degrees, and error
from a desired path in meters. Figure 7 shows the interface of the
developed real-time position and heading detection program, using
OpenCV in Python.

5. Result
After applying the sensor and control loop, two methods for tuning
controller gains were applied. The transient response results shown in
Figure 8 suggests that the FRIT tuned response follows the reference
output better than the initial, stable, manually tuned response. More
specifically, it is observed that FRIT response has better system
specifications such as: rise time and steady-state error. In contrast, the
trend of maximum overshoot seems to be higher than the manually tuned
response.

Figure 7 Interface of position detection program
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The data from bird-eye-view camera implemented displays a
comparison of deviation of robot’s movement from the reference line,
between the initial and FRIT tuned output in Figure 9. The trends suggest
that the FRIT tuned gains seemed to contribute to smaller errors.
However, Figure 9 also implies there is still deviation, in contrast to our
prediction that if the wheels are all rotating at the specified speed, the
robot should move in a straight line. The issue might arise as a product
of uncontrolled factors such as the physical deformities from assembly,
difference of friction forces on each wheel, or slips that might occur from
movement. Therefore, our future work is to design another controller to
maintain robot heading.

6. Conclusion

Figure 9 Accumulated error from reference line in y-axis

In this paper, a mobile robot with Mecanum drive was
proposed. For each wheel, a photoelectric speed sensor was implemented,
along with a low pass filter to reduce the effect of noise introduced into
the system. The motors’ velocities were controlled by a control
algorithm, consisted of feedforward and feedback loop; the input to the
algorithm was determined by a transformation matrix from linear to
rotational velocity components. The motors’ feedback controllers were
tuned by using FRIT method. Then, a bird-eye-view camera was used to
collect real-time positional and orientational information. The results
suggest that FRIT tuned outputs have better performance, both in the
motor level and the chassis level. However, the positional error was not
entirely suppressed due to uncontrolled factors which indicates the need
of a higher level of control.
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Figure 8 Wheel no.1 output RPM response
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Abstract

2. Methodology

This paper develops an overhead crane which can be
controlled its position via webpage site connected to the internet and
able to lift a load up to 3 kg. The crane model is designed by scaling
down the actual overhead crane in the WPA factory. This model has
movement along two axes, which are the y-axis and x-axis. We develop
a web application that allows the user to select a desired target position
on the factory map. The crane will move to the target location, starting
by moving along the y axis and then moving along the x axis. The
system has two ultrasonic sensors to measure the distances of y and x
axis, in relative to the reference point. A potentiometer is used as an
angle sensor to monitor the load swing angle and two microcontrollers
are used for receiving sensors data, controlling dc motors to drive the
crane, and to communicate with the webpage. On the webpage, there
are the factory map and two control buttons; the MOVE button is used
to start moving the crane to the target and the HOME button is used to
force the crane to go back to the home position at the center of the
factory map. We also provide the crane’s current position and path to
the target on the webpage for online monitoring. According to the
preliminary results, the model can function properly as designed with
position control accuracy not greater than 1 cm.

Methodology of the current work can be summarized into
the following steps.
2.1 Equipment’s performance verification: Verifying performance of
each selected equipment. Test the capability to receive the load of
motor. Then, test the accuracy of the distance sensors and evaluate
the actual detecting distance of the sensors.
2.2 Hardware design (model): We consider the actual operation of
overhead cranes used in factories in our design. Then, a model is
designed in SolidWorks and built accordingly. After the model
was created, we install all equipment into the model.
2.3 User interface design: We use HTML, JavaScript, and CSS
language to create our user interface.
2.4 Control strategy design: An Arduino board is used to receive the
sensors data and control direction and speed of DC motors. We
create the control strategy as P control to control crane movement.
2.5 Communication between controller and user interface: We use the
real-time database of Firebase platform and the ESP8266 module
as the intermediate between user-interface (webpage) and local
controller (Arduino UNO).
2.6 Test and improvement: We test by selecting the target location on
the map in the webpage and then let the crane move to the target.
We improve its operation by adjusting the accepted range and
speed motor and proportional gain on P controller.

Keywords: Overhead Crane, IoT, NodeMCU, Firebase, P-controller

1. Introduction
The objective of this paper is threefold:
1.1 Design an overhead crane model and a webpage for user interface.

An overview of the system constructed by following the
steps 2.1-2.6 can be depicted in Figure 1.

1.2 Build the model and create user interface webpage.
1.3 Evaluate for crane position accuracy and crane ability to support the
load
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We performed experiments to test the accuracy of crane’s
position when it is controlled via user-interface (webpage). First we set
a point of 4 quarters in our map to be testing points (yellow points on
the figure 2 above), there are 4 coordinates as follows; (20,25), (-17,25),
(-17,-25), and (20,-25). To reach the target point, we always start from
the origin position which is a HOME position (0,0). We use P
controller to control speed on Y-axis with proportional gain 20 and max
speed 150 rpm. However, we use constant velocity to control moving
on X-axis which is 100 rpm.
Figure 1 System Overview

3. Experiments and Results

Table 1 The experiment result P controller (only y-motor)
Target: Y=25,X=20
Target: Y=25,X=-17
Target: Y=-25,X=-17
Frequency
Home
Target
Home
Target
Home
Target
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
1
0.31 -0.14 25.19 20.49 0.42 0.09 24.84 -17.44 0.42 0.07 -24.63 -17.42
2
0.2 -0.15 24.75 20.13 0.42 0.19 24.95 -16.76 -0.14 -0.14 -24.73 -17.53
3
0.25 -0.23 25.12 20.04 0.29 0.18 24.9 -17.53 -0.17 0.05 -24.73 -17.45
4
0.19 0.02 24.78 20.34 0.28 0.17 24.85 -17.53 0.08 0.15 -24.82 -17.45
5
0.11 -0.14 24.8 20.19 0.45 0.24 24.86 -17.53 -0.24 0.05 -24.75 -17.48
6
0.27 0.06 24.86 20.19 0.22 0.07 24.83 -17.53 -0.17 0.09 -24.8 -17.42
7
0.6
0.04 24.76 20.53 0.22 0.05 25.35 -17.45 -0.27 0.14 -24.83 -17.24
8
0.18 -0.14 24.48 20.26 0.38 0.13 24.97 -17.44 -0.33 0.05 -24.75 -17.45
9
0.29 0.05 24.82 20.49 0.35 0.16 25.01 -17.53 -0.22 -0.16 -24.79 -17.06
10
0.34 0.06 24.85 20.19 0.35 0.11 25.42 -17.45 -0.22 0.03 -24.8
-17.4
Average 0.27 -0.06 24.84 20.29 0.34 0.14
25 -17.42 -0.13 0.03 -24.76 -17.39
SD.
0.13 0.11
0.2
0.17 0.08 0.06 0.21 0.24 0.22 0.1
0.06
0.14
Abs. Error 0.13 0.06 0.16 0.29 0.34 0.14
0
0.42 0.13 0.03 0.24
0.39
Avg. Error
0.19

Target: Y=-25,X=20
Home
Target
y
x
y
x
-0.24 0.09 -24.82 20.46
-0.31 0.04 -24.77 20.41
-0.09 0.12 -24.76 20.17
-0.33 0.05 -24.77 20.37
0.14 0.09 -24.77 20.19
-0.23 0.02 -24.74 20.25
0.11 -0.08 -24.76 19.94
-0.25 -0.08 -24.73 20.13
-0.15 0.04 -24.73 20.13
-0.12 -0.08 -24.77 20.16
-0.15 0.02 -24.76 20.22
0.16 0.08 0.03 0.16
0.15 0.02 0.24 0.22

Table 1 Experimental Result
Table 1 shows the experimental results in centimeter unit
which contain the target positions, actual positions, averages of actual
position, the standard deviations of actual position, the absolute errors
and the average errors between target position and actual position.

4. Conclusion
From the experimental results, we can conclude that our
model can be controlled via the web-based user interface with high
accuracy of crane’s position. The average error of distance between
target location and actual location is only 0.19 cm and the model can
support 3 kilograms load as designed.
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Figure 2 User Interface
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Abstract

โครงงานนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลปั ญญาประดิ ษฐ์ที่
สามารถประมาณความหนาแน่ นของฝูงคนจากภาพถ่ ายได้อย่างแม่นยา
และมี น้ าหนักเบาโดยใช้โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลัย เป็ นสถานที่ ท าการทดลองและวิ เ คราะห์ ผ ล อ้า งอิ ง จาก
ผลงานทางวิชาการที่ผ่านมาเกี่ ยวกับงานด้านนับฝูงคน [1-5] คณะผูจ้ ดั ทา
ได้เลือกนาโมเดลที่มีชื่อเสี ยงสองชิ้นมาเป็ นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอด
ได้แก่ MCNN [1] และ CSRNet [2] คณะผูจ้ ดั ทาได้สร้ างฐานข้อมูล
สาหรับเพื่อใช้พฒั นาและทดสอบโมเดลจากการเก็บภาพถ่ายสถานที่จริ ง
จากนั้นใช้โมเดล CSRNet [2] เพื่อประมาณจานวนคนของแต่ละภาพ
ผลลัพธ์ดงั กล่ าวจะถูกนาไปผ่านอัลกอริ ทึม k-mean clustering เพื่อแบ่ง
ผลลัพธ์ออกเป็ นระดับ ความหนาแน่ น ของฝูงคนจากน้อยไปมาก ด้วย
วิ ธี ก ารดั ง กล่ า วจะสามารถพัฒ นาโมเดลได้ โ ดยไม่ จ าเป็ นต้ อ งใช้
แรงงานคนช่วยตัดสิ นระดับความหนาแน่นของคนในภาพถ่าย
นอกจากนี้ คณะผูจ้ ดั ทายังได้นาเสนอโครงสร้ างโมเดลแบบ
ใหม่ ที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพใกล้เ คี ย งกับ CSRNet [2] เมื่ อ ประเมิ น ผลบน
ฐานข้อมูล ShanghaiTech B แต่ได้ประสิ ทธิ ภาพที่ ดีกว่าเมื่อประเมินผล
บนฐานข้อ มู ล ที่ ค ณะผู ้จ ัด ท าสร้ า งขึ้ น ท้า ยที่ สุ ด คณะผู ้จ ัด ท าเลื อ กน า
โครงสร้ างเพียงหนึ่ งคอลัมน์ของ MCNN ไปพัฒนาต่อกับฐานข้อมูลที่
จัดทาขึ้น (fine-tuning) เพื่อลดความซับซ้อนของโมเดล และทดสอบเพื่อ
วัดผลค่าความแม่นยา

This project aims to develop a light-weighted and accurate
crowd-levels estimation model by using transfer learning method from a
state-of-the-art model in crowd counting task, MCNN [1]. We make our
own training dataset by using pseudo-label predicted from an existing
state-of-the-art model, CSRNet [2], and classify the output into various
sets of crowd-levels by k-means clustering algorithm, from low to high.
We also propose a more generalized crowd-counting model which
yields similar performance to CSRNet [2] on ShanghaiTech B test set
but achieves better performance in our own dataset without any further
training. With this method, we are able to train our network from the
dataset that we collected locally without human effort on labeling the
data. The network architecture is selected only a branch of MCNN
original architecture to reduce the complexity. Finally, we evaluate our
model with the test set and report its accuracy.

คาสาคัญ : การนับฝูงคน, ปั ญญาประดิ ษฐ์ , โครงข่ ายประสาทเที ยม,
คอมพิวเตอร์วิทศั น์

Keywords: Artificial Intelligence; Computer Vision; Crowd-counting;
Transfer Learning

1. บทนา
เนื่ องจากปริ มาณจานวนผูใ้ ช้โรงอาหารในแต่ละคณะมีจานวน
มากในช่ วงเวลาเช้าและกลางวันแตกต่างกัน ทาให้มีนิสิต คณาจารย์และ
บุคลากรต้องเสี ยเวลาในการเข้าคิ วซื้ ออาหารเป็ นเวลานาน คณะผูจ้ ดั ทา
เห็ นว่าหาก มี ระบบซึ่ งสามารถรายงานความหนาแน่ นของปริ มาณผูใ้ ช้
โรงอาหารของแต่ ล ะคณะได้ ข้อมู ล ดังกล่ าวจะเป็ นประโยชน์ ส าหรั บ
นิสิต คณาจารย์และบุคลากรเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
โรงอาหารคณะต่าง ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องเสี ยเวลาเดิ นไปดู และสามารถ
เลื อกใช้บริ การโรงอาหารที่มีปริ มาณผูใ้ ช้หนาแน่ นน้อยกว่าหากต้องการ
ความรวดเร็ ว
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ท้ายที่สุดกลุ่มผูจ้ ดั คาดหวังว่าระบบนี้ จะช่วยปรับการกระจาย
ตัวของผูใ้ ช้โรงอาหารในแต่ละคณะให้มี ความสมดุลมากขึ้นเข้าใกล้การ
แจกแจงแบบยูนิฟอร์ม (Uniform Distribution)

2. ขั้นตอนวิธีการ
2.1 โมเดลที่นามาพัฒนา
2.1.1 MCNN [1]
โครงสร้างประกอบด้วย 3 คอลัมน์ของ Convolutional Layers
ซึ่ งมีขนาด kernel size ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 5x5, 7x7 และ 9x9 pixels
ขนาดที่ แตกต่างกันของถู กออกแบบมาเพื่ อตรวจจับขนาดของหัวคนที่
หลากหลายจากภาพ โครงสร้างโมเดลแสดงดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 2 สถาปัตยกรรมของ CSRNet [2]

รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมของ MCNN [1]
ผลลัพธ์ของโมเดลจะออกมาเป็ นความหนาแน่นของหัวคนใน
ภาพ (Density Map)
MCNN เป็ นโมเดลที่ มีโครงสร้ างซับซ้อนน้อยที่ สุด คณะ
ผูจ้ ดั ทาปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดยการเลือกมาเพียงคอลัมน์เดียว จากนั้น
นามาพัฒนาต่อเปลี่ยนชั้นผลลัพธ์ให้ออกมาเป็ นค่าระดับความหนาแน่ น
ของคนในภาพจากน้อยไปมากด้วยระดับความละเอียดที่แตกต่างกัน (3,
5, 7 และ 9 ระดับ)
2.1.2 CSRNet [2]
โครงสร้างหลักของ CSRNet แสดงดังรู ป 2 แบ่งออกเป็ น 2
ส่ วนหลัก ได้แก่
1. Frontend ซึ่ งประกอบขึ้นจาก Convolutional Layers ที่นา
โครงสร้ างและค่ า น้ า หนัก จาก VGG-16 [5] ที่ ผ่ า นการพัฒ นาบน
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่อย่าง ImageNet [6] มาใช้ (Transfer Learning)
2. Backend ประกอบขึ้นจากชั้นของ Dilated CNN [2] ซึ่ งมี
คุณสมบัติที่มี Receptive Field ขนาดใหญ่และสามารถทดแทน Pooling
Layer ได้

2.1.3 RDNet
ต่อยอดแนวคิดของ CSRNet คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการดัดแปลง
โครงสร้าง Frontend โดยเปลี่ยนไปใช้โครงสร้างของโมเดล RESNet [3]
แทน VGG-16 โมเดล RESNet เป็ นโมเดลที่ใหม่และให้ผลลัพธ์ความ
แม่นยาที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับ VGG-16 นอกจากนี้ จานวนพารามิเตอร์ ของ
โครงสร้ าง Frontend จาก RESNet ยังน้อยลงและให้ ผลที่ แม่ น ยามาก
ยิ่งขึ้ น คณะผูจ้ ดั ทาได้เ รี ยกโครงสร้ างโมเดลใหม่น้ ี ว่า RDNet (2-stage
RESNet with dilated backend for generalized crowd counting)
โครงสร้างของ RDNet แสดงดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 2-stage RESNet Frontend
2.2 การสร้ างฐานข้ อมูล
คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการสร้ างฐานข้อมูล 2 ชุ ดซึ่ งใช้สาหรั บ
พัฒนาและทดสอบ ลาดับขั้นตอนที่ อธิ บายการสร้ างฐานข้อมูลแสดงอยู่
ในรู ปที่ 4 และ 5
ภาพทั้งหมดจะถู กเก็บโดยกล้องที่ ติดตั้งบนบอร์ ด Raspberry
Pi 3 ความละเอียด 768x1024 pixels
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รูปที่ 4 ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูลสาหรับพัฒนา
สาหรับฐานข้อมูลสาหรับพัฒนาโมเดล คณะผูจ้ ดั ทาได้สุ่ มรู ป
จานวน 100 รู ปอิงตามการกระจายของฝูงคนจริ งจากข้อมูลทั้งหมดที่เก็บ
มาได้ จากนั้นผลลัพธ์ที่ถูกต้อง (Ground-truth label) จะถูกสร้างโดยผล
การทานายจานวนคนทั้งหมดในภาพของโมเดล RDNet และนาไปผ่าน
อัลกอริ ทึม k-mean clustering เพื่อแบ่งระดับของฝูงคนในภาพ

รูปที่ 5 ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูลสาหรับทดสอบ
เพื่อเป็ นการพิสูจน์สมติ ฐานที่ว่าการใช้ค่าคาตอบที่ ได้จากผล
ทานายของโมเดล RDNet นั้นให้ผลที่เชื่ อถื อได้ คณะผูจ้ ดั ทาจึงได้สุ่ มรู ป
อีก 100 รู ปเพื่อนามาทาเป็ นฐานข้อมูลสาหรับการทดสอบ ในฐานข้อมูล
ชุ ดนี้ รูปทุก รู ปจะถู กนับ จานวนคนในภาพโดยคณะผูจ้ ดั ทาเอง และจะ
นาไปใช้ทดสอบหาความแม่นยาของโมเดลที่ถูกพัฒนาขึ้น
2.3 ผลลัพธ์
ค่าผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบด้วยฐานข้อมูลที่คณะผูจ้ ดั ทา
สร้างแสดงอยูใ่ นตารางที่ 1 และรู ปที่ 6 สังเกตเห็ นได้ว่าเมื่อจานวนระดับ
หรื อความละเอียดสู งขึ้ น ค่าความแม่น ยาก็ จะลดลงตามคาด ทั้งนี้ ค ณะ
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการเปรี ยบเที ยบผลลัพธ์ของการพัฒนาระหว่างนาน้ าหนัก
เดิ มของโมเดลที่ ได้จากการพัฒนาบนฐานข้อมูล ImageNet [6] ของ
MCNN กับเริ่ มพัฒนาใหม่ต้ งั แต่ตน้ พบว่าให้ผลไม่แตกต่างกันมากนัก
และไม่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน จึงไม่สามารถสรุ ปได้ว่าการใช้เทคนิ ค
การถ่ายโอนความรู้ (Transfer Learning) ประสบความสาเร็ จในงานนี้

ตารางที่ 1 ค่าผลลัพธ์ค่าความแม่นยาของโมเดล
k-levels
Model with transf_learn*
3-levels
Training from scratch
Model with transf_learn*
5-levels
Training from scratch
Model with transf_learn*
7-levels
Training from scratch
Model with transf_learn*
9-levels
Training from scratch

Acc.
94.21%
93.68%
84.73%
85.79%
72.10%
74.21%
73.68%
73.15%

รู ปที่ 6 กราฟเปรี ยบเทียบผลค่าความแม่นยา
ตารางที่ 2 ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดล
Image
k-levels
1
2
3

prob.(x10-2)
0.1155
34.67
65.21

label

3

1
2
3

99.87
0.12
0.01

label

1
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3. สรุป
โดยสรุ ป โครงการนี้ ได้ต้ งั เป้ าหมายที่พฒั นาโมเดลที่สามารถ
ประมานระดับ ความหนาแน่ น ของคนในภาพได้ อ ย่ า งแม่ น ย าและมี
น้ าหนักเบา โดยที่ในขั้นตอนการพัฒนาไม่จาเป็ นต้องใช้แรงงานคนใน
การสร้ างนับ จานวนคนและสร้ า งฐานข้อมูล เอง ผลลัพธ์ ที่ได้จ ากการ
ทดลองพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแม้ใช้ผลลัพธ์ที่ได้จากการทานายจานวนคน
ทั้งหมดจากโมเดล RDNet เพื่อนามาทาเป็ นคาตอบที่ใ ช้ในการพัฒนา
โมเดล ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยงั อยูใ่ นระดับที่แม่นยา อีกทั้งโมเดลที่เลื อกมาเพียง
1 คอลัมน์จาก 3 คอลัมน์ของ MCNN ก็มีจานวนพารามิเตอร์ ลดน้อยลงไป
3 เท่าซึ่งมีขนาดเล็กลงอย่างเห็นได้ชดั

4. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึ กษาทั้งสองท่าน ผศ.
ดร.มานพ วงศ์สายสุวรรณ และ ศ.ดร.บุญเสริ ม กิจศิริกลุ สาหรับความเอา
ใจใส่ แ ละค าแนะน าที่ มี ใ ห้ ต ลอดมา ขอขอบคุ ณ ฝ่ ายกายภาพ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อนุญาตให้คณะผูจ้ ดั ทาใช้
สถานที่โรงอาหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์สาหรับการทดลอง
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The NTB Load Flow Analysis for Unbalanced Three-Phase Radial Distribution System
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I. INTRODUCTION
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The line of distribution system is the short type of the
transmission line, thus ignores the shunt admittance.
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The load flow analysis is an important tool for
unbalance three-phase radial distribution system. The results
of load flow analysis are the advantage data for management
or planning of the distribution system. As the high R/X
ratios and unbalanced operation in distribution systems, the
Newton-Raphson and ordinary Fast Decoupled Load Flow
method may provide inaccurate results and may not be
converted. Hence, the distribution system unwanted
conventional load flow methods directly.
The load flow solution of unbalanced radial
distribution systems proposed by [1] compared the analysis
results with the ladder network theory method. The current
injections at the buses for three-phase loads connected in
delta or single-phase loads connected line to line can be
detailed but the equation models of load suitable only for
some cases. The line primitive impedance matrix (PIM) and
the branch current matrix (BCM) were proposed by [2]
derived from Kirchoff’s law. The limitation of this work is
ignored the equation models of distribution transformers and
voltage regulators. The work of [3] was also presented the
NTB algorithm but the distribution system of the simulation
was the balanced loop system. The unbalanced radial
distribution system load flow and voltage profile
enhancement in the presence of distributed generators of [4]
was presented the details of line modeling only.
For this paper, the load flow modeling for
unbalance three-phase radial distribution system has
presented all components of the distribution system. The
algorithm is simple processes thus easy for coding with any
software. The extensive computation has been done to
verify the approach, the results and conclusion are presented
in the final part of this paper.

A. Line Modeling
The electric distribution system is the three-phase
unbalanced radial feeder. The line impedance values of miss
phases may equal to zero in the case of two-phase or singlephase systems. The model of a three-phase, two-phase, or
single-phase overhead or underground is shown in Fig. 1. The
equation modeling of the sending end (node n) and receiving
end (mod m) is represented by (1), [5].

b

Keywords—NTB load flow algorithm, load flow, unbalanced
three-phase radial distribution system.

II. DISTRIBUTION SYSTEM MODELING

Sa

Abstract—The unbalanced three-phase distribution system
has a certain distinguishing feature which makes it different
from the transmission line system. The feeder configuration
supplies the electric power by the three-phase, two-phase, or
single-phase. Hence, the load flow analysis is significantly
different from conventional load flow methods. In this paper,
the network-topology-based (NTB) load flow algorithm is
presented. The simulation test was performed with the
standard distribution system IEEE-34 bus. The results
reported of bus voltage verified the accuracy of the proposed
algorithm.

n
ILb

Sc

Sb
b

Sbc

c

ILc

Fig. 2

Wye-and delta-connected load.

B. Load Modeling
The unbalanced radial distribution system deal with spot
and distributed loads. A spot load can be connected with wye
or delta topology. The current load modeling for each type of
loads can be described as details in Table I.
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TABLE I.

LOAD CURRENT MODELING

Type

VLNabc    At VLN ABC  -  Bt VLN ABC  

Modeling equations

Constant real
and
reactive
power

ILabc  

Sabc 

Vabc 





In the backward sweep calculation, the equations for
computing the voltages and currents at bus n as a function of
the voltages and currents at bus m are given by (5).

The voltage will change during each iteration.

V 

2

1) Z abc
Constant
impedance

abc

VLN abc    at VLN ABC  -  at I abc 

I ABC   ct VLN abc    dt I abc 

S 

abc

2)  ILabc  

Vabc 
Z abc 

The voltage will change during each iteration, but
the impedance will remain constant.
Constant
current

ILabc  

ILabc   abc - abc 

The current angle will change during each
iteration, but the power factor of the load will
remain constant.

C. Capacitor Modeling
The model of the wye-delta connection of three-phase
shunt capacitor bank is shown in Fig. 3. The capacitor banks
are commonly used in distribution systems to help in voltage
regulation and to provide reactive power support. The
capacitor banks are modeled as constant susceptances was
computed by [5],

The constant [At], [Bt], [at], [bt], [ct], and [dt] depend on
the type of transformer connection. The details of the
modeling equations have been described in [5].
III. THE NTB LOAD FLOW ANALYSIS
The NTB load flow analysis proposed by [6] is an
algorithm developed from the Kirchhoff’s current law. The
NTB algorithm of this paper present the more details of
models and bus renumbering.
Consider the general
distribution system in Fig. 4, the equation for calculating the
current in branch N-1 is are given by (6).
1
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With the susceptance computed, the line currents serving
the capacitor bank are given by [5],

ICabc   j Babc   Vabc  

I 4  IL5





I 3  I 4  IL4  IL4  IL5
I 2  IL3  IL4  IL5  IL6  IL7  IL8  IL9  ...



D. Transformer Modeling
The transformer modeling used in load flow analysis is
generalized for the connections so that it has the same form
as was developed for feeder line modeling. In the forward
sweep calculation, the voltages at bus m are defined as a
function of the voltages at bus n and the currents at bus m.
The modeled equation is,

...  ILk  d km  ILm  ILm1  ...  ILN 

I1  IL2  IL3  IL4  IL5  IL6  IL7  IL8  IL9  ...
...  ILk  d km  ILm  ILm1  ...  ILN 

The calculation of the branch current moving backward
to the first branch, is shown in.

 BC    BIBC  IB 
Suppose that
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A. Bus-Injection to Branch-Current Matrix
The algorithm formulation of the bus-injection to the
branch-current matrix ([BIBC]) is detailed as follows,

The equation for calculating the bus voltage and the
difference of the bus voltage at bus 1 and bus 2 - N is

1. Assign the dimension of the matrix [BIBC] is equal to
3M × 3(N-1) when M is the number of branches and N is the
system bus number.

 BC    I1 I 2 I3 I 4
IB  IL2 IL3 IL4

I5 I 6 I 7 I8

I N -1 

T

I k -1 I k I m

IL5 IL6 IL7 IL8 IL9

ILk ILm ILm1

ILN 

T



2. If Bk-th branch link bus i and j,
2.1 Copy the members of [BIBC] in the i-th column
replace the j-th column.

V1 - V2  z12 I1
V1 - V3  z12 I1  z23 I 2
V1 - V4  z12 I1  z23 I 2  z34 I 3

2.2 Replace the members of [BIBC] in the k-th
column with matrix [I].

V1 - V5  z12 I1  z23 I 2  z34 I 3  z45 I 4
V1 - V7  z12 I1  z23 I 2  z36 I 5  z67 I 6

2.3 In case the j-th bus is behind the transformer,
multiply the members of [BIBC] in the k-th column by [dt].

V1 - V8  z12 I1  z23 I 2  z36 I 5  z67 I 6  z78 I 7
V1 - V9  z12 I1  z23 I 2  z36 I 5  z69 I8
M
V1 - Vk  z12 I1  z23 I 2  z34 I 3  ...  zk -2,k -1 I k -2  zk -1,k I k -1 



At ,kmV1 - Vm  At ,km z12 I1  At ,km z23 I 2  At ,km z34 I 3  ...
t
 At ,km zk -1,k I k -1  Bkm
I ks

3. Repeat step 2. until reaching all branches.
B. Branch-Current to Bus-Voltage Matrix
The algorithm formulation of the bus-injection to branchcurrent matrix ([BCBV]) is detailed as follows,
1. Assign the dimension of the matrix [BCBV] is equal to
3 (N-1) × 3M.

At ,kmV1 - Vm1  At ,km z12 I1  At ,km z23 I 2  At ,km z34 I 3  ...
t
 At ,km zk -1,k I k -1  Bkm
I ks  zm,m1 I m

2. If Bk-th branch link bus i-th and j-th,

M
VAt ,kmV1 - VN  At ,km z12 I1  At ,km z23 I 2  At ,km z34 I 3  ...

2.1 Copy the members of [BCBV] in row i-th replace
the row j-th.

 At ,km zk -1,k I k -1  B I  zm,m1 I m  ...  z N -1 I N -1
t
km ks

2.2 Replace the members of [BCBV] in j–th row, k-th
column, with the impedance of Bk-th branch, which is equal
to Zij.

The compact form of (9) is

V    BCBV  BIBC I  



2.3 In case of i-th and j-th bus are two bus linked the
transformer, replace the members of [BCBV] in the j-th, k-th
with the transformer impedance [bt].
2.4 In case of j-th bus is behind the transformer,
multiply the members of [BCBV] in the k-th column with
[At].

While
 V1   V2 
 V  

 1   V3 
 V1   V4 

 
 
 V1   V5 
 V1   V 

  6 
 V1   V7 
 V  V 
V    V1  -  8 
 1   V9 
 M   M

 

 V1   Vk 
A V   V 
 t , km 1   m 
 At , kmV1  Vm 1 
 M   M

 

 At , kmV1   VN 

3. Repeat step 2. until reaching all branches.



C. The NTB Load Flow Algorithm
The algorithm formulation of the
detailed as follows,

NTB load flow is

1. Input system data of the unbalanced three-phase radial
distribution system.
2. Formulate matrix [BCBV] and [BIBC].
3. Assign the initial value of the bus voltage and
acceptable error.
4. Calculate the bus current [I].

 z12

 z12
 z
 12
 z12

 z12
 z
 12
 z
 ZB   z12
 12

 M
 z
 12
 At , km z12

 At , km z12
 M


 At , km z12

0
z23
z23
z23
z23
z23
z23
z23
M
z23
At , km z23
At , km z23
M
At , km z23

0
0
0
0
0
0
z34 0
0
z34 z45
0
0
0
z36
0
0
z36
0
0
z36
0
0
z36
M M
M
0
0
z36
0
0 At , km z36
0
0 At , km z36
M M
M
0
0 At , km z36

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
z67 0
0
0
0
z67 z78
0
0
0
0
0
z69
0
0
M M
M
M
M
0
0
z69
0
zk -1, k
0
0 At , km z69 0 At , km zk -1, k
0
0 At , km z69 0 At , km zk -1, k
M M
M
M
M
0
0 At , km z69 L At , km zk -1, k

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
M
M
0
0
t
Bkm
0
t
Bkm
z m , m 1
M
M
t
Bkm
z m , m 1

L
0 

L
0 
L
0 

L
0 

L
0 
L
0 
L
0 

L
0 

M
0 
L
0 

L
0 

L
0 
O
M 
L z N -1, N 

5. Calculate the differential vector of the bus voltage
{V}.




6. Calculate the solution of bus voltage for all bus 2 – N.
6.1 In case of m-th bus is behind the transformer, the
calculate equation of {V} is
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V    A  V  - V  
k 1
m

t

k 1
m

1



6.2 Otherwise, the calculate equation of {V} is

V   V  - V  
k 1
m

k 1
m

1



7. Calculate the mismatch of the magnitude and angle of
bus voltages as described in (15).



magVmiss  max V k 1 - V k
magVAngmiss  max  V

k 1



- V

k







8. If the mismatch is lower than the acceptable error, stop
the iteration, otherwise, back to step 4.

The standard of the test system data IEEE-34 bus is used
to test the accuracy of the algorithm and coding by the GNU
Octave. The results of the bus voltage are shown in Table II.
These simulation results are close to the standard results of
load flow analysis of the IEEE electric distribution system
data.
THE BUS VOLTAGE OF THE IEEE-34 BUS SIMULATED BY
PROPOSING LOAD FLOW ALGORITHM

Bun No.

