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สาสนจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิสัยทัศน์หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คือ ความสามารถ
ในการจัดการศึกษา วิจยั และ บริการวิชาการเพือ่ พัฒนาท้องถิน่ ในเขตอีสาน
ตะวันออกและอนุภูมิภาคลุมน�้าโขง และในพันธกิจหนึ่งที่ต้องด�าเนินการ
คือ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม เปนหนึ่งในคณะฯ ที่มี
ความสามารถในสร้างงานวิจยั และพัฒนานวัตกรรม ได้เปนอยางดี ในการจัด
งานการประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2019 ครั งที่ 11 ในหัวข้อ “นวัตกรรม
และเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอยางยั่งยืน” เปนการตอกย�้าถึงความเปน
มหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ อยางยัง่ ยืน และเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ด�าเนินการอยางสอดคล้องกับนโยบายของทางมหาวิทยาลัยฯ ที่
ได้วางไว้ ขอให้การจัดงานประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ ส�าเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ
และหวังเปนอยางยิ่งวาทุกทานที่มารวมงานในครั้งนี้ มีความสุขในการประชุม เหมือนกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยที่วา “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปนมหาวิทยาลัยแหงความสุข”

รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ECTI-CARD 2019

1

สาสนจากนายกสมาคม ECTI
ขอต้อนรับนักวิจัยทุกทานสูการประชุมวิชาการ
งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 (ECTI-CARD 2019)
ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมือ งแหงนักปราชญ์
การประชุมวิชาการ ECTI-CARD เปนการประชุมวิชาการระดับชาติที่
มุงเปาผลงานวิจัยที่เปนการประยุกต์วิศวกรรมไฟฟา คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ท�าให้ใช้งานได้จริงและเปนประโยชน์กับประชาชน
งานประชุมวิชาการนี้ เริ่มจัดขึ้นโดยกรรมการของสมาคม ECTI ครั้งแรก
จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในป ค.ศ. 2009 โดยการน�าของ อ.อนันต์ ผลเพิ่ม และได้เวียนกันจัด
ตอมาในจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยตาง ๆ ได้แก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
(2010) มหาวิทยาลัยรังสิต (2011) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี (2012) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (2013) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2014) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย (2015) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและสถาบันมาตรวิทยา (2016)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (2017) และ
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2018)
ครั้งนี้ นับเปนครั้งที่ 11 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย ผู้ชวยศาสตราจารย์สุระเจตน์
ออนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเปนประธานจัดงานรวมกับสมาคม ECTI
ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอยางยั่งยืน”
ในปนี้ คณะผู้จัดงานได้เลือกโรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เปนสถานที่จัดงาน
โดยโรงแรมนี้ มีทตี่ งั้ อยูน อกเมืองอุบลราชธานีฝง วารินช�าราบและล้อมรอบด้วยสนามกอล์ฟและธรรมชาติ
ท�าให้มนั่ ใจได้วา ผูเ้ ข้ารวมประชุมจะมีความสุขในการรายงานผลงานวิจยั อภิปรายองค์ความรูใ้ หม ๆ ทีน่ า�
มาแลกเปลี่ยนกัน และเกิดความคิดใหม ๆ ในเชิงนวัตกรรมจากสิ่งแวดล้อมที่สวยงามและบรรยากาศที่
เปนกันเอง นอกจากนัน้ ผูเ้ ข้ารวมประชุมควรใช้โอกาสนี้ ในการเรียนรูแ้ ละศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี
ในนามของสมาคม ECTI กระผมขอแสดงความขอบคุณกรรมการผู้จัดทุกทาน คณะท�างานจาก
ราชภัฏอุบลราชธานี ผู้แตงบทความวิจัย ผู้ตรวจบทความวิจัย และทุกทานที่ท�างานเกี่ยวข้องกับการ
จัดงานนี้ ขอให้การประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2019 ประสบความส�าเร็จและท�าให้ผู้เข้ารวมประชุม
ทุกทานมีความสุขกับการเรียนรูว้ ชิ าการทีท่ นั สมัยใหม ๆ และเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมของชาวอุบลราชธานี กระผม
หวังเปนอยางยิ่งวาจะได้เจอกับผู้เข้ารวมประชุมทุกทานที่ ECTI-CARD ทุก ๆ ปตลอดไป
ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จ�านงไทย
นายกสมาคม ECTI
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สาสนจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
“การพัฒนาท้องถิ่นถือเปนหัวใจส�าคัญของยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เนือ่ งด้วยหากท้องถิน่ มีการพัฒนาอยางยัง่ ยืน พืน้ ทีต่ า ง ๆ ก็จะ
เกิดความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และอื่น ๆ”
ในการจัดการประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2019 ในหัวข้อ “นวัตกรรม
และเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอยางยั่งยืน”
เปนไปตามยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี โดยได้รับความไว้วางใจจากทาง สมาคมวิชาการไฟฟา อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
โทรคมนาคมและสารสนเทศแหงประเทศไทย หรือ Electrical Engineering/Electronics, Computer,
Telecommunications and Information Technology Association of Thailand (ECTI Thailand)
มีจุดมุงหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัย งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการพัฒนา
เชิงประยุกต์ รวมถึงเพือ่ เปดโอกาสให้นกั วิจยั ผูพ้ ฒ
ั นา ผูใ้ ช้งาน และหนวยงานตาง ๆ ได้มโี อกาสแลกเปลีย่ น
เรียนรูท้ างวิชาการรวมกัน อีกทั งสามารถน�าผลงานทีต่ พี มิ พ์ไปพัฒนาตอยอดในระดับท้องถิน่ ระดับสากล
และพัฒนาสูผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้
ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ได้รับเกียรติในการจัดงานในครั้งนี้
และทางคณะฯ ขอต้อนรับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่มีสวนเกี่ยวข้องทุกทาน เข้าสูเมือง
อุบลราชธานี ซึ่งได้ชื่อวา “อุบลเมืองดอกบัวงาม แมน�้าสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแกงหิน ถิ่นไทย
นักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝธรรม งามล�้าเทียนพรรษา ผาแต้มกอนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปญญาท้องถิ่น
ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล”
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ที่ให้การสนับสนุนในทุกด้านของการจัดงาน และขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จ�านงไทย
นายกสมาคม ECTI ที่ให้โอกาสทางคณะฯ ในการจัดประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2019 หวังเปนอยางยิ่ง
วาทุกทานจะได้รับความประทับใจในการจัดงานครั้งนี้ และอยูในความทรงจ�าของทุกทานตลอดไป
ผู้ชวยศาสตราจารย์สุระเจตน์ ออนฤทธิ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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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.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง
รศ. ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์
ดร.ศริญญา ปะสะกวี

มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
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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 ศรีสุระ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

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

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Publication Chairs
ปิยวิทย์ เอี่ยมพริง
บริบูรณ์ ดีกา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Publicities
ดร.นฤดม นวลขาว

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Secretary
ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา
ปิยภัทร โกษาพันธุ์
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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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
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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 งหวั ด อุ บ ลราชธานี มี จุ ด มุ่ งหมายหลั ก ของการจั ด งานเพื่ อ รวบรวมผลงานวิ จั ย งานนวัต กรรม
สิ่งประดิษฐ์ และการพัฒ นาเชิงประยุกต์ รวมถึงเพื่อ เปิดโอกาสให้ นักวิจัย ผู้พัฒ นา ผู้ใช้งาน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทังสามารถนําผลงานที่ตีพิมพ์ไป
พัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่น ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งบทความที่ส่ง
มานันจะได้รับการพิจารณาคุณภาพและความสมบูรณ์ของงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ บทความที่ได้รั บการ
คัดเลือก และได้นําเสนอในที่ประชุม ECTI-CARD 2019 จะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง ECTICARD (ECTI-CARD Proceedings) ซึ่ง สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของสมาคม ECTI