Phase A

1.0341

-3.1716

0

0

0

0

23

1.0314

-3.2416

1.03

-124.452

1.0318

116.148

24

0.9172

-5.1926

0.924

-126.843

0.9182

114.037

25

1.031

-3.2416

1.0296

-124.452

1.0315

116.148

26

1.0314

-3.2516

1.0299

-124.452

1.0318

116.148

27

1.0308

-3.2316

1.0292

-124.452

1.0313

116.148

28

1.0312

-3.2716

1.0296

-124.482

1.0316

116.118

29

1.0308

-3.2316

1.0292

-124.452

1.0313

116.118

30

1.0308

-3.2316

1.0292

-124.452

1.0313

116.148

31

1.0314

-3.3217

1.0296

-124.522

1.0318

116.068

32

0

0

1.029

-124.452

0

0

33

1.0315

-3.3217

1.0296

-124.532

1.0319

116.058

34

1.0505

0

1.0505

-120.06

1.0505

120.06

V. CONCLUSION

IV. SIMULATION RESULTS

TABLE II.

22

Phase B

Phase C

1

1.0505

0

1.0505

-120.06

1.0505

120.06

2

1.048

-0.05

1.0489

-120.13

1.0489

120.01

3

1.0462

-0.08

1.0479

-120.17

1.0479

119.98

4

1.0141

-0.7504

1.0301

-121.011

1.0294

119.3596

5

0

0

1.0299

-121.011

0

0

6

0.9768

-1.5708

1.0105

-121.981

1.0074

118.6493

7

0.9472

-2.2611

0.995

-122.761

0.9898

118.069

8

1.0181

-2.2611

1.026

-122.761

1.0208

118.069

9

1.0177

-2.2611

1.0258

-122.771

1.0205

118.069

10

1.0168

-2.2711

0

0

0

0

12

0.9931

-2.3212

0

0

0

0

13

0

0

1.0161

-123.002

0

0

14

1.0079

-2.3812

1.0156

-123.012

1.0114

117.8089

15

0.99

-2.3312

0

0

0

0

16

0.9899

-2.6313

0.9987

-123.452

0.9943

117.3086

17

0.9895

-2.6413

0.9983

-123.462

0.9939

117.2986

18

0.9586

-3.1116

0.9685

-124.242

0.9642

116.3882

19

1.0364

-3.1116

1.035

-124.242

1.0365

116.3882

20

1.0341

-3.1716

1.0327

-124.342

1.0343

116.2781

21

1.0001

-4.6423

0.9988

-125.793

1.0005

114.8774

This paper presents the NTB load flow analysis of
unbalanced three-phase radius distribution system. The
important parameters analyzed from the topology of the
system are the matrix [BIBC] and [BCBV]. The test system is
the unbalanced three-phase radial distribution power system,
IEEE-34-bus. The simulation verified that the bus voltages
are approximate to the results of the standard calculations
presented by IEEE PES AMPS DSAS Test Feeder Working
Group (2016), which confirms that this method can be used
as a power flow analysis tool for the general unbalanced
three-phase radius distribution system.
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Abstract
This is a design of an automatic control system based on
Raspberry Pi II as a main microcontroller for the vertical hydroponic
greenhouse. All necessary data for planting are transferred through the
internet of things (IoTs) systems. The microcontroller will process the
measured values from sensors and will control environmental factors
inside the hydroponic greenhouse. The sensors such as the electrical
conductivity (EC) sensor, the potential of Hydrogen ion (pH), the air
temperature sensor, the relative humidity (RH) sensor, and the water
temperature sensor are installed on the hydroponic greenhouse systems
including the lighting system for plant. Nevertheless, the measured data
from each sensor is processed by the Raspberry Pi to check the actual
values inside the hydroponic greenhouse. All measured values like
water temperature, RH, air temperature inside the greenhouse, pH and
EC are transmitted to the automatic control system and will
automatically sent via the internet system to the smartphone. Moreover,
we can know actually environment inside the hydroponic greenhouse
via the smartphone and can send appropriately feedback command to
the control unit, automatically. Therefore, with the final results of this
prototype, the automatic control system of the vertical hydroponic
greenhouse can work effectively.
Keyword: Vertical Hydroponic, Sensors, Raspberry Pi

1.

INTRODUCTION

Hydroponic greenhouse system is very popular at present, due to
the nutritional value of various vitamins and minerals of eating fresh
vegetables, that’s beneficial to human health. Most people always
consume fresh and beautiful vegetables (no worm holes or bite mark of
insect and pests). Therefore, farmers have to use large amount of
insecticide and/or pesticides to get rid of the insect and pests, it’s the

cause of harm by a residual toxic of the insecticide and/or pesticides in
the vegetables. Sometime the environment of the greenhouse is not
quite suitable, because of insufficient lighting (sunlight), labor shortage
and do not have enough time to take care their greenhouses because
they have a lot of work to do outside. However, they want to grow their
vegetables in their own homes, which feel safety from residue
chemicals on vegetables. This automatic control system for hydroponic
greenhouse with vertical stack is appropriately an option for cultivating
vegetables in small and narrow area.

Personal
Personnel
Computer
Computer
TheHydroponics
Vertical Hydroponics
Greenhouse
Vertical
greenhouse

Smart
Smart
Phone
Phone
Cloud sever
Server
Cloud

Automatic Control
system
The Automated
control System

Router
Router
Gateway
Gateway

Figure1 Automatic control system for hydroponic greenhouse.
The internet of things (IoTs) technology or "Internet of everything"
, user can control various devices by their smart phone through the
internet network, such as turn-on, turn-off or set-up electrical
appliances, cars, communication device, office supplies, agricultural
tools, machinery in industrial plants, houses daily life appliances etc.
The linking can help various devices to communicate with each other
through the internet network system. Forecasting in year 2020, over a
hundred billion items will be able to connect with IoTs, which will
result in general consumers, becoming familiar with technologies that
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allow them to control things both from their home or office and from
anywhere around the world. The main idea of developing this
automatic control system for hydroponic greenhouse system is an
application of electronic and computer technology. Internet of Things
(IoTs) [1], [2], [3] were invented by Kevin Ashton in 1999 under the
project called "Auto-ID Center" at the university of Massachusetts
Institute of Technology based on RFID technology that will make it a
global standard for RFID sensors, which can be connected for each
other. In year 2000, the world had a lot of the electronic devices that
called “Smart” such as Smart devices, Smart grid, Smart home, Smart
network, Smart Intelligent transportation and Smart farming etc., which
the systems consists of microcontroller and sensors for measuring
various values such as temperature and humidity, acidity, alkalinity,
light intensity, etc. Development of IoTs in addition to developing
hardware technologies included processors, and sensors that are
combined into a single chip or system on a chip (SoC), wireless sensor
network (WSN) [4], [5], [6]. There are three technologies for
connecting to the IoTs or access technology such as Bluetooth 4.0,
IEEE 802.15.4e, and WLAN IEEE 802.11 ™ (Wi-Fi) standards for
wireless network operation using a sensor nodes network, it is necessary
to have a gateway sensor nodes [7] connected to the internet. The
gateway will connect to the internet network for all devices in the
network to allow all sensor nodes that send data to the internet. The
gateway is located in the local network which defines as gateway under
local network that will connect to the internet or not. If not, the devices
that connect to the gateway may be able to communicate only within
the local network itself. Then, the mobile applications are developed to
monitor and control the various devices. Therefore, this project is a
design of automatic control system through IoTs for monitoring the
environment in hydroponic greenhouse through the design application
on smartphone. The parameters of air temperature, RH, EC and pH of
the water, water temperature, and the concentration of nutrient solution
in the water for the hydroponic greenhouse have to control and monitor.
If the measured values differ from the appropriate values (setting), the
automatic control system can reduce or add the appropriate values, and
then control the appropriate values according to the specified conditions
in order to balance the environment.

2. SYSTEM DESIGN
An overview of the automatic control system for the hydroponic
greenhouses as shown in Figure 2, which consisting of three main parts:

Figure 2 Overview of the automatic control systems.
 Interface sensors consists of air temperature, RH, water
temperature, EC of the water to detect the values of alkaline acid in the
water. All of the detected and measured values will be sent to the
microcontroller (Raspberry Pi II) for processing data.
 Raspberry Pi II is used as a main microcontroller for main
processing unit, to receive the measured values from the interface
sensors that connect to the input expansion board which interfaced
between the whole sensors. The Raspberry Pi II with LCD display
shows the status of air temperature, humidity, water temperature, pH
value, Electrical conductivity. Likewise, the microcontroller will send
the values that have been processed through the gateway server to the
mobile server and then send to the smart phone.
 Hardware, which consists of water pumps, nutrient solutions
pumps, lighting systems, ventilation fans and the atmospheric
humidifier.

RaspberryPi2
Relay Board
Serial_Port Expander

ch6
ch7
ch8
ch2
ch1

DHT22

ch3
ch5
ch4

Sensors

Figure 3 Circuit connection and sensor diagram.
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The connecting devices and sensors are connected to Raspberry Pi
II as shown in Figure 3. The connection of the sensors as an air
temperature and humidity (DHT22) is connected to GPIO20 ports. The
sensors of water temperature, pH, and EC are connected via the serial
port expander, start from P1 to P3, which will connect to the Raspberry
Pi II via the UART port (Tx, Rx) and S1, S2, and S3 to determine the
binary channel on the Raspberry Pi II by using GPIO18, GPIO23 and
GPIO24 pins in the control section. The dissolved oxygen (DO) and the
oxidation reduction potential (ORP). The both sensors are connected via
the serial port expander P4 and P5. The output devices use eight relay
ports that are Ch1 connected to the GPIO26, Ch2 connected to the
GPIO19, Ch3 connected to the GPIO25, Ch4 connected to the GPIO8,
Ch5 connected to the GPIO7, Ch6 connected to GPIO5, Ch7 connected
to GPIO6 and Ch8 connected to GPIO13. The prototype of the
automatic control system for the hydroponic greenhouse is shown in
Figure 4. The automatic control display is shown in Figure 5.

various devices. It has both Automatic On/Off button and also has
ONLINE button to control via the smart phone.
The Figure 5 presents the dashboards of the application on the
smart phone consisting of the measured value display such as Water
(water temperature), Temperature (Air temperature), Humidity
(Relative Humidity: RH) EC (Electrical Conductivity) and pH as shown
in Figure 5(a). The automatic setting of operation is determining Low
and High values of Air temperature, humidity, Water temperature, EC
and pH as shown in Figure 5(b). And the manual operation mode is
online manual by press command button to On/Off the all devices via
the smart phone as shown in Figure 5(c).

(a)

(b)

(c)

Figure 5 The application control by smart phone.

3. THE EXPERIMENT

Figure 4 Automatic control system
The Figure 5 is presented the display of the automatic control unit
showing of the measured values from the sensors and shows the
command buttons to turn on or turn off the various devices of the
hydroponic greenhouse which consist of: Fan 1 button controls the
temperature inside the greenhouse, Fan 2 button controls the
temperature of water, RH button controls the humidifier, pH pump
button controls a pump of Nitric acid or phosphoric acid, AB pump
controls the nutrient solution of A and B, M pump button controls a
main water pump of the greenhouse, and the last, the Light1 and Light2
buttons control the lighting system of the greenhouse. The display has
also the SETTING button to determine the automatic value of the

Before beginning to use the automatic control system with the
hydroponic greenhouse, we must determine the size of the vertical
hydroponic greenhouse with width 1.2 × length 1.2 × Height 2 meters,
and the planting trough has 5 layers, each layer has 9 planting holes.
Then connect the various devices to the automatic control unit such as
the planting growth lights with 200 Watts, the ventilation fans, the
water pumps, the fertilizer A and B pump, pH pump and humidifier.
 Main planting growth light and the water pump are controlled by
time control from 6:00 am. to 6:00 pm., (12 hours).
 The humidifier will turn on when the humidity in the greenhouse is
lower than 60 % RH and turn off when the humidity in the
greenhouse is higher than 70 % RH.
 The nutrient solution control system will control fertilizer A and
fertilizer B in automatically. It’s controlled through the automatic
control unit according to the specified conditions. When the EC
value is lower than 1.3 ms/cm, the automatic control unit send the
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command to the automatic fertilizer filling system to add some
fertilizer and will stop adding fertilizer when the EC value is higher
than 1.4 ms/cm. The pH value of the water should be around 5.5 6.5.
3.1 The experiment of automatic control system
At the first time of planting experiment, with 1.2 × 1.2 × 2 meters
of the greenhouse area, with 200 Watts of LED growth light, the control
unit can control the environmental factors inside the greenhouse such as
air temperature, humidity, and EC and pH value of the water as well.
The experimenter spent 45 days to grow green oak salad with 45
planting holes, 14 days of seedling after that they move in the
hydroponic greenhouse about 31 days. Therefore, we yield 5 green oaks
salad per kilogram that shown in Figure 7, the yield of green oaks salad
is approximately 7 kilograms per planting cycle.

operated from the front panel of the automatic control unit. The
automatic control system can be activated via mobile application,
efficiently. In the future, we will use the automatic control system for
Aquaponics, which is blending between Aquaculture and Hydroponics
together.
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การจัดการคาร์ บอนฟุตพริ้นท์ สาหรับหมู่บ้านคาร์ บอนต่าบ้ านห้ วยนา้ กืนและบ้ านป่ าเมี่ยง
Managing carbon footprint for Moo Ban Huai Nam Kuen and Ban Pa Miang
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บทคัดย่ อ
โครงงำนนี้ น ำเสนอเพื่ อ จัด กำรคำร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ส ำหรั บ
หมู่ บ้ำ นคำร์ บ อนต่ ำ บ้ำ นห้ ว ยน้ ำ กื น 93 หลัง คำเรื อ น บ้ำ นป่ ำเมี่ ย ง 30
หลังคำเรื อน จังหวัดเชี ยงรำย โดยกำรเก็บข้อมูลในชุ มชนทั้ง 2 ชุ มชน
ด้ำนพลังงำน ก๊ำซ น้ ำมัน ไฟฟ้ ำ ถ่ ำน ฟื น กำรใช้จ่ำยในชี วิตประจ ำวัน
รวบรวมข้อมูลมำวิเครำะห์ปริ มำณกำรใช้พลังงำนแล้วคำนวณหำค่ ำกำร
ปล่อยก๊ำซคำร์ บอนไดออกไซด์ออกมำต่อปี สร้ ำงกรำฟเปรี ยบเที ยบด้ำน
พลังงำนหำจุดนัยสำคัญในกำรใช้พลังงำนเพื่อที่จะทำกำรลดใช้พลังงำน
ในชุมชน
จำกกำรลงพื้นที่ เก็บข้อมูลบ้ำนห้วยน้ ำกื น 93 หลังคำเรื อนมี
กำรใช้พลังงำนทั้งหมด 282,809 จุลต่อปี ปล่อยก๊ำซคำร์ บอนไดออกไซด์
329,458 กิ โลกรัมต่อปี บ้ำนป่ ำเมี่ยง 30 หลังคำเรื อน 114,815 จุลต่อปี
ปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 200,821 กิโลกรัมต่อปี
คำสำคัญ: การจัดการพลังงาน, คาร์บอนไดออกไซด์

Abstract
This project is offered to managing carbon footprint for Moo
Ban low carbon. Ban Huai Nam Kuen 93 roof House and Ban Pa Miang
30 roof House Chiang rai. By storing information in the community,
both the Energy Community, Gas, Oil, Electric, Carbon, fuel. Daily
spending gather data, analyze energy consumption, and then calculate
the CO2 emissions for the year, Create a power comparison chart for
energy consumption in order to reduce energy consumption in the
community.
From storage space Ban Huai Nam Kuen 93 the roof has
total energy consumption 282,809 carbon dioxide emissions 329,458 kg/
year. Ban Pa Miang has 30 roof of 114,815 per year, Carbon dioxide
emissions 200,821 kg/year.

Keywords: Power management, Carbon dioxide

1.บทนา
ปั ญ หำสิ่ งแวดล้ อ มที่ ส ำคั ญ สุ ด ตอนนี้ คื อ ภำวะโลกร้ อ นอั น
เนื่ องมำจำกกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโดยกำรเพิ่มขึ้นของปริ มำณ
ก๊ ำ ซเรื อนกระจกอย่ ำ งรวดเร็ ว หนึ่ งในต้น เหตุ ที่ ส ำคัญ เกิ ด จำกกำร
เจริ ญเติบโตที่รวดเร็ วของ “เมือง” ซึ่ งส่ งผลต่อกำรเพิ่มขึ้นของปริ ม ำณ
ก๊ำซเรื อนกระจกในชั้นบรรยำกำศ เนื่องจำกร้อยละ 70 ของกำรใช้
แผนพัฒ นำเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ.25552559) ให้ควำมสำคัญต่อเรื่ องกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และระบุ
อย่ำ งชัด เจนที่ จ ะมี ก ำรปรั บ กระบวนทัศ น์ ก ำรพัฒ นำและขับ เคลื่ อ น
ประเทศเพื่อเตรี ยมพร้ อมไปสู่ กำรเป็ น “เศรษฐกิ จและสังคมคำร์ บอนต่ำ”
และเป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมและกระแสของ “สังคมคำร์ บอนต่ำ” หรื อ
“เมืองคำร์บอนต่ำ” ทำให้หลำยๆ เมืองเริ่ มให้ควำมสำคัญเกี่ ยวกับปริ มำณ
กำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจกที่เกิ ดจำกกิ จกรรมต่ำงๆ ภำยในเมือง และกำร
พัฒนำเมืองควบคู่กบั กำรลดปริ มำณกำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจก[1]
พลังงำนของโลกที่ ก่ อให้ เ กิ ด ก๊ ำซเรื อนกระจกพบว่ ำเป็ นกำรใช้
พลังงำนภำยในเขตเมืองหรื อเขตชุมชนบนเพื่อนที่สูง นอกจำกนี้ ยงั พบว่ำ
มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น 2-3 เท่ ำ ตำมจ ำนวนประชำกรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อัน
เนื่ องมำจำกควำมต้องกำรในกำรใช้ท รั พยำกรเพื่ อตอบสนองต่อควำม
สะดวกสบำยในชีวิตประจำวันของประชำกร และกำรขยำยตัวของเมืองที่
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง
เนื่ องจำกในปั จจุ บ นั กำรปล่ อยก๊ำซเรื อนกระจกเกิ ด จำกกิ จกรรม
ต่ำงๆ ของมนุ ษย์อย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งกำรใช้พลังงำน กำรเกษตรกรรม กำร
พัฒนำและกำรขยำยตัว ของภำคอุตสำหกรรม กำรขนส่ ง กำรตัดไม้ทำลำย

11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นและประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน”

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ ังที่ 11
11th ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand

616

ป่ ำ รวมทั้งกำรทำลำยทรั พยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อมในรู ป แบบ

n=N

อื่นๆ ล้วนเป็ นสำเหตุสำคัญของกำรเกิดภำวะโลกร้ อนซึ่ งส่ งผลกระทบต่อ

2

ชีวิตควำมเป็ นอยูข่ องมนุษย์และนับวันยิ่งทวีควำมรุ นแรงมำกขึ้นด้วยเหตุ
นี้ จึงทำกำรจัดทำคำร์ บอนฟุตพริ้ นท์ เป็ นวิธีกำรประเมินปริ มำณก๊ำซเรื อน
กระจกที่ปล่อยจำกกิจกรรมทั้งหมดของชุ มชนและคำนวณออกมำในรู ป
คำร์ บอนไดออกไซด์เ ที ยบเท่ ำ อัน จะน ำไปสู่ ก ำรก ำหนดแนวทำงกำร
บริ หำรจัดกำรเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจกได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ

1+Ne

(1)

n = ขนาดของหน่วยตัวอย่ำงกลุ่มเป้ำหมาย
N = จำนวนประชากรท้ังหมด
e = ระดับความมีนัยสําคัญ (นิยมใช 0.05) [2]

2.3 สมการปริมาณการปลดปล่ อยก๊ าซ CO² พลังงานไฟฟ้ า

2.ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการลดคาร์ บอนฟุตพริ้นท์
การบริ โภคสิ นค้ำ การใช้พลังงานในบ้ำน การใช้พลังงานในที่
ทำงาน รวมถึงการเดินทาง เนื่องจากกิจกรรมเหล่ำน้ี้ทําให้เกิดการปลด
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะ CO2 ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของ
ปัญหาภาวะโลกร้อน [2] ทั้งนี้สามารถจำแนกเป็นกิจกรรมหลักต่ำง ๆ ได้
ดังนี้
1.กำรเดินทำง มนุ ษย์สำมำรถช่ วยโลกได้ดว้ ยกำรปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมเกี่ยวกับการเดินทาง ซ่ึงการลดการใช้น้ำมันเบนซินจากการเผา
ไหม้ทุก ๆ 1 ลิตร ช่วยลด CO2 ได้ประมาณ 2.1896 กิโลกรัม และการลด
การใช้นำมั
้ นดีเซลจากการเผาไหม้ทุก ๆ 1 ลิตรจะช่วยลด CO2 ประมาณ

บิลค่ำไฟฟ้ ำ = (kW/h)
FCO² = ค่ำ Factor (FCO² ) กำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจก (kg CO²eq/unit)
หมำยเหตุ : ค่ำ Factor (FCO² ) กำรปล่ อยก๊ำซเรื อนกระจกของพลังงำน
ไฟฟ้ำ Emission Factor [3]

3.วิธีการดาเนินงาน
กำรด ำเนิ น งำนในกำรจัด กำรคำร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ส ำหรั บ
หมู่บำ้ นคำร์ บอนต่ำ มีผงั กำรดำเนิ นงำนดังนี้

2.7080
2.กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำเป็ นพลังงำนที่ใกล้ตวั มำกที่สุด
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้หันมำประหยัดพลังงำนไฟฟ้ ำกันคนละไม้
คนละมือ เป็ นส่ วนสำคัญที่ จะช่ วยโลกลด CO2 ลดโลกร้ อนและกำรลด
กำรใช้ไฟฟ้ ำทุกๆ 1 หน่ วย (kWh) จะช่ วยลดปริ มำณกำรปล่ อย CO2 ใน
จำนวน 0.5610กิโลกรัม
3.กำรเพิ่มพื้นที่ สีเขี ยว ช่ วยกันปลู กต้นไม้ กำรปลู กยืนต้น 1
ต้น จะช่ วยดูดซับปริ มำณ CO2ได้จำนวน 9 กิ โลกรัมต่อปี ปกป้ องผืนป่ ำ
ไม่ตดั ต้นไม้ ทำลำยป่ ำ
4.กำรใช้ พ ลั ง งำนทดแทน ปั จจุ บ ั น มี พ ลั ง งำนทดแทน
หลำกหลำยชนิด ที่เป็ นพลังงำนสะอำดและไม่ทำร้ำยโลก ใช้เชื้อเพลิงจำก
พลัง งำนชี ว มวลให้ ม ำกขึ้ น ลดกำรใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล ใช้พ ลัง งำน
ทดแทน

รู ปที่ 1 กำรวำงแผนปฏิบตั ิงำน

2.2 สู ตรในการคานวณขนาดตัวอย่ างทีน่ ิยมใช้ เมื่อทราบ
ประชากรทีแ่ น่ นอนสู ตรของ TARO YAMANE
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รู ปที่ 4 สอบถำมข้อมูลด้ำนพลังงำน เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน
ตำรำงที่ 1 กำรใช้พลังงำนบ้ำนห้วยน้ ำกื นต่อปี
รูปที่ 2 ขั้นตอนกำรลงพื้นที่ปฏิบตั ิงำน

4. ผลการวิจยั

กำรใช้พลังงำนบ้ำนห้วยน้ ำกืน
พลังงำน

พลังงำน
ที่ใช้

ค่ำ
สัมประสิทธิ์

กำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์

ค่ำ
เปอร์เซ็นต์

ค่ำใช้จ่ำย

ไฟฟ้ำ
(วัตต์)

39202

0.561

21992.32

14%

129366.6

น้ ำมันเบนซิน
(ลิตร)

35783

2.1896

78350.45

13%

9536167

น้ ำมันดีเซ
(ลิตร)

45976

2.708

124503

16%

1155377

ก๊ำซ
(กิโลกรัม)

21910

0.4826

10573.76

8%

444553.5

ถ่ำน
(กิโลกรัม)

15346

0.1605

2463.03

5%

153460

ฟื น
(กิโลกรัม)

124592

0.735

91575.12

44%

0

รวม

282809

0

329458

100%

11418924

จากตารางที่ 1 การใช้พลังงานบ้านห้วยน้ำกืน 93 จากท้ังหมด
รูปที่ 3 สอบถำมข้อมูลทัว่ ไป เช่น กำรใช้จ่ำยในชี วิตประจำวัน

120 หลังคาเรื อน พบว่า การใช้พลังงานมากสุ ดเป็นการใช้พลังงานด้าน
น้ำมันเป็นส่ วนใหญ่ เนื่องจากชาวบานมีอาชีพเกษตรกร (ปลูกชา)
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ตำรำงที่ 2 กำรใช้พลังงำนบ้ำนป่ ำเมี่ยงต่อปี

5.สรุปผล

กำรใช้พลังงำนบ้ำนป่ ำเมี่ยง
พลังงำน

พลังงำน
ที่ใช้

ค่ำ
สัมประสิทธิ์

กำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์

ค่ำ
เปอร์เซ็นต์

ค่ำใช้จ่ำย

ไฟฟ้ำ
(วัตต์)

18667.3

0.561

10472.35

26%

100040

น้ ำมัน
เบนซิน
(ลิตร)
น้ ำมันดีเซล
(ลิตร)

36393

2.1896

79686.11

23%

96987

37780

2.708

102308.2

27%

951678

ก๊ำซ
(กิโลกรัม)

6168

0.4826

2976.67

7%

125149

ถ่ำน
(กิโลกรัม)

10862

0.1605

1743.35

9%

49443

ฟื น
(กิโลกรัม)

4944.3

0.735

3634.06

8%

0

รวม

114815

0

200821

100%

1323297

จำกตำรำงที่ 2 กำรใช้พลังงำนบ้ำนป่ ำเมี่ยง 30 จำกทั้งหมด 45 หลังคำเรื อน
พบว่ำ กำรใช้พลังงำนมำกสุ ดเป็ นกำรใช้พลังงำนด้ำนน้ ำมันเป็ นส่ วนใหญ่
เนื่องจำกชำวบ้ำนมีอำชีพเกษตรกร (ปลูกกำแฟ)

จำกผลกำรวิจยั ในกำรเก็บข้อมูลสรุ ปได้ว่ำกำรใช้พลังงำนบ้ำน
ห้ ว ยน้ ำ กื น 93 จำกทั้ง หมด120 หลัง คำเรื อ นมี ก ำรใช้พ ลัง งำนทั้งหมด
282,809 จู ล ต่ อ ปี ปล่ อ ยก๊ ำ ซคำร์ บ อนไดออกไชด์ ท้ ัง หมด 329,458
กิ โลกรั มต่อปี พลังงำนที่ ใช้ส่ วนใหญ่ม ำจำกน้ ำมัน เนื่ องจำกชำวบ้ำนมี
อำชี พในกำรเก็บชำและเกษตรกรส่ วนบ้ำนป่ ำเมี่ ยง 30 หลังคำเรื อนจำก
ทั้งหมด 45 หลังคำเรื อนมีกำรใช้พลังงำนทั้งหมด 114,815 จูลต่อปี ปล่อย
ก๊ำซคำร์ บอนไดออกไชด์ท้ งั หมด 200,821 กิ โลกรั มต่อปี พลังงำนที่ ใ ช้
ส่ วนใหญ่มำจำกน้ ำมัน เนื่ องจำกชำวบ้ำนมีอำชี พเก็บกำแฟและเกษตรกร
พื้นที่ชุมชนเป็ นที่รำบสู ง
จ ำ ก ผ ล ที่ ท ร ำ บ ก ำ ร ใ ช้ พ ลั ง ง ำ น แ ล ะ ก ำ ร ป ล่ อ ย
คำร์บอนไดออกไซด์น้ นั จำเป็ นต้องหำจุดนัยสำคัญในกำรลดใช้พลังงำนที่
ไม่จำเป็ นในชุมชน
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การออกแบบกระเป๋าทาความเย็นเพื่อเก็บวัคซีนทางการแพทย์ แบบพกพาพร้ อมระบบควบคุมอัจฉริยะประดิษฐ์
Design of Portable Vaccine Medical Cooler Bag with Artificial Intelligent Control
วรัญญา ไชยชาญยุทธ์ 1 พิมล ผลพฤกษา1 มนตรี ไชยชาญยุทธ์ 1
1
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
17/1 หมู่ที่ 6 ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว ชุมพร 86160 โทรศัพท์ 081-388-5657 E-mail: montree.ch@kmitl.ac.th

บทคัดย่ อ
งานวิจยั ฉบับ นี้ นาเสนอการออกแบบ และพัฒนากระเป๋ าทา
ความเย็นเพื่อเก็บ วัค ซี น ทางการแพทย์แ บบพกพาพร้ อมระบบควบคุ ม
อัจฉริ ยะประดิษฐ์ โดยอาศัยหลักการทาความเย็นของเทอร์ โมอิเล็กตริ ก
ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCS-51) เป็ นตัว ควบคุ ม ระดับ ความเย็น
ภายในช่องเก็บ ซึ่ งโครงการวิจยั ที่ออกแบบนี้ มีส่วนประกอบด้วยกัน 4 ส่ วน
คือ 1.ภาคทาความเย็น ใช้แผ่นเพลเที ยร์ เป็ นตัวทาความเย็น 2. ภาคตรวจจับ
อุณหภูมิ ใช้เทอร์ โมคัปเปิ ลชนิ ดเคเป็ นตัวตรวจจับอุณหภูมิ ภายในช่ อง
เก็บวัคซีน 3.ภาคชาร์จแบตเตอรี่ ออกแบบให้สามารถใช้ชาร์ จได้กบั แหล่ง
ไฟฟ้ ากระแสสลับ (220Vac) พลังงานไฟฟ้ าจากรถยนต์ และโซล่าเซลล์
ซึ่ งโครงงานนี้ ออกแบบระบบเก็บพลังงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
ขนาด 12V/11Ah 4.ภาคแสดงผลใช้เอลอีดีเจ็ดส่ วนเป็ นตัวแสดงผลระดับ
อุณหภูมิและระดับแบตเตอรี่ จากผลการทดลอง ระบบที่ออกแบบจัดสร้าง
สามารถเก็บวัค ซี นขนาด 1 ml ได้สูงสุ ดจานวน 15 หลอด ทาความเย็น
และรักษาระดับช่วงอุณหภูมิที่ 22-25◦C ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คาสาคัญ: วัคซีน, เทอร์โมอิเล็กตริ ก, เทอร์โมคัปเปิ ล, แผ่นเพลเทียร์

Abstract
This research presents the Design of Portable Vaccine
Medical Cooler bag with Artificial Intelligent Control. We use the
thermo-electric for cooling within the cavity which the coldess level use
the Microcontroller (MCS-51) for control the temperature of range.
The system composes of four parts as follows: First, coldness part: we
employ the pailtier to make coldness. Second, temperature sensor part:
the system use thermocouple as a temperature sensor. Third, Battery
charger part: we design the battery charger for charging the battery
1 2 V/1 1 Ah, that can be powered from house electric 2 2 0 VAC, the
electric energy from an automobile and Solar cell. Furthermore, we
designed the data display by using LED 7 segment. From our experiments:

the system can maintain the temperature interval within the cavity at
22-25◦C and keep the maximum vaccine tubes keep 15×1ml.
Keywords: Vaccine, Thermo-electric, Thermocouple, Pailtier

1. บทนา
ในปั จจุบนั การคมนาคมมีความสะดวกสบายในการเดิ นทาง
ไปยังสถานที่ต่างๆ มากขึ้น แต่ถา้ มองพื้นที่ ทุรกันดารการคมนาคมยังไม่
สะดวกสบายดังเช่ นสังคมเมือง ซึ่งส่ งผลกระทบต่อชี วิตความเป็ นอยูห่ ลายๆ
ด้าน เช่ น การศึ กษา สาธารณสุ ข เป็ นต้น ในการออกพื้นที่ ของหน่ วยแพทย์
อาสาหรื อเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข เพื่อให้ความรู ้ เกี่ ยวกับการรักษาสุ ขภาพ
และสุขอนามัย หรื อรักษาชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลที่ตอ้ งออกเดินด้วยเท้า
หรื อแม้จะเดิ นทางไปถึ งแล้วแต่ยงั ไม่มีระบบไฟฟ้ าก็ยงั มี อีกหลายพื้น ที่
อีกทั้งการนาอุปกรณ์ เครื่ องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะ
วัคซี นต้องเก็ บรั กษาไว้ที่ระดับอุณหภูมิที่ เหมาะสมนั้น(22-25◦C) ต้องใช้
ตูเ้ ก็บความเย็นหรื อใช้น้ าแข็งเพื่อรัก ษาระดับ อุณหภูมิ ซึ่ งในการพกพา
วัค ซี น ไปยังชุ ม ชนที่ อยู่ห่ างไกลนั้น ต้องน าน้ าแข็งไปด้วยจานวนมาก
และวัคซี นบางตัวไม่สามารถที่ จะเก็บในน้ าแข็งได้ เพราะจะทาให้วคั ซี น
เสื่ อมคุณภาพเสี ยหาย ครั้นจะใช้ตูเ้ ก็บความเย็นก็มีขอ้ เสี ยด้านขนาดใหญ่
ราคาค่อนข้างสู ง ต้องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน หรื อไฟฟ้ ารถยนต์ ถ้าต้องเดิ น
เท้ า ก็ ถู ก จ ากัด ด้ ว ยพลั ง งานที่ จ ะใช้ อี ก ดั ง นั้ นด้ ว ยสาเหตุ น้ ี จึ ง ท าให้
คณะผูว้ ิจยั เกิดแนวคิดที่จะศึกษา ออกแบบและพัฒนากระเป๋ าทาความเย็น
เพื่อเก็บวัคซี น ทางการแพทย์แบบพกพาโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
ส าหรั บ การชาร์ จพลังงานไฟฟ้ าเก็ บ ในแบตเตอรี่ สามารถรัก ษาระดับ
อุณ หภูมิ ที่ ค วามเย็น พอเหมาะ และเคลื่ อนย้ายไปตามสถานที่ ต่างๆ ได้
สะดวก โดยใช้ต่อเข้ากับแหล่ งจ่ายพลังงานไฟฟ้ าต่างๆ คือ ช่ องจุดบุหรี่
บนรถยนต์ แผงโซล่าเซลล์ และมีแบตเตอรี่ ขนาด 12V/11Ah เป็ นตัวจ่าย
กาลังไฟฟ้าให้กบั วงจรอิเล็กทรอนิ กส์ท้ งั หมดของกระเป๋ าทาความเย็นเพื่อ
เก็บวัคซี นทางการแพทย์แบบพกพา
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2. หลักการ และการออกแบบ
2.1 กรอบแนวความคิดของงานวิจยั
กรอบแนวความคิ ด ของงานวิ จ ัย นี้ แสดงดั ง ในรู ป ที่ 1 ซึ่ ง
โครงการวิจยั ประกอบด้วยระบบต่างๆดังต่อไปนี้
เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ [1] หรื อแหล่ ง จ่ า ยก าลั ง ไฟฟ้ า 22VAC
(Solar-call or 220AC) คือ แหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้าโดยกรอบแนวความคิดที่
ออกแบบจะรั บ พลังงานจากแสงอาทิ ตย์ หรื อไฟฟ้ า220VAC หรื อจาก
รถยนต์ เพื่อใช้ชาร์ จแบตเตอรี่ ขนาด 12V/11Ah ด้วยระบบการชาร์ จแบบ
ควบคุมกระแสคงที่ (Battery Charger)
ระบบสมองกลฝังตัว (Micro Controllers (MCS-51)) ถูกนามาใช้
ในการควบคุ มระบบทั้งหมดที่ ออกแบบอัน ได้ แ ก่ การตรวจจับ ระดับ
อุณหภูมิในช่องเก็บวัคซี น ตัวเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็ นพลังงานความเย็น
(Peltrier Transducer) รวมถึ งการแสดงผลระดับความเย็นในช่ องเก็บโดย
แสดงผลผ่านแอลอีดีเจ็ดส่ วน (7-segment)

2.2 การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ และโครงสร้ าง
2.2.1 การตรวจจับอุณหภูมิ
ตัว ตรวจจับ อุ ณ หภู มิ ที่ น ามาใช้เป็ นเทอร์ โ มคัป เปิ ลชนิ ด เค
(Thermocouples : K) การออกแบบต้องใช้ไอซี AD-595 มาใช้ชดเชยหรื อ
เป็ นระดับแรงดันอ้างอิง เพื่อให้ได้ค่าอุณหภูมิที่ถูกต้อง (รู ปที่2) [2]
2.2.2 วงจรแปลงสัญญาณอนาล๊อกเป็ นดิจิตอล (ADC 0804)

Solar-cell or
220AC

Battery
Charger
Battery
12V/11Ah

Display

Fan

Micro Controllers
(MCS-51)

Peltrier
Transducer

Temperature
Sensor

Cavity

เนื่ องจากสั ญญาณที่ ได้จากการตรวจับอุ ณหภู มิ เป็ นสั ญญาณ
อนาล็ อก จึ ง ไม่ สามารถน าสั ญญาณที่ ได้ ม าด้ ว ยประมวลผลด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้ จึงต้องแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็ นสัญญาณ
ดิจิตอล ดังรู ปที่ 3 เมื่อเทอร์โมคับเปิ ลแปลงอุณหภูมิเป็ นแรงดัน และไอซี
AD595 ทาการชดเชยระดับแรงดันแล้วจะส่ งแรงดันเอาท์พุทที่ขา 8 และ
9 ของไอซี AD595 เข้าขา 6 ของ ADC0804 จากนั้น ADC0804 จะทาการ
แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็ นสัญญาณดิจิตอล
2.2.3 วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontrollers)
วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89S53 [3],[4] ทาการรับสัญญาณ
ดิจิตอลที่ได้จากไอซี ADC0804 นาไปประมวล-ผลและส่ งค่าที่ ได้ออกทาง
P.0 และ P.2 เพื่อนาไปแสดงอุณหภูมิที่เอลอี ดีเจ็ดส่ วน (7-segment) จากนั้น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะส่ งสัญญาณออกทาง P.3 ไปควบคุมการทางานของ
วงจรการตัดต่ อชุ ดท าความเย็น เพื่ อรั กษาระดับอุ ณหภู มิ ในย่าน 22-25◦C
และตัดต่อการทางานของพัดลมระบายความร้อน รู ปแบบวงจรเป็ นวงจร
พื้นฐาน และการออกแบบโปรแกรมไม่ขอกล่าวถึงในที่น้ ี
2.2.4 วงจรตัด-ต่อชุดทาความเย็นและระบายความร้อน
จากรู ปที่ 4 เป็ นการทางานของวงจรตัด-ต่อชุดทาความเย็น [5] และ
ระบายความร้อน ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะส่ งสัญญาณดิ จิตอลลอจิกสู ง
หรื อต่า เพื่อ ไบอัส หรื อหยุดไบอัส ทรานซิ สเตอร์ ตามระดับอุณหภูมิที่
ตรวจจับได้ เช่ น เมื่ อทรานซิ ส เตอร์ ได้รับ ไบอัส จะมี ก ระแสไหลผ่าน
ทรานซิ สเตอร์ ไปยังขดลวดของรี เลย์ ส่ งผลให้ เกิ ด การเหนี่ ยวน าให้ ข า
COM ของรี เลย์ที่ต่อกับ NO เปลี่ยนเป็ น NC จึงทาให้มีกระแสไฟฟ้าไหล
ผ่านรี เลย์ไปควบคุม (เปิ ด) การทางานของเทอร์โมอิเล็กตริ ก

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรม (Block Diagram) ของต้นแบบกระเป๋ าทาความเย็นเพื่อเก็บวัคซี นทางการแพทย์แบบพกพา
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2.2.5วงจรชาร์จแบตเตอรี่ (Battery charger)
-วงจรชาร์จแบตเตอรี่ ดว้ ยแรงดัน 220V
วงจรนี้ เบื้ องต้น ต้องท าการแปลงไฟฟ้ ากระแสสลับ ให้ เป็ น
ไฟฟ้ ากระแสตรง 18 โวลท์ จ่ายกระแสได้ไม่ต่ ากว่า 3 แอมป์ เข้าที่ขา 3
ของไอซี LM 350 แล้วนาแบตเตอรี่ ที่ตอ้ งการชาร์ จต่อเข้ากับวงจร แรงดัน
เอาท์พุทคงที่ ออกจากขา 2 ของไอซี LM 350 ประมาณ 16.8 โวลท์ เป็ น
แรงดันที่ใช้ในการชาร์ จแบตเตอรี่ ส่ วนของกระแสชาร์ จในระยะเริ่ มแรก
จ่ายเต็มที่มีค่าประมาณ 3 แอมป์ วงจรดังในรู ปที่ 5 เมื่อชาร์ จแบตเตอรี่ จนเต็ม
แรงดันที่ขา 2 ของออปแอมป์ LM 301A จะสู งกว่าแรงดัน อ้างอิ งที่ ขา 3
เป็ นผลทาให้แรงดันเอาท์พทุ ที่ขา 6 มีศกั ย์ไฟฟ้าต่า จึงทาให้มีกระแสไหล
ผ่านขาอิมิต-เตอร์ และขาเบสของทรานซิ สเตอร์ เบอร์ 2n2905 ได้รับการ
ไบอัสตรงให้ทางาน เป็ นผลทาให้แอลอี-ดี ติดสว่างขึ้นมา เพื่อเตือนให้รู้ว่า
แบตเตอรี่ ถูกชาร์จเต็มแล้ว
- วงจรชาร์จแบตเตอรี่ ดว้ ยเซลล์แสงอาทิตย์หรื อที่จุดบุหรี่ ในรถยนต์
วงจรที่เลือกใช้ตอ้ งเป็ นวงจรเพิ่มแรงดันเพื่อมีศกั ย์ไฟฟ้ าของ
ตัวชาร์ จสู งกว่าศักย์ไฟฟ้ าของแบตเตอรี่ ดงั นั้นจึ งเลือกใช้ไอซี LM2577ADJ เป็ นตัวหลักในการควบคุมแรงดันเอาท์พุทโดยการฟี ดแบ็คแรงดัน
ซึ่งควบคุมได้จากค่า R2 และ R3 เป็ นตัวควบคุมแรงดันทางเอาท์พุท โดย
พลังงานจะถูกสะสมไว้ที่ตวั เหนี่ ยวนา (L) และมีการชาร์ จ-ดิสชาร์ จที่คา
ปาซิเตอร์ (C) ทาให้สามารถเพิ่มแรงดันเอาท์พทุ ได้ ดังรู ปที่ 6
2.2.6 การออกแบบช่องเก็บความเย็น (Cavity)
การออกแบบช่องเก็บความเย็นนี้ ใช้หลักการเช่นเดี ยวกับตูเ้ ย็น
โดยใช้แผ่นอะคริ ลิกทาเป็ นโครงสร้างและใช้โฟมเป็ นฉนวนป้ องกันการ
ถ่ายเทอุณหภูมิระหว่างภายนอก-ใน (ดังรู ปที่ 1 ขวามือ)

3. วิธีการ และผลการทดลอง
การศึก ษาในงานวิจยั นี้ แ บ่ งการทดลองออกเป็ นการทดลอง
ประสิ ท ธิ ภ าพชาร์ จ แบตเตอรี่ การทดลองท าความเย็น มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้

3.1 การทดลองประสิทธิภาพชาร์ จแบตเตอรี่
ในการทดลองนี้ เป็ นการทดลองชาร์ จแบตเตอรี่ ด้ วยไฟฟ้ า
220VAC ไฟฟ้ าจากที่ จุ ดบุ ห รี่ ในรถยนต์ 12 โวลท์ และไฟฟ้ าจากเซลล์
แสงอาทิ ตย์ขนาด 18 โวลท์ 20 วัตต์ ซึ่ งผลการทดลองจะไม่ ขอกล่ าวถึ งการ
ชาร์ จด้วยไฟฟ้ า 220VAC เนื่ องจากสามารถชาร์ จได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
และมีใช้ทว่ั ไป ผลการทดลองพบว่า การชาร์ จด้วยไฟฟ้ าจากที่จุดบุหรี่ ใน
รถยนต์ 12 โวลท์ สามารถชาร์ จแบตเตอรี่ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้
กระแสชาร์ จ ที่ 0.92 แอมแปร์ ค งที่ แต่ ก ารชาร์ จ ด้ ว ยไฟฟ้ าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ขนาด 18 โวลท์ 20 วัตต์ ประสิ ทธิ ภาพในการชาร์ จจะขึ้นอยู่
กับระดับความเข้มแสงเมื่อระดับความเข้มแสงอาทิ ตย์ที่ตกกระทบเซลล์

แสงอาทิตย์มีค่าสู งระดับแรงดันไฟฟ้ าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์จะสู งด้วย
ที่ความเข้มแสงอาทิตย์ 5700 ลักซ์ วงจรชาร์ จจะเริ่ มทางานชาร์ จแบตเตอรี่
ด้วยกระแสที่ 0.06 แอมแปร์ ในขณะที่ความเข้มแสงอาทิตย์ 100000 ลักซ์
วงจรชาร์จจะชาร์จแบตเตอรี่ ดว้ ยกระแสที่ 1.27 แอมแปร์

3.2 การทดลองทาความเย็น
การทดลองนี้ เป็ นการทดลองวัด และควบคุ ม อุณ หภู มิ ห รื อ
ระดับความเย็นที่ช่องเก็บความเย็นของกระเป๋ าเก็บวัคซี น โดยรักษาระดับ
อุณหภูมิให้ อยู่ในย่าน 7-8◦C (ตรวจจับที่ ก่ ึ งกลางของช่ องเก็บความเย็น )
โดยอุณหภูมิเริ่ มต้นอยูท่ ี่ 28◦C ผลการทดลองพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 45 นาที
อุณหภูมิลดลงเรื่ อยๆ จนถึง 7 ◦C อุณหภูมิจะอยูใ่ นช่ วงประมาณ 7-8 ◦C จน
เวลาผ่านไปนาทีที่ 80 อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นไปเรื่ อยๆ เพราะแบตเตอรี่ ที่จ่าย
แรงดันไฟฟ้าให้กบั เพลเทียร์ (ชุดทาความเย็น) ลดลง
ต่ อ มาทดลองรั ก ษาระดับ อุ ณ หภู มิ ใ ห้ อ ยู่ใ นย่ า น 22-25◦C
อุณหภูมิเริ่ มต้นอยูท่ ี่ 28◦C และตรวจจับอุณหภูมิในตาแหน่ งแตกต่างกัน ผล
การทดลองพบว่าแต่ ละตาแหน่ งการวัดอุ ณหภู มิ แตกต่ างกันไม่ เกิ น 1 ◦C
และใชเวลาเพี ยงแค่ 5 นาที เท่ านั้น อุณ หภูมิลดลงมาที่ 22 ◦C และรัก ษา
ระดับ อุณ หภู มิ ใ นย่าน 22-25◦ ได้น าน 148 นาที อุณ หภูมิ จึงเริ่ มเพิ่ ม ขึ้ น
เนื่ องจากแบตเตอรี่ อ่อน (พิจารณาต่อครั้งของการชาร์ จแบตเตอรี่ เต็ม)

4. สรุป และวิจารณ์
ในงานวิจยั นี้ ได้จดั สร้ างต้นแบบกระเป๋ าทาความเย็นเพื่อเก็บ
วัคซี นทางการแพทย์แบบพกพาพร้ อมระบบควบคุ มอัจฉริ ยะประดิ ษฐ์
โดยใช้พลังงานไฟฟ้ าจากการชาร์ จแบตเตอรี่ ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และ
รั ก ษาระดับ ความเย็น ได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การวิ จ ัย นี้ มุ่ ง เน้ น การ
นาไปใช้งานนอกพื้นที่ ถิ่ นกันดารที่ยงั ไม่มีไฟฟ้ า การคมนาคมไม่สะดวก
ต้อ งอาศัยการเดิ น เท้าเข้าไปยังพื้ น ที่ เพื่ อ บริ ก าร ซึ่ งต้อ งน าวัค ซี น ที่ จ า
เป็ นไปใช้ช่ วยเหลื อ คน ผู ้ป่ วย หรื อ แม้แ ต่ วคั ซี น ส าหรั บ สัต ว์ จากการ
ทดลองจะเห็ น ได้ว่า วงจรที่ ออกแบบใช้งานสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพตามวัตถุประสงค์
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เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย 1 เฟส สาหรับบ้านพักอาศัย
Single Phase Wireless Electric Energy Meter for Residence
นรงฤทธิ์ เสนาจิตร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนน เชื่อมสัมพันธ์ แขวง กระทุ่มราย เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 E-mail: narongri@Live.com

บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้ได้ออกแบบสร้างเครื่องวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า
แบบไร้สายสาหรับบ้านพักอาศัย โดยวัดค่าพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ 1
เฟส แรงดันที่วัดได้ไม่เกิน 300 Vac ความถี่ 50 Hz และวัดกระแสได้ไม่
เกิน 15 A โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกค่า แรงดัน กระแส กาลังไฟฟ้า
และพลัง งานไฟฟ้าที่ใ ช้พร้อมทั้ง ดูค่ าดัง กล่าวได้แ บบ Real Time และ
สามารถดูข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าย้อนหลังได้จากฐานข้อมูลที่บันทึก
ไว้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยตัวเครื่องประกอบด้วยส่วนของ Hardware
และ Software กล่าวคือ ส่วนของ Hardware จะใช้ เซนเซอร์ PZEM-004T
ร่วมกับ Microcontroller NodeMCUESP8266 เป็นส่วนของการควบคุ ม
และประมวลผลการวัดค่าต่างๆ และส่วนของ Software จะใช้ Arduino
IDE ในการเขี ยนโปรแกรมควบคุ มการทางานของเครื่องวัดค่ าการใช้
พลัง งาน และใช้ Android Studio ในการสร้า งแอพพลิ เ คชั่น ใช้ใ นการ
แสดงผลแบบ Real Time และแสดงข้ อมู ล แบบย้อนหลัง พร้อมทั้ง ใช้
NETPIE เป็นตัวกลางระหว่าง Microcontroller และแอพพลิเคชั่นที่ใช้ใน
การแสดงผล จากการทดลองเครื่องวัดค่าพลังงานที่ออกแบบสร้างพบว่า
สามารถทาการประมวลผลและวัดค่าต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยมีค่าความ
คลาดเคลื่ อ นในการวั ด ค่ า ต่ า งๆ น้ อ ยกว่ า 3% ของพิ กั ด เมื่ อ เที ย บกั บ
เครื่องมือวัดมาตรฐานในห้องปฏิบัติการฯ อีกทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและนาผลที่ได้ดังกล่าวไปวิเคราะห์และใช้
ประโยชน์ต่อไปได้
คาสาคัญ: เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย, มิเตอร์วัดพลังงาน

processing of measurements and the software uses the Arduino IDE to
programmatically control the power meter and use Android Studio to
create applications to use. Microcontroller and applications used to
display. From the experiment found that it could be processed and
measured. It can measure precisely that not error more than 3 % of
maximum load. It can access data wherever they are on the Internet, and
they can be used to analyze and use them.
Keywords: Wireless Power Meter, Energy Power Meter

1. บทนา
ในปัจจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสาคัญอย่างมากในการดารงชีวิต ซึ่งเป็น
พลังงานอีกรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์นามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เพื่อให้
เกิดความสะดวกสบายตามที่อยู่อาศัยและการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์แต่ละ
ตัวนั้นมีการใช้กาลังไฟฟ้าในการทางานที่ไม่เท่ากันและไม่สามารถทราบ
ข้อมูลของการใช้พลังงานของอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆ และขณะใช้งานได้เลย
ดังนั้นโครงงานวิจัยนี้จึงได้ออกแบบเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย
สาหรับบ้านพักอาศัย โดยจะทาการวัดค่าพลังงานไฟฟ้า และส่งข้อมูลไป
แสดงผลที่โทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชั่น โดยที่ผู้ใช้นั้นสามารถทราบ
ข้อมูลของการใช้พลังงานในหนึ่งวัน สัปดาห์ หรือแบบรายเดือน พร้อม
ทั้งสามารถดูข้อมูลการใช้พลังงานของเดือนที่ผ่านๆ มาเพื่อให้สะดวก
และง่ายต่อการใช้งาน พร้อมทั้งมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ซึ่งแสดงให้
เห็น ดังรูปที่ 1

Abstract
This paper is designed to create a wireless electricity meter for
home to measure one phase that not over 300 Vac 50 Hz and current not
over 15 A. The purpose is to record the voltage, current and power
consumption, and can view the values in real time and can view data from
the recorded database via the Internet. The hardware consists of hardware
and software the hardware uses the PZEM-004T sensor with the
Microcontroller NodeMCUESP8266. It is part of the control and

รูปที่ 1 Flowchart การทางานของเครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไร้
สายสาหรับบ้านพักอาศัย
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2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีกาลังไฟฟ้า 1 เฟส
กาลัง คือ อัตราการส่งหรือเปลี่ยนรูปของพลังงานต่อหน่วยเวลา มี
หน่วยเป็น W (Watt) ซึ่งเท่ากับจูนต่อวินาที (J/S) สาหรับในวงจรที่มีแต่
ค่าความต้านทานนั้น กาลังที่ได้รับมาจะเปลี่ยนรูปเป็นความร้อน ส่วนใน
วงจรที่มี L และ C เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย จะทาให้กาลังบางส่วนอยู่ใน
รูปของจินตภาพ (imaginary part) [1] ดังนั้นจึงมีการให้นิยามแบ่งกาลัง
ออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
- กาลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power)
- กาลังไฟฟ้าจริง (Real Power)
- กาลังไฟฟ้าจินตภาพ (Reactive Power)
ผลรวมทางเวกเตอร์ของกาลังงานทั้งสองเรียกว่ากาลังงานปรากฏ
หรือ กาลัง ไฟฟ้าปรากฏ (Apparent power) มีหน่วย VA หรือ kVA เป็น
กาลังงานที่แหล่งจ่ายกาลังงานไฟฟ้าต้องจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
และมี ข นาดเท่ า กั บ ผลคู ณ ของกระแสไฟฟ้ า ในวงจรกั บ แรงดั น ของ
แหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้า กาลังงานทั้ง 3 รูปแบบสามารถเขียนเป็นสามเหลี่ยม
กาลังไฟฟ้าดังรูป

S

คือ กาลังไฟฟ้าปรากฏ (VA)
P คือ กาลังไฟฟ้าจริง (W)
Q คือ กาลังไฟฟ้ารีแอดทีฟ (VAR)
(   ) คือ มุมระหว่าง V กับ
P.F . คือ ตัวประกอบกาลังไฟฟ้า
v

i

I

3. การออกแบบ
การออกแบบเครื่องวัดการใช้พลัง งานไฟฟ้าแบบไร้สายสาหรับ
บ้านพักอาศัย โดยใช้ Sensor รุ่น PZEM-004T ในการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า
220Vac ความถี่ 50Hz กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 15A และกาลังไฟฟ้าที่ใช้ผ่าน
ตั ว ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino NodeMCU ESP8266 ที่ ใ ช้ ใ นการ
ประมวลผลและส่งผ่านข้อมูลที่วัดได้ผ่านระบบแบบไร้สายเพื่อแสดงผล
และบันทึกค่าที่วัดได้อย่างต่อเนื่องพร้อมสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้
L
N

Sensor

รูปที่ 3 Single Line Diagram ของเครื่อง Smart Meter

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างสามเหลี่ยมกาลังไฟฟ้า
ความสัมพันธ์ของรูปที่ 2 สามารถเขียนเป็นสมการได้ว่า
Q  Vrms I rms sin 

(1)
(2)

S

(3)

P  Vrms I rms cos 

P2  Q 2

S  Vrms  I rms  v   i

(4)

*
S  Vrms  I rms

(5)

S  Vrms I rms

(6)

Power factor ( P. F .) 

โดย

P
S

3.1 อุปกรณ์เครื่องมือวัดและชุดประมวลผลที่ใช้ในการออกแบบสร้าง
1) PZEM-004T AC Digital Power Energy Meter Module เป็นโมดูล
วัดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยสามารถใช้วัดค่ากาลังไฟฟ้าและค่าพลังงานที่
ใช้(Wh) ซึ่งสามารถนาค่าเหล่านี้ไปใช้คานวณค่าไฟฟ้าได้ โดยมีพิกัดดังนี้
-วัดค่าแรงดันไฟฟ้าได้ 80 - 260VAC และวัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ 0 100A ทางานได้ที่ย่านความถี่ 45 - 65Hz
-วัดค่ากระแสไฟฟ้าด้วย CT Current Transformer
-สื่อสารกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านพอร์ต TTL

(7)
รูปที่ 4 Sensor สาเร็จรูปวัดพลังงานไฟฟ้ารุ่น PZEM-004T
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2) NodeMCU ESP8266 เป็นโมดูล ประมวลผลที่ ประกอบด้วยชิป
Microcontroller + WiFi Module ซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการ
ทางานและสามารถสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายได้ภายในตัว NodeMCU เอง

1

6

4

2

3

5

รูปที่ 5 โมดูล NodeMCU ESP8266 และการต่อใช้งานของอุปกรณ์
3) NETPIE คือ คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ [2] ที่ให้บริการในรูปแบบ
Platform-as-a-Service เพื่ออานวยความสะดวกให้ กับนัก พัฒนาในการ
พัฒนาอุปกรณ์ของตัวเองเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ในแบบ
Internet of Things
4) Android Studio เป็น IDE Tools ล่าสุดจาก Google ไว้พัฒนา
โปรแกรม Android โดยเฉพาะ โดยพัฒนาจากแนวคิ ด พื้นฐานมาจาก
InteliJIDEA คล้ายๆกับการทางานของ Eclipse และ AndroidADT Plugin
โดยวัตถุประสงค์ของ AndroidStudio
3.2 การต่อวงจรของเครื่ องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไร้ สายสาหรั บ
บ้านพักอาศัยที่ได้ออกแบบสร้าง

รูปที่ 7 อุปกรณ์ภายในกล่องเครื่องวัดค่าพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย
สาหรับบ้านพักอาศัย
1. PZEM-004T
2. Noode MCUESP8266
3. LCD
4. Active Buzzer
5. DS3231 RTC
6. Micro SD Card

จะทาหน้าที่วัดแรงดันและกระแสไฟฟ้า
ไมโครคอนโทรเลอร์ใช้ในการรับและส่งข้อมูล
จะทาหน้าที่ในการแสดงผลของข้อมูล
จะทาหน้าที่ในการส่งเสียงสัญญาณการทางาน
จะทาหน้าที่ระบุเวลาจริง
จะทาหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล

3.3 การออกแบบชุดแสดงข้อมูลเครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไร้
สายสาหรับบ้านพักอาศัย
1) ชุดแสดงข้อมูลการวัดของเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย
[3] สาหรับบ้านพักอาศัยติดบนตัวเครื่อง โดยแสดงข้อมูลแบบ Real Time
ซึ่งประกอบด้วยค่า วัน เวลา แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กาลังไฟฟ้า และ
พลังงานไฟฟ้า

รูปที่ 8 ข้อมูลทีแ่ สดงบนตัวเครื่องมือวัด Smart Meter
รูปที่ 6 ขั้นตอนการต่ออุปกรณ์เครื่องมือวัด Smart Meter ที่
ออกแบบ

2) ชุดแสดงข้อมูลที่เก็บใน Micro SD Card Module โดยแสดงข้อมูล
ที่บันทึก ไว้มีค่ า วัน เวลา แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กาลังไฟฟ้า และ
พลังงานไฟฟ้า

จากรูปที่ 6 ได้นาวงจรทั้ง หมดมาทากัดลายปริ้น และลงอุปกรณ์
ทั้งหมดบนแผ่นลายปริ้น ดังแสดงในรูปที่ 7
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Micro SD Card

(Smart Meter)

NETPIE

Application

220 Vac
50 Hz

รูปที่ 9 ฐานข้อมูลที่บันทึกไว้ใน Micro SD Card Module
3) ชุดแสดงข้อมูลผ่าน NETPIE และบน Application โดยแสดงผลข้อมูล
เป็นแบบ Real time โดยจะทาการแสดงค่าให้มีค่า วัน เวลา แรงดันไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้ า ก าลั ง ไฟฟ้ า และพลั ง งานไฟฟ้ า เช่ น เดี ย วกั น อี ก ทั้ ง ยั ง
สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังในรูปแบบกราฟ

Power Meter

Oscilloscope

Multimeter

YOKDGAWA WT500

DSO-X-2002A

Fluke 177

รูปที่ 11 Single Line Diagram ของการทดสอบเครื่อง Smart Meter

Load L
Load R
Multimeter Fluke 177
Load C

Smart Meter

รูปที่ 10 ข้อมูลการวัดของเครื่อง Smart Meter ผ่านระบบ NETPIE

4. ผลการทดสอบ
จากการออกแบบและจัดสร้างชุดอุปกรณ์เ ครื่อง Smart Meter ทา
การทดสอบ การใช้งานของแต่ละ Load (R,R//C,R//L) โดยทาการจาลอง
การใช้แต่ละ Load ทาการจาลองระบบขนาดเล็ก 10 A เพื่อทดสอบการ
ทางานของเครื่องวัด การเก็บค่าสารองข้อมูลและการส่งค่าขึ้นแสดงบน
Application ซึ่งมีผลการทดสอบดังจะกล่าวต่อไปนี้
4.1 ผลการทดสอบการวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าพร้อมกาลังไฟฟ้าขณะ
ต่อภาระโหลด
ทาการทดสอบโดยการเปรียบเทียบจากเครื่องมือที่ได้มาตรฐานใน
ห้องปฏิบัติการ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทางานเครื่อง Smart Meter
โดยสามารถสรุปผลจากการทดสอบส่วนต่างๆ ได้ดังนี้
- ผลการค่าวัดแรงดันไฟฟ้ามีความผิดพลาดโดยรวมอยู่ที่ 1.49%
- ผลการค่าวัดกระแสไฟฟ้ามีความผิดพลาดโดยรวมอยู่ที่ 0.43%
- ผลการค่าวัดกาลังไฟฟ้ามีความผิดพลาดโดยรวมอยู่ที่ 1.94%

Vairac 1 phase

Power Meter WT500

Oscilloscope DSO-X-2002A

รูปที่ 12 วงจรการทดสอบ Smart Meter ที่ออกแบบสร้างใน
ห้องปฏิบัติการ
4.2 ผลการทดสอบการวัดค่าพลังงานไฟฟ้าของเครื่อง Smart Meter
การทดสอบโดยการเปรี ย บเทีย บจากเครื่องมือ ที่ วางจ าหน่ายใน
ท้ อ งตลาดทั้ ง แบบระบบอนาล็ อ กและดิ จิ ต อล [4] เพื่ อ ทดสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่อง Smart Meter ที่ออกแบบสร้าง โดยการทดสอบ
Load คงที่ 2,000 W นาน 3 ชั่วโมง แล้วบันทึกผลพร้อมกันทุกเครื่อง โดย
มีวงจรและผลการทดสอบเปรียบเทียมดังรูปที่ 13 และ รูปที่ 14 ตามลาดับ
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เอกสารอ้างอิง
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รูปที่ 13 Single Line Diagram การต่อวงจรทดสอบ Smart Meter
เทียบกับมิเตอร์ที่มีวางจาหน่ายในท้องตลาด