การจัด ECTI-CARD Conference ครั้งที่ผ่านมา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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, มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารีน 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 วั งจันทน์ ริเวอร์วิว พิษณุโลก, 26-29
มิถุนายน พ.ศ. 2561
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สถานที่จัดงาน ECTI-CARD 2019
การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2019 จัดขึนที่ บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัดอุบลราชธานี ให้บรรยากาศของธรรมชาติที่แสนจะสดชื่น สถานที่เงียบสงบและมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกครบครัน 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
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Technical Tracks and Special Sessions
กลุ่มที่ 1 การเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรม การเกษตร
กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา
กลุ่มที่ 3 การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน บ้านอัตโนมัติ
กลุ่มที่ 4 การเรียนการสอนทางไกล การศึกษาบันเทิง คอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน
กลุ่มที่ 5 การกู้ภัย ระบบเตือนภัย และ พยากรณ์
กลุ่มที่ 6 การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย
กลุ่มที่ 7 การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 8 ธุรกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม
กลุ่มที่ 9 ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ
กลุ่มที่ 10 มาตรวิทยา การวัดและควบคุม
กลุ่มที่ 11 วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 12 STEM เทคโนโลยีการศึกษา
กลุ่มที่ 13 หัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Special Session 1 ความท้าทายและโอกาสจากการบูรณาการเทคโนโลยี IoT และแม่เหล็กไฟฟ้า
สําหรับนวัตกรรมไทย 4.0
Special Session 2 นวัตกรรมเครื่องมือวัดและสมองกลฝังตัวเพื่อเทคโนโลยีการวัดและการควบคุม
Special Session 3 นวัตกรรมเพื่อพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
Special Session 4 วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Special Session 5 เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมเพื่ อ การพั ฒ นาชุม ชนท้อ งถิ่ นและคุ ณ ภาพชีวิตของ
มนุษย์
Special Session 6 เทคโนโลยีการวัดขันสูง และนวัตกรรมไอที 4.0
Special Session 7 เทคโนโลยีสําหรับเมืองอัจฉริยะ
Special Session 8 Data Analytics/Visualization
Special Session 9 การจัดการและการควบคุมระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ในสมาร์ทกริด
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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 มิถุนายน 2562
ลงทะเบียนร่วมงาน
บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
Welcome Party
ริมสระว่ายนาํ
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:
หองเอนกประสงค์
รศ. ร.อ. ดร. วีระเชษฐ์ ขันเงิน (สจล.)
รับประทานอาหารว่าง
หน้าห้องเอนกประสงค์
Keynote Speaker:
หองเอนกประสงค์
Prof Dr.Dusit Niyato (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
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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
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นําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
ห้องเอนกประสงค์
Banquet
18.00 - 23.00
- กล่าวต้อนรับเข้าร่วมงานเลียง Banquet
โดย นายกสมาคม ECTI
- ประกาศ Best Papers และขอบคุณ
ผู้เข้าร่วมงาน ผู้สนับสนุน และทีมงานฝ่าย
ต่าง ๆ
- มอบธง ECTI-CARD และประชาสัมพันธ์การ
จัดงาน 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
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ตารางการนําเสนอบทความ
วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562
เวลา 13.00 - 15.00 น.
Section

Section

Section

Section

Section

ห้องอิ่มบุญ 1
ประธาน
รองประธาน
บทความ

การเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม

ห้องอิ่มบุญ 4
ประธาน
รองประธาน
บทความ

การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานบ้านอัตโนมัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล

ห้องอิ่มบุญ 5
ประธาน
รองประธาน
บทความ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ปิยวิทย์ เอี่ยมพริง

ห้องอิ่มบุญ 6
ประธาน
รองประธาน
บทความ

นวัตกรรมเพื่อพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ห้องเธียร์เตอร์
ประธาน
รองประธาน
บทความ

1010 1024 1043 1049 1055 1060 1121 1150

1025 1149 1035 1070 1071 1131 1132 1154

1003 1013 1014 1039 1040 1041 1047 1052

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก จันตะคุณ
1080 1081 1082 1083 1084 1088 1089 1090
1091
เทคโนโลยีสําหรับเมืองอัจฉริยะ
อาจารย์บริบูรณ์ ดีกา
1165 1203 1196 1195 1197 1198 1199 1200
1201 1204
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วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30 - 10.30 น.
Section

Section

Section

Section

ห้องอิ่มบุญ 1
ประธาน
รองประธาน
บทความ

การเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมการเกษตร
อาจารย์ธัญลักม์ ดีกา

ห้องอิ่มบุญ 4
ประธาน
รองประธาน
บทความ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล

ห้องอิ่มบุญ 5
ประธาน
รองประธาน
บทความ
ห้องอิ่มบุญ 6
ประธาน
รองประธาน
บทความ

Section

ห้องเธียร์เตอร์
ประธาน
รองประธาน
บทความ

14

1153 1163 1118 1006 1030 1031 1033

1037 1046 1068 1122 1140 1144 1190
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ปิยวิทย์ เอี่ยมพริง
1054 1059 1102 1115 1141 1143 1161
นวัตกรรมเพื่อพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก จันตะคุณ
1092 1093 1094 1095 1103 1104 1105 1106
1107
ความท้าทายและโอกาสจากการบูรณาการเทคโนโลยี IoT และ
แม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับนวัตกรรมไทย 4.0
รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ชัยมูล
1061 1062 1066 1067 1137 1145 1146 1167
1168
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วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562
เวลา 10.45 - 12.00 น.
Section

Section

ห้องอิ่มบุญ 1
ประธาน
รองประธาน
บทความ

การกู้ภัย ระบบเตือนภัยและการพยากรณ์
อาจารย์บริบูรณ์ ดีกา

ห้องอิ่มบุญ 4

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและ
คุณภาพชีวิตของมนุษย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทรัฐ บํารุงเกียรติ

ประธาน
รองประธาน
บทความ
Section

Section

1023 1032 1042 1048 1053 1125

ห้องอิ่มบุญ 5
ประธาน
รองประธาน
บทความ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ปิยวิทย์ เอี่ยมพริง

ห้องอิ่มบุญ 6

นวัตกรรมเพื่อพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก จันตะคุณ

ประธาน
รองประธาน
บทความ
Section

1128 1142 1151 1147 1036 1063 1098

ห้องเธียร์เตอร์
ประธาน
รองประธาน
บทความ

1180 1038 1129 1162 1015 1209 1210 1211

1108 1109 1110 1111 1113 1114 1116
เทคโนโลยีการวัดขันสูง และนวัตกรรมไอที 4.0
ดร. วีณา จันทร์รัชชกูล
1169 1191 1099 1101 1139
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วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562
เวลา 13.00 - 14.45 น.
Section

Section

ห้องอิ่มบุญ 1
ประธาน
รองประธาน
บทความ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล

ห้องอิ่มบุญ 4

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและ
คุณภาพชีวิตของมนุษย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทรัฐ บํารุงเกียรติ

ประธาน
รองประธาน
บทความ
Section

Section

Section

1057 1182 1051 1056 1069 1096 1124

ห้องอิ่มบุญ 5
ประธาน
รองประธาน
บทความ

STEM เทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์เอกราช ธรรมษา

ห้องอิ่มบุญ 6
ประธาน
รองประธาน
บทความ

นวัตกรรมเพื่อพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ห้องเธียร์เตอร์

นวัตกรรมเครื่องมือวัดและสมองกลฝังตัวเพื่อเทคโนโลยีการวัด
และการควบคุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว

ประธาน
รองประธาน
บทความ

16

1074 1119 1126 1133 1148 1160

1050 1065 1130 1206 1207 1208

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก จันตะคุณ
1120 1123 1127 1171 1172 1173 1176 1178
1177 1181 1183

1159 1179 1157
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Keynote Speakers

รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์
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
ity of
London

ศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต นิยะโต
Doctor of Philosophy Electrical and
Computer Engineering, University of Manitoba,
Winnipeg, MB, Canada
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Abstract
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ID
1003

สายอากาศแพทช์ไมโครสตริปรูปตัวไอที่มีชั้นวางซ้อนดัชนีหักเหเท่ากับศูนย์
และโครงสร้าง EBG รูปแปดเหลี่ยมสําหรับประยุกต์ใช้งานที่ความถี่ 2.4 GHz

ประพัทธ์ อานมณี* และ พิชชานันท์ วงศ์ศิริธร
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คําสําคัญ
สายอากาศไมโครสตริป ชันวางซ้อน ดัชนีหักเหเท่ากับศูนย์ โครงสร้าง EBG
งานวิจัยนีเสนอสายอากาศไมโครสตริปรูปตัวไอที่มีชันวางซ้อนดัชนี หักเหเท่ากับศูนย์และโครงสร้าง
EBG รูปแปดเหลี่ยมสําหรับประยุกต์ใช้งานที่ความถี่ 2.4 GHz ชันวางซ้อนถูกออกแบบจากอภิพืนผิว
ที่มีคุณสมบัติค่าดัชนีหักเหเท่ากับศูนย์สําหรับเพิ่มอัตราขยายและโครงสร้าง EBG ถูกออกแบบให้มี
เฟสการสะท้อนเท่ากับศูนย์สําหรับลดสัณฐานของสายอากาศ โครงสร้าง EBG ถูกวางล้อมรอบแพทช์
สายอากาศและชันวางซ้อนถูกวางเหนือสายอากาศด้วยระยะห่าง 27 มิลลิเมตร แพทช์สายอากาศถูก
ดัดแปลงเป็นรูปตัวไอเพื่อลดขนาดแพทช์สายอากาศและสามารถใช้งานร่วมกับโครงสร้าง EBG ได้
สายอากาศและชันวางซ้อนถูกออกแบบบนวัสดุชนิด FR-4 ขนาด 90x90 ตารางมิลลิเมตร หนา 0.8
มิลลิเมตร ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกเท่ากับ 4.3 ผลการทดสอบสายอากาศมีสัมประสิทธิ์การสะท้อนที่ต่ํา
กว่า -10 dB ตังแต่ 2.39 ถึง 2.52 GHz มีอัตราขยายเท่ากับ 8.5 dBi ที่ความถี่ 2.45 GHz

ID
1004

การจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์สําหรับหมู่บ้านคาร์ บอนต่ําบ้านห้วยน้ํากืนและ
บ้านป่าเมี่ยง

ปฐมพงศ์ วงค์คํามา1* ปรเมนทร์ ดวงทิพย์1 นพพร พชัรประกิติ1 และ ปกรณ์ เสรีเผ่าวงศ์2
1

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
2
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คําสําคัญ
การจัดการพลังงาน คาร์บอนไดออกไซด์
โครงงานนี นํ าเสนอเพื่ อ จั ดการคาร์บ อนฟุ ต พรินท์ สํ าหรั บ หมู่บ้ านคาร์บ อนต่ําบ้ านห้ ว ยนํ ากืน 93
หลังคาเรือน บ้านป่าเมี่ยง 30 หลังคาเรือน จังหวัดเชียงราย โดยการเก็บข้อมูลในชุมชนทัง 2 ชุ มชน
ด้านพลั งงาน ก๊าซ นํามัน ไฟฟ้า ถ่าน ฟืน การใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
ปริมาณการใช้พลังงานแล้วคํานวณหาค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาต่อปีสร้างกราฟ
เปรียบเทียบด้านพลังงานหาจุดนัยสําคัญ ในการใช้พลังงานเพื่อที่จะทําการลดใช้พลังงานในชุมชน
จากการลงพืนที่เก็บข้อมูลบ้านห้วยนํากืน 93 หลังคาเรือนมีการใช้พลังงานทังหมด 282,809 จุลต่อปี
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 329,458 กิโลกรัมต่อปี บ้านป่าเมี่ยง 30 หลังคาเรือน 114,815 จุลต่อ
ปี ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 200,821 กิโลกรัมต่อปี
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ID
1006

โต๊ะเขย่าแบบ 1 มิติ สําหรับการจําลองการเกิดแผ่นดินไหว

เสนอ สะอาด* และ รุ่งลาวัลย์ ชูสวัสดิ์
1

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

คําสําคัญ

การจําลองการเกิดแผ่นดินไหว ตัวตรวจรู้ความเร่ง ไมโครคอนโทรลเลอร์
ดาต้าล็อกเกอร์
บทความนีนําเสนอโต๊ะเขย่าแบบ 1 มิติ สําหรับการจําลองการเกิดแผ่นดินไหว เพื่อใช้เป็นชุดทดลอง
ในการทดสอบหาประสิทธิภาพของโครงสร้างในรายวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง สาขาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โต๊ะเขย่ าถูกออกแบบโดยใช้เทคนิค
การจําลองแผ่นดินไหวด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าควบคุมการทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถสั่งการ
ทํางานผ่านไมโครคอมพิวเตอร์มี 2 รูปแบบ คือ (1) แบบอัตโนมัติ และ (2) แบบมีผู้ควบคุม ปรับระดับ
ความรุนแรงในการจําลองแผ่นดินไหวได้ 4 ระดับ คือ ช้า ปานกลาง เร็ว และแบบสุ่ม มีตัวตรวจรู้ค่า
ความเร่งทําหน้าที่วัดสัญญาณที่ได้จากการจําลองการเกิดแผ่นดินไหว จํานวน 4 จุด สามารถแสดงผล
กราฟและจัดเก็บลงในฐานข้อมูลในรูปแบบดาต้าล็อกเกอร์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการจําลองการ
เกิดแผ่นดินไหวได้ในภายหลัง ผลการทดสอบการทํางานพบว่าโต๊ะเขย่ าแบบ 1 มิติ สามารถรองรับ
นําหนักโครงสร้างได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม โดยมีค่าอัตราเร่ง 360 GAL ทํางานได้อย่ างต่อเนื่ อง
สูงสุด 15 นาที มีกําลังงานสูญเสียประมาณ 750 วัตต์
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ID
1009

การออกแบบกระเป๋าทําความเย็น เพื่อเก็บวัค ซีน ทางการแพทย์แ บบพกพา
พร้อมระบบควบคุมอัจฉริยะประดิษฐ์

วรัญญา ไชยชาญยุทธ์ พิมล ผลพฤกษา และ มนตรี ไชยชาญยุทธ์*
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