[1] Power Factor (P.F.). [อ อ นไ ล น์ ] แ ห ล่ ง ที่ ม า : http://www.pqteam.com/engineering-zone/what-is-power-factor, 1 กันยายน 2560
[2] NETPIE.[ออนไลน์] แหล่งที่มา:
https://www.nectec.or.th/innovation/innovationsoftware/netpie.html, 2 กันยายน 2560
[3] ศรัญญู นิลลออ และคณะ. 2556. “การพัฒนาเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า
โดยส่งสัญญาณไร้สาย”.[ออนไลน์] แหล่งที่มา:
http://hrd.rmutl.ac.th/qa/docUpload/pj/3540600429067/150805170
034fullpp.pdf, 3 กันยายน 2560
[4] ณภั ท ร อยู่ ว งค์ และคณะ.2559. “อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ และตั ด ต่ อ ทิ ศ
ทางการไหลของกาลังไฟฟ้าสาหรับป้องกันการหมุนย้อนกลับของ
มิเตอร์ไฟฟ้า”, 4 กันยายน 2560

รูปที่ 14 ผลการวัดเทียบค่าพลังงานไฟฟ้าของ Smart Meter ที่
ออกแบบสร้างกับมิเตอร์ที่มีวางจาหน่ายในท้องตลาด
จากผลการทดสอบในรูปที่ 14 สรุปได้ว่าตัวเครื่องวัด Smart Meter
ที่ออกแบบสร้างสามารถวัดค่าพลังงานไฟฟ้ามีความผิดพลาดโดยรวมอยู่
ที่น้อยกว่า 3 %

5. สรุป
จากการทดสอบตัวเครื่องวัด Smart Meter ที่ออกแบบสร้าง สรุปได้
ว่า ตัวเครื่องสามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กาลัง งานไฟฟ้า
และพลังงานไฟฟ้าได้ และมีความแม่นยาในการวัดโดยเปรียบเทียบกับ
เครื่องมือวัดมาตรฐาน สามารถทาการประมวลผลและวัดค่าต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดค่าต่างๆ น้อยกว่า 3% ของ
พิ กั ด เมื่ อ เที ย บกั บ เครื่ อ งมื อ วั ด มาตรฐานในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารฯ อี ก ทั้ ง
สามารถเข้ า ถึง ข้ อมูล ได้ทุ ก ที่ที่ มีสัญ ญาณอินเทอร์ เ น็ต และนาผลที่ไ ด้
ดังกล่าวไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
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การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในดินเพาะปลูก บริเวณอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยเทคนิค EDXRF และ AAS
Comparative Study of Heavy Metals Contamination in Soil Cultivation of Mueang Distric, Nakhon
Ratchasima Province by Technique EDXRF and AAS
ชานาญ พร้อมจันทึก1 ขจรเดช เวียงสงค์1 นภาพร ทวีแสง1
1

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ปริมาณ
โลหะหนัก ที่ปนเปื้อนในดินเพาะปลูก โดยเทคนิค เอกซเรย์ฟลูออเรส
เซนซ์ แ บบกระจายพลัง งาน (EDXRF) และใช้เทคนิ ค อะตอมมิ ก แอบ
ซอร์ พ ชั น สเปกโทรสโกปี (AAS) โดยศึ ก ษาตั ว อย่ า งดิ น จากแปลง
เพาะปลูกพืชผักในเขตพื้นที่ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ ลาคลองตะคองเก่าและ
ตะคองใหม่ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จัง หวัดนครราชสีมา จานวน 5
ชุมชน รวมเป็ น 7 แปลง จากผลการทดลองพบว่า มี ก ารตรวจพบการ
ปนเปื้อนโลหะหนักในดินเพาะปลูกทุกแปลง ซึ่งชนิดของธาตุโลหะหนัก
ที่ พ บมี อ ยู่ 3 ชนิ ด คื อ แมงกานิ ส สั ง กะสี และทองแดง โดยแปลง
เพาะปลูกที่พบค่าโลหะหนักเฉลี่ยสูงสุดคือบริเวณชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้
ตะคองเก่า แม้ว่าผลการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักที่ได้มีค่าสูงกว่าระดับ
เกณฑ์พื้นฐานของโลหะหนักในดินและค่าสูงสุดของโลหะหนัก เกณฑ์
ของกรมวิชาการเกษตร กาหนดไว้ แต่ยังคงเป็นค่าที่ยอมให้มีได้ในกาก
ตะกอนที่จะนาไปใช้ในการเกษตร ดังนั้นจึงทาให้ดินในพื้นที่เพาะปลูก
ของเกษตรกรดังกล่าวยังไม่วิกฤติและสามารถทาการเกษตรได้ และจาก
ผลการวิเคราะห์ ป ริม าณโลหะหนั ก ด้ วยเทคนิ ค ทั้ ง สอง พบว่ามี ค วาม
สอดคล้องและแนวโน้มไปในทางเดียวกัน
คาสาคั ญ : โลหะหนัก เอกซเรย์ฟ ลูออเรสเซนซ์ แบบกระจายพลังงาน
อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี

Mai community of Muang district, Nakhon Ratchasima Province. The
soils sample of seven cultivation in five community were collected.
Results of the experimental found that the heavy metal contaminants
were detected in all sample cultivation. The main heavy metal
contaminants were Manganese (Mn), Zinc (Zn) and copper (Cu). When
compared to the standard that states by Land Development Department
found that the heavy metal contents in cultivation soils were higher than
the standard, but it is acceptable. The results of the experimental show
that the EDXRF and AAS technique is consistent in the same way.
Keywords: Heavy metals contamination, dispersive X-ray fluorescence
spectrometry (EDXRF), Atomic Adsorption Spectroscopy
( AAS)

1. บทนา
จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
ได้มีก ารพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจมี
ความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีอาคารสิ่งก่อสร้างมากขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดในช่วงสิบปีที่ผ่านมา เช่นห้างสรรพสินค้า ระบบขนส่ง
เป็นต้น แต่ขณะที่ความเจริญกาลังได้รับการพัฒนา ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในชุ ม ชน บริ เวณอ าเภอเมื อ ง ยั ง คงท าการเกษตร ปลู ก พื ช ผั ก ค้ าขาย
เนื่ องจากเป็ น อาชี พ หลัก ของคนในชุ มชนมาช้านาน และพื้น ที่ ชุ มชน

Abstract
The purpose of this research aimed to comparative analyze
the heavy metal contamination in cultivation soils by using energy
dispersive X-ray fluorescence spectrometry (EDXRF) and atomic
adsorption spectroscopy ( AAS) technique . The soil sample were
collect from the vegetable garden near the Takhong Kao and Takhong

ดัง กล่าวอยู่ใกล้ล าน้าตะคองซึ่งเป็น พื้นที่ลุ่มน้ า ชนิดของผักที่ ปลูก คื อ
ผักคะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน และ หอมแดงเป็นต้น ดังนั้นสภาพแวดล้อม
ในการทาการเกษตรจึงมีแนวโน้มในการใช้สารกาจัดศัตรูพืช สารกาจัด
วัชพืช และปุ๋ยเคมีของเกษตรกร ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดโลหะ
หนักปนเปื้อนในดินแปลงเพาะปลูกของเกษตรได้
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วิธี ที่ นิ ย มใช้ วิ เคราะห์ โ ลหะหนั ก ในดิ น มี อ ยู่ห ลายวิ ธี เช่ น

บริเวณใกล้ ตะคองเก่ า 3 ชุ ม ชนจ านวน 4 แปลง คื อ ชุ ม ชนตะคองเก่ า

เทคนิค อะตอมมิก แอบซอร์พชั นสเปกโทรสโกปี (Atomic Absorption

(หมายเลข 4) ชุมชนท่าตะโก 1 (หมายเลข 1) ชุมชนท่าตะโก 2 (หมายเลข

Spectroscopy; AAS) [1] เทคนิ ค อะตอมมิ ก อิ มิ ส ชั น สเปกโทรสโกปี

6) และ ชุมชนมิตรภาพซอย 4 (หมายเลข 7)

(Atomic Emission Spectroscopy; AES) เทคนิ ค ICP-AES หรื อ เทคนิ ค

การเก็บตัวอย่างดินจากแปลงเพาะปลูกจะเก็บกระจายทั่วแปลง

ICP-MS [2] แ ล ะ เท ค นิ ค Energy Dispersive X- Ray Fluorescence

จานวน 5 จุด แต่ละจุดขุดลึกลงไปประมาณ 10-15 เซนติเมตร จากนั้นนา

Spectrometer (EDXRF) [3-4] เป็ น ต้ น ส าหรั บ เทคนิ ค AAS เป็ น วิ ธี ที่

ตัวอย่างดินไปผึ่งแดดให้แห้งแล้วนามาบดให้ละเอียด ร่อนผ่านตะแกรง

นิ ย มใช้ ใ นทางเคมี ไ ฟฟ้ า เป็ น วิ ธี ม าตรฐาน ที่ ใ ช้ กั น ทั่ ว ไปในงาน

ขนาด 2 มิลลิเมตร และแบ่งตัวอย่างดินสาหรับวิเคราะห์เป็นสองชุด

สิ่งแวดล้อม สามารถวิเคราะห์โลหะหนักที่มีความเข้มข้นต่าได้ อย่างไรก็
ดีเทคนิคดังกล่าวนี้ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในขั้นตอนการทดลอง และ
ต้องใช้ความร้อนในการเตรียมตัวอย่าง จัดเตรียมตัวอย่างแบบเปียก และ
ใช้ความเข้มข้นของกรด HCl และ HNO3 สาหรับแยกสารละลายตัวอย่าง
[5] ขณะที่เทคนิค EDXRF มีข้อได้เปรียบหลายด้าน เนื่องจากเทคนิคนี้
สามารถวิเคราะห์ธาตุทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน
สิ่งแวดล้อม งานด้านชีววิทยา ด้านการแพทย์ งานด้านอุตสาหกรรม ข้อดี
คื อ สามารถวิเคราะห์ ได้ทั้ งของแข็ ง ของเหลว และที่ เป็ น ผง เป็ น การ

รูปที่ 1 พื้นที่เก็บตัวอย่างดินจากแปลงเพาะปลูก บริเวณอาเภอเมือง

ทดลองแบบไม่ทาลายตัวอย่าง สามารถวิเคราะห์โลหะหนักได้หลายธาตุ

จ.นครราชสีมา

พร้อมกัน มีขั้ นตอนการเตรียมตัวอย่างเพี ยงเล็ก น้อย และวิเคราะห์ ได้
รวดเร็ว

2.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์โลหะหนักในดิน
จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาปริมาณโลหะหนัก

1) การวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพาะปลูกด้วยเทคนิค EDXRF

ที่สะสมอยู่ในดินเพาะปลูกของแปลกผักที่มีแนวโน้มมาจากการใช้สาร

นาตัวอย่างดินที่เตรียมไว้แต่ละแปลงแบ่งเป็น 3 ตัวอย่างๆ ละ

กาจัดศัตรูพืช สารกาจัดวัชพืช และปุ๋ยเคมีของเกษตรกร โดยใช้เทคนิค

1 กรัม จากนั้นน ามาวิเคราะห์ ด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟ ลูออเรสเซนซ์แบบ

AAS ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานเปรียบเทียบกับเทคนิค EDXRF เพื่อเป็นข้อมูล

กระจายพลัง งาน (EDXRF) ยี่ห้ อ Shimadzu รุ่น EDX-LE นาค่ าปริมาณ

หรือแนวทางในการปรับปรุงสภาพดินต่อไป

โลหะหนั ก ที่ วิ เ คราะห์ ไ ด้ ห าค่ าเฉลี่ ย แล้ ว น าไปเปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า ที่
วิเคราะห์ได้จากเทคนิค AAS

2. วิธีการวิจัย

2) การวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพาะปลูกด้วยเทคนิค AAS

2.1 พื้นที่สาหรับเก็บตัวอย่างดินในแปลงเพาะปลูก
แปลงเพาะปลู ก ที่ เป็ น แปลงผั ก ของเกษตรกรในเขตชุ ม ชน
บริเวณรอบๆ เขตอาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่
จะอยู่ใกล้ลาคลองที่น้าไหลผ่านอาเภอเมืองเรี ยกว่าคลองตะคองเก่าและ
คลองตะคองใหม่ โดยคลองดังกล่าวมีน้าไหลจากทางทิศตะวันตกไปยัง
ทิศตะวันออกของตัวเมือง ผู้วิจัยได้เลือกเก็บตัวอย่างดินแบบเจาะจงจาก
แปลงเพาะปลูกของเกษตรที่อยู่ใกล้ลาคลองตะคลองเก่าและตะคองใหม่
จานวน 5 ชุมชน รวมเป็น 7 แปลงดังรูปที่ 1 นั่นคือ บริเวณใกล้ตะคอง
ใหม่ 2 ชุมชนจานวน 3 แปลง คือชุมชนหัวทะเล 1 (หมายเลข 1) ชุมชน
หัวทะเล 2 (หมายเลข 2) และ ชุมชนบ้านตลาด (หมายเลข 3)

การวิเคราะห์ ปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ แมงกานีส ทองแดง
และสังกะสี ในดิน โดยชั่งตัวอย่างดิน (อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 48 ชั่วโมง) 1 กรัม ลงในขวดก้นกลม เติม HCl /HNO3 (3:1) 28
มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 คืน แล้วนาไปรีฟลักซ์ เป็น
เวลา 2 ชั่ ว โมง รอให้ ส ารละลายเย็น เติ ม น้ ากลั่ น 25 มิ ล ลิ ลิ ต ร กรอง
สารละลายโดยใช้กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 42 ล้างตะกอนด้วยน้า
กลั่น 5 มิลลิลิตร และปรับปริมาตรให้ครบ 100 มิลลิลิตร ด้วยน้ากลั่น [5]
นาสารละลายที่ได้ไปวัดค่ าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องอะตอมมิก แอบ
ซอร์พชั นสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (AAS : VarianSpectrAA55B) โดยใช้
อากาศและอะเซทิลีนเป็นเชื้อเพลิง อัตราการไหลของอากาศ 11.00 ลิตร
ต่อนาที อัตราการไหลของอะเซทิลีน 1.50 ลิตรต่อนาที ความกว้างของ
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สลิต 1.00 นาโนเมตร ความยาวคลื่นสาหรับโลหะ แมงกานีส ทองแดง
และสังกะสี คือ 279.5 นาโนเมตร 324.8 นาโนเมตร และ 213.9 นาโน
เมตร ตามล าดับจากนั้นนาค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานที่
แสดงความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างค่ าการดู ด กลื น แสงกั บ ความเข้ ม ข้ น ของ
สารละลายมาตรฐาน

ค่าเฉลี่ยสูงมากว่าชุมชนอื่น ส่วนปริมาณโลหะหนักของธาตุ Zn และ Cu
มีแนวโน้มไปในทานองเดียวกัน ทั้งนี้ธาตุโลหะหนัก Cu มีปริมาณน้อย
มาก จึงมีผลทาให้เครื่องวิเคราะห์ชนิดนี้ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้
3.2 ผลการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินเพาะปลูก โดยใช้
เทคนิค AAS

3. ผลการวิจัย
3.1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินเพาะปลูก โดยใช้
เทคนิค EDXRF
จากผลการวิ เ คราะห์ ธ าตุ ใ นตั ว อย่ างดิ น เพาะปลู ก พบว่ า
ตัวอย่างดินทุกแปลงเพาะปลูก มีชนิดและปริมาณของธาตุที่แตกต่างกัน
ส่ ว นใหญ่ ธาตุ ที่ พ บคื อ ซิ ลิ ก อน (Si) เหล็ ก (Fe) อลู มิ เ นี ย ม (Al)
โพแทสเซียม (K) แมงกานิส (Mn) ไทเทเนียม (Ti) สังกะสี (Zn) ทองแดง
(Cu) สตรอนเชียม (Sr) วาเนเดียม (V) และ รูบิเดียม (Rd) เป็นต้น สาหรับ
ธาตุที่เป็นธาตุโลหะหนัก พบอยู่ 3 ชนิดคือ Mn, Zn และ Cu ของแปลง
เพาะปลูกทั้งหมดจานวน 7 แปลง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริมาณธาตุโลหะหนักในดิน ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDXRF
ในหน่วยมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
พื้นที่เก็บตัวอย่างดิน
ชุมชนหัวทะเล 1
ชุมชนหัวทะเล 2
ชุมชนบ้านตลาด
ชุมชนตะคองเก่า
ชุมชนท่าตะโก 1
ชุมชนท่าตะโก 2
ชุมชนมิตรภาพ ซอย 4

ปริมาณโลหะหนักในดินเพาะปลูก
Mn
Zn
Cu
mg/kg
mg/kg
mg/kg
1280
260
ND
1140
250
90
1240
250
60
1530
270
110
1290
230
ND
1410
290
ND
1550
290
65

หมายเหตุ ND หมายถึง ตรวจไม่พบ
จากตารางพบว่ าโลหะหนั ก แต่ ล ะธาตุ มี ป ริ ม าณแตกต่ า งกั น แต่ เมื่ อ
พิจารณาธาตุเดียวกันจะได้ผลการวิเคราะห์ โลหะหนักในดินเพาะปลูก
ของแต่ละชุมชนใกล้เคียงกัน โดยธาตุโลหะหนัก Mn มีค่าตั้งแต่ 11401550 mg/kg ธาตุโลหะหนัก Zn มีค่าตั้งแต่ 230 -290 mg/kg และ ธาตุ Cu
มีค่าตั้งแต่ 65-110 mg/kg และเมื่อพิจารณาปริมาณโลหะหนัก Mn พบว่า
ชุมชนมิ ตรภาพซอย 4 ชุมชนตะคลองเก่า และชุมชนท่าตะโก 2 มีค่ า
เท่ า กั บ 1550 mg/kg 1530 mg/kg และ 1410 mg/kg ตามล าดั บ ซึ่ ง มี

จากผลการวิ เคราะห์ ด้ ว ยเทคนิ ค EDXRF ของทุ ก ๆพื้ น ที่ ใ น
ชุมชนที่เก็บตัวอย่างดินมีแนวโน้มพบ โลหะหนักอยู่สามชนิดคือ Mn Zn
และ Cu ดังนั้นผู้วิจัยจึงทาการวิเคราะห์โลหะหนักดังกล่าวนี้ด้วยเทคนิค
AAS โดยผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปริมาณธาตุโลหะหนักในดิน ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค AAS ใน
หน่วยมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

พื้นที่เก็บตัวอย่างดิน
ชุมชนหัวทะเล 1
ชุมชนหัวทะเล 2
ชุมชนบ้านตลาด
ชุมชนตะคองเก่า
ชุมชนท่าตะโก 1
ชุมชนท่าตะโก 2
ชุมชนมิตรภาพซอย 4

ปริมาณโลหะหนักในดินเพาะปลูก
Mn
Zn
Cu
mg/kg
mg/kg
mg/kg
625.62
123.71
13.77
563.38
110.59
10.22
488.51
129.14
10.57
724.15
99.96
15.79
458.87
121.86
11.41
768.09
139.32
7.97
738.24
158.64
10.44

จากตารางผลการวิเคราะห์ โลหะหนั ก ด้วยเทคนิ ค AAS พบว่าปริมาณ
โลหะหนักของแต่ละแปลงเพาะปลูกมีค่าแตกต่างกัน โดยธาตุโลหะหนัก
Mn มีค่าประมาณตั้งแต่ 488-768 mg/kg ธาตุโลหะหนัก Zn มีค่าตั้งแต่ 99
-158 mg/kg และ ธาตุ Cu มี ค่ า ตั้ ง แต่ 7-15 mg/kg และเมื่ อ พิ จ ารณา
ปริมาณโลหะหนั ก Mn พบว่าชุมชนท่าตะโก 2 ชุมชนมิตรภาพซอย 4
และชุ ม ชนตะคลองเก่ า มี ค่ า เท่ ากั บ 768 mg/kg 738 mg/kg และ 724
mg/kg ตามล าดับ ซึ่งมีค่ าเฉลี่ยสูงมากว่าชุมชนอื่น ส่วนปริมาณโลหะ
หนั ก ของธาตุ Zn ของชุ ม ชนมิ ต รภาพซอย 4 มี ค่ าสู ง สุ ด เท่ ากั บ 158
mg/kg และสาร Cu ของชุ มชนตะคองเก่ ามี ค่ าสูง สุ ดเท่ ากั บ 15 mg/kg
ทั้งนี้จะเห็นว่าธาตุโลหะนัก Cu มีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับธาตุ Mn
และ Zn แต่ค วามสามารถของ เครื่องวิเคราะห์ ดังกล่าวนี้ยังคงสามารถ
ตรวจวิเคราะห์ได้

11th ECTI-CARD 2019 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

บทความวิจัย
631

การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
11th ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand

4. สรุปและวิจารณ์ผล
จากผลการทดลองวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนใน

ด้วยเทคนิค AAS และ XRF ให้ผลการทดลองที่สอดคล้องและแนวโน้ม
ไปในทางเดียวกัน

ดินเพราะปลูกในชุมชน บริเวณอาเภอเมือง จังหวัดนครราสีมา จานวน 5
ชุ ม ชน รวม 7 แปลง พบโลหะหนั ก 3 ชนิ ด คื อ Mn Zn และ Cu โดย
ชุมชนที่พบมากใกล้เคียงกันคือ ชุมชนมิตรภาพซอย 4 ชุมชนตะคลองเก่า
และชุ มชนท่าตะโก 2 ซึ่งแปลงเพาะปลูกบริเวณของชุมชนดังกล่าวอยู่

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนั บหนุ นการวิจัยจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ 2561

ใกล้ กัน และอยู่ติดกั บล าคลองตะคองเก่ า ดั งภาพที่ 1 และจากผลการ
วิ เคราะห์ ด้ ว ยเทคนิ ค EDXRF และ AAS มี ผ ลสอดคล้ อ งไปในทาง

เอกสารอ้างอิง

เดี ยวกัน [5] จากข้อมูลตารางที่ 1 และ 2 จะเห็นว่าปริมาณโลหะหนัก ที่

[1] Kasassi, A., Rakimbei, P., Karagiannidis, A., Zabaniotou, A.,
Tsiouvaras, K., Nastis, A., & Tzafeiropoulou, KSoil
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2008.M. Young, The Technical Writer’s Handbook. Mill Valley,
CA: University Science, 1989.
[2] Christoph, M., Theopisti, L., & Volker J. D. Determination of
Heavy Metals in Soils Sediments and Geological Materials by
ICP-AES and ICP-MS. Mikrochimical Acta. vol. 36, pp. 123128. 2001. J. Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and
Magnetism, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68-73.
[3] Ene, A., Stihi, C., Popescu, I. V., Bosneaga, A., Radulescu, C., &
Gheboianu A. XRF-AAS Analysis of Heavy Metal in Soils around
of a Ferrous Metallurgical Plant in Eastern Part of Romania.
XVIII International Seminar on Interaction of Neutrons with
Nuclei
[4] Nina, J., Jens, L., Arturs, V., Neils, P., & Peter E. Holm. Multielemental EDXRF mapping of polluted soil from former
horticultural land. Environment International. vol.31, pp. 43 – 52.
2005.
[5] Tanja, R., & Dermot, D. Comparison of soil pollution
concentrations determined using AAS and portable XRF
techniques. Journal of Hazardous Materials.vol.171, pp.1168–
1171. 2009.

วิเคราะห์ ด้ วยเทคนิ ค XRF มีปริมาณมากกว่าการวิเคราะห์ ด้วยเทคนิ ค
AAS เนื่องมาจากโลหะหนักในดินเพาะปลูกดังกล่าวที่วิเคราะห์ได้อาจอยู่
ในรูปของสารประกอบโลหะหนัก แม้ว่าผลการวิเคราะห์ปริมาณโลหะ
หนัก ที่ได้จากชุมชนดังกล่าวมีค่าสูงกว่า ระดับเกณฑ์พื้นฐานของโลหะ
หนักในดินและค่าสูงสุดของโลหะหนั กเกณฑ์ ของกรมวิช าการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาหนด แต่ยังคงเป็นค่าที่ยอมให้มีได้ในกาก
ตะกอนที่จะนาไปใช้ในการเกษตร ดังนั้นจึงทาให้ดินในพื้นที่เพาะปลูก
ของเกษตรกรดังกล่าวยังไม่วิกฤติ และสามารถทาการเกษตรได้

5. ข้อเสนอแนะสาหรับการใช้เทคนิค EDXRF
ปกติ ก ารวิเคราะห์ โลหะหนั ก ที่ ป นเปื้ อ นในดิ น จะนิ ยมใช้
เทคนิ ค AAS เนื่ องจากเป็ นวิ ธีที่ มาตรฐาน ให้ ผลการวิเคราะห์ มี ค วาม
แม่ น ย า เมื่ อ เที ย บกั บ การวิ เคราะห์ ด้ ว ยเทคนิ ค XRF จะต้ อ งใช้ ค วาม
เชี่ยวชาญและความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือชนิดนี้ ข้อดีของ
การใช้เทคนิค XRF นี้คือ ขั้นตอนการวิเคราะห์เป็นเทคนิคแบบไม่ทาลาย
ตัวอย่าง (Non-destructive testing) การเตรียมตัวอย่างจึงเป็นเพียงการทา
ให้ ตั ว อย่ า งอยู่ ใ นสภาพที่ ส ะดวกต่ อ การวิ เ คราะห์ เท่ า นั้ น ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของตัวอย่าง สามารถวิเคราะห์โลหะ
หนักได้หลายธาตุพร้อมๆกัน และสามารถวิเคราะห์ซ้าได้หลายครั้งซึ่ง
เหมาะสมกับจานวนตัวอย่างจานวนมาก ทาให้วิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว
และประหยัด [3] แต่อย่างไรก็ดีการวิเคราะห์ปริมาณด้วยเทคนิค XRF มี
ขี ด จ ากั ด ในการวิเคราะห์ เชิ ง ปริม าณที่ ร ะดั บ ppm การเตรี ยมตั วอย่าง
สาหรับใช้วิเคราะห์ ควรจะร่อนตัวอย่างให้มี ขนาดเล็กกว่า 2 มิลลิเมตร
เพื่อลดปัญหา particle size effect และเทคนี้สามารถวิเคราะห์โลหะหนัก
ได้ในกรณีที่ธาตุมีค วามเข้มข้นสูง ทั้งนี้ก ารวิเคราะห์โลหะหนัก ในดิน
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ชุดป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อเกิดอุทกภัย
Short circuit Protection in Case Flooding
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอชุดป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อเกิด
อุทกภัย โดยใช้เซ็นเซอร์เป็นตัวตรวจจับระดับน้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ มี
ความหน้าสนใจเป็น อย่างมากในการตัวตรวจจับระดับน้า อันเนื่องมาก
จากความสะดวกสบายราคาถู ก มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ระบบเครื อ ข่ า ย
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เพื่ อ ส่ ง ข้ อ มู ล การแจ้ ง เตื อ น ความชื้ น ซึ่ ง ชุ ด ป้ อ งกั น
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อเกิดอุทกภัย เป็นการตรวจสอบระดับน้า เพื่อ
ควบคุมกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และให้ผู้ใช้เกิดความปลอดภัย สามารถรับรู้
เหตุการณ์น้าท่วมเข้าบ้านได้
ผลการดาเนิ นงานชุดป้องกัน กระแสไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อเกิด
อุทกภัย มีประสิทธิภาพการเตือนและตัดกระแสไฟฟ้า โดยทาการทดลอง
ใช้งานจริงได้ผล 100 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ: ชุดป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร, ชุดป้องกันอุทกภัย, ระบบ
เตือนอุทกภัย

Abstract
This research presents a short circuit protection in cast
flooding. By using sensor as a water level detector. Which is a very
interesting technology for water level detectors, Because of the
convenience and cheapness applied to the messaging mobile phone
system. For send humidity alert. Then a short-circuit protection in cast
flooding is to check the water level to control short circuit current and
allow users to be safe in cast flooding into the house.
Summary of the operation of short circuit protection in cast
flooding have alert performance and cut out currents. Actually works at
100 percent by testing.
Keywords: Short circuit protection, Water detector, Flooding cast

1. บทนา
ในปั จ จุบั น ประเทศไทยเผชิ ญ กั บ ภั ย ธรรมชาติ ม ากมายทั้ ง
อัคคีภัย มรสุมต่าง ๆ พายุ แผ่นดินไหว และอุทกภัย ทาให้เกิดการสูญเสีย
ทรัพย์สิน อีก สาเหตุห นึ่งที่มักพบเห็ นกันบ่อย คื อเกิดการเสียชีวิตของ
ผู้ประสบภัยเนื่องจากเกิดไฟรั่วในน้าที่ท่วมขัง บางครั้งในขณะน้าท่วม

นั้นอาจจะไม่มีคนอยู่ในบ้านทาให้ไม่มีการตัดไฟก่อนน้าจะท่วมสูงทาให้
เกิดการรั่วไหลของกระแสไฟ
การใช้ เซ็ น เซอร์ต รวจจั บ น้ าภายในบริ เวณที่ พั ก อาศั ย เพื่ อ
ตรวจสอบระดับน้าที่เข้ามาภายในบ้าน เมื่อน้ากาลังจะท่วมถึงปลั๊กไฟ ชุด
ป้ อ งกั น กระแสไฟ ฟ้ า ลั ด วงจรเมื่ อ เกิ ด อุ ท กภั ย จะท าห น้ าที่ ส่ ง
สัญ ญาณเสี ยงเตือ น ตั ดการแสไฟฟ้ าทั้ ง หมดภายในที่ พั ก อาศัย และมี
ระบบส่งข้อความเพื่อช่วยให้ผู้ที่พักอาศัยได้เตรียมตัวรับมือ ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่สาคัญในด้านความปลอดภัยแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน

2. วิธีดาเนินการ
ชุ ด ป้ อ งกั น กระแสไฟฟ้ า ลั ด วงจรเมื่ อ เกิ ด อุ ท กภั ย จะ ใช้
Arduino เป็ น ตั ว กลางในการรั บ ข้ อ มู ล จาก Sensor ตั ด การท างานของ
ระบบไฟฟ้ าภายในบ้ านโดย Magnetic และ Relay จากนั้ น ท าการส่ ง
สัญญาณเตือนเป็น GPRS GSM A6 Module ในการส่งข้อความแจ้งเตือน
เมื่อเกิดอุทกภัย

2.1 Arduino Board
Arduino เป็น อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ที่สามารถเขี ยนค าสั่งในการ
ทางานของช่องอินพุต เอาต์พุต ของบอร์ดได้ โดยตัวบอร์ดจะมาพร้อมกับ
ชุดคาสั่งที่ใช้ควบคุม ช่องอินพุต เอาต์พุต ไม่ว่าจะเป็น port digital, port
analog, PWM (Pulse Width Modulation) แล ะ Serial port ซึ่ ง Arduino
เป็นตัวกลางในการประมวลผลการทางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ

2.2 Magnetic Contactor
เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยการทางานโดยอานาจแม่เหล็กในการเปิด
ปิดหน้าสัมผัสในการควบคุ มวงจรมอเตอร์ห รือเรียกว่าสวิตช์แ ม่เหล็ก
(Magnetic Switch) หรือคอนแทคเตอร์ (Contactor)

2.3 GPRS GSM A6 Module
โมดูล GPRS GSM A6 ทางานโดยอาศัยค าสั่ง AT command
ส่งคาสั่งผ่าน interface ที่ใช้สื่อสารกับบอร์ด Arduino แบบ UART (Tx,
Rx) ด้วยโมดู GPRS/GSM การควบคุมการทางาน
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4. ตารางสรุปผลการทดลอง

3. Block Diagram

ตารางที่ 1 แบบบันทึกเพื่อหาประสิทธิภาพการเตือนและตัดกระแสไฟฟ้า

LED

LCD Display

Magnetic contactor

Arduino

Water Sensor 1

GPRS GSM A6
Module

Water Sensor 2

รูปที่ 1 Block Diagram การทางานชุดป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อ
อุทกภัย
ชุดป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเมื่ออุทกภัยจะมีเซ็นเซอร์อยู่
2 ตัว ตัวที่ 1 จะนาไปติดตั้งใต้ปลั๊กไฟที่ต่าที่สุดภายในบ้าน โดยมาตรฐาน
คื อ ระดั บ 30 เซนติ เมตรจากพื้ น ห้ อ ง เซ็ น เซอร์ ตั ว ที่ 1 ท าหน้ า ที่ ส่ ง
สัญญาณเสียงเตือนภายในบ้านด้วย buzzer และส่งข้อความเข้ามือถือของ
เจ้าของบ้าน เตือนว่าขณะนี้มีน้ าเข้ าบ้ าน เซ็น เซอร์ตัวที่ 2 ทาหน้ าที่ตัด
กระแสไฟฟ้าภายในบ้าน มีไฟ LED ใช้ส่องสว่างเมื่อตอนไฟดับ จอ LCD
แสดงสถานะท างาน รวมถึ ง มี เสี ย งเตื อ นด้ ว ย Buzzer โดยข้ อ มู ล จาก
เซ็น เซอร์ทั้ง หมดจะส่ง ไปที่ Arduino เพื่อประมวลผล เลือกระดับการ
ทางานของเซ็นเซอร์ตามที่กาหนดไว้