คําสําคัญ
วัคซีน เทอร์โมอิเล็กตริก เทอร์โมคปเปิ้ล แผ่นเพลเทียร์
งานวิจัยฉบับนีนําเสนอการออกแบบ และพัฒนากระเป๋าทําความเย็นเพื่อเก็บวัคซีนทางการแพทย์
แบบพกพาพร้อมระบบควบคุมอัจฉริยะประดิษฐ์ โดยอาศัยหลักการทําความเย็นของเทอร์โมอิเล็กตริก
ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCS-51) เป็นตัวควบคุมระดับความเย็นภายในช่องเก็บ ซึ่งโครงการวิจัย ที่
ออกแบบนีมีส่วนประกอบด้วยกัน 4 ส่วน คือ 1.ภาคทําความเย็น ใช้แผ่นเพลเทียร์เป็นตัวทําความเย็น
2. ภาคตรวจจับอุณหภูมิ ใช้เทอร์โมคัปเปิลชนิดเคเป็นตัวตรวจจับอุณหภูมิภายในช่องเก็บวัคซีน 3.
ภาคชาร์จแบตเตอรี่ออกแบบให้สามารถใช้ชาร์จได้กับแหล่งไฟฟ้ากระแสสลับ(220Vac) พลังงานไฟฟ้า
จากรถยนต์ และโซล่าเซลล์ ซึ่งโครงงานนีออกแบบระบบเก็บพลังงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
ขนาด 12V/11Ah 4.ภาคแสดงผลใช้เอลอีดีเจ็ดส่วนเป็นตัวแสดงผลระดับอุณหภูมิและระดับแบตเตอรี่
จากผลการทดลอง ระบบที่ ออกแบบจัดสร้างสามารถเก็บ วัคซีน ขนาด 1 ml ได้สู งสุ ด จํานวน 15
หลอด ทําความเย็นและรักษาระดับช่วงอุณหภูมิที่ 22-25◦C ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ชุดพ่นน้ําแรงดันสูงเคลื่อนที่แนวระนาบสําหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
ในโรงเรือนแบบปิด ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

สถาพร สิทธิวงค์* และ ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ

คําสําคัญ
ชุดพ่นนํา โรงเรือนแบบปิด ไมโครคอนโทรลเลอร์
บทความนีมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างชุดพ่นนําแรงดันสูงเคลื่อนที่แนวระนาบขับเคลื่อน
ด้วยสเต็ปปิ้งมอเตอร์ ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้หัวพ่นเนต้าฟิล์มสําหรับการพ่นหมอก เพื่อ
ควบคุมอุณหภูมิ , ความชืนในโรงเรือนแบบปิด โดยทดสอบการปลูกผักบุ้ งจีนภายในโรงเรือ น โดย
สามารถแจ้งเตือนผ่าน Application Line ระบบการทํางานใช้การประมวลผลด้วย Microcontroller
PIC 18F4620 รั บ ค่ า อนาล็ อ กจากเซนเซอร์ SHT11 ซึ่ ง สามารถวั ด ได้ ทั งอุ ณ หภู มิ , ความชื น
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะกําเนิดสัญญาณพัลส์จํานวน 4 สัญญาณ เพื่อควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ จํานวน
2 ตั ว เคลื่ อ นที่ ไปแนวระนาบแกน X ระยะ 6 เมตรต่ อ 1 รอบการทํ างาน โดยใช้ วิธี ก ารเปลี่ ย น
Source Code ในการปรับระยะเวลาในการเปลี่ยนสเต็ปของพัลส์ ติดตังปั๊มนําแรงดันสูงขนาด 4.8
bar เพื่อพ่นหมอก สามารถควบคุมการทํางานได้จากตู้ควบคุมได้ที่โรงเรือนและควบคุมผ่านระบบ
Application Blynk โหมดการควบคุมประกอบด้วยโหมดอัตโนมัติและโหมดควบคุมด้วยมือ จากการ
ทดสอบชุดพ่นนําแรงดันสูงสามารถแสดงอุณหภูมิ, ความชืนในโรงเรือนได้ทังระบบควบคุมที่ตู้ควบคุม
และระบบ Application วัดอุณหภูมิ, ความชืนเปรียบเทียบกับเครื่องวัดมาตรฐาน ENVIRONMENT
METER รุ่น SP-8001 สามารถแสดงค่าและแจ้งเตือนด้วย Application Line ทุก ๆ 30 นาที และถ้า
อุณหภูมิ,ความชืนเกินค่าที่ตังไว้จะแจ้งเตือนทันที ได้ทดสอบปลูกผักบุ้งจีน ควบคุมอุณหภูมิภายใน
โรงเรือน 36ºC และความชืน 65 เปอร์เซ็นต์
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การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพสําหรับเครื่องซักรองเท้ากีฬาชาญฉลาด

ณัฐพงศ์ แพน้อย* และ ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์
สถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คําสําคัญ
เครื่องซักรองเท้ากีฬา การประมวลผลภาพ
บทความนีนําเสนอการประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพสําหรับเครื่องซักรองเท้ากีฬาชาญฉลาด โดย
ระบบนีใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Raspberry Pi เป็นตัวควบคุมหลักสําหรับการประมวลผลภาพ ได้ผล
การทดสอบการประมวลผลภาพโดยใช้วิธีค่าความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยสําหรับการเปรียบเทียบ
รูปภาพ สุดท้ายใช้เวลาในการประมวลผลภาพน้อยกว่า 10 วินาที

ID
1014

ระบบทดสอบความทนทานอัตโนมัติสําหรับกลอนประตูรถยนต์

ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์
สถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คําสําคัญ
ระบบทดสอบความทนทานอัตโนมัติ กลอนประตูรถยนต์
บทความนี กล่ าวเกี่ยวกับระบบทดสอบความทนทานอัตโนมัติสํ าหรับกลอนประตูรถยนต์เป็น การ
แก้ปัญหาจากการทดสอบความทนทานของประตูรถยนต์ของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์มี 8 ขันตอน
สําหรับระบบทดสอบอัตโนมัตินีดังต่อไปนี: ขันตอนที่ (1) เสียบกุญแจ ขันตอนที่ (2) บิดกุญแจเพื่อ
ปลดล็อก ขันตอนที่ (3) ดึงกุญแจออก ขันตอนที่ (4) เปิดชุดมือเปิดประตู ขันตอนที่ (5) เสียบกุญแจ
ขันตอนที่ (6) บิดกุญแจเพื่อล็อก ขันตอนที่ (7) ดึงกุญแจออก และขันตอนที่ (8) จดบันทึกอัตโนมัติ
สุดท้ายใช้เวลาในกระบวนการน้อยกว่า 45 วินาทีสําหรับโหมดอัตโนมัติ
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การจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช าเครื่ อ งจั ก รกลอั ต โนมั ติ เรื่ อ งการจั บ ยึ ด ชิ้ น งานระดั บ
ปริญญาตรีโดยใช้สะเต็มศึกษา

จตุพร ใจดํารงค์1* บรรเลง คําเกตุ1 และ นุชนาฏ ใจดํารงค์2
1

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คําสําคัญ
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ สะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้
งานวิจัยนีเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ระดับปริญญาตรี โดยใช้สะเต็ม
ศึกษามีจุดประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้รายวิชาเครื่องจักรกลอัตโนมัติในหัวข้อการจับยึดชินงานโดยการ
ประยุ กต์ใช้สะเต็มศึกษา สําหรับนั กศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ การ
จัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์แนวทางของสะเต็ มศึกษาประกอบด้วย 5 ขันตอน คือการระบุ
ปัญหา การค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง การวางแผนและพัฒนา การทดสอบและประเมินผล และการ
นําเสนอผลลัพธ์ ผลการวิจัยโดยการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาพบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅=4.55, SD=0.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจในการทํางานเป็นทีมมากที่สุด (X ̅=4.94, SD=0.25) รองลงมา คือ การเลือกแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาด้วยหลั กการเหตุและผล (X ̅=4.81, SD=0.40) และข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์เครื่องมือ (X ̅=4.06, SD=0.57)
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การอบแห้งใบมะกรูดด้วยเครื่องอบแห้งใช้เชื้อเพลิงจากยูคาลิปตัสร่ วมกับการ
เคลื่อนที่อากาศร้อน ด้วยหลักการเกิดลม

ไพโรจน์ จันทร์แก้ว* จักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล และ ชาตรี ศรีถาวร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