การ
ทดลอง
ครั้งที่
(N)
1
2
3
4
5

ผลทดการทดสอบ

การเตือนและตัด
กระแสไฟฟ้า

Buzzer

เตือน

ตัดกระแสไฟฟ้า

จานวนครั้งที่ทาได้

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

1
1
1
1
1

หมายเหตุ
เตือนและตัดกระแสไฟฟ้าต้องทางานพร้อมกันจะนับเป็น 1
ไม่เตือนและไม่ตัดกระแสไฟฟ้าพร้อมกัน จะนับเป็น 0

5. สรุป
จากการทดลองหาประสิทธิภาพชุดเตือนและตัดกระแสไฟฟ้า
ขณะเกิด อุ ท กภั ย มาวิเคราะห์ ก ารท างาน 5 ครั้ง โดยการเตื อนและตั ด
กระแสไฟฟ้าต้องทางานพร้อมกัน ผลการทดลองชุดป้องกันกระแสไฟฟ้า
ลัดวงจรเมื่ออุทกภัยสามารถทางานได้ 5 ครั้งโดยคิดเป็นสถิติร้อยละ 100
เปอร์เซ็นต์ในการทางาน

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ที่อานวยความสะดวกในการจัดทาโครงงานวิจัยในครั้งนี้ และ
ขอขอบคุณการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่าง
ยั่งยืน
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การประดิษฐ์อุปกรณ์เปล่งแสงแบบเมทริกซ์ชนิดสารอินทรีย์ ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Al
โดยใช้วิธีการเคลือบแบบจุ่ม
Fabrication of Matrix Organic Light Emitting Devices ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Al
by Dip Coating Method
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บทคัดย่อ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์เปล่งแสงแบบเมทริกซ์ชนิด
สารอินทรีย์ โดยใช้วิธีการเคลือบแบบจุ่มของฟิล์มบาง poly [2-methoxy5-(2-ethylhexyloxy)-1, 4-phenylenevinylene] (MEH-PPV) ความเข้ มข้ น
1% ที่ ไ ด้ สั ง เคราะห์ ขึ้ น โดยการเคลื อ บฟิ ล์ ม บาง MEH-PPV ด้ วยการ
เคลือบแบบจุ่มบนกระจกสไลด์ที่เคลือบด้วยออกไซด์ของอินเดียมและ
ดีบุก (ITO) การเตรียมชั้นออกไซด์ของอินเดียม จะเตรียมโดยการกัดลาย
ของออกไซด์ของอินเดียม 4 แถวขนาด 2×25 มม2 แช่ในสารละลายกรด
ไนตริก 30% และกรดซัลฟิวริก 70% ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 10-15 วินาที จะได้ลายคมชัด แล้วสร้างชั้นฟิล์ม PEDOT:PSS โดย
เคลือบด้วยการหมุ นปั่นบนพื้นผิวกระจกเคลือบออกไซด์ของอินเดียมที่
ความเร็ว 2,000 รอบต่อนาที แล้วจึงสร้างชั้นฟิล์ม MEH-PPV ด้วยวิธีการ
เคลื อ บแบบจุ่ ม บน ITO/PEDOT:PSS ที่ ค วามเร็ ว 20 รอบต่ อ นาที ใน
การศึ ก ษาสมบั ติ ท างไฟฟ้ าของฟิ ล์ ม MEH-PPV นั้ น จะท าการสร้ า ง
ขั้วโลหะอะลูมิเนียมขนาด 1×25 มม2 จานวน 4 แถว เคลือบด้านบนของ
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV โดยการระเหยเป็นไอด้วยความร้อนภายใต้
สุญญากาศที่ความดันต่าประมาณ 10-5 ทอร์ อุปกรณ์เปล่งแสงแบบเมท
ริ ก ซ์ ช นิ ด สารอิ น ทรี ย์ (ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/AL) ได้ แ สดง
ความสัมพันธ์ของกระแสและแรงดันไฟฟ้าเป็นเส้นโค้งแบบเอ็กซ์โพเนน
เซี ยนที่ไม่สมมาตร เมื่อกลับขั้วการให้แรงดันไบแอส อุปกรณ์สามารถ
เปล่งแสงสีเหลืองแกมส้ม สามารถสังเกตได้ว่าอยู่ในช่วงความยาวคลื่น
537 นาโนเมตร และวัดความเข้มของแสงได้เมื่อแรงดันไฟฟ้าอยู่ในช่วง
2.0-2.5 โวลท์ และเมื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าประมาณ 5-6 V พิกเซลรอบข้าง
จะเปล่ ง แสงสี เหลื อ งแกมส้ ม เนื่ อ งจากมี ก ระแสไฟฟ้ าที่ ม าก ภายใต้
สนามไฟฟ้ า สู ง ผลจากการวิ จั ย นี้ สามารถน าไปพั ฒ นาเพื่ อ ผลิ ต
จอแสดงผลแบบ QLED หรือหลอดไฟ OLED ชนิดบางในอนาคตต่อไป

In this research, organic light emitting device was fabricated
with synthesized poly [2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1, 4phenylenevinylene] (MEH-PPV) at the concentration of 1%. The MEHPPV was coated on indium tin oxide (ITO) coated glass substrates. The
ITO layer was etched in heated mixture of 30% nitric acid and 70%
sulfuric acid at 60o C for 10-15 second in order to obtain the sharp
pattern of four rows of 2×25 mm2. The hole transport PEDOT:PSS layer
was spin-coated on the ITO coated glass substrate at speed of 2000 rpm.
The MEH-PPV polymers layer was dip coating method on the
ITO/PEDOT:PSS coated glass substrate at speed of 20 rpm. In order to
measure the electrical properties, the aluminum top electrode was
coated by thermal evaporation in vacuum chamber under pressure
below 10-5 Torr with the pattern of four rows of 1×25 mm2 which is
cross to the ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV pattern. The current-voltage
characteristic of the multi-layer device in vacuum exhibited an
exponential curve with anti-symmetry between forward and reverse bias
voltage. The turn on voltages for ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/AL
device was about 2.0-2.5 V and the yellow-orange emitted light can be
observed as that in peak wavelength of 537 nm in photoluminescence
measurement. When increasing apply voltage to about 5-6 V, the
neighbor pixel exhibits the yellow-orange light due to the high
conduction at high electric field. This research, can be developed into a
display QLED or thin OLED light in the future

คาสาคัญ : อุปกรณ์เปล่งแสงชนิดสารอินทรีย์, ฟิล์มบาง, เครื่องเคลือบ
ฟิล์มบางแบบจุ่ม, เครื่องเคลือบฟิล์มบางแบบหมุนปั่น

1. บทนา

Keywords: OLED, THIN FILM, DIP COATER, SPIN COATER

ปั จ จุบั น มี พั ฒ นาทางด้ านเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมต่ าง ๆ
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โดยงานวิจัยที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้วิจัยหลาย ๆ กลุ่มคือการศึกษา
ระบบโครงสร้างโมเลกุ ล (molecular system) ที่ ส ามารถเหนี่ ยวน าให้
ทางานได้โดยใช้แสงเป็นตัวกระตุ้น (light induced logic operation) หรือ
สารที่ มี ค วามว่องไวต่อแสงส่ งผลให้ ระบบโครงสร้างโมเลกุล เหล่านี้
ได้รับการพัฒนาขึ้นนอย่างแพร่หลายโดยสารเหล่านี้มีคุณสมบัติพื้นฐานที่
คล้ายคลึง กัน กล่าวคื อ สามารถดูดกลืน แสงอั ล ตร้าไวโอเลตและหรือ
แสดงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ เมื่อเกิดการกระตุ้นด้วยแสงที่มีความยาว
คลื่นที่เหมาะสมสารที่มีความไวต่อแสงที่ได้ถูกนาไปศึกษาใช้ในงานวิจัย
มี อ ยู่เป็ น จ านวนมากเช่ น rhodamine [1], porphyrin [2] และpyrene [3]
เป็นต้น ข้อดีของสารเหล่านี้ คือสามารถนาไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับ
ความต้ อ งการหลายด้ านได้ เช่ น fluorescence sensor [4] dye sensitized
solar cells [5] และ organic light emitting diodes (OLEDs) [6] เป็ น ต้ น
อุปกรณ์เปล่งแสงแบบเมทริกซ์ชนิดสารอินทรีย์ จึงได้มีการพัฒนาโดย
นาเอาสารอินทรีย์มาใช้เป็นสารเรืองแสงในอุปกรณ์เปล่งแสงแบบเมท
ริก ซ์ ช นิ ด สารอิ น ทรีย์ แ ทนสารอนิ น ทรีย์ เพราะมี ค วามยืด หยุ่น สู ง ใช้
พลังงานในการทางานต่าและพกพาได้สะดวกทาให้ขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์ม
บางขนาดต่ า ง ๆ ได้ ง่ า ยและมี ร าคาถู ก เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้ า งโมเลกุ ล ของสารอิ น ทรี ย์ ท าได้ ง่ ายจึ ง สามารถสั ง เคราะห์
สารประกอบอินทรีย์ที่เรืองแสงสีต่ าง ๆ ได้ง่าย อุปกรณ์เปล่งแสงชนิด
สารอินทรีย์เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับจอแสดงผลที่ถูกเลือกใน
อนาคตทาให้เทคโนโลยีอุปกรณ์เปล่งแสงแบบเมทริกซ์ชนิดสารอินทรีย์
ได้รับความสนใจจากหน่วยงานทางภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
อย่างกว้างขวางดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาเทคนิคในการขึ้น
รูปของชั้นฟิล์มบางของ MEH-PPV ด้วยเทคนิคการเคลือบแบบจุ่มและ
ศึ ก ษาสมบั ติ ท างไฟฟ้ า ของอุ ป กรณ์ เ ปล่ ง แสงแบบเมทริ ก ซ์ ช นิ ด
สารอินทรีย์ที่เตรียมด้วยสาร MEH-PPV

สะอาดด้วยการสั่นที่ความถี่สูง ไว้ที่ 5 นาที ทาซ้า 3 ครั้ง นากระจกสไลด์
ออกไซด์ ข องอิ น เดี ย ม มาท าการเป่ า ให้ แ ห้ ง ด้ ว ยไนโตรเจนก่ อ นท า
กระบวนการถัดไปจะได้ลวดลายของออกไซด์ของอินเดียมขนาด 2×25
mm2 บนกระจกสไลด์ที่คม นากระจกสไลด์ออกไซด์ของอินเดียมที่เตรียม
ไว้ม าสร้ างชั้ น น าโฮลด้ วยสาร PEDOT:PSS บนชั้ น ของออกไซด์ ข อง
อินเดียม โดยการเคลือบฟิล์มบางแบบหมุนปั่นด้วยอัตราเร็ว 2,000 รอบ
ต่อนาที เป็นเวลา 30 วินาที ซึ่งเป็นเครื่องเคลือบฟิล์มบางที่พัฒนาและ
สร้ า งขึ้ น เอง แล้ ว จึ ง น าอุ ป กรณ์ ITO/PEDOT:PSS ไปอบในตู้ อ บ
สุ ญ ญ าก าศที่ อุ ณ ห ภู มิ 60 oC เป็ น เวลา 45 น าที แล้ ว น าอุ ป ก รณ์
ITO/PEDOT:PSS ที่เตรียมไว้มาสร้างชั้นฟิล์มบางของ MEH-PPV โดย
การเคลือบฟิ ล์ม บางแบบจุ่มด้ วยอั ตราเร็ว 20 รอบต่ อนาที เป็น เวลา 3
วินาที ซึ่งเป็นเครื่องเคลือบฟิล์มบางที่สร้างและพัฒนาขึ้นเอง หลังจากนั้น
นาอุปกรณ์ ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV ที่ได้ไปอบในตู้อบสุญญากาศที่
อุณ หภูมิ 60 oC เป็ นเวลา 45 นาที อุป กรณ์ เปล่ง แสงแบบเมทริก ซ์ช นิ ด
สารอินทรีย์ที่เตรียมได้จะถูกนาไปสร้างขั้วโลหะด้วยอะลูมิเนียมขนาด
1×25 mm2 จ านวน 4 แถว โดยเครื่ อ งเคลื อ บฟิ ล์ ม บางภายใต้ ร ะบบ
สุ ญ ญากาศที่ ค วามดั น ประมาณ 10 -5 Torr โดยวางแนวของหน้ ากาก
ตัดขวางกับ แนวลายของ ITO เพื่อศึก ษาสมบั ติท างไฟฟ้ าของอุปกรณ์
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Al เริ่มต้น โดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์
(LabVIEW) สาหรับควบคุมการจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงของเครื่อง
ก าเนิ ดแรงดั น ไฟฟ้ ากระแสตรงและควบคุ มการวัด กระแสไฟฟ้ าของ
อุ ป กรณ์ เปล่ ง แสงแบ บเมท ริ ก ซ์ ช นิ ด สารอิ น ท รี ย์ (ITO/PEDOT
:PSS/MEH-PPV/AL) และศึ ก ษาสเปคตรั ม ของแสงที่ ถู ก กระตุ้ น ด้ ว ย
ไฟฟ้ าของอุ ป กรณ์ เปล่ ง แสงแบบเมทริ ก ซ์ ช นิ ด สารอิ น ทรี ย์ ด้ ว ยใน
ขณะเดียวกันด้วยเครื่องวัดสเปคตรัมของการเรืองแสงยี่ห้อ ocean optics
รุ่น HR 4000 ในบรรยากาศปกติ

2. วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
เตรียมสารละลาย poly [2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1, 4phenylenevinylene] (MEH-PPV) โดยน าสาร MEH-PPV ปริม าณ 1 mg
ผสมกับ chloroform ปริมาตร 10 ml ในขวดแก้ว แล้วปิดผนึกให้แน่นด้วย
พาราฟิ น แสดงดั ง รูป ที่ 1 น ากระจกสไลด์ ที่ เคลื อ บด้ วยออกไซด์ ข อง
อินเดียมขนาด 2.5×2.5 cm2 ติดด้วยแผ่น polyamine แล้วกีดด้วยคัดเตอร์
ให้ได้ขนาด 2×25 mm2 จานวน 4 แถว ทาการกัดลาย ITO โดยการจุ่มใน
น้ากรดที่ผสมระหว่างกรดไนตริก (HNO3) และกรดซัลฟลูลิก (H2SO4)
ในอัต ราส่ วน 3:1 จากนั้ น น าไปต้ ม ในตู้ ดูด ควัน ไอสารเคมี ที่ อุณ หภู มิ
ประมาณ 60oC ประมาณ 10-15 วินาที ทาลอกแผ่น polyamine ออกแล้ว
ความสะอาดด้วยน้าเปล่าและน้าปราศจากอิออนตามลาดับ นากระจกที่
เคลือบด้วยออกไซด์ของอินเดียมที่ได้ไปเช็ดด้วย acetone ให้สะอาดแล้ว
จึ ง น าไปแช่ ใ น Methanol โดยตั้ ง เวลาการท างานของเครื่ อ งท าความ
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รูปที่ 1: กระบวนการประดิษฐ์อุปกรณ์เปล่งแสงแบบเมทริกซ์ชนิด
สารอินทรีย์ ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Al
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ผลการทดลองจากการกระตุ้นอุปกรณ์เปล่งแสงแบบเมทริกซ์
ชนิ ด สารอิ น ทรี ย์ ด้ ว ยไฟฟ้ า (EL) แล้ ว วั ด สเปคตรั ม ด้ ว ยเครื่ อ งวั ด
สเปคตรัมของการเรืองแสง แสดงให้ เห็นว่าอุปกรณ์เปล่งแสงแบบเมท
ริกซ์ชนิดสารอินทรีย์ จะเปล่งแสงสีเขียวแกมส้มที่ความยาวคลื่ น 559.46,
561.59, 561.86 และ 571.96 nm ตามลาดับ แสดงดังรูปที่ 2. และผลจาก
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้า พบว่าอุปกรณ์
เปล่งแสงแบบเมทริกซ์ชนิดสารอินทรีย์แสดงพฤติกรรมคล้ายกับไดโอด
เรืองแสง โดยกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้าของ
อุป กรณ์ มี ลัก ษณะเป็ น เส้ น โค้ ง แบบเอ็ก ซ์ โพเนนเซี ยนที่ ไม่ ส มมาตร
แสดงดังรูปที่ 3. เมื่อกลับขั้วการให้แรงดันไบแอส อุปกรณ์เปล่งแสงแบบ
เมทริกซ์ชนิดสารอินทรีย์สามารถเปล่งแสงสีเหลืองแกมส้ม แสดงดังรูปที่
4. ซึ่ ง สามารถสั ง เกตได้ ด้ ว ยตาเปล่ า และจากการวั ด ด้ ว ยเครื่ อ งวั ด
สเปคตรั ม ของการเรื อ งแสง อุ ป กรณ์ เ ปล่ ง แสงแบบเมทริ ก ซ์ ช นิ ด
สารอินทรีย์สามารถเปล่งแสงอยู่ในช่วงความยาวคลื่น 537 นาโนเมตร
โดยแรงดันไฟฟ้าอยู่ในช่วง 2.0-2.5 โวลท์ และขณะเมื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้า
ไปที่ประมาณ 5-6 V จะสังเกตเห็นพิกเซลรอบข้างของอุปกรณ์เปล่งแสง
แบบเมทริกซ์ชนิดสารอินทรีย์จะเปล่งแสงสีเหลืองแกมส้ม อาจเป็นผล
เนื่องจากมีการนากระแสไฟฟ้าที่มาก ในสภาวะสนามไฟฟ้าสูง.

-2

2.0x10

-2

1.0x10

0.0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Voltage (V)

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์
เปล่งแสงชนิดสารอินทรีย์ (ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Al)

รูปที่ 4. การเปล่งแสงของอุปกรณ์เปล่งแสงชนิดสารอินทรีย์
(ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Al) เมื่อถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้า
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รูปที่ 2. สเปคตรัมของอุปกรณ์เปล่งแสงแบบเมทริกซ์ชนิดสารอินทรีย์
(ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Al) เมื่อถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้า

งานวิ จั ย นี้ ได้ ส ร้ า งอุ ป กรณ์ เปล่ ง แสงแบบเมทริ ก ซ์ ช นิ ด
สารอิน ทรีย์ (ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Al) ด้ วยวิธีก ารเคลื อบแบบ
หมุนปั่นสาหรับสาร PEDOT:PSS ด้วยอัตราเร็ว 2,000 รอบต่อนาที การ
เคลือบแบบจุ่มสาหรับสาร MEH-PPV ด้วยอัตราเร็ว 20 รอบต่อนาที และ
เคลือบไอระเหยด้วยความร้อนภายใต้ระบบสุญ ญากาศสาหรับขั้วโลหะที่
เตรียมจากอะลูมิเนียม เพื่อศึกษาเทคนิคการเคลือบฟิล์มบางและสมบัติ
ทางไฟฟ้าของอุปกรณ์เปล่งแสงแบบเมทริกซ์ชนิดสารอินทรีย์ จากผลการ
ทดลองพบว่าอุปกรณ์เปล่งแสงแบบเมทริกซ์ชนิดสารอินทรีย์ที่เตรียมจาก
สาร MEH-PPV ด้วยวิธีการเคลือบชั้นฟิล์มแบบจุ่มนั้น สามารถเปล่งแสง
สีเหลืองแกมส้มและแสดงพฤติก รรมเช่นเดียวกับ อุป กรณ์ เปล่งแสงที่
เตรียมด้วยเทคนิคหมุนปั่นและหรือไดโอดทั่วไป แต่เทคนิคการเตรียม
ฟิล์มบางแบบจุ่มเคลือบนั้น ต้องสิ้นเปลืองสารเคมีมากกว่าวิธีการเคลือบ
ฟิล์มแบบหมุนปั่น ดังนั้นเทคนิค การเตรียมฟิล์มบางแบบจุ่ มเคลือบจึง
เหมาะสมสาหรับการเตรียมอุปกรณ์โซล่าร์เซลล์ เป็นต้น
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความฉบับ นี้ น าเสนอการศึ กษาและออกแบบสร้ างวงจร
ควบคุมแบบป้อนกลับสาหรับวงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้ ากระแสตรงชนิ ด
ทอนแรงดันไฟฟ้ า (Buck Converter) ขนาดพิกดั ไม่เกิ น 100 วัตต์ โดยมี
ขนาดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเข้าขนาด 12 โวลต์ และแรงดันไฟฟ้ า
กระแสตรงด้านออกที่ 4 ถึ ง 8 โวลต์ ขนาดความถี่ 10 กิ โลเฮิ ร์ตช์ สาหรับ
ประจุส าแบตเตอรี่ ข นาดไม่ เกิ น 6 โวลต์ และมี ก ารควบคุ ม การประจุ
แบตเตอรี่ ด้วยวิธีการควบคุ มแบบป้ อนกลับแบบ PI Control ศึ กษาการ
ทางานและออกแบบวงจรทอนแรงดัน ไฟฟ้ า (Buck converter) ในการ
ประจุแบตเตอรี่ ชนิดตะกัว่ – กรด (Lead Acid) ขนาด 6 โวลต์ และทาการ
จาลองวงจรในโปรแกรม MATLAB ควบคุมสัญญาณด้านออกด้วยวิธี PI
Control เพื่ อ ผลตอบสนองที่ มี ค่ าความผิ ด พลาดที่ เกิ ด ขึ้ น ลดลง และ
ท ด ส อ บ ด้ ว ยว งจร จริ งโด ยเขี ย น โป รแ ก รม ก ารค วบ คุ ม ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์

ปั จจุ บ ัน เทคโนโลยีถู ก พัฒ นาขึ้ น อย่างรวดเร็ ว และมี ค วาม
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ ามากขึ้นทุกวัน พลังงานทดแทนจึงเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ที่ช่วยเสริ มความมัน่ คงของพลังงาน โดยพลังงานทดแทนส่ วนมากจะมี
การเก็บพลังงานในรู ปแบบแบตเตอรี เช่ น พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์
ต้องใช้แ บตเตอรี ใ นการกัก เก็ บ พลังงานเพื่ อ สามารถน าไปใช้ งานใน
ช่ ว งเวลาที่ ไ ม่ มี แ สงอาทิ ต ย์ได้ ซึ่ งการกัก เก็ บ พลัง งานหรื อ การประจุ
แบตเตอรี่ น้ นั จาเป็ นต้องมี วงจรในการประจุเพื่อให้ได้ระดับแรงดันและ
กระแสที่เหมาะสมกับการประจุแบตเตอรี่ ซึ่งวงจรในการประจุแบตเตอรี่
โดยทัว่ ไปคือวงจรทอนแรงดันไฟฟ้า (Buck Converter) เป็ นวงจรที่ใช้ใน
การลดระดับแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงให้อยูใ่ นระดับที่ เราต้องการโดยมี
หลักการคือการใช้การสวิทช์ช่ิงที่ขาควบคุมของอุปกรณ์สารกึ่ งตัวนาเพื่อ
ส่ ง ผ่ านก าลังไฟฟ้ าไปในวงจรที่ อ อกแบบไว้เพื่ อ ให้ ไ ด้แ รงดัน ตามที่
กาหนด
เนื่ อ งจากวงจรทอนระดับ แรงดัน ไฟฟ้ ากระแสตรง (Buck
Converter) ที่นามาศึกษานั้นสามารถนามาต่อยอดเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ให้ดีย่งิ ขึ้น โดยวิธีป้อนกลับโดยการนาสัญญาณทางด้านขาออกของวงจร
ทอนระดับแรงดันซึ่ งเป็ นสัญญาณไฟฟ้ ากระแสตรงนามาป้ อนกลับผ่าน
การประมวลผลด้วยชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ แล้วส่ งผ่านไปยังด้านขาเข้า
ของอุ ป กรณ์ สารกึ่ งตั ว น า เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ ข องสั ญ ญาณไฟฟ้ า
กระแสตรงตามความเหมาะสมของการชาร์ จประจุแบตเตอรี่ เพื่อให้เกิ ด
ประสิ ท ธิ ภาพและลดการเสื่ อ มสภาพของแบตเตอรี่ ที่ ใช้ใ นการประจุ
ไฟฟ้า

คาสาคัญ : วงจรทอนแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง, การตอบสนองค่าความ
ผิดพลาด

Abstract
This Paper presents the study of design a feedback control
for Buck converter with size lower than 100 watts. By using DC voltage
input at 12 volts and generated DC voltage output at 4 to 8 volts for
charging to Lead-acid battery. With Duty cycle frequency is 10 kHz and
control voltage and Current for charging by PI feedback control. The
simulation use MATLAB program for simulation Results and control
output signal by PI Control method for reduce the Error response. For
use the Result parameters to experiment with real circuit and with
programming microcontroller control.
Keywords: Buck converter, Error Response

2. การดาเนินงานวิจยั
ในบทความนี้ เป็ นการจ าลองการท างานของวงจรทอน
แรงดัน ไฟฟ้ ากระแสตรง ซึ่ งเป็ นวงจรแปลงขนาดของแรงดัน ไฟฟ้ า
กระแสตรงจากค่าหนึ่ งไปยังอีกค่าหนึ่ งโดยด้านเอาต์พุทของวงจรจะมีค่า
ต่ากว่าด้านอินพุตเสมอและมีการประยุกต์ใช้งานในการประจุแบตเตอร์ รี่
แ บ บ ต ะ กั่ ว -ก ร ด ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ค ว บ คุ ม แ บ บ ป้ อ น ก ลั บ ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์
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2.1 การออกแบบวงจรทอนแรงดันไฟฟ้ า

C

การออกแบบวงจรทอนแรงดั น ไฟฟ้ า (Buck Converter)
ประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 2 ส่ วน ซึ่ งจะแยกออกเป็ นภาคก าลังและภาค
ควบคุม โดยทาการออกแบบวงจรทอนแรงดันไฟฟ้ า (Buck Converter)
ขนาดไม่ เกิ น 100 วัตต์แ รงดัน ไฟฟ้ ากระแสตรงด้านเข้า 12 โวลต์ ใช้
มอสเฟตก าลั ง เป็ นอุ ป กรณ์ สวิ ต ซ์ ช่ิ ง ความถี่ ที่ ใ ช้ ใ นวงจรทอน
แรงดันไฟฟ้ า 10 กิ โลเฮิ ร์ต ประสิ ท ธิ ภาพของวงจรทอนแรงดัน ไฟฟ้ า
ไม่ ต่ ากว่า ร้ อ ยละ 80 ค่ าอัต ราระลอกคลื่ น (% ripple voltage) ไม่ เกิ น
ร้อยละ 1
Switching
DC Voltage

Diode

L

C

2.2 การคานวณหาค่ าความเหนี่ยวนา
ในการออกแบบต้องคานึ งถึ งความต่อเนื่ องของกระแส โดย
ต้องเลื อกค่าความเหนี่ ยวนาที่ มีค่ามากกว่าค่าความเหนี่ ยวน าต่ าสุ ดที่ ได้
จากการคานวณดังนี้
1  D  R
2f

โดย

D คือ ค่าดิวตี้ไซเคิล
R คือ ค่าความต้านทานของโหลด
f คือ ความถี่
ก าหนดให้ ค่ าความต้า นทานในการออกแบบ 14.4โอห์ ม
เพื่อให้ได้กาลังไฟฟ้าไม่เกิ น 100วัตต์ และเป็ นการเพิ่มขนาดตัวเหนี่ ยวนา
ให้มีค่ามากกว่าตัวเก็บประจุโดยเลือกใช้ค่าดิวตี้ไซเคิลที่ค่าต่าๆ คือร้อยละ
10 เพื่อให้อยูใ่ นโหมดกระแสต่อเนื่ องในกรณี ที่ตอ้ งการแรงดันด้านออกมี
ค่าน้อย
1  0.114.4
L 
min

D
f
L
Vo ,avg
Vo

คือ ดิ้วตี้ไซเคิล
คือ ความถี่
คือ ค่าตัวเหนี่ ยวนา
คือ อัตราระลอกคลื่น

ดังนั้นแทนค่าหาตัวเก็บประจุ กาหนดให้ค่าอัตราระลอกคลื่น ไม่เกิน 0.01
C

1  0.3
 250uF
8(350u )(0.01)(10k ) 2

เลือกใช้ตวั เก็บประจุขนาดใหญ่กว่าที่คานวณคือที่ 470 ไมโครฟารัด
+
Vo
-

รู ปที่ 1 วงจรทอนแรงดันไฟฟ้า

Lmin 

โดย

1  D Vo ,avg
8Lf 2 Vo

2(10000)

Lmin  648 H

โดยค่ า ความเหนี่ ยวน าที่ ค านวณคื อ ค่ า ที่ ท าให้ เ กิ ด การ
เหนี่ ยวนาในโหมดกระแสต่ อเนื่ องดังนั้น จึ งเลื อกใช้ ตัวเหนี่ ยวน าที่ มี
ขนาดใหญ่กว่าที่คานวณได้ คือ 1 มิลลิเฮนรี่

2.3 การคานวณหาค่ าความเก็บประจุ
การหาค่าตัวเก็ บ ประจุ ในส่ วนของวงจรทอนแรงดัน ไฟฟ้ า
สามารถคานวณได้

ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในวงจร
Inductor
1 mH
Capacitor
470 uF

2.4 การออกแบบระบบควบคุมแบบป้อนกลับ
การออกแบบการควบคุ ม แบบสั ด ส่ ว น-ปริ พ นั ธ์ ใ ช้วิ ธี ว าด
ทางเดิ นราก (Root Locus) ของระบบควบคุมแบบป้ อนกลับแบบลบจาก
การการวาดทางเดิ นราก ทาให้เราทราบแนวโน้มของตาแหน่ งโพลของ
ระบบวงปิ ดว่าจะอยูบ่ ริ เวณใด ซึ่ งได้จากการปรับค่าอัตราขยายจากค่าต่าๆ
ไปจนถึ งค่าสู งๆ ซึ่ งในบทความนี้ เลื อกใช้ PI Control โดยการประยุก ต์
การวาดทางเดินรากเพื่อออกแบบตัวควบคุมในกรณี ที่นอกเหนื อจากการ
ใช้ อ ั ต ราขยายเพี ย งอย่ า งเดี ยว เมื่ อ เราต้ อ งการเพิ่ ม ตั ว อิ น ติ เกรท
(Integrator)ในตัวควบคุมเพื่อลดความผิดพลาดที่สภาวะคงตัว
Vin 12 V

Buck
converter

Vout +

Vref 6.7 V

Error

Battery

PI Control

รู ปที่ 2 การป้อนกลับแบบควบคุมด้วย PI Control

3. ผลการจาลอง
3.1 การจาลองประสิทธิภาพของวงจรทอนแรงดันไฟฟ้ า
ในการศึ ก ษาการควบคุ ม แบบป้ อ นกลับ ส าหรั บ วงจรทอน
แรงดันไฟฟ้ าสาหรับประจุแ บตเตอรี่ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะ
แบ่งเป็ น 2 ส่ วนคื อ ส่ วนของการจาลองผลการทางานของวงจรและใน
ส่ ว นของการทดลองในชิ้ น งานจริ ง โดยวงจรที่ อ อกแบบมี ค่ า ความ
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เหนี่ ย วน า 1 มิ ล ลิ เฮนรี่ และค่ าตัว เก็ บ ประจุ 470 ไมโครฟารั ด โดย
ก าหนดค่าก าลังไฟฟ้ าไม่ เกิ น 100 วัต ต์ เพื่ อ หาผลตอบสนองค่ าความ
ผิ ด พลาดของวงจรทอนแรงดั น ไฟฟ้ าแบบไม่ มี ก ารควบคุ ม ด้ ว ยวิ ธี
ป้ อนกลับและแบบมี การควบคุมแบบป้ อนกลับด้วยวิธี PI Control และ
การนาไปประจุแบตเตอรี่ แบบตะกัว่ –กรดดังรู ปที่ 3