คําสําคัญ
การอบแห้งใบมะกรูด เครื่องอบแห้ง ยูคาลิปตัส หลักการเกิดลม
งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่ออบแห้งใบมะกรูดด้วยเครื่องอบแห้งใช้เชือเพลิงจากยูคาลิปตัสร่วมกับการ
เคลื่อนที่อากาศร้อนด้วยหลักการเกิดลมเครื่องอบแห้งมีหลักการทํางานคือเตาเผาใช้ถังเหล็กขนาด 50
ลิตร และมีผนังกักเก็บอากาศร้อนเป็ นทรงสี่ เหลี่ยมครอบเตาไว้ความร้อนที่ ได้จากการเผาไหม้ถูก
ถ่ายเทส่งผ่านผนังเตา ส่งผลให้อากาศรอบเตามีอุณหภูมิสูงขึนส่วนด้านบนออกแบบเป็นห้องอบแห้ง
สําหรับให้อากาศร้อนเคลื่อนที่จากข้างล่างขึ นด้านบนมีส่วนประกอบหลักๆ คือ (1) ห้องอบแห้ง (2)
ถาดวางผลิตภัณฑ์อบแห้ง (3) ปล่องควัน (4) เตาเผา 50 ลิตร (5) ถาดวางฟืนทําการทดสอบอบแห้ง
ใบมะกูดมีความชืนเริ่มต้นประมาณ 164% dry basis ที่ระดับอุณหภูมิ 70 80 และ90 oC จนได้ใบ
มะกรู ดมี ค วามชื นสุ ด ท้ ายของใบมะกรู ด ต่ํ ากว่า 10% dry basis พบว่า เมื่ อ อุณ หภู มิ การอบแห้ ง
เพิ่มขึนส่งผลให้เวลาที่ใช้อบแห้งลดลงที่ระดับอุณหภูมิ 70 80 และ 90 oC ใช้เวลาในการอบแห้ง 75
60 และ 45 นาที ต ามลํ าดั บ ทั ง 3 อุ ณ หภู มิ มี อัต ราการใช้ ไม้ ยูค าลิ ป ตั ส ประมาณ 0.035±0.0019
kg/min

26

งานประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต ครั้งที่ 11

ID
1017

เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย 1 เฟส สําหรับบ้านพักอาศัย

นรงฤทธิ์ เสนาจิตร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คําสําคัญ
เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย มิเตอร์วัดพลังงาน
บทความฉบับนีได้ออกแบบสร้างเครื่องวัดค่าการใช้พลัง งานไฟฟ้าแบบไร้สายสําหรับบ้านพักอาศัย
โดยวัดค่าพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส แรงดันที่วัดได้ไม่เกิน 300 Vac ความถี่ 50 Hz และวัด
กระแสได้ไม่เกิน 15 A โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกค่า แรงดัน กระแส กําลังไฟฟ้าและพลั งงานไฟฟ้า
ที่ใช้พร้อมทังดูค่าดังกล่าวได้แบบ Real Time และสามารถดูข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าย้อนหลังได้
จากฐานข้อมูลที่บันทึกไว้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยตัวเครื่องประกอบด้วยส่วนของ Hardware และ
Software กล่ าวคือ ส่ว นของ Hardware จะใช้ เซนเซอร์ PZEM-004T ร่วมกับ Microcontroller
NodeMCUESP8266 เป็ น ส่ ว นของการควบคุ ม และประมวลผลการวั ด ค่ า ต่ า งๆ และส่ ว นของ
Software จะใช้ Arduino IDE ในการเขี ย นโปรแกรมควบคุ ม การทํ า งานของเครื่ อ งวัด ค่ า การใช้
พลังงาน และใช้ Android Studio ในการสร้างแอพพลิเคชั่นใช้ในการแสดงผลแบบ Real Time และ
แสดงข้ อ มู ล แบบย้ อ นหลั ง พร้ อ มทั งใช้ NETPIE เป็ น ตั ว กลางระหว่ า ง Microcontroller และ
แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการแสดงผล จากการทดลองเครื่องวัดค่าพลังงานที่ออกแบบสร้างพบว่าสามารถ
ทําการประมวลผลและวัดค่าต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดค่าต่างๆ น้อย
กว่า 3% ของพิกัด เมื่อเทียบกับเครื่องมือวัดมาตรฐานในห้องปฏิบัติการฯ อีกทังสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและนําผลที่ได้ดังกล่าวไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ต่อไปได้
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การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในดินเพาะปลูก บริเวณ
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยเทคนิค EDXRF และ AAS

ชํานาญ พร้อมจันทึก* ขจรเดช เวียงสงค์ และ นภาพร ทวีแสง
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คําสําคัญ

โลหะหนัก เอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบกระจายพลังงาน อะตอมมิกแอบซอร์พ
ชันสเปกโทรสโกปี
งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิ ธีวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินเพาะปลูก
โดยเทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบกระจายพลังงาน (EDXRF) และใช้เทคนิคอะตอมมิกแอบ
ซอร์พชันสเปกโทรสโกปี (AAS) โดยศึกษาตัวอย่างดินจากแปลงเพาะปลูกพืชผักในเขตพืนที่ชุมชนที่
อาศัยอยู่ใกล้ ลําคลองตะคองเก่าและตะคองใหม่ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 5 ชุมชน รวมเป็น 7 แปลง จากผลการทดลองพบว่า มีการตรวจพบการปนเปื้อนโลหะหนักใน
ดิน เพาะปลู กทุ ก แปลง ซึ่งชนิ ดของธาตุโลหะหนั ก ที่พ บมี อยู่ 3 ชนิ ด คือ แมงกานิ ส สั งกะสี และ
ทองแดง โดยแปลงเพาะปลูกที่พบค่าโลหะหนักเฉลี่ยสูงสุ ดคือบริเวณชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ตะคองเก่า
แม้ว่าผลการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักที่ ได้มีค่าสูงกว่าระดับเกณฑ์พืนฐานของโลหะหนักในดินและ
ค่าสูงสุดของโลหะหนักเกณฑ์ของกรมวิชาการเกษตร กําหนดไว้ แต่ยังคงเป็นค่าที่ยอมให้มีได้ในกาก
ตะกอนที่จะนําไปใช้ในการเกษตร ดังนันจึงทํา ให้ดิน ในพืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรดังกล่าวยังไม่
วิกฤติและสามารถทําการเกษตรได้ และจากผลการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิคทังสอง
พบว่ามีความสอดคล้องและแนวโน้มไปในทางเดียวกัน
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โปรแกรมประยุกต์การตรวจจับสีวัตถุในภาพสําหรับผู้มีความบกพร่องทางการ
มองเห็น

วิศรุต คงศักดินาสาร ชนิดาภา สว่างไสว สัณหณัฐ จันทร์วิบูล และ พรรณราย ศิริเจริญ*
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

คําสําคัญ

การตรวจจับสีวัตถุ การตรวจจับวัตถุด้วย TensorFlow ผู้บกพร่องทางการ
มองเห็น
ImageSpeaker+ คือโปรแกรมประยุกต์ช่วยตรวจจับ สีของวัตถุสํ าหรับ ผู้ มีความบกพร่องทางการ
มองเห็ น โดยโปรแกรมนี ถู ก พั ฒ นาขึ นบนระบบที่ ให้ ส ามารถตรวจจับ และตี กรอบวั ต ถุบ นกรอบ
เครื่องมือเทนเซอร์โฟลว์ (TensorFlow) ให้สามารถตรวจจับสีวัตถุที่ผ่านเข้ามาทางกล้อ งได้ด้วย ซึ่งสี
ที่ได้จากการตรวจจับจะถูกอ่านออกเสียงได้ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่สามารถตังค่าทางภาษา
ได้ บ นสมาร์ ต โฟน โดย ImageSpeake+ สามารถตรวจจั บ สี ได้ ทั งหมด 10 สี ได้ แ ก่ สี แ ดง สี ส้ ม
สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า สีนําเงิน สีม่วง สีชมพู สีขาว และสีดํา ด้วยความถูกต้องแม่นยําของการตรวจจับ
สีของวัตถุสูงถึง 88.00% นอกจากนีโปรแกรมยังได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการออกเสียง
และด้านการใช้งานของระบบต้นแบบ เพื่อให้ ผู้บกพร่องทางการมองเห็ นสามารถรับรู้สีของวัตถุได้
อย่ างสะดวกสบายมากยิ่งขึน ทําให้ ผู้ บกพร่องทางการมองเห็ น สามารถนําไปใช้งานได้จ ริงทัน ที ที่
ต้องการ

ID
1024

รถพ่นยากึ่งอัตโนมัติ

ทินพัฒน์ ถีระเจริญ ปิยณัฐ ท่าพริก พลวัต มณีรัตน์ และ ขวัญจิต ออกเวหา*
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี

คําสําคัญ
รถพ่นยา กึ่งอัตโนมัติ การควบคุมระยะไกล
บทความนีนําเสนอการออกแบบและสร้างรถพ่นยากึ่งอัตโนมัติโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ รถพ่นยา
ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยรีโมทใช้ในสวนมังคุดขนาดเล็กที่มีลักษณะพืนที่เป็นพืนที่ราบ เพื่อลดการใช้
แรงงาน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมี รถพ่นยากึ่งอัตโนมัติสามารถเลือกความเร็ วในการเคลื่อนที่
ได้ 3 ระดับ การพ่นแบบละอองนํา สั่งควบคุมเปิด – ปิดระบบพ่น และควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยรีโมท
โดยใช้สัญญาณวิทยุ บังคับทิศทางเลียวขวา เลียวซ้าย เดิน หน้า และถอยหลัง การทดลองพ่นสามารถ
พ่นละอองนําได้สูงสุด 6 เมตร การพ่น 1 ถัง (ความจุ 20 ลิตร) ใช้ความเร็วระดับที่ 3 คือ 30.67 เมตร
ต่อนาที เวลาที่ใช้พ่ น เฉลี่ ยต่อ ถัง 10.74 นาที จํานวนต้น มังคุ ดเฉลี่ ย 4.5 ต้น การใช้พ ลั งงานรวม
ทังหมดของรถพ่นยากึ่งอัตโนมัติ เป็น 223.92 วัตต์ ระยะการควบคุมสูงสุด 85 เมตร
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ชุดควบคุมเครื่องส่องไฟแบบอัตโนมัติสําหรับรักษาภาวะทารกตัวเหลือง

นรรัตน์ วัฒนมงคล* และ ณัทกร เกษมสําราญ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คําสําคัญ

ภาวะตัวเหลือง เครื่องส่องไฟ ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ การมอดูเลตเชิงความ
กว้างพัลส์
เครื่องส่องไฟที่นํามาใช้รักษาภาวะทารกตั วเหลือง (Neonatal Hyperbilirubinemia) ในปัจจุบันจะ
ใช้ห ลอดแอลอีดีที่มีช่วงความยาวคลื่ น 450-460 นาโนเมตร และจะต้องมีระดับความเข้มแสงเชิง
สเปกตรัมมากกว่า 30 uW/cm2/nm ขึนไป ที่ระยะห่ างระหว่างเครื่องส่องไฟกับ ทารก 30 ถึง 50
เซนติ เมตร แต่ เนื่ อ งจากเครื่ อ งส่ อ งไฟแอลอี ดี ในปั จ จุ บั น ไม่ ส ามารถปรับ ระดั บ ความเข้ ม แสงให้
สอดคล้องกับความรุนแรงของโรคตามการวินิจฉัยของแพทย์ จึงเกิดความไม่สะดวกหากต้องมีการปรับ
ระดับความสูงของเครื่องส่องไฟทุกครังเพื่อเพิ่มหรือลดความเข้มแสง อีกทังที่ตัวเครื่องส่ องไฟยังไม่มี
หน้าจอแสดงค่าความเข้มแสงเชิงสเปกตรัม บทความวิจัยฉบับนีนําเสนอชุดควบคุมเครื่องส่องไฟแบบ
อัตโนมัติสําหรับรักษาภาวะทารกตัวเหลืองโดยใช้เทคนิคการมอดูเลตเชิงความกว้างพัลส์ และการ
สร้างสมการคณิตศาสตร์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างจากเครื่องส่องไฟจนถึงตั วทารกและค่า
ความเข้มแสงเชิงสเปกตรัม นอกจากนันแล้ว ยังมีการติดตังจอแสดงผลแบบแอลซีดีเพิ่มเติม ค่าความ
เข้ ม แสงเชิ งสเปกตรั ม ของเครื่ อ งส่ อ งไฟนี ได้ จ ากมิ เตอร์วั ด ความเข้ ม แสงยี่ ห้ อ BiliBlanket Light
Meter II (S/N 40002204) ที่ผ่านการสอบเทียบและรับ รองจากสถาบันมาตรวิ ทยาแห่งชาติ (มว.)
จากผลการทดสอบพบว่าระบบควบคุมแบบอัตโนมัติที่พัฒนาขึนมีความผิดพลาดโดยเฉลี่ยประมาณ
1%


30

งานประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต ครั้งที่ 11

ID
1027

ชุดป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อเกิดอุทกภัย

ชาญชัย ชาคํา บัญชา สวัดดี และ ณัฐพงษ์ มิ่งพฤกษ์*
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์

คําสําคัญ
ชุดป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ชุดป้องกันอุทกภัย ระบบเตือนอุทกภัย
บทความนีนําเสนอชุดป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อเกิดอุทกภัย โดยใช้เซ็นเซอร์เป็นตัวตรวจจับ
ระดับนํา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความหน้าสนใจเป็นอย่างมากในการตัวตรวจจับระดับนํา อันเนื่องมาก
จากความสะดวกสบายราคาถูก มาประยุกต์ใช้กับ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเพื่อส่งข้อมูลการแจ้ง
เตือน ความชืน ซึ่งชุดป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อเกิดอุทกภัย เป็นการตรวจสอบระดับนํา เพื่อ
ควบคุมกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และให้ผู้ใช้เกิดความปลอดภัย สามารถรับรู้เหตุการณ์นําท่วมเข้าบ้านได้
ผลการดําเนินงานชุดป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อเกิดอุทกภัย มีป ระสิทธิภาพการเตือนและตัด
กระแสไฟฟ้า โดยทําการทดลองใช้งานจริงได้ผล 100 เปอร์เซ็นต์
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ก า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ อุ ป ก ร ณ์ เป ล่ ง แ ส ง แ บ บ เม ท ริ ก ซ์ ช นิ ด ส า ร อิ น ท รี ย์
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Al โดยใช้วิธีการเคลือบแบบจุ่ม

ไพโรจน์ ใจเดี่ยว* และ ชํานาญ พร้อมจันทึก
สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คําสําคัญ