รูปที่ 3 วงจรทอนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

3.1.1 ผลการจาลองวงจร
การจาลองแรงดันไฟฟ้ าและกระแสไฟฟ้ าตั้งแต่ 10 วัตต์ ถึ ง
100 วัตต์เพื่อหาประสิ ทธิภาพของวงจรที่ออกแบบดังรู ปที่ 4 และ 5 แสดง
ถึ งแรงดัน ไฟฟ้ าและกระแสไฟฟ้ าเมื่ อ ทดสอบโดยใช้ภ าระไฟฟ้ าตัว
ต้านทาน ที่ขนาด 10 วัตต์

ตารางที่ 2 สรุ ปผลการจาลอง 10-100 W
Load (W)
10

Pin(W)
10.46

Po(W)
10.29

%ƞ
98.37

20
30

20.73
31.39

20.23
30.39

97.58
96.81

40
50

42.27
52.88

40.57
50.33

95.97
95.17

60

64.69

60.98

94.26

70
80

75.18
87.05

70.27
80.57

93.46
92.55

90
100

98.95
111.30

90.67
100.90

91.63
90.65

3.2 การจาลองการประจุแบตเตอรี่ขณะไม่ มกี ารป้อนกลับ
การจาลองการประจุแบตเตอรี่ ที่ความจุ 10%-100% ด้วยวงจร
ทอนแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงที่ มีค่าตัวเหนี่ ยวนาขนาด 1มิ ลลิ เฮนรี่ และ
ตัวเก็ บ ประจุ ข นาด 470 ไมโครฟารั ด โดยปรั บ ค่ าดิ วตี้ ไซเคิ ล ที่ 60%
เพื่ อ ให้ ไ ด้ร ะดับ แรงดัน ส าหรั บ ประจุ แ บตเตอรี่ ขนาด 6 โวลต์ 4.5
แอมแปร์ -ชัว่ โมง ความถี่ 10 กิโลเฮิร์ต

รูปที่ 4 แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่ภาระทางไฟฟ้า 10 W
รู ปที่ 6 วงจรประจุแบตเตอรี่ ตะกัว่ -กรด

3.2.1 ผลการจาลองประจุแบตเตอรี่ค่าความจุ 10%
จากผลการจาลองแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ าที่แบตเตอรี่
ความจุ 10 % ดิ วตี้ไซเคิล 60% แรงดันไฟฟ้ าด้านออกขนาด 6.121 โวลต์
กระแสไฟฟ้าขนาด 11.741 แอมแปร์ ที่เวลา 5 วินาที

รูปที่ 5 กระแสไฟฟ้าด้านออกที่ภาระทางไฟฟ้า 10 W
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ขนาด 470 uF โดยจ าลองการท างานในระบบวงปิ ดควบคุ ม ด้ ว ย
กระแสไฟฟ้ า กาหนดกระแสไฟฟ้ า 1.35 A เพื่อดูผลตอบสนองเชิ งเวลาที่
0.5 วินาที

รูปที่ 7 แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่แบตเตอรี่ ตะกัว่ -กรดที่ความจุ 10 %

รู ปที่ 9 วงจรประจุแบตเตอรี่ ตะกัว่ -กรดที่มีการควบคุมแบบป้อนกลับ

3.3.1 การประจุแบตเตอรี่โดยวิธี PI Control (กระแสไฟฟ้ า)
รูปที่ 8 กระแสไฟฟ้าด้านออกที่แบตเตอรี่ ตะกัว่ -กรด
ตารางที่ 3 ผลของการปรับความจุแบตเตอรี่ เพื่อเทียบกับประสิ ทธิ ภาพที่
ความจุ 10-100 %
Battery
%ƞ
Pin(W)
Po(W)
(%)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

75.98
55.64
42.55
35.07
30.99
27.74
22.99
19.94
15.79
5.89

71.86
51.75
39.97
32.79
28.19
24.80
20.53
18.78
14.02
5.31

94.58
93.00
93.93
93.50
90.95
89.40
89.31
94.19
88.79
90.19

3.3 ผลการจ าลองการประจุ แ บตเตอรี่ โ ดยวิ ธี ป้ อ นกลั บ PI
Control
การจาลองการประจุแบตเตอรี่ ที่ความจุ 30% ด้วยวงจรทอน
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่มีค่าตัวเหนี่ ยวนาขนาด 1 mH และตัวเก็บประจุ

กราฟรวมการประจุแบตเตอรี่ ตะกัว่ -กรดจากผลการจาลองใน
โปรแกรม MATLAB ที่ค่า Kp, Ki ที่เพิ่มขึ้นส่ งผลให้กระแสทางด้านออก
ของวงจรทอนแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงมีค่าใกล้เคียงกับกระแสทีต้ งั ไว้ดงั
รู ปที่ 10

รู ปที่ 10 กราฟรวมการประจุแบตเตอรี่ ตะกัว่ -กรดโดยการควบคุม PI
Control (กระแส)

3.3.2 กราฟรวมการประจุแบตเตอรี่โดยวิธี PI Control
(แรงดันไฟฟ้ า)
กราฟรวมการประจุแบตเตอรี่ ตะกัว่ -กรดจากผลการจาลองใน
โปรแกรม MATLAB ที่ค่า Kp, Ki ที่เพิ่มขึ้นส่ งผลให้แรงดันทางด้านออก
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ของวงจรทอนแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงมีค่าใกล้เคียงกับกระแสที่ต้ งั ไว้ดงั
รู ปที่ 11

รูปที่ 11 กราฟรวมการประจุแบตเตอรี่ ตะกัว่ -กรดโดยการควบคุม PI
Control (แรงดัน)

4. สรุป
การประจุแบตเตอรี่ แบบตะกัว่ กรดขนาดแรงดันไฟฟ้าในการ
อัดประจุที่ 6 โวลต์และ กระแสไฟฟ้ ากระแสตรงไม่เกิ น 1.35 แอมแปร์
นั้นจากผลการจาลองผลการประจุ พบว่าค่าที่เหมาะสมสาหรับการประจุ
ของอัตราส่ วนขยายและส่ วนอิ นตริ เกรดจะอยู่ ที่ ค่าอัตราขยาย Kp คือ 2
และ Ki คือ 1.5 จึงเหมาะสมในการนาไปใช้งาน และในการสร้ างชิ้ นงาน
จริ งต่อไป
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ขอขอบคุ ณ นาย สมศัก ดิ์ มี คุ ณ ประเสริ ฐ , นาย จาริ ก จริ ยา
นันทกุล และ นาย ภักดี เมนขุน ทด นักศึ ก ษาภาควิช าวิศวกรรมไฟฟ้ า
กาลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่มีส่วนใน
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รถเข็นไฟฟ้ าคนพิการทีม่ ีตัวควบคุมแบบพีไอดี
Electrical Wheelchair with PID Controller
เทพพนม โสภาเพิม่ 1
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ นาเสนอการสร้ างรถเข็นไฟฟ้ าคนพิการโดยอาศัย
การเขียนโปรแกรมควบคุมผ่านบอร์ ดไมโครคอนโทรเลอร์ ที่สามารถทา
ให้รถเข็นดังกล่าวเคลื่ อนที่ได้อย่างมีสมรรถนะที่ดี และมีความปลอดภัย
ซึ่งการควบคุมความเร็ วของรถเข็นไฟฟ้าจะอาศัยตัวควบคุมแบบพีไอดี ที่
มีอินพุตเป็ นคันโยกไฟฟ้ า ในการส่ งค่าสัญญาณแบบระบุทิศทางไปยัง
บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อทาให้รถเข็นมีการเคลื่อนที่ตามคันโยก
ได้ อ ย่ า งแม่ น ย าและนิ่ ม นวล ทั้ งนี้ การเลื อ กขนาดมอเตอร์ แ ละชุ ด
ขับเคลื่อนได้อาศัยวิธีการคานวณในทางทฤษฏี รวมถึ งการยืนยันผลด้วย
การทดสอบ ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า รถเข็นไฟฟ้ าที่ได้นาเสนอในบทความนี้
สามารถทางานได้อย่างมี ความมัน่ คง อี กทั้งยังได้เพิ่มเติ มในส่ วนระบบ
ตรวจจับการชนจากด้านหน้า เพื่อให้มีความปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น

ปั จ จุ บ ั น รถเข็ น ส าหรั บ คนพิ ก าร ถื อ ว่ า เป็ นพาหนะหรื อ
เครื่ องมือ ที่มีไว้สาหรับผูท้ ี่มีปัญหาทางด้านการเดิน หรื อการเคลื่อนไหว
อัน เป็ นสาเหตุมาเนื่ องจากผูท้ ี่มี อาการเจ็บป่ วย หรื อความพิการ เป็ นต้น
ซึ่งการทางานของรถเข็นสาหรับคนพิการ ทาได้โดยที่ใช้อวัยวะส่ วนแขน
และมือหมุนล้อหลัง เพื่อให้รถเข็นสามารถเคลื่อนที่ได้ดว้ ยการ หรื ออาศัย
การช่วยเข็นโดยที่มีผดู้ ูแล มาช่วยผลักจากทางด้านหลัง ทั้งนี้ การเคลื่อนที่
ไปแต่ละจุด อาจจะทาให้เกิดความเหนื่ อยล้าจากการใช้งาน รวมถึงระยะ
การเคลื่ อนที่ไม่ไกลมากนัก ดังนั้นในบทความนี้ จะนาเสนอ รถเข็นแบบ
ทัว่ ไปหรื อที่ มี อยูแ่ ล้วมาประยุกต์ให้ เป็ นรถเข็น ไฟฟ้ า ซึ่ งพบเห็ นกันอยู่
มากหมายตามท้องตลาด ทั้งนี้ รถเข็นไฟฟ้ าที่มีจาหน่ายในปั จจุบนั อาจจะ
มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นรถเข็นไฟฟ้าที่ได้นาเสนอไว้ในบทความนี้ ได้มี
การออกแบบชุ ดระบบไฟฟ้ าที่ เพี ยงพอต่อผูก้ ารใช้งาน ซึ่ งประกอบไป
ด้วย มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง ชุ ด ควบคุมความเร็ วมอเตอร์ ตัวตรวจจับ
คันโยกไฟฟ้ า แบตเตอรี่ และชุ ดบอร์ ดไมโครคอนโทรเลอร์ ที่จะเป็ นตัว
ประมวลผลด้วยค าสั่ง ผ่ านมื อ เพื่ อ สามารถเคลื่ อ นที่ ได้ อ ย่างต้อ งการ
อี ก ทั้งยังได้มี ก ารเพิ่ม เติ ม ในส่ วนของระบบตัด การท างานของมอเตอร์
เมื่อมีการตรวจพบการชนจากด้านหน้า และระบบเบรกไฟฟ้า เพื่อทาให้
ผูใ้ ช้งานมีความปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น
การควบคุมความเร็ วของมอเตอร์จะอาศัยตัวควบคุมแบบพีไอ
ดี (PID-controller) [1], [2] ซึ่ งตัว ควบคุ ม นี้ จะมี ห น้ า ที่ ใ นการชดเชย
ความเร็ วรอบของมอเตอร์ เพื่อส่ งกาลังขับไปยังล้อที่สัมผัสกับพื้น เพื่อให้
มี ค วามนุ่ น นวลมากยิ่งขึ้ น และมี ค วามเร็ วที่ แ ปรเปลี่ ยนไปตามคันโยก
ไฟฟ้ าได้อย่างแม่นยา โดยทิ ศทางการเคลื่ อนที่ ของรถเข็นที่ได้เสนอใน
บทความนี้ สามารถเคลื่ อนที่ ได้ถึง 8 ทิ ศทาง เพื่ อทาให้ผูใ้ ช้งานมี ความ
อิสระต่อเลี้ยว ซ้าย ขวา เดินหน้า หรื อถอยหลัง เป็ นต้น
บทความประกอบด้ว ย 4 ส่ ว น คื อ 1 บทน า ส่ ว นที่ 2 จะ
น าเสนอรู ป แบบของโครงสร้ า งรถเข็ น อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ง าน และการ
ออกแบบ ส่ วนที่ 3 เป็ นการนาเสนอผลการทดลอง และในส่ วนสุ ดท้าย
เป็ นการสรุ ปจุดเด่นของรถเข็นไฟฟ้าที่ได้นาเสนอในบทความนี้

คาสาคัญ: รถเข็นไฟฟ้า, บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ , ตัวควบคุมพีไอดี

Abstract
This paper presents the implementation of an electric
wheelchair using programming control via a microcontroller board. The
wheelchair can make move with good performance and safe. The
control of the speed for the electric wheelchair is based on the PID
controller by electric lever. Which send the signal indicating the
direction to the microcontroller board and in the order to make the
electric wheelchair move smoothly and the precisely. The selection of
motor size and drive unit is based on the theoretical calculation method
including confirmation of results by testing. The results shows that the
electric wheelchairs that are presented in this article can work with
stability. In addition, there are additional parts in the front collision
detection system in order to be more secure.
Keywords: electric wheelchair, microcontroller board, PID controller
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2. โครงสร้ างรถเข็นไฟฟ้ า
2.1 ขนาดและลักษณะของตัวรถเข็น

แรงต้านการเคลื่อนที่ของล้อสามารถคานวณได้จากสมการที่
(1) ดังนี้

รถเข็นที่ใช้สาหรับนามาประยุก ต์แ ละติ ด ตั้งระบบไฟฟ้ าใน
บทความนี้แสดงได้ดงั รู ปที่ 1

F =KN

(1)

เมื่อ Fr คือ แรงต้านการเคลื่อนที่ , K คือ สัมประสิ ทธิ์ แรงต้าน
การหมุนของล้อ (0.014 – 0.03) และ N คือ แรงปฏิ กิริยาที่พ้ืนกระทากับ
ล้อรถ
การค านวณเพื่ อก าหนดขนาดของมอเตอร์ ให้ เหมาะสมกับ
ภาระที่ตอ้ งขับเคลื่อน จะได้จากความสัมพันธ์ ระหว่างกาลังของมอเตอร์
กับความเร็ วรอบของมอเตอร์ดงั สมการที่ (2)
รู ปที่ 1 รถเข็นสาหรับคนพิการ
จากรู ปที่ 1 จะเห็ น ได้ว่ารถเข็น ดังกล่ าวสามารถพบเห็ น ได้
ทัว่ ไปและมีราคาถูก รวมถึงสามารถนามาปรับเปลี่ ยนเพิ่มเติมและมีพ้ืนที่
สาหรับการติดตั้งชุดมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงเข้าไปได้อย่างง่าย ซึ่ งแสดง
ได้ดงั รู ปที่ 2 โดยการออกแบบสามารถดูได้จากทฤษฏีของหัวข้อถัดไป

รูปที่ 2 โครงสร้างของรถเข็นไฟฟ้าคนพิการ

2.2 ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
แรงต้านการเคลื่ อ นที่ หมายถึ งแรงที่ มี ทิ ศ ต้านทิ ศ ทางการ
เคลื่ อนที่ แรงต้านการเคลื่ อนที่อาจทาให้วตั ถุ ไม่เกิ ดการเคลื่ อนที่หรื อทา
ให้วตั ถุที่เคลื่อนที่ มีการเคลื่อนที่ช้าลง ซึ่ งแสดงแรงต้านการเคลื่อนที่ ดงั
รู ปที่ 3

เมื่ อ Pm คื อ ก าลังของมอเตอร์ : [W] , V คื อ ความเร็ วรอบของ
มอเตอร์: [rpm], nt คือ ประสิ ทธิ ภาพการส่ งกาลัง
จากการคานวณการออกแบบ จะสรุ ปได้วา่
- แรงต้านการเคลื่อนที่ 80.45 N
- กาลังของมอเตอร์ ที่ตอ้ งการ 154 W
- อัตราเร็ วของรอบมอเตอร์ 182 rpm ที่ความเร็ ว 5 km/hr
- แรงบิดของมอเตอร์ 8.08 N-m
ดังนั้น จึงเลื อกใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงขนาด 24 V 250 W
จานวน 2 ตัว และขนาดของแบตเตอรี่ จะใช้ขนาด 12 V 12 Ah จานวน 2
ลูก มาต่อแบบอนุกรมเพื่อทาหน้าที่เป็ นภาคจ่ายไฟให้กบั มอเตอร์ ไฟฟ้า

2.3 การต่ อวงจรควบคุม
วงจรทางไฟฟ้าที่ใช้ในการควบคุมรถเข็นไฟฟ้าแสดงได้ดงั รู ป
ที่ 4 ซึ่ งมีบอร์ ดไมโครคอนโทรเลอร์ รุ่ น MEGA2560 ชุดบอร์ดขับเคลื่อน
H-Bridge 80 A และวงจรคงค่ า แรงดั น 24 V และ 12 V ซึ่ งอุ ป กรณ์
ดังกล่าวเป็ นส่วนที่สาคัญในการควบคุมการทางานของรถเข็นไฟฟ้า
+24V

IN+

OUT+

IN-

OUT-

Breaker On/Off
24 V

+24V
+12V

+12V

IN+

OUT+

IN-

OUT-

Switch On/Off
12V

Vin
10
9

GND
+

-

12V

+

-

12V

รูปที่ 3 แรงต้านการเคลื่อนที่ของล้อ

(2)

FV
Pm  2 Tm
3.6t

Pm 

Arduino
Mega
2560

7
6
5
4

GND H-Bridge
enB
IN2
IN1

80 A
RIGHT

+V

enA H-Bridge
80 A
LEFT

Motor
Motor

+V

GND
+12V

รู ปที่ 4 การต่อวงจรควบคุมมอเตอร์
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2.4 วิธีการเขียนโปรแกรมควบคุมการทางาน
การเขียนโปรแกรมจะอาศัยชุ ดคาสั่งภาษา C ที่โปรแกรมผ่าน
Arduino ที่ จ ะอัพ โหลดข้อ มู ล ไปยัง บอร์ ด ไมโครคอนโทรเลอร์ ซึ่ ง
หลักการเขียนโปรแกรมสัง่ งานสามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 5
1
Joystick

จากรู ปที่ 5 ตัวควบคุม PID ประกอบไปด้วยสัมประสิ ทธิ์ ซึ่ งก็
คือ KP, KI และ KD โดยตัวควบคุ มดังกล่าวจะถู กนามาใช้ในการควบคุ ม
ความเร็ วของล้อรถเข็นทั้ง 2 ข้าง เพื่อทาให้การสั่งงานผ่านคันโยกไฟฟ้ า
แบบวิ่งตรง มีความเร็ วของล้อที่เท่ากัน และทาให้การควบคุมทิศทางของ
รถเข็นได้ง่ายยิง่ ขึ้น ซึ่งการปรับจูนค่าสัมประสิ ทธิ์ ต่าง ๆ จะอาศัยการปรับ
จูนด้วยมือ โดยอุปกรณ์ ที่ใช้สาหรับการอ่านค่าความเร็ วที่ลอ้ แสดงได้ดงั
รู ปที่ 6

รู ปที่ 6 การติดตั้งบอร์ด Counter Module Motor Speed Sensor
พร้อมจานนับร่ อง
Switch Break

Sensor

ON

2.6 ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์

ON

ติดตั้งมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง 24 V 250 W จานวน 2 ตัวเข้า
กับ รถเข็น คนพิ ก าร และกล่ องคอนโทรลขนาด 29x27x11 เซนติ เมตร
บริ เวณใต้เบาะคนนัง่ แสดงได้ดงั รู ปที่ 7

Joystick
ON

END

รูปที่ 5 แนวทางการเขียนโปรแกรมสัง่ งาน

2.5 ตัวควบคุมแบบพีไอดี
รู ปแบบการเขี ยนชุ ดคาสั่งตัวควบคุ ม แบบพีไอดี แสดงได้ดัง
รู ปที่ 6 ดังนี้
Set Point

+ -

Error
PID

MOTOR

รูปที่ 6 การทางานของตัวควบคุม PID

รู ปที่ 7 การติดตั้งมอเตอร์ และกล่องเข้ากับรถเข็นคนพิการ

3. การทดลองรถเข็นไฟฟ้ า
3.1 การทดลองหาค่ ากาลังไฟฟ้ าทีจ่ ่ ายให้ มอเตอร์ ไฟฟ้ า
ก ารห าค่ าก าลั ง ไฟ ฟ้ าที่ ได้ จ าก ม อเต อร์ จะ อาศั ย ก าร
เปลี่ ยนแปลงค่าวัฎ จัก รหน้าที่ (duty cycle) โดยที่ มี ก ารเพิ่ม ค่าจาก 10%
ไปจนถึง100 % ซึ่งผลการทดลองแสดงได้ดงั รู ปที่ 8 และ 9 ตามลาดับ
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V_motor

Duty Cycle

รูปที่ 8 การปรับค่า Duty Cycle 20%

V_motor

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบใช้งานจริ ง
ครั้ง
เวลา
แรงดันไฟฟ้า
ที่
(sec.)
(V)
1
20
25.89
2
22
25.8
3
22
25.76
เฉลี่ย
21
25.8

กระแสไฟฟ้า
(A)
5.1
5.2
5.1
5.1

กาลังไฟฟ้า
(W)
134.6
134.6
131.3
133.5

จากการทดลองในตารางที่ 1จะเห็ นได้ว่าค่ากาลังไฟฟ้ าที่ จ่าย
ให้กบั มอเตอร์ ไฟฟ้ ามีค่าไม่เกิ นพิกดั ที่ได้จากการออกแบบ และสามารถ
ค านวณค่ าระยะเวลาการใช้ งานเฉลี่ ยประมาณ 2 ชั่ว โมง 4 นาที เมื่ อ
ทดลองที่ความเร็ วเฉลี่ย 5.5 km/hr

4. สรุป
Duty Cycle

รูปที่ 9 การปรับค่า Duty Cycle 90%
จากตัว อย่ า งการเก็ บ ผลทดลองในรู ป ที่ 8 สามารถเขี ย น
ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากาลังไฟฟ้ าและค่าวัฎจักรหน้าที่ จาก 10 % ถึ ง
100 % แสดงได้ดงั รู ปที่ 10

บทความนี้ น าเสนอการสร้ างรถเข็น ไฟฟ้ าส าหรั บ คนพิ ก าร
โดยอาศัยการเขี ยนโปรแกรมด้ วยบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ มีต ัว
ควบคุมแบบ PID จากการออกแบบตามทฤษฎี จะเห็ นได้ว่ารถเข็นไฟฟ้ า
สามารถท างานที่ ระดับ ก าลังไฟฟ้ า ได้ที่ ต่ ากว่าพิ ก ัด ของอุ ป กรณ์ และ
สามารถเคลื่ อนที่ได้อย่างนิ่ มนวล อีกทั้งยังมีอุปกรณ์เสริ มความปลอดภัย
ต่อผูใ้ ช้งาน

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ นายมารุ ต วงค์บงั นายชานนท์ พุม่ มณี นายกิตติ
พันธ์ เอี่ยมสะอาด และนายเดชาวัต เตชะวงศ์ นักศึกษาภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ที่มีส่วนร่ วมในการทดสอบ และเก็บข้อมูล

เอกสารอ้ างอิง

รูปที่ 10 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Duty cycle (%) และ Pout (W)

3.2 การทดลองการใช้ งานจริง
การทดลองรถเข็น ไฟฟ้ าจะอาศัย เก็ บ ผลจากใช้งานจริ ง ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย น้ าหนักของคนโดยประมาณ 70-80 kg น้ าหนักรถเข็น
35 kg และระยะทางที่ใช้ในการทดสอบ 30 เมตร ซึ่ งแสดงได้ดงั ตารางที่ 1

[1] S.P. Chowdhury, S.K. Basu and R. Mondal, “A laboratory model of
microcomputer based speed control of a DC motor with interactive
display”, IEEE Transactions on Power Systems., Vol. 7, no. 1, pp.
403-409 , 1922
[2] R. Shanmugasundram, K. Muhammad Zakariah and N. Yadaiah,
“Implementation and Performance Analysis of Digital Controllers
for Brushless DC Motor Drives”, IEEE/ASME Transactions on
Mechatronics., Vol. 19, no. 1, pp. 213-224 , 2014
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การปรับปรุงประสิ ทธิภาพในขั้นตอนปรับแต่ งผิวเบาะหนังของรถยนต์ โดยฮีตเตอร์ แบบสวิงอาร์ ม
Improving Efficiency in Automobile Seats Manufacturing by Swing Arm Heater
ศรัณยู เหลาพา1 กฤษนัณจ์ แพงด้ วง1 วราภรณ์ จันทร์ เวียง2
1
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

บทคัดย่อ

งานวิ จ ัย นี้ เกี่ ย วข้อ งกับ การปรั บ แต่ ง เบาะหนั ง ซึ่ งเป็ นขั้น ตอน
สุ ดท้ายในการผลิตเบาะรถยนต์เพื่อทําให้เบาะไม่มีรอยหย่นหรื อยับก่อน
ส่ งต่อให้ลูกค้า โดยได้ทาํ การศึกษาและวิเคราะห์ถึงข้อผิดพลาด รวมถึ ง
หาวิธีการปรับปรุ งกระบวนการและหาต้นตอของสาเหตุของการเมื่อยล้า
ในการทํางานของพนักงาน โดยการศึกษาพบว่าระบบการทํางานแบบเดิม
จะใช้พนักงานปรับแต่งเบาะหนัง โดยวิธีใช้เครื่ องเป่ าลมร้อนและเหล็ก
สไลด์ในตกแต่งชิ้นงานให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้ากําหนด ซึ่ งลักษณะการ
ทํางานแบบนี้ ไม่สามารถควบคุมอุณภูมิที่เป่ าให้เบาะหนังและเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานต่อชิ้นงานหนึ่ งชิ้นให้คงที่ได้ และยังทําให้พนักงานเกิดความ
เมื่อยล้าในการทํางาน จึงทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการปรับแต่งเบาะหนังไม่
มีความแน่นอน ทางผูจ้ ดั ทําจึงได้มีการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นโดย
ออกแบบชุดสวิงอาร์มที่มีการติดตั้งฮีตเตอร์ ไว้ โดยชุดสวิงอาร์ มจะยึดติด
กับ โต๊ ะ ปฎิ บ ัติ ก าร เพื่ อ ช่ ว ยผ่อ นแรงนํ้าหนัก ในการยกทําให้ ล ดความ
เมื่อยล้าได้ จากนั้นทําการกําหนดระยะห่ างระหว่างฮีตเตอร์ กบั เบาะหนัง
ไว้ที่ 5 เซนติ เมตร และเวลาที่ ใช้ในการให้ความร้ อนต่อชิ้ นที่ 40 วินาที
แล้วทดลองหาอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับชิ้นงาน โดยการทดลองพบว่า
อุณหภูมิที่เหมาะสมที่ทาํ ให้ผวิ ของเบาะหนังเรี ยบพอดีอยูท่ ี่ 71 – 73 องศา
เซสเซี ยส โดยมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 72 องศาเซสเซี ยส หลังจากการปรั บปรุ ง
พบว่าสามารถลดเวลาในการทํางานต่อ 1 ชิ้นลงได้ จากเดิมเฉลี่ยที่ 68.98
วินาที เป็ น 40 วินาที
คําสําคัญ: เบาะหนังรถยนต์, ฮีตเตอร์

Abstract

This paper introduce method to improving efficiency in
automobile seats manufacturing which is the last process in automobile
seat production to make the product have a smooth surface before
sending it to the customer. The preliminary study found that the original
work would use the employee to perform by using hot air dryers to
blow hot air to the products but this kind of work operation will not be

able to control the temperature and the time to work per one piece of
product and also causes employee fatigue in work. Therefore, the
problem has been solved by designing a swing arm that has the heater
installed. The swing arm set will be attached to the operating table to
help to ease the weight. Then determine the distance between the heater
and the automobile seats at 5 centimeters and time to heat the
automobile seats at 40 second and then try to determine the optimum
temperature for the product. The experiment found that the optimum
temperature that makes the surface of the automobile seats smooth is 71
- 73 C  with an average of 72 C . After the improvement, it was found
that the work time per piece can be reduced from the average of 68.98
to 40 second.
Keywords: automobile seats, heater

1. บทนํา

ในปั จจุ บ ัน การประกอบธุ รกิ จในภาคอุ ตสาหกรรมไม่ ว่าจะเป็ น
อุตสาหกรรมการผลิตหรื ออุตสาหกรรมการให้บริ การมี การแข่งขันทาง
ตลาดที่ สู ง ผูป้ ระกอบการจําเป็ นต้อ งมี ก ารวางแผนการทํางานที่ ดี ข้ ึ น
เพื่อให้มน่ั ใจได้ว่าภารกิ จของตนเองยังคงยืนหยัดอยูร่ อดและดํารงคงอยู่
ต่ อ ไปในวงการ บริ ษ ัท ต่ าง ๆ จึ ง พยายามพัฒ นาตนเองอยู่ต ลอดเวลา
เพื่อที่ จะให้ได้ผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ ดีที่สุดและสามารถผลิตสิ นค้าให้
ทันต่อความต้องการของลูกค้า [1-2] จากการได้ศึกษากระบวนปรับแต่ง
ผิวชิ้นงานของโรงงานผลิตเบาะรถยนต์แห่งหนึ่ง ที่เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายใน
การผลิตก่อนที่จะนําผลิตภัณฑ์ไปเก็บเข้าคลังก่อนนําไปส่ งให้ลูกค้า ซึ่ ง
แต่เดิ มในขั้นตอนการปรับแต่งเบาะหนังให้มีผิวเรี ยบจะให้นาํ เอาเครื่ อง
เป่ าลมร้ อ นและเหล็ ก สไลด์ ต กแต่ ง ชิ้ น งานให้ ไ ด้คุ ณ ภาพตามที่ ลู ก ค้า
กําหนด แต่การทํางานลักษณะนี้ จะไม่สามารถควบคุมอุณภูมิและเวลาใน
การทํา งานให้ ค งที่ ไ ด้ และยัง ทําให้ พ นัก งานเกิ ด ความเมื่ อ ยล้าในการ
ทํางาน ทางผูจ้ ดั ทําโครงการจึ งได้หาวิธีมาปรับปรุ งและแก้ไขปั ญ หานี้
โดยการปรับปรุ งใช้ฮีตเตอร์ ที่ติดตั้งบนสวิงอาร์ มเป็ นตัวช่ วยผ่อนแรงใน
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การตกแต่งชิ้นงานให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้ากําหนดและสามารถควบคุม
อุ ณ ภู มิ กับ เวลาในการให้ ค วามร้ อ นให้ กับ เบาะหนั ง ในขณะทํา การ
ปรับแต่งเบาะหนังและยังสามารถลดความเมื่อยล้าให้กบั พนักงานได้

2. การวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหาโดยใช้ แผนภูมแิ บบก้ างปลา

จากเป้ าหมายที่ ตอ้ งการให้ข้ นั ตอนการปรับแต่งผิวเบาะหนังของ
รถยนต์มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม มากขึ้ น เช่ น ความเร็ ว ในการปฎิ บ ัติ ง าน
คุ ณ ภาพของชิ้ น งานและลดความเมื่ อยล้าของพนักงาน จึ งได้ศึกษาการ
ทํางานแบบเดิมนัน่ คือการใช้พนักงานปรับแต่งเบาะหนัง โดยวิธีใช้เครื่ อง
เป่ าลมร้อน (ไดร์ เป่ า) และเหล็กสไลด์ในตกแต่งชิ้นงาน ซึ่ งเมื่อวิเคราะห์
ด้วยแผนภูมิแบบก้างปลาแล้วพบว่า ทําให้พนักงานเกิ ดความเมื่อยล้าใน
การทํางาน และยังไม่สามารถควบคุมเวลาและอุณหภูมิที่ใช้เป่ าให้เบาะ
หนังให้คงที่ได้ จึงทําให้ประสิ ทธิภาพในการปรับแต่งเบาะหนังไม่มีความ
แน่นอน ดังแสดงในรู ปที่ 1

3. วิธีในการดําเนินงาน

เมื่อได้ทราบถึงปั ญหาของการปฎิบตั ิแบบเดิม จึงได้มีการออกแบบ
เครื่ องมื อ โดยใช้ฮีตเตอร์ แทนที่ เครื่ องเป่ าลมร้อน โดยยึดติ ดกับขาตั้งที่
เรี ยกว่าสวิงอาร์ ม (swing arm) ดังแสดงในรู ป ที่ 3 โดยการออกแบบได้
คํานึงถึงความปลอดภัยเป็ นอันดับแรก รวมถึงความแข็งแรง ทนทาน และ
ใช้งานได้ง่าย อุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนิ นงานประกอบด้วย ฮีตเตอร์ แบบ
รั ง สี อิ น ฟราเรด จํานวน 6 ตัว 220 V ขนาด 3.76 kW สามารถให้ค วาม
ร้อน 0 - 400 องศาเซลเซี ยส, สวิงอาร์ มที่ใช้ในการช่วยผ่อนแรงในการยก
และขยับตัวฮีตเตอร์ , อลูมิเนี ยมโปรไฟล์เพื่อใช้ในการยึดฮีตเตอร์ เข้ากับ
สวิงอาร์ม

รู ปที่ 3 ลักษณะการปฎิบตั ิงานที่ใช้ฮีตเตอร์แบบสวิงอาร์ม

รู ปที่ 1 แผนภูมิการวิเคราะห์ปัญหาของการปรับแต่งผิวเบาะหนังแบบเดิม
จากปั ญหาที่ได้ศึกษา จึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่ องมือที่ช่วยในการ
ปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น โดยคํานึ งถึงค่าใช้จ่ายเป็ นหลักจึงได้
เลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นโรงงานอยูแ่ ล้ว

รูปที่ 2 ลักษณะการทํางานก่อนการปรับปรุ ง

ลักษณะการทํางานจากในรู ปที่ 3 ชิ้ นงานจะไหลมาตามสายพาน
เมื่อถึงตําแหน่ งของฮีตเตอร์ พนักงานจะกดสวิตซ์เพื่อหยุดสายพาน และ
ทําการปรั บ ตําแหน่ งของฮี ตเตอร์ ให้ตรงกับ ชิ้ น งาน แล้วใช้ฮีตเตอร์ แผ่
ความร้อนให้ชิ้นงาน เพื่อให้ผิวของเบาะหนังตึงและไม่มีรอยยับ เมื่อเสร็ จ
สิ้ นกระบวนการพนักงานจะกดสวิตซ์เพื่อให้ชิ้นงานชิ้นใหม่เลื่อนเข้ามา

4. การทดลองและผลการการทดลอง
4.1 ผลการเก็บข้ อมูลก่ อนการปรับปรุง

ในการทดลองจะมีการเก็บข้อมูลการดําเนิ นการก่อนการปรับปรุ ง
โดยมีการวัดอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการปฎิ บตั ิงาน พนักงานจะทําการ
เป่ าลมร้อนโดยใช้ระยะห่างจากชิ้นงานประมาณ 2 - 7 เซนติเมตร ซึ่งผลที่
ได้จะเป็ นไปตามรู ปที่ 4 ผลการทดลองพบว่าคุณภาพของชิ้นงานที่วดั ด้วย
ทัก ษะของพนัก งานคื อ วัด ด้ว ยสายตา ได้ชิ้ น งานที่ ผิ ว ราบเรี ย บดี จาก
ตัวอย่างชิ้ นงานจํานวน 30 ชิ้ น โดยมี อุณหภูมิก่อนไดร์ ต่าํ สุ ดที่ 26 องศา
เซลเซี ยส สู งสุ ด ที่ 27.2 องศาเซลเซี ยส และมี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ที่ 26.3 องศา
เซลเซี ยส อุณหภูมิหลังไดร์ ต่าํ สุ ดที่ 66 องศาเซลเซี ยส สู งสุ ดที่ 80 องศา
เซลเซี ยส และมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 71.4 องศาเซลเซี ยส เวลาปฎิบตั ิงานเร็ วที่สุด
ที่ 58.23 วินาที ช้าที่สุดที่ 70.38 วินาที และมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 68.98 วินาที ซึ่ ง
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จะสังเกตได้วา่ เราไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิกบั เวลาที่ใช้ในการไดร์ เพื่อ
ทําให้เบาะหนังเรี ยบได้ เพราะพนักงานไม่สามารถกําหนดระยะห่ างใน
การไดร์ให้คงที่แน่นอนได้

รูปที่ 4 ผลของอุณหภูมิและเวลาก่อนการปรับปรุ ง

4.2 การทดลองหาค่ าอุณหภูมทิ เี่ หมาะสม

จากปั ญหาที่พบว่าลักษณะการทํางานแบบเดิม ไม่สามารถควบคุม
อุณหภูมิกบั เวลาให้คงที่ ได้ จึงได้มีการทดลองเพื่อหาอุณหภูมิที่แผ่ออก
จากฮีตเตอร์ ที่เหมาะสม เมื่อกําหนดระยะห่ างระหว่างฮีตเตอร์ กบั ชิ้นงาน
เป็ น 5 เซนติเมตร จากนั้นทําการทดลองโดยการปรับอุณหภูมิที่ฮีตเตอร์
ตั้งแต่ 66 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งเป็ นอุณหภูมิต่าํ ที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลก่อน
ปรับปรุ ง แล้วแล้วค่อยปรับอุณหภูมิที่ 1 ไปจนถึง 80 องศาเซลเซี ยส และ
กําหนดระยะเวลาที่ ใช้ปฎิ บตั ิงานเป็ น 40 วินาทีต่อครั้ง โดยลักษณะการ
ทํางานจะเป็ นไปดังรู ปที่ 5 และผลการทดลองที่ได้เป็ นไปตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การทดลองหาค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมให้กบั ชิ้นงาน
อุณหภูมจิ าก
อุณหภูมทิ เี่ บาะ
No.
ผิวของชิ้นงาน
ฮีตเตอร์ (◦C)
หนัง (◦C)
1
66
66.20
ผิวไม่เรี ยบ
2
67
67.41
ผิวไม่เรี ยบ
3
68
68.11
ผิวไม่เรี ยบ
4
69
69.10
ผิวเริ่ มเรี ยบ
5
70
70.09
ผิวเริ่ มเรี ยบ
6
71
71.82
ผิวเรี ยบ
7
72
72.24
ผิวเรี ยบ
8
73
73.35
ผิวเรี ยบ
9
74
74.60
ผิวเริ่ มมีรอยย่น
10
75
75.04
ผิวเริ่ มมีรอยย่น
11
76
76.06
ผิวเริ่ มมีรอยย่น
12
77
77.41
ผิวเริ่ มมีรอยย่น
13
78
78.50
ผิวหนังไหม้
14
79
79.61
ผิวหนังไหม้
15
80
80.22
ผิวหนังไหม้
จากการทดลองพบว่ า อุ ณ หภู มิ ช่ ว ง 66 - 68 องศาเซลเซี ยส
ผิวชิ้นงานจะไม่เรี ยบ อุณหภูมิช่วง 69 - 70 องศาเซลเซี ยส ผิวชิ้นงานเริ่ ม
เรี ยบ อุณหภูมิช่วงที่ทาํ ให้ผิวหนังเรี ยบตามความต้องการจะอยูท่ ี่ระหว่าง
71 - 73 องศาเซลเซี ยส โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 72 องศาเซลเซี ยส ส่ วนในช่วง
74 - 77 องศาเซลเซี ยสจะทําให้ผิวชิ้นงานเริ่ มมีรอยย่น และอุณหภูมิช่วง
78 - 80 องศาเซลเซี ยส ผิวชิ้นงานจะเกิดรอยไหม้

รูปที่ 5 การปฎิบตั ิงานหลังจากปรับปรุ ง
รู ปที่ 6 บริ เวณของเบาะหนังที่ใช้ฮีตเตอร์ปรับผิวให้เรี ยบ
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4.3 ขั้นตอนการทดลองการปรับแต่ งเบาะหนังหลังปรับปรุ ง

หลังจากได้ทาํ การทดลองเพื่อหาค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้ว คือ 72
องศาเซลเซี ย ส จึ งได้ท ํา การทดลองเพื่ อ เก็ บ ข้อ มู ล อี ก ครั้ งว่าอุ ณ หภู มิ
สามารถใช้ในการปรับแต่งผิวของเบาะหนังได้ตรงตามคุณภาพที่ตอ้ งการ
โดยผลที่ได้เป็ นไปตามกราฟในรู ปที่ 7

รู ปที่ 9 เปรี ยบเทียบเวลาที่ใช้ในทดลองก่อนและหลังการปรับปรุ ง

4.4 ข้ อมูลเปรียบเทียบระหว่ างเครื่ องปรับแต่ งผิวเบาะหนังและ
ไดร์ เป่ าลมร้ อน

รู ปที่ 7 ผลของอุณหภูมิและเวลาหลังการปรับปรุ ง
จากรู ปที่ 7 จะเห็ นได้ว่า อุณหภูมิและเวลาในการปฎิ บตั ิ งานที่ได้
จากฮีตเตอร์แบบสวิงอาร์ มจะมีอุณหภูมิและใช้เวลาเท่ากันทั้งหมดทุกตัว
รวมถึงชิ้นงานที่ได้ยงั มีคุณภาพตามที่ตอ้ งการ

4.3 การเปรียบเทียบผลระหว่ างก่อนและหลังการปรับปรุง

จากกราฟในรู ปที่ 8 และ 9 แสดงถึงการเปรี ยบเที ยบของอุณหภูมิ
ระหว่างก่ อ นและหลังการปรั บ ปรุ ง ซึ่ งจะพบว่าเครื่ อ งมื อ ใหม่ ที่ ส ร้ าง
ขึ้นมาสามารถควบคุมอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการปรับแต่งเบาะหนังได้
และยังใช้เวลาในการปฎิ บตั ิ งานที่ ส้ ันลง รวมถึ งลดการเคลื่ อนไหวของ
ร่ างกายลง จึ งทําให้อ าการเมื่ อ ยล้าลดน้อ ยลง ซึ่ งแตกต่ างจากการที่ ใช้
พนักงานใช้ไดร์ในการปรับแต่งเบาะหนัง

ถึงแม้วา่ เครื่ องมือใหม่ที่สร้างขึ้น จะสามารถลดเวลาการทํางานต่อ
ชิ้ นและสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ แต่เมื่ อทําการเปรี ยบเที ยบข้อมูลถึ ง
การใช้พ ลังงานจะพบว่า เครื่ องปรับแต่ งผิวเบาะหนังจะใช้กาํ ลังวัตต์ที่
มากกว่า เมื่ อ คิ ด เป็ นค่ าไฟฟ้ าโดยใช้อ ัตราค่ าไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่ ว น
ภูมิภาค ประเภทที่ 4 กิ จการขนาดใหญ่ [3] จะได้ค่าไฟฟ้ าต่อเดื อนที่ สูง
กว่าลักษณะการทํางานแบบเดิม ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อมูลเปรี ยบเทียบระหว่างเครื่ องปรับแต่งผิวเบาะหนังและไดร์
เป่ าลมร้อน
เครื่ องปรับแต่ งผิว
เวลาทํางาน 8 ชั่วโมง
ไดร์ เป่ าลมร้ อน
เบาะหนัง
กําลังวัตต์
1800 W
3760 W
การใช้พลังงาน
1.8 kW *8 hour = 3.76kW * 8 hour =
ไฟฟ้า
14.4 kW.hour
30.08 kW.hour
ค่าไฟฟ้า(คิดที่หน่วย
1359.54 บาท/เดือน 2839.94 บาท/เดือน
ละ 3.1471 บาท)
กําลังการผลิตต่อ
342 ชิ้น/วัน
523 ชิ้น/วัน
1 วัน
ค่าแรงต่อ 1 ชิ้นงาน

รูปที่ 8 เปรี ยบเทียบอุณหภูมิที่ผวิ ของเบาะหนังก่อนและหลังปรับปรุ ง

0.877 บาท

0.573 บาท

พิจาณาถึงข้อมูลในตารางที่ 2 จะทําให้ค่าแรงลดลงเป็ น 0.877
- 0.573 บาท = 0.304 บาท/ชิ้ น , ยอดเฉลี่ ย ที่ ผ ลิ ต ใหม่ = 523 ชิ้ น /วัน ,
ค่ าแรง = 523 x 0.304 บาท/วัน ทําให้ส ามารถลดค่ าแรงลงจากเดิ มเป็ น
172.36 บาท/วัน แต่ก็จะมีค่าไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นวันละ 49.34 บาท/วัน เมื่อคิด
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เป็ นจุดคุม้ ทุน โดยคิดจาก เงินลงทุนในการสร้างเครื่ องมือใหม่ 400,000
บาท และรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อวันคือ 172.36 – 49.34 = 123.02 บาท จะได้
จุดคุม้ ทุนอยูท่ ี่ 400,000/123.02 = 3,251.5 วัน

5. สรุ ป

ผลจากการปรับปรุ งลักษณะการทํางาน โดยสร้างฮีตเตอร์ แบบสวิง
อาร์ม สามารถลดเวลาการปฎิบตั ิงานลงได้จากเดิมเฉลี่ยอยูท่ ี่ 68.98 วินาที
เป็ น 40 วินาที ต่อหนึ่งชิ้นงาน นอกจากนี้ ยงั สามารถควบคุมอุณหภูมิที่ใช้
ในการเป่ าความร้อนให้กบั เบาะหนังเพื่อทําให้ผิวของเบาะเรี ยบได้ ทําให้
ลดการเกิดของเสี ย ที่เกิดจากการให้ความร้อนที่ มากหรื อน้อยเกิดไปได้
นอกจากยังสามารถลดการเคลื่อนไหวของพนักงานในขณะปฎิบตั ิงาน จึง
ทําให้ลดอาการเมื่อยล้าของพนักงาน แต่พิจารณาถึงจุดคุม้ ทุนแล้ว ต้องใช้
เวลาถึ ง 3,251.5 วัน เนื่ อ งจากต้องมี การลงทุ น สร้ างเครื่ องฮี ตเตอร์ แบบ
สวิงอาร์มประมาณ สี่ แสนบาทต่อหนึ่งชุด

6. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณนายกฤษนัณจ์ แพงด้วง นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 สาขา
วิศวกรรมเครื่ องกลที่สร้างเครื่ องมือและทําการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ รวมถึง
โรงงานผลิตเบาะรถยนต์ที่ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ในการทดลอง
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การพัฒนาเครื่ องซีลถุงแบบสุ ญญากาศสาหรับผลิตภัณฑ์ ชุมชน กรณีศึกษาการบรรจุข้าวอินทรี ย์
The Development of Vacuum Sealing Machine for Community's Product:
The Case Study of Organic Rice Packing
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ เป็ นการศึกษาออกแบบและพัฒนาเครื่ องซี ลขึ้นรู ป
ถุงข้าวระบบสุ ญญากาศเพื่อบรรจุขา้ วเกษตรอินทรี ย ์ สาหรับกลุ่มแม่บา้ น
เกษตรดอนลานในจัง หวัด สุ พ รรณบุ รี โดยพัฒ นาจากเครื่ องเดิ ม ให้
สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีขนาดที่กะทัดรัด เคลื่ อนย้ายได้
ง่าย ประหยัดไฟและยังเพิ่มตัวบันทึกข้อมูลเพื่อจะเก็บค่าพารามิเตอร์ ทาง
ไฟฟ้ า เช่ น แรงดัน ไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า จ านวนถุ งที่ ท าการซี ล ค่ าตัว
ประกอบกาลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า ผลที่ได้จากการทดสอบใช้งาน
พบว่าเครื่ องซี ลสามารถขึ้นรู ปถุงข้าวระบบสุ ญญากาศและบันทึ กข้อมูล
การผลิ ต ข้าวได้ที่ อ อกแบบจัด สร้ างขึ้ น สามารถซี ล ขึ้ น รู ป ถุ ง ข้าวทรง
เหลี่ยมขนาด 1 กิ โลกรัมและถุงข้าวทรงเหลี่ ยมขนาด 0.5 กิโลกรัม โดยที่
ถุงข้าวทรงเหลี่ ยมทั้งสองขนาดใช้เวลาทาการซี ล สุ ญ ญากาศเฉลี่ ยอยู่ที่
ระยะเวลา 35 วินาทีต่อถุง และความดันสุญญากาศ - 0.056 Pa ถุงข้าวทรง
เหลี่ยมขนาด 1 กิโลกรัมใช้พลังงานไฟฟ้ าเฉลี่ ย 1.31 วัตต์ชว่ั โมงในการซี
ลขึ้นรู ปถุงข้าวระบบสุ ญญากาศต่อข้าว สาร 1 ถุง และถุงข้าวทรงเหลี่ยม
ขนาด 0.5 กิ โลกรั ม ใช้พ ลังงานไฟฟ้ าเฉลี่ ย 1.304 วัตต์ช่ัวโมงในการซี
ลขึ้นรู ปถุงข้าวระบบสุ ญญากาศต่อข้าวสาร 1 ถุง เครื่ องซี ลขึ้นรู ปถุงข้าว
ระบบสุ ญญากาศที่จดั สร้ างขึ้นก่อนหน้านี้ มีน้ าหนัก 45 กิ โลกรัม เครื่ องที่
จัดสร้ างขึ้นนี้ มีน้ าหนัก 14 กิโลกรัม เครื่ องซี ลเครื่ องนี้ มีขนาดกะทัดรัด
โดยมีน้ าหนักตัวเครื่ องลดลง 69 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ: เครื่ องซีลถุงข้าว, ระบบสุญญากาศ

Abstract
This article aims to develop the vacuum-packed organic rice
sealer for women's agriculture group Don Lan in Suphanburi. It can
pack rice for one kilogram and half a kilogram per packet. This
innovation emphasizes on its compact size for easy moving and power
saving This vacuum-packed organic rice sealer can identify the
electrical parameters in voltage, current , number of time, power factor
and electrical energy. The findings indicate that, the machine can form

the packet and record the data of rice packing. The rice vacuum-sealer
can contain rice for 1 kilogram and 0.5 kilogram with duration time 35
second per packet and Vacuum pressure - 0.056 Pa. The average
electrical energy is 1.31 watt-hours per 1 kilogram and 1.304 watt-hour
per 0.5 kilogram packet. The old machine weight is 45 kilogram. The
new machine weight is 14 kilogram. The new weight of this machine is
less than the old machine about 69 percent.
Keywords: Rice sealing machine, Vacuum

1. บทนา
ข้าวเป็ นอาหารที่คนไทยนิ ยมบริ โภค เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
ของประเทศ การบรรจุขา้ วด้วยระบบสุ ญญากาศช่วยให้สามารถเก็บรักษา
ข้าวได้นาน เนื่ องจากไม่ทาให้เกิ ดความชื้ นและเมื่ อไม่มีอากาศทาให้ไม่
เกิดมอดซึ่งสร้างความเสี ยหายแก่ขา้ วที่เก็บรักษา ดังนั้นการออกแบบและ
สร้ างเครื่ องซี ลถุงข้าวแบบสุ ญญากาศจะช่ วยรักษาผลิ ตภัณฑ์ขา้ วให้เก็บ
รั ก ษาได้ น านและช่ ว ยส่ ง เสริ ม การขายในลัก ษณะของบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ที่
น่าสนใจซื้ อหา คณะผูจ้ ดั ทาได้เคยดาเนิ นการจัดสร้างเครื่ องซี ลถุงข้าวเพื่อ
นาไปให้ เกษตรกรผูป้ ลู ก ข้าวเกษตรอิ นทรี ย ์ใ นพื้ น ที่ ใกล้ม หาวิท ยาลัย
ทดลองใช้ในการบรรจุขา้ ว แต่เครื่ องที่จดั ทาขึ้นในครั้งก่อนหน้ามีขนาด
ใหญ่ เคลื่ อนย้ายไม่ ส ะดวก จึ งได้ท าการออกแบบโครงสร้ างใหม่ ให้ มี
ความกะทัดรัด โดยมีน้ าหนักที่เบาลงเป็ นอย่างมาก และได้นาเครื่ องไปให้
เกษตรกรผูผ้ ลิ ตข้าวเกษตรอินทรี ย ์ ผูข้ ายข้าวและบุคคลทัว่ ไปได้ทดลอง
ใช้งาน

2. การออกแบบ
การบรรจุขา้ วเพื่อซี ลแบบสุญญากาศโดยการเตรี ยมถุงสาหรับ
บรรจุขา้ วชนิ ดทรงสี่ เหลี่ยมซึ่ งเป็ นถุงที่ใช้สาหรับการซี ลปิ ดปากถุงด้วย
ความร้ อ น โดยน าถุ งใส่ ล งในตัวแบบซึ่ งออกแบบเป็ นกล่ องสี่ เหลี่ ยม
สาหรับใส่ ถุงที่บรรจุขา้ วแล้วเพื่อขึ้นรู ปทรงสี่ เหลี่ ยม วงจรควบคุมปั๊ มดูด
อากาศจะสัง่ การให้ปั๊มสุ ญญากาศทาการดูดอากาศออกจากถุงและแล้วทา
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การซี ลปิ ดปากถุงด้วยความร้อนจากขดลวดความร้อน (Heater) โดยมีชุด
บันทึ กข้อมูล (Data Logger) ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO
R3 มี อุ ป ก รณ์ วัด แรงดั น ไฟ ฟ้ า (Voltage Sensor) แล ะอุ ป ก รณ์ วั ด
กระแสไฟฟ้ า (Current Sensor) และหน่ วยความจ าส าหรั บ บั น ทึ ก
ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า ซึ่ งขั้นตอนการทางานของเครื่ องดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 3 ทดสอบใช้งานเครื่ อง
โครงสร้ างเครื่ อ งซี ล สุ ญ ญากาศดัง รู ปที่ 2 ซึ่ งมี ข นาดเล็ ก ลงมากและ
เคลื่ อนย้ายสะดวก โดยน าไปให้ เกษตรกรผูเ้ กี่ ยวข้องกับ การผลิ ต ข้าว
เกษตรอินทรี ยด์ งั รู ปที่ 3 ตลอดทั้งผูข้ ายข้าวสารตามร้ านค้าได้ทดสอบใช้
งานการซีลข้าวแบบสุญญากาศ

รู ปที่ 1 ขั้นตอนการทางานของเครื่ อง

3. ผลการทดสอบ

รู ปที่ 4 ความดันในการทาสุญญากาศ

รู ปที่ 5 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการทาสุ ญญากาศและการซีลปิ ดปากถุง

รู ปที่ 2 โครงสร้างของเครื่ องปัจจุบนั

การซีลถุงข้าวใช้เวลาประมาณ 28 วินาทีในการดูดอากาศออกจากถุงด้วย
ความดันสุญญากาศประมาณ -0.056 ปาสคาล ดังรู ปที่ 4 พลังงานที่ใช้ใน
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การทาสุญญากาศและซี ลผนึ กปิ ดปากถุงข้าวขนาด 1 กิโลกรัมเป็ น 1.31
วัตต์-ชัว่ โมงต่อถุง ดังตัวอย่างในรู ปที่ 5

รู ปที่ 6 การทดสอบซี ลถุงข้าวครั้ง 1

รู ปที่ 7 การทดสอบซี ลถุงข้าวครั้ง 2

รู ปที่ 9 การทดสอบซี ลถุงข้าวครั้ง 4

รู ปที่ 10 การทดสอบซี ลถุงข้าวครั้ง 5
ทดสอบซี ลข้าวโดยบุคคล 5 ท่าน ท่านละ 10 ถุง ประกอบด้วยเกษตรกร
ผูผ้ ลิ ตและจาหน่ ายข้าวเกษตรอิ น ทรี ย ์ ผูป้ ระกอบการขายข้าวสาร และ
บุคคลทัว่ ไป ผลดังรู ปที่ 6 ถึงรู ปที่ 10 ใช้เวลาเฉลี่ย 2.16, 2.68, 2.23, 2.20
และ 2.05 นาที ต่อถุ งต่ อคน ดังนั้น ระยะเวลาเฉลี่ ยรวมทั้ง 5 ท่ าน จะใช้
เวลาในการซี ล ข้าวตั้งแต่ บ รรจุ ข ้าวลงในถุ ง ใส่ ล งในกล่ องขึ้ น รู ป ทรง
สี่ เ หลี่ ย ม และน าเข้า สู่ เครื่ อ งซี ล เพื่ อ ท าการดู ด อากาศออกเพื่ อ สร้ า ง
สุญญากาศและซี ลผนึ กปากถุงใช้ระยะเวลาเฉลี่ ยประมาณ 2.264 นาทีต่อ
ถุงต่อคน และผลิตข้าวได้เฉลี่ยจานวนคนละ 26 ถุงต่อชัว่ โมง

รู ปที่ 8 การทดสอบซี ลถุงข้าวครั้ง 3
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4. สรุป

เอกสารอ้ างอิง

เครื่ อ งซี ล ขึ้ น รู ป ถุ ง ข้า วระบบสุ ญ ญากาศที่ พ ฒั นาขึ้ น สามารถซี
ลขึ้ น รู ป ทรงสี ่ เ หลี ่ ย มที ่บ รรจุ ข ้า วขนาด 1 กิ โ ลกรั ม และขนาด 0.5
กิ โลกรัม ทาสุ ญ ญากาศ เฉลี่ ยประมาณ -0.056 ปาสคาล ใช้ระยะเวลา
เฉลี่ ย ประมาณ 35 วิ น าที ใ นกระบวนการซี ลข้ า วสาร 1 ถุ ง การท า
สุ ญ ญากาศและซี ล ของถุ ง ข้า วรู ป ทรงสี่ เ หลี่ ย มที่ บ รรจุ ข ้า วขนาด 1
กิ โลกรัมกิ โลกรัมใช้พลังงานไฟฟ้ าเฉลี่ ย 1.31 วัตต์ช่ัวโมง และรู ปทรง
สี่ เหลี่ ยมที่ บ รรจุข ้าวขนาด 0.5 กิ โลกรั ม มี ก ารใช้ พลังงานไฟฟ้ าเฉลี่ ย
1.304 วัตต์ชว่ั โมง ผูท้ ี่มีความชานาญในการบรรจุและซี ลสามารถซี ลขึ้น
รู ปสุญญากาศแบบถุงทรงเหลี่ยมขนาด 1 กิโลกรัมและขนาด ½ กิ โลกรัม
ได้จานวนถุงเฉลี่ย 29 ถุง/ชัว่ โมง ค่าไฟฟ้ าที่ ใช้เฉลี่ยต่อถุง 0.0042 บาท
เครื่ องซี ลถุงข้าวที่ออกแบบใหม่น้ ี สามารถเคลื่ อนย้ายได้ง่ายและสะดวก
เพราะแบบเก่ ามีน้ าหนัก 42 กิ โลกรั ม แบบใหม่ ที่ส ร้ างขึ้นมี น้ าหนัก 14
กิโลกรัม หรื อลดน้ าหนักเครื่ องได้ 69 เปอร์เซ็นต์
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การพัฒนาระบบแจ้งเตือนทางแอปพลิเคชันไลน์ และการนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์มาใช้เก็บข้อมูล
Development of Line Application Notification System and Online Database System used to Store Data
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์และ
การส่งข้อมูลที่ได้รับไปเก็บไว้ยังระบบฐานข้อมูลออนไลน์ เมื่อค่าที่อ่าน
ได้จากเซนเซอร์เกินขอบเขตที่กาหนดไว้โดยรับค่าอุณหภูมิร่างกายและ
อัตราการเต้นของหั วใจจากเซนเซอร์สองชนิดตามล าดับ งานวิจัยนี้
มุ่งเน้นการนาพื้นฐานของเทคโนโลยี IoT มาปรับใช้ในทางการแพทย์
โดยมีการนาแอปพลิเคชันไลน์มาใช้ในการแจง้เตือนให้กับทางผู้ดูแล
ของผู้ป่วย ที่อาจจะมีอุณหภูมิร่างกายที่สูงหรือมีอัตราการเต้นของหัวใจ
มากผิดปกติและเก็บข้อมูลค่าความผิดปกติเหล่านี้ไปยังระบบฐานข้อมูล
ออนไลน์ ซึ่งประสิทธิภาพในการทดสอบ ระบบสามารถแจ้งเตือนผ่าน
ทางแอปพลิเคชันไลน์และเก็บข้อมูลไปยังฐานข้อมูลออนไลน์ได้จริง
คาสาคัญ: ไอโอที, สุขภาพ, ระบบแจ้งเตือน

Abstract
This project study investigates the notification via the
application line and sends the received data to the online database.
When the value read from the sensor exceeds the set limits, the body
temperature and heart rate were measured from their two sensors,
respectively. This research focuses on the basics of IoT technology.
Line applications are used to alert patients who may have abnormal
body temperature or very irregular heart rate. These data are stored in
an online database. The efficiency of the test, the systems can be
notified via the application line and store data to the online database.