อุปกรณ์เปล่งแสงชนิดสารอินทรีย์ ฟิล์มบาง เครื่องเคลือบฟิล์มบางแบบจุ่ม
เครื่องเคลือบฟิล์มบางแบบหมุนปั่น
การวิจัยครังนีได้ประดิษฐ์อุปกรณ์เปล่งแสงแบบเมทริกซ์ชนิดสารอินทรีย์ โดยใช้วิธีการเคลือบแบบจุ่ม
ของฟิ ล์ ม บาง poly [2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1, 4-phenylenevinylene] (MEH-PPV)
ความเข้มข้น 1% ที่ได้สังเคราะห์ขึน โดยการเคลือบฟิล์มบาง MEH-PPV ด้วยการเคลือบแบบจุ่มบน
กระจกสไลด์ที่เคลือบด้วยออกไซด์ของอินเดียมและดีบุก (ITO) เตรียมชันของ ITO โดยการกัดลาย 4
แถวขนาด 2×25 มม2 แช่ในสารละลายกรดไนตริก 30% และกรดซัล ฟิ วริก 70% ที่ อุณ หภูมิ 60
องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10-15 วินาที จะได้ลายคมชัด ชันฟิล์ม PEDOT:PSS ถูกเคลือบด้วยการหมุน
ปั่นบนพืนผิวกระจกเคลือบ ITO ที่ความเร็ว 2,000 รอบต่อนาที แล้วสร้างชันฟิล์ม MEH-PPV ด้วย
วิธีการเคลือบแบบจุ่มบน ITO/PEDOTที่ความเร็ว 20 รอบต่อนาที ได้ศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของฟิล์ม
MEH-PPV โดยสร้างขัวโลหะอะลูมิเนี ยมขนาด 1×25 มม2 จํานวน 4 แถว เคลือบด้านบนโดยการ
ระเหยเป็นไอด้วยความร้อนภายใต้สุญญากาศที่ความดันต่ํา 10-5 ทอร์ และได้แสดงความสัมพันธ์ของ
กระแสและแรงดันไฟฟ้าเป็นเส้นโค้งแบบเอ็กซ์โพเนนเซียนที่ไม่สมมาตร เมื่อกลับขัวการให้แรงดัน
ไบแอส สิ่งประดิษฐ์สามารถเปล่งแสงสีเหลืองแกมส้มสามารถสังเกตได้ว่าอยู่ในช่วงความยาวคลื่น 537
นาโนเมตรในการวั ด ความเข้ ม แสงได้ เมื่ อ แรงดั น ไฟฟ้ า อยู่ ใ นช่ ว ง 2.0-2.5 โวลท์ และเมื่ อ เพิ่ ม
แรงดันไฟฟ้าประมาณ 5-6 V พิกเซลรอบข้างจะเปล่งแสงสีเหลืองแกมส้ม เนื่องจากมีการนําไฟฟ้าที่
มากภายใต้สนามไฟฟ้าสูง ผลการวิจัยนี สามารถนําไปพัฒนาเป็นจอแสดงผลหรือหลอดไฟ oled แบบ
บางในอนาคต
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ช่องสัญญาณผกผันชนิดเรกูลาร์ไรซ์อย่างง่ายสําหรับระบบมัลติยูสเซอร์ไมโม

วรวุฒิ ฉิมพัด สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร* และ สัมพันธ์ พรหมพิชัย
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คําสําคัญ
ช่องสัญญาณผกผัน ระบบมัลติยสู เซอร์ไมโม
บทความนีนําเสนอช่องสัญญาณผกผันชนิดเรกูลาร์ไรซ์อย่างง่ายด้วยวิธีค่าเฉลี่ยกําลังสองน้อยที่สุด
สําหรับระบบมัลติยูสเซอร์ไมโม โดยมีจุดประสงค์ที่จะใช้ช่องสัญญาณผกผันเพื่อช่วยลดผลที่ เกิดจาก
สัญญาณรบกวนที่เพิ่มเข้ามาในช่องสัญญาณและช่วยให้อัตราบิตผิดพลาดลดน้อยลง โดยขณะทําการ
ส่งผ่านข้อมูลระหว่างทางอาจมีการรบกวนสัญญาณ ทําให้ข้อมูลผิดพลาดไปจากข้อมูลจริงที่ได้ส่งไป
เพื่อให้ฝั่ งรับ ได้รับ ข้อมูลที่ถูกต้องและเพื่อที่จะป้ องกัน การถูกรบกวนจากสั ญญาณรบกวน ผลการ
จําลองการทํ างาน พบว่า ค่าที่ได้จ ากการใช้ช่อ งสั ญ ญาณผกผั น ชนิ ดเรกูล าร์ไรซ์อย่างง่ ายด้ว ยวิธี
ค่าเฉลี่ยกําลังสองน้อยที่สุด จะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ช่องสัญญาณผกผัน
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การกํ า หนดมุ ม ควบคุ ม เอสอาร์ จี ที่ ค วามเร็ ว ต่ํ า กว่ า พิ กั ด โดยใช้ โ ครงข่ า ย
ประสาทเทียม

พิริยะ สาราเอก* และ ไพโรจน์ ทองประศรี
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คําสําคัญ
เอสอาร์จี โครงข่ายประสาทเทียม ความเร็วต่ํากว่าพิกัด
บทความนีนําเสนอวิธีการกําหนดมุมควบคุมเอสอาร์จีโดยใช้โ ครงข่ายประสาทเทียม เมื่อเอสอาร์จี
ทํางานที่ความเร็วต่ํากว่าพิกัด ชุดทดลองเครื่องกําเนิดไฟฟ้าชนิดเอสอาร์จี 4 เฟส 8 ขัวสเตเตอร์ 6 ขัว
โรเตอร์ ควบคุมด้ว ยตัว ประมวลสั ญ ญาณดิจิ ทัล TMS320F28335 ทํ างานในโหมดควบคุมกระแส
แบบชอปปิ้งถูกสร้างขึน ชุดทดลองถูกใช้เพื่อเก็บข้อมู ลกําลังไฟฟ้าด้านออกและมุมควบคุมที่ความเร็ว
ต่ําโดยควบคุมให้แรงดันดีซีบัสคงที่ ชุดข้อมูลที่ได้จากการทดลองถูกนําไปสร้างแบบจําลองโครงข่าย
ประสาทเทียมซึ่งมีโครงสร้างแบบฟีดฟอร์เวิร์ดและการเรียนรู้แบบแพร่ย้อนกลับโดยใช้จํานวนนิวรอล
ในชันซ่อน 5 ตัว และชันผลิต 2 ตัว สําหรับกําหนดมุมควบคุมเอสอาร์จี
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โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสําหรับการวิเคราะห์ลักษณะนิสัยจากภาพโครงหน้า
และเทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้า

สิริกร ลิ้มวงศ์พัชรกุล อาริษา สุขสมใจภักดิ์* และ นนท์ฤทธิ์ ศรีนวกุล
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

คําสําคัญ

โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ โหวงเฮ้ง เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้า ภาษา Ruby บน
Rails API Skybiometry
โปรแกรมประยุกต์บ นเว็บ สําหรับการวิเคราะห์ลั กษณะนิสัยจากภาพโครงหน้าและเทคโนโลยีการ
ตรวจจับใบหน้าถูกพัฒนาขึนสําหรับบุคคลหรือองค์กรที่มีความต้องการสรรหาบุคลากรในการทํางาน
มีตัวช่วยในการนําข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากโปรแกรมอัตโนมัติไปใช้ป ระกอบการตัดสินใจในการรับ
บุคลากร โดยโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึนนีประยุกต์ใช้ไลบรารี่ Skybiometry เพื่อตรวจจับใบหน้า
เบืองต้นที่มีแม่นยํา จากนันเทคนิคการหาประเภทของโครงหน้าจะถูกพิจารณาจากการเปรียบเทียบ
มุมของความชันระหว่างจุดสําคัญบนโครงหน้า และอัตราส่วนของใบหน้า โดยโปรแกรมถูกพัฒนาขึน
บนระบบ Ruby-Rails ที่มีโมเดลการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ และรวมเข้ากับการที่สามารถแสดงผล
แบบ Responsive และออนไลน์บน Heroku cloud แม้ว่าการตรวจจับประเภทโครงหน้าของมนุษย์
นันจะมีความซับซ้อน เนื่องจากแต่ละประเภทเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน การทดสอบกับรูปภาพหน้าตรง
จํานวน 150 รูป ความแม่นยําของโปรแกรมสูงถึงเกือบ 70% โดยคํานวณในเวลาที่รวดเร็วและเข้าถึง
ได้ง่าย
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การปรับปรุงความคมชัดภาพอัลตร้าซาวด์ โดยการรวมฮาร์มอนิกซับอัลตร้า และ เทคนิคการกรองไม่เป็นเชิงเส้น