แจ้งเตือนต่าง ๆ ภายในบ้านพักที่อยู่อาศัย โดยแนวคิด IoT นั้นถูกคิดค้น
โดย Kevin Ashton ซึ่งมีแนวคิดว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตได้ย่อมสามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ ได้เช่นกัน [1]
สาหรับทางการแพทยน์ นั้นได้มีหน่วยงานบางหน่วยงาน หรืออาจจะ
เป็ น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาจากต่ า ง ๆ ทั่ ว โลกได้ เ ริ่ ม น าเทคโนโลยี IoT มา
ประยุกต์ใช้โดยการนาเซนเซอร์ที่สามารถวัดค่าต่าง ๆ จากร่างกายของ
มนุษย์เช่นอัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิร่างกาย มาใช้แสดงค่าที่วัด
ได้และส่งค่าที่ได้ไปยังบุคคลอื่น ๆ ที่มีความต้องการที่จะรับค่าเหล่านั้น
โดยอัตราการเต้นของหัวใจหรือชีพจรคือการนับอัตราการเต้นของหัวใจ
โดยนับผ่านการเต้นของหลอดเลือดแดงในระยะเวลา 1 นาที ซึ่งชีพจรที่
ถือว่าสูงผิดปกติของผู้ใหญ่ขณะพักคือมากกว่า 100 คร้ังต่อนาที [2,3]
ส่วนอุณหภูมิร่างกายเป็นตัวบอกความปกติหรือผิดปกติของการทางาน
ของทั้งร่างกายโดยปกติซึ่งร่างกายจาเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย
ให้อยู่ในระดับปกติเสมอ [4] เพื่อคงการทางานของร่างกาย โดยอุณหภูมิ
ที่สูงจนถือว่าอาจเกิดอาการ Hyperthermia คืออุณหภูมิมากกว่า 40 องศา
เซลเซียส [5,6] งานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนผ่าน
ทางแอปพลิเคชันไลน์ซึ่งป็นแอปพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน และ
การเก็บข้อมูลที่ได้รับไปยังฐานข้อมูลออนไลน์ ThingSpeak ซึ่งสามารถ
นาข้อมูลที่เก็บไว้มาประมวลผลอื่น ๆ ได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการโดยได้ใช้
เลือกเซนเซอร์สองชนิดคือ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย และเซนเซอร์
วัดอัตราการเต้นของหัวใจ โดยสาเหตุที่เลือกใช้เซนเซอร์สองชนิดนี้
เนื่องมาจากค่าอุณหภูมิของร่างกายและอัตราการเต้นของหัวใจเป็นหนึ่ง
ในสัญญาณชีพพื้นฐาน และง่ายต่อการนามาใช้เป็นเซนเซอร์พื้นฐานใน
การทดสอบการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์และการเก็บข้อมูล
ในฐานข้อมูลออนไลน์

Keywords: IoT, Health, Notification

2. ขอบเขตของการศึกษา
1. บทนา
ปัจ จุบันได้มีการนาเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of things
มาใช้อย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นการนามาใช้ทางการเกษตรเพื่อควบคุม
อุณหภูมิความชื้นภายในไร่ของเกษตรกรหรืออาจจะเป็นการนามาใช้
แบบเล็กน้อยภายในครัวเรือน เช่น การเปิด -ปิดไฟ หรืออาจะเป็นการ

อุณหภูมิร่างที่ถือว่ามากผิดปกติ คือมากกว่า 40 องศาเซลเซียส
แต่ เ นื่ อ งจากในการทดสอบไม่ ส ามารถน าผู้ ที่ มี อุ ณ หภู มิ ม ากกว่ า มา
ทดสอบได้ จึงลดอุณหภูมิเหลือเพียง 35 องศาเซลเซียส
อัตราการเต้นของหัวใจในสภาวะพักที่ถือว่ามากผิดปกติ คือ
มากกว่า 100 ครั้งต่อนาทีแต่เนื่องมาจากไม่มีผู้ที่มีอัตราการเต้นของหัวใจ
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มากผิดปกติมาทดสอบได้ จึงลดอัตราการเต้นของหัวใจเหลือ 80 ครั้งต่อ
นาที
งานวิจัยนี้เพื่อที่จะต้องการทดสอบว่าระบบสามารถแจ้งเตือน
ไปยังแอปพลิเคชันไลน์และส่งค่าไปเก็บยังฐานข้อมูลออนไลน์ได้จ ริง
เมื่อค่าที่วัดได้มีค่ามากกว่าค่าที่กาหนดไว้ข้างต้น
ในการวัดอุณหภูมิร่างกายจะให้ผู้ทดสอบนาเซนเซอร์มาติด
กับนิ้วโดยนาวัสดุมาปิดรอบเซนเซอร์และนิ้ว โดยทาการทดลองกับผู้
ทดสอบ 5 คน คนละสามครั้ง
ในการวั ด อั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจ จะให้ ผู้ ท ดสอบน า
เซนเซอร์มาติดกับนิ้ว โดยนาวัสดุที่มีสีดาทึบมาปิดรอบเซนเซอร์กับ นิ้ว
เพื่อป้องกันไม่ใ ห้ แ สงจากภายนอกเข้าไปสัมผัสกับตัวรับสัญญาณที่
เซนเซอร์โดยทาการทดลองกับผู้ทดสอบ 5 คน คนละสามครั้งเช่นกัน

3. ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
Microcontroller Nodemcu v.3
Pulse rate sensor
Thermistors sensor model LM35
Program Arduino IDE
Thingspeaks’s cloud
IC MCP3008
Patient monitor Shiller ARGUS LSM
Big Breadboard

MCP3008 ซึ่ ง จะท าการเพิ่ ม ขาสั ญ ญาณอานาลอกให้ กั บ บอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยมีรูปแบบวงจรการต่อดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 การเชื่อมไอซีขยายขาสัญญาณอะนาลอกเข้ากับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
ในการน าเซนเซอร์ ตรวจวั ด อุณ หภู มิร่ า งกาย จะท าการนา
เซนเซอร์มาต่อกับขาอานาลอกที่ A0 ของไมโครคอนโทรลเลอร์ จากนั้น
นาเซนเซอร์มาติดกับผิวหนังของผู้ทดสอบ ค่าที่ได้รับเข้ามาจะมีค่ าเป็น
อานาลอกซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นอุณหภูมิได้โดยการนามาเปรียบเทียบกับ
แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการใช้สมการที่ 1
แรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ (𝑚𝑉) =

สัญญาณอะนาลอกที่วัดได้×3300
1024

(1)

ซึ่งจากสมการด้านบนเราจะได้แรงดันไฟฟ้าที่แ ปลงมาจาก
สัญญาณอานาลอกของเซนเซอร์ จากนั้นจึงนามาหารด้วยสิบจากการที่
Data sheet ของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิที่ระบุไว้ว่า อุณหภูมิที่แสดงออกมา
จะเปลี่ยนไปหนึ่งองศาต่อสิบมิลลิโวลต์ และจะได้อุณหภูมิของผิวหนัง
ออกมา
ในส่วนของอัต ราการเต้นของหั วใจนั้นจะทาการน า pulse
sensor มาติดกับปลายนิ้วของผู้ทดสอบ โดยจะมีวัสดุสีดาหุ้มรอบนิ้วเพื่อ
ป้องกันไม่ให้แสงภายนอกเข้าไปสัมผัสกับตัวเซนเซอร์ โดยจะทาการนา
pulse interval ซึ่งมีหน่วยเป็นมิลลิวินาที ที่เซนเซอร์รับค่าเข้ามามาเปรียบ
ให้เป็น อัตราการเต้นของหัวใจใน 60 วินาที โดยการใช้สมการของ W.
Fischer • Ph. Ritter จากหนังสือ Cardiac Pacing in Clinical Practice

รูปที่ 1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์
60000

3.2 วิธีการทดสอบ
ขั้นตอนการทางานทั้งหมดแสดงดังในรูปที่ 1 โดยเริ่มจาก
การนาบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Nodemcu v.3 ที่มีข ารับสัญญาณ
อานาลอก เพียงหนึ่ง ขา มาเพิ่มจ านวนขารับสัญญาณด้ วยไอซี เ บอร์

อัตราการเต้นของหัวใจ (𝐵𝑃𝑀) = 𝑃𝑢𝑙𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙(𝑚𝑠)

(2)

ค่าทั้งสองชนิดที่กล่าวไว้ข้างต้น จะถูกนามาเทียบกับ ค่าที่
แสดงถึงความผิดปกติ ในที่นี้ปกติแ ล้วค่ าที่แสดงให้เ ห็นว่าร่างกายมี
อุณหภูมิสูงมากผิดปกติ คือ มากกว่าหรือเท่ากับ 40 องศาเซลเซียส แต่
เนื่องจากว่า ไม่สามารถนาบุคคลที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 40 องศา

บทความวิจัย

658

การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
11th ECTI-CARD 2019, Ubon Ratchathani Thailand
เซลเซียสมาทดสอบได้ จึงเปลี่ยนค่าเป็น มากกว่าหรือเท่ากับ 35 องศา
เซลเซียสแทน ซึ่งหมายความระบบการแจ้งเตือนควรจะสามารถแจ้ง
เตือนและส่งค่าไปยังฐานข้อมูลออนไลน์ได้ตลอดเวลาเมื่อนาบุคคลที่มี
อุณหภูมิร่างกายปกติที่ประมาณ 37 องศาเซลเซียสมาทดสอบ อีกหนึ่ง
การทดสอบจะเป็ นการน าเครื่ อ งวั ด อุ ณ หภู มิ จ าก Patient monitor มา
เทียบกับค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์ ว่ามีเปอร์เซ็นต์ความถูกเมื่อเทียบกับ
Patient monitor เพียงใด สาหรับอัตราการเต้นของหัวใจนั้น จะมีถือว่า
หัวใจเต้นเร็วผิดปกติเมื่อ มีอัตราการเต้นของหัวใจในขณะพักมากกว่า
100 ครั้งต่อนาที แต่เ นื่องจากว่าไม่สามารถนาบุคคลที่มีอัตราการเต้น
ของหัวใจมากกว่า 100 ครั้งต่อนาทีมาทดสอบได้ จึงเปลี่ยนค่ามาเป็น 80
ครั้ ง ต่ อ นาที ซึ่ ง ระบบควรจะต้ อ งแจ้ ง เตื อ นและส่ ง ค่ า ไปยั ง ระบบ
ฐานข้อมูลออนไลน์ได้เมื่อนาบุคคลที่มีอัตราการเต้นของหัวใจมากกว่า
80 ครั้งต่อนาที มาทดสอบ สาหรับการทดสอบความถูกต้องของอัตรา
การเต้นของหั วใจที่วัดได้จ ากเซนเซอร์ ค่ าที่วัดได้จ ะถูก นามาเที ย บ
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องเมื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจจากเครื่อง Patient
monitor สาหรับการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน์นั้น เริ่มต้นจาก
ผู้วิจัยเข้าไปยังเว็บไซต์ https://notify-bot.line.me/th/ จากนั้นจึงทาการ
ลงทะเบียนกับทาง Line notify ซึ่งผู้ที่จะลงทะเบียนได้นี้ จะต้องมีบัญชี
ของทางไลน์ก่อน เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว จะสามารถนา Token ที่ทาง
เว็บไซต์ระบุ มาใช้ในการเขียนโปรแกรมแจ้งเตือนได้ต่อไป ในส่วน
ของระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ThingSpeak นั้น เมื่อทาการลงทะเบียน
แล้ว จะสามารถนา แชนแนลไอดี และ API keys มาใช้ใ นการเขี ย น
โปรแกรมเพื่อส่งค่าไปเก็บไว้ยังฐานข้อมูลออนไลน์

เมื่ อ เซนเซอร์ ต รวจวั ด อุ ณ หภู มิ รั บ ค่ า เข้ า มา ข้ อ มู ล ที่ มี ค่ า
มากกว่าหรือเท่ากับ 35 องศาเซลเซียส ระบบจะทาการแสดงอุณหภูมิที่
วัดได้ให้ทราบ และส่งข้อมูลเดียวกันนั้นไปยังระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ดัง รูปที่ 4 จากนั้นระบบจะทาแจ้ง เตือนไปยัง แอปพลิเ คชันไลน์ข อง
ผู้วิจัยดังรูปที่ 5 โดยเมื่อเทียบเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของค่าที่ออกมา
จากเซนเซอร์เทียบกับเครื่อง Patient monitor จะเห็นได้ว่ามีเปอร์เซ็นต์
ความผิดพลาดรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 24.68%

4.2 การเปรียบค่าความถูกต้องของอัตราการเต้นของหัวใจ การ
ส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน์ และการส่งข้อมูล
ไปยังระบบฐานข้อมูลออนไลน์เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของ
หัวใจ
เมื่อนาไปเปรียบเทียบกับค่าที่วัดได้จาก Patient monitor พบว่า
มีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดมากถึง 48.94 % โดยอัตราการเต้นของหัวใจที่
วัดได้จากเซนเซอร์ถ้ามีค่ามากกว่า 80 ครั้งต่อนาที ระบบจะทาการแจ้ง
เตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน์ของทางผู้วิจัย และสามารถส่งค่าที่อ่านไปยัง
ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง ดังรูปที่ 6 และ 7 ตามลาดับ

รูปที่ 4 การแจ้งเตือนที่แอปพลิเคชันไลน์

รูปที่ 3 flow chartขั้นตอนการทดลอง

4. ผลการทดสอบ
4.1 การเปรียบค่าความถูกต้องของอุณหภูมิ การส่งข้อความ
แจ้ ง เตื อ นไปยั ง แอปพลิ เคชั น ไลน์ และการส่ ง ข้ อ มู ล ไปยั ง
ระบบฐานข้อมูลออนไลน์

รูปที่ 5 กราฟของอัตราการเต้นของหัวใจที่วัดได้จากเซนเซอร์
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ใช้เซนเซอร์ชนิดอื่น ซึ่งการวัดอุณหภูมิและอัตราการเต้นของหัวใจใน
งานวิจัยนี้ยังไม่เหมาะกับการนาไปใช้จริง เนื่องจากยังค่าความผิดพลาด
ที่ค่อนข้างมาก

7.เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 6 การแจ้งเตือนที่แอปพลิเคชันไลน์

รูปที่ 7 ค่าที่วัดได้จากซีเรียลมอนิเตอร์

5. สรุปผลการศึกษา
ระบบการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ และการส่ง
ข้อมูลไปยังฐานข้อมูลออนไลน์สามารถแจ้งเตือน และส่งค่าไปเก็บและ
แสดงผลได้อย่างถูกต้อง เมื่อข้อมูลที่อ่านได้มีค่ามากกว่าค่าที่กาหนดไว้
ทั้ง กรณีข องการวัดอุณหภูมิแ ละการวัดอัตราการเต้นของหั วใจ จาก
ตารางที่ 1 ที่กล่าวถึงค่าอุณหภูมิ ค่าที่วัดได้มีความใกล้เคียงกับค่าที่ได้
จาก Patient monitor โดยมี ค วามผิ ด พลาดของข้ อ มู ล ทั้ ง หมดร้ อ ยละ
24.68 % ซึ่งมีความผิดพลาดที่ค่อนข้างชัดในบางค่า สาหรับอัตราการ
เต้นของหัวใจ มีร้อยละความผิดพลาดของข้อมูลสูงถึง 48.94% ซึ่ง มี
ความผิดพลาดที่ค่อนข้างชัดเจนในหลายค่า

6. การอภิปรายผลการทดสอบ
ระบบการแจ้งเตือนไลน์ไปยังแอปพลิเคชันไลน์และการส่ง
ข้อมูลไปยังฐานข้อมูลออนไลน์สามารถทาได้จริง และมีความถูกต้อง
แต่ว่ามีความผิดพลาดของข้อมูลทั้งทางอุณหภูมิร่างกายและอัตราการ
เต้นของหัวใจ ในส่วนของอุณหภูมิมีค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้เ มื่อ
เปรียบเทียบจากราคาของเซนเซอร์ และค่าที่ผิดพลาดมาก ๆ อาจจะเกิด
ได้ จ ากนิ้ ว ของผู้ ท ดลองที่อ าจกดแรงเกิ นไปหรื อ มีเ หงื่ อ มากเกินไป
สาหรับอัตราการเต้นของหัวใจมีความผิดพลาดในส่วนของ ค่า Pulse
interval ที่บางครั้งก็มีค่ามากเกินไปหรือน้อยเกินไปแบบไม่ทราบสาเหตุ
อาจเกิดจากตัวเซนเซอร์ที่ค่อนข้างเก่า และอาจสามารถแก้ไข้ได้โดยการ
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Appropriate Parameter Setting of Artificial Bee Colony Algorithm
for Continuous Optimization Problems
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการทางานของอัลกอริ ทึม
อาณานิ คมผึ้งประดิษฐ์ และการกาหนดค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสม ในการ
ทดสอบอัล กอริ ทึมได้นาฟั งก์ช่ันทางคณิ ตศาสตร์ จานวน 9 ฟั งก์ชน่ั คื อ
ฟั งก์ชัน่ ทอดด์, ฟั งก์ชน่ั คาเมลแบ็ค, ฟั งก์ชน่ั โกลด์สเตนไพรซ์ , ฟั งก์ชนั่
มอนท์โกเมอรี่ , ฟั งก์ช่ันพาราโบลิ ก , ฟั งก์ช่นั เรสไตรจิน , ฟั งก์ชั่น โรเซ
นบร็ อค, ฟังก์ชนั่ ชีเคล และฟั งก์ชน่ั ดีจอง มาใช้ในการทดสอบอัลกอริ ทึม
อาณานิคมผึ้งประดิษฐ์ สาหรับการออกแบบการทดลองนั้นถูกแบ่งเป็ น 2
การทดลอง คือ การออกแบบการทดลองเพื่อหาพารามิเตอร์ ที่เหมาะสม
ของอัล กอริ ทึม อาณานิ ค มผึ้ งประดิ ษฐ์ และ การทดลองเพื่อ ตรวจสอบ
ความแม่นยาของพารามิเตอร์ ที่ได้จากการทดลองที่ 1 ผลจากการทดสอบ
พบว่า อัลกอริ ทึมอาณานิ คมผึ้งประดิ ษฐ์กบั ค่าพารามิ เตอร์ ที่ได้จากการ
ทดลองสามารถพบค่ า ค าตอบที่ ดี ที่ สุ ด ของแปดฟั งก์ ชั่ น ทดสอบ แต่
สาหรับฟังก์ชั่นคาเมลแบ็คอัลกอริ ทึมไม่สามารถหาค่าคาตอบได้เท่ากับ
ค่าที่ดีที่สุดของฟังก์ชนั่ เนื่ องจากค่าที่ดีที่สุดของฟังก์ชน่ั เข้าใกล้ค่าอนันต์
คาสาคัญ: อัลกอริ ทึมอาณานิ คมผึ้งประดิ ษฐ์, การกาหนดค่าพารามิ เตอร์ ,
การหาค่าที่เหมาะสม, เมตาฮิวริ สติกส์

Abstract
This research aims to study artificial bee colony algorithm
and to investigate the appropriate parameter setting of the algorithm.
For testing the algorithm, nine mathematical function problems, Todd
function, Camelback function, Goldstein-price function, Montgomery
function, Parabolic function, Rastrigin function, Rosenbrock function,
Shekel function and Dejong function were used. For experimental
design, it is divided into 2 experiments: experimental design to find
suitable parameters of artificial bee colony algorithms and experiment
to check the accuracy of the parameters obtained from experiment 1.

The results of the test showed that artificial bee colony algorithm with
parameters obtained from the experiment can find the best solution of
eight test functions. But for the Camelback function, the algorithm
cannot find the solution equal to the best value of the function because
the best value of the function approaches infinity.
Keywords: Artificial bee colony algorithm, Parameter setting,
Optimization, Metaheuristics

1. บทนา
วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดนั้นถูกแบ่งออกเป็ นสองกลุ่ม [1]
คือ วิธีการแบบดั้งเดิ ม โดยใช้วิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งจะให้ค่าผลของ
คาตอบแบบแม่นตรงและกลุ่มวิธีการหาค่าคาตอบที่ดีที่สุดแบบประมาณ
ค่า ในการหาค่ าค าตอบของทั้งสองกลุ่ ม วิธี น้ ัน ส าหรั บ ปั ญหาที่ มี ข นาด
ใหญ่ แ ละมี ค วามซั บ ซ้ อ น วิ ธี ก ารหาค่ าค าตอบแบบดั้ง เดิ ม อาจจะไม่
สามารถหาคาตอบได้หรื อสามารถหาคาตอบได้ แต่ใช้ระยะเวลายาวนาน
ในการหาค่าคาตอบ ส่ วนในวิธีการหาค่าค าตอบแบบประมาณค่าจะใช้
ระยะเวลาในการประมวลผลสั้นกว่าโดยให้ค่าคาตอบที่ ใกล้เคี ยงกับค่ า
คาตอบที่ดีสุด
ดั ง นั้ นวิ ธี การห าค่ า ค าตอบแบบประมาณ ค่ า ห ลายวิ ธี
ซึ่งถูกเรี ยกว่า เมตาฮิวริ สติกส์ (Metaheuristics) จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นในช่ วง
หลายสิ บปี ที่ ผ่านมา เช่ น วิธีเชิ งพันธุ กรรม (Genetic Algorithm) [2] วิธี
อาณาจัก รมด (Ant Colony Optimization) [3] วิ ธี ก ารหาค่ าที่ เหมาะสม
ด้วยกลุ่ ม อนุ ภ าค (Particle Swarm Optimization) [4] วิธี ฮาร์ โมนี่ เสริ จ ช์
(Harmony Search Algorithm) [5] แ ล ะ วิ ธี อ าณ านิ ค ม ผึ้ งป ระ ดิ ษ ฐ์
(Artificial Bee Colony) [6] เป็ นต้น
เนื่ องจากอัลกอริ ทึมอาณานิ คมผึ้งประดิ ษฐ์ มีความง่ายต่อการ
ประยุก ต์ใช้งาน ดังนั้น ในการวิจยั ครั้ งนี้ จึงสนใจที่ จะทาการศึก ษาการ
ทางานของอัลกอริ ทึมอาณานิ คมผึ้งประดิ ษฐ์ และค้นหาค่าพารามิเตอร์ ที่
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เหมาะสมของอัล กอริ ทึ ม อาณานิ ค มผึ้งประดิ ษ ฐ์ โดยการทดสอบกับ
ปัญหาฟังก์ชนั่ ทางคณิ ตศาสตร์ จานวน 9 ฟังก์ชน่ั

2. อัลกอริทมึ อาณานิคมผึง้ ประดิษฐ์
อัล กอริ ทึ ม อาณานิ ค มผึ้ งประดิ ษ ฐ์ (Artificial Bee Colony
Algorithm, ABC) [6] คือ วิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาการหาค่าที่ เหมาะสม
สาหรับค่าสูงสุดหรื อค่าต่าสุ ดตามเงื่อนไขที่กาหนด ด้วยวิธีการสุ่ มคาตอบ
ที่เป็ นไปได้เพื่อให้ได้คาตอบที่ ตอ้ งการ วิธีน้ ี ได้เลี ยนแบบพฤติกรรมการ
ออกหาอาหารของฝูงผึ้ง ที่ แบ่งการทางานออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ ฝูงผึ้งงาน
(Employed Bees) ฝู ง ผึ้ งสั ง เกตการณ์ (Onlooker Bees) และผึ้ ง ส ารวจ
(Scout Bees) โดยผึ้งงานจะออกหาอาหารแล้วกลับมาให้ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ
แหล่งอาหารที่พบให้กบั ผึ้งสังเกตการณ์ ที่รออยู่ในรั ง ผึ้งสังเกตการณ์ จะ
เลือกผึ้งงานเพื่อตามออกไปเก็บอาหารขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลที่ได้รับจากผึ้งงาน
ถ้าอาหารแหล่งใดถูกเก็บจนหมด ผึ้งงานที่เป็ นเจ้าของแหล่งอาหารนั้นจะ
กลายไปเป็ นผึ้งส ารวจ เพื่ อสุ่ ม ส ารวจหาแหล่ งอาหารใหม่ อัล กอริ ทึ ม
อาณานิคมผึ้งประดิษฐ์ มีข้นั ตอนหลัก ดังนี้
1. เริ่ มต้นสร้างเวกเตอร์ พารามิเตอร์ ให้กบั ผึ้งงาน
2. ผึ้ งงานสร้ า งเวกเตอร์ พ ารามิ เ ตอร์ ใ หม่ จ ากเวกเตอร์
พารามิ เตอร์ เดิ มแล้วเลื อกเวกเตอร์ พารามิ เตอร์ ที่ใ ห้ ค่ าความเหมาะสม
มากกว่า
3. ผึ้งสังเกตการณ์ แต่ละตัวเลื อกผึ้งงานโดยขึ้นอยูก่ บั ค่าความ
เหมาะสมของผึ้ งงาน แล้วสร้ างเวกเตอร์ พารามิ เตอร์ ใหม่ จากเวกเตอร์
พารามิเตอร์ของผึ้งงานที่เลือก ซึ่ งผึ้งงานจะเลือกเวกเตอร์ พารามิเตอร์ ที่ให้
ค่าความเหมาะสมมากกว่า
4. จดจ าเวกเตอร์ พ ารามิ เ ตอร์ ที่ ดี ที่ สุ ด ตั้ง แต่ เ ริ่ มต้ น จนถึ ง
ขั้นตอนนี้
5. หาเวกเตอร์ พ ารามิ เ ตอร์ ข องผึ้ งงานที่ ต้ อ งละทิ้ ง แล้ ว
กาหนดให้เป็ นผึ้งสารวจที่สร้างเวกเตอร์ พารามิเตอร์ ข้ ึนมาใหม่
6. ท าซ้ าขั้น ตอนที่ 2-5 จนกระทั่ง ครบตามจ านวนรอบที่
กาหนดไว้
สาหรับขั้นตอนโดยสรุ ปแสดงได้ดงั รู ปที่ 1

รู ปที่ 1 แผนผังของอัลกอริ ทึมอาณานิ คมผึ้งประดิษฐ์

3. ฟังก์ ชั่นทดสอบ
สาหรั บ งานวิจยั ในครั้ งนี้ ได้เลื อกสมการคณิ ตศาสตร์ ซ่ ึ งเป็ น
สมการที่ถูกนาไปใช้ในการทดสอบกับวิธีการหาค่าเหมาะ (Optimization)
ที่สุดแบบต่างๆ เพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะวิธีในเครื อข่ายของเมตา
ฮิวริ สติกส์ ซึ่งสมการต่างๆนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไป ดังนี้
1. ฟังก์ชน่ั ทดสอบทอดด์

รู ปที่ 2 ผลเฉลยฟังก์ชนั่ ทอดด์
2. ฟังก์ชนั่ ทดสอบคาเมลแบ็ค

รู ปที่ 3 ผลเฉลยทดสอบคาเมล
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3. ฟังก์ชนั่ ทดสอบโกลด์สเตนไพรช์

รูปที่ 4 ผลเฉลยฟังก์ชน่ั ทดสอบโกลด์สเตนไพรซ์
4. ฟังก์ชนั่ ทดสอบมอนท์โกเมอรี่

รูปที่ 5 ผลเฉลยฟังก์ชน่ั ทดสอบมอนท์โกเมอรี่
5 ฟังก์ชนั่ ทดสอบพาราโบลิก

7. ฟังก์ชนั่ ทดสอบโรเซนบร็ อค

รู ปที่ 8 ผลเฉลยฟังก์ชนั่ ทดสอบโรเซนบร็ อค
8. ฟังก์ชนั่ ทดสอบซี เคล

รู ปที่ 9 ผลเฉลยฟังก์ชนั่ ทดสอบซี เคล
9. ฟังก์ชนั่ ทดสอบดีจอง
f ( x, y, z)  x 2  y 2  z 2

ช่วงของการพิจารณ์
 5.12  x  5.12,5.12  y  5.12,5.12  z  5.12

ค่าต่าสุ ดอยูท่ ี่ f(x,y,z) = 0
ที่ค่า x = 0 ค่า y = 0 และค่า z = 0

รูปที่ 6 ผลเฉลยฟังก์ชน่ั ทดสอบสมการพาราโบลิก
6. ฟังก์ชนั่ ทดสอบเรสไตรจิน

4. การออกแบบการทดลองและผลการทดลอง
พารามิเตอร์ ของอัลกอริ ทึมอาณานิ คมผึ้งประดิ ษฐ์ที่พิจารณา
คือ จานวนผึ้ง (NP) จานวนรอบการทางาน (Max cycle) ขอบเขตการละ
ทิ้งแหล่งอาหารเดิม (Limit) โดยกาหนดระดับของปั จจัย แสดงดังตารางที่
1 ดังนั้นเพื่อหาปั จจัยที่เหมาะสมของอัลกอริ ทึมฝูงผึ้งประดิ ษฐ์ จึงใช้การ
ออกแบบการทดลองแบบ 3k แฟกทอเรี ยล [7] การทดลองจึงเป็ น 33 = 27
การทดลอง สาหรับการทดลองนี้ จะทาการทดสอบสามซ้ าโดยการเปลี่ยน
ค่าสุ่ มเริ่ มต้น จึงต้องทาการทดลอง 27 x 3 = 81 การทดลอง ต่อฟังก์ชนั่

รู ปที่ 7 ผลเฉลยฟังก์ชน่ั ทดสอบเรสไตรจิน
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ตารางที่ 3 ค่าคาตอบที่ดีที่สุดของฟังก์ชนั่ จากการทดลองที่ 2 (ต่อ)

ตารางที่ 1 ปัจจัยและค่าระดับปั จจัยในการทดลองเชิ งแฟกทอเรี ยล
ระดับของปัจจัย (Levels)

ปัจจัย (Factor)
NP
Max cycle
Limit

ต่า

กลาง

สูง

20
100
10

50
500
50

100
1000
100

หลังจากทาการทดสอบตามที่ออกแบบการทดลองแล้ว จึงนา
ผลที่ ได้ไปทดสอบสถิ ติโดยการวิเคราะห์ ความแปรปรวน (Analysis of
Variance, ANOVA) และสรุ ปผลค่าพารามิ เตอร์ ของแต่ละฟั งก์ชน่ั ได้ดงั
ตารางที่ 2 หลัง จากนั้น จึ ง น าค่ าพารามิ เตอร์ ที่ เหมาะสมที่ ไ ด้จ ากการ
ทดลองที่ 1 ไปทาการทดสอบในการทดลองที่ 2 โดยทดสอบซ้ าอี ก 30
ครั้ง ซึ่ งแต่ละครั้ งจะทาการเปลี่ ยนค่าสุ่ มเริ่ มต้นใหม่ทุกครั้ง ผลที่ได้จาก
การทดลองที่ 2 แสดงดังตารางที่ 3 ซึ่ งจะพบว่า การกาหนดค่าพารามิเตอร์
ที่เหมาะสมจะช่ วยให้การหาคาตอบของอัลกอริ ทึมมี ประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้น
ตารางที่ 2 ค่าปัจจัยที่ดีที่สุดของแต่ละฟังก์ชน่ั จากการทดลองที่ 1
Function

Max cycle

NP

Limit

TODD

1000

100

100

CAMELBACK
GOLDSTEIN PRICE
MONTGOMERY
PARABOLIC
RASTRIGIN
ROSENBROCK
SHEKEL
DEJONG

1000
1000
1000
1000
100
1000
1000
1000

100
100
50
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

Function
RASTRIGIN
ROSENBROCK
SHEKEL
DEJONG

Optimum
80
80
23.44523
0

ABC
80
80
23.44523
8.42E-187

Mean
80
80
23.44523
2.88E-181

SD
0
0
0
0

5. สรุป
งานวิ จ ัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการท างานของวิ ธี
อัลกอริ ทึมอาณานิ คมผึ้งประดิ ษฐ์ รวมถึ งการนาวิธีอาณานิ คมผึ้งประดิษฐ์
มาประยุกต์ใช้กบั ปั ญหาฟั งก์ชั่นทดสอบ ในการทดสอบปั ญหาฟั งก์ชั่น
ทดสอบได้นาฟั งก์ชนั่ ทางคณิ ตศาสตร์ จานวน 9 ฟั งก์ชั่น คื อ ฟั งก์ชนั่ ทอ
สอบทอดด์, ฟั งก์ชั่น ทดสอบคาเมลแบ็ ค , ฟั งก์ชั่น ทดสอบโกลด์ส เตน
ไพรซ์ , ฟั งก์ ชั่น ทดสอบมอนท์ โกเมอรี่ , ฟั งก์ชั่น ทดสอบพาราโบลิ ก ,
ฟั งก์ ชั่ น ทดสอบเรสไตรจิ น , ฟั งก์ ชั่ น ทดสอบโรเซนบร็ อ ค, ฟั งก์ ชั่ น
ทดสอบชี เคลและฟั งก์ชั่น ทดสอบดี จอง มาท าการทดสอบขั้น ตอนวิธี
อัลกอริ ทึมอาณานิ คมผึ้งประดิ ษฐ์ เพื่อทดสอบหาค่าสู งสุ ดและค่าต่ าสุ ด
โดยมี ข้ นั ตอนการทดลองจานวน 2 การทดลองในการหาค่าที่ ดีที่สุด ใน
การทดลองที่ 1 ถู กใช้เพื่ อหาปั จจัยขั้น ตอนวิธีอลั กอริ ทึม อาณานิ ค มผึ้ง
ประดิษฐ์ พิจารณาจากจานวนรอบการทางาน, จานวนประชากรของผึ้ง,
ขอบเขตในการละทิ้งแหล่งอาหารเดิ ม ในการทดลองที่ 2 จะนาค่าคาตอบ
ที่ได้จากการทดลองที่ 1 มาหาปั จจัยขั้นตอนวิธีอลั กอริ ทึมอาณานิ คมผึ้ง
ประดิ ษฐ์ในทั้งสองปั ญหา หลังจากนั้นนาค่าคาตอบที่ ได้มาทดลองทาง
สถิ ติ โดยการวิเคราะห์หาความแปรปรวน และผลกระทบหลักของแต่ละ
ปั จจัย เพื่อหาข้อมูลสรุ ปว่าระดับปั จจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการหาค่าคาตอบ
ของขั้นตอน เมื่อได้ค่าระดับปั จจัยที่เหมาะสมแล้ว ให้นามาทดสอบซ้ าอีก
30 ครั้ ง ผลจากการทดสอบพบว่า ค่ าค าตอบของแปดฟั งก์ชั่น ทดสอบ
สามารถหาค่ าค าตอบที่ ดี ที่ สุ ด ได้ แต่ ฟังก์ชั่น ทดสอบคาเมลแบ็ค ยังไม่
สามารถหาค่าค าตอบได้เท่ ากับ ค่าที่ ดี ที่สุ ด ของฟั งก์ชั่น เนื่ องจากค่ าที่ ดี
ที่สุดของฟังก์ชนั่ เข้าใกล้ค่าอนันต์

เอกสารอ้ างอิง
ตารางที่ 3 ค่าคาตอบที่ดีที่สุดของฟังก์ชน่ั จากการทดลองที่ 2
Function

Optimum

ABC

Mean

TODD
CAMELBACK
GOLDSTEINPRICE
MONTGOMERY
PARABOLIC

9.5155
∞
9.522878745

9.5155
228.251
9.522878745

9.5155
223.9668
9.522328348

-66.03402
12

-66.03401
12

-66.03401
12

SD
0
2.194012
0.00142295
8
0
0
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