จินดา สามัคคี
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คําสําคัญ
ความคมชัดเชิงเปรียบต่าง ภาพอัลตร้าซาวด์ ตัวกรองไมเป็น เชิงเส้น
สิ่งหนึ่งที่สําคัญใน การปรับปรุงคุณภาพของภาพอัลตร้าซาวด์ แบบใช้สารเพิ่ มความคมชัด คือการใช้
องค์ประกอบความถี่และเทคนิคตัว กรองสําหรับแยกความถี่ ออกจากสัญญาณสะท้อนของเนื อเยื่อ
เพื่อสร้างเป็นภาพ ความถี่ฮาร์มอนิกซับและอัลตร้าเป็นภาพอีกหนึ่งทางเลือกที่ สามารถช่วยเพิ่มความ
คมชัดภาพระดับสูงและการจัดปัญหาการใช้ภาพฮาร์มอนิกที่สองได้ การแยกสัญญาณอัลตร้าซาวด์
ฮาร์ ม อนิ กซับ และอัล ตร้ าด้วยแบบจําลองไม่ เป็น เชิงเส้ น โวลเทอราหนึ่งอิน พุ ท -หนึ่ งเอาท์พุ ทนั นมี
ข้อจํากัดที่ไม่สามารถทําได้ บทความนีนําเสนอวิธีการเพิ่ ม ความคมชัด ภาพอัลตร้าซาวด์โดยการใช้
ฮาร์มอนิ กซับ และอัล ตร้ าและวิธีการใช้ตัว กรองโวลเทอราเพื่ อให้ ส ามารถแยกฮาร์มอนิกซับ และ
อัล ตร้าได้ ผลการ ทดสอบจําลองแบบตัวกรองที่ได้ออกแบบสามารถที่จ ะแยกฮาร์มอนิ กซับ และ
อัลตร้าได้ ซึ่งวิธีนีจะแสดงให้เ ห็นถึงศักยภาพในการเพิ่ มความคมชัด ในภาพฮาร์มอนิกซับและอัลตร้า
สําหรับการวินิจฉัยโรคด้วยภาพอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์
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ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะสําหรับผู้สูงอายุด้วยคําสั่งเสียง

จารุณี ดวงสุวรรณ* ศิริรัตน์ วณิชโยบล เพ็ญนภา สุภาวไตร และ ภูวเรศ จันทร์ด้วง
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คําสําคัญ
บ้านอัจฉริยะ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ผู้สูงอายุ
งานวิจัยนีนําเสนอต้นแบบระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะเพื่อ ผู้สูง อายุโดยสั่งการผ่านภาษาธรรมชาติ
ซึ่งออกแบบให้อยู่ในรูปของเอเจนต์ ที่เป็นตัวแทนผู้สูงอายุในบทบาทต่างๆ 4 ชนิดได้แก่เอเจนต์ผู้รับ
การดูแลเอเจนต์ผู้ให้การดูแล เอเจนต์ผู้บริหารระบบ และเอเจนต์ผู้ ตรวจสอบสภาพแวดล้อม เอเจนต์
แต่ล ะชนิ ดถูกพั ฒ นาในรูป ของ mobile application บนระบบปฏิบั ติการแอนดรอยด์เพื่ออํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ การพัฒนาเอเจนต์ผู้รับการดูแลทําหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของผู้สูงอายุ
ซึ่งรับ ผิ ดชอบในการจั ดการข้อมูลส่ วนตัวของผู้สู งอายุ เอเจนต์ผู้ ให้ การดูแลทําหน้ าที่ เสมือนเป็ น
ตัวแทนของผู้ดูแล ผู้สูงอายุโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการแจ้งเตือนกิจกรรมหลักๆที่ผู้สูงอายุต้องทําในแต่ละ
วัน เช่นการแจ้งเตือนเมื่ อถึงเวลากินอาหารกินยาหรื อไปพบแพทย์ เป็นต้น เอเจนต์ผู้บริหารระบบ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ ข้อมูลของระบบ ได้แก่ข้อมูลการนัดหมาย ข้อมูลยา และข้อมูลเพื่อการ
โทรฉุกเฉิน และทําหน้าที่ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยให้อยู่ ในสภาวะที่ส ะดวกสบาย
เอเจนต์ทัง 4 ชนิดสามารถทํางานร่วมกันเพื่อทํา ให้ระบบสามารถให้ผู้สูงอายุ ใช้งานและเพิ่มความ
สะดวกในการดําเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวันได้
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การประยุกต์ขั้นตอนวิธีการผสมเกสรดอกไม้เพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการ
ขนส่งแบบหลายยานพาหนะ

สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี* และ เดชา พวงดาวเรือง
ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ

คําสําคัญ

ขันตอนวิธีการผสมเกสรดอกไม้ ปัญหาการจัดเส้นทางการ ขนส่งแบบหลาย
ยานพาหนะ การหาค่าเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไข
ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง (vehicles routing problem: VRP) ที่เป็นปัญหาจริงส่วนใหญ่จะ
เป็นปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบหลายยานพาหนะ (multiple vehicle routing problem:
MVRP) ซึ่งมีความซับซ้อนกว่าปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบยานพาหนะเดียวปัญหา MVRP
สามารถพิจารณาเป็น ปัญ หาการหาค่าเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไข บทความนีนํา เสนอการประยุกต์
ขั นตอนวิ ธี ก ารผสมเกสรดอกไม้ (flower pollination algorithm: FPA) เพื่ อ แก้ ปั ญ หา MVRP
มาตรฐานจํ า นวน 5 ปั ญ หา ผลการทดสอบได้ รั บ การเปรี ย บเที ย บกั บ ขั นตอนวิ ธี เชิ งพั น ธุ ก รรม
(genetic algorithm: GA) แ ล ะ ก าร ห าค่ า เห ม า ะ ที่ สุ ด แ บ บ ฝู งอ นุ ภ า ค (particle swarm
optimization: PSO) จากผลการทดสอบพบว่า FPA สามารถค้นหาคําตอบสําหรับปัญหา MVRP ทุก
ปัญหาได้ดีกว่า GA และ PSO อย่างมีนัยสําคัญ
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การพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านสาหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา โดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3

คุณานนต์ สมคํา* ชนกันต์ ใจเย็น ธรรมนูญ หวานชะเอม ระพีพันธ์ แก้วอ่อน ชัยวุฒ ชูรักษ์ และ
พรชัย เปลี่ยมทรัพย์
สาขาวิชาวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คําสําคัญ
โครงการนีจัดทํา เพื่อพัฒนาศักยภาพสําหรับนักเรียนผู้มีปัญหา เรื่องการบกพร่องทางการมองเห็นโดย
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 เพื่อทดแทนหนังสือทั่วไปและสื่อการเรียนรู้อื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม
กับนักเรียนที่บกพร่องทางการมองเห็นโดยในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 มีการอํานวยความ
สะดวกสําหรับนักเรียนที่บกพร่อง ทางการมองเห็น ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของเสียงมีการ
รองรับการใช้งาน Reading Screen และสามารถบันทึกเสียงได้ ส่วนของการจัดเก็บมีความสะดวก
เนื่องจากเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถพกพา ได้ง่ายโดยไม่ต้องพกหนังสือหลายเล่ม สุดท้ายคือส่วน
ของฟังก์ชันการใช้ งานมีปุ่มกดเพือ่ สร้างความเข้าใจให้มากขึน.
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เครื่องจําแนกสีโดยเทคนิคโมเดลสี HSI

วิทยา ศรีกุล* ธรรมกร ครองไตรภพ สุภัทรา เกิดเมฆ และ จิรนันท์ อวิชาวนา
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

คําสําคัญ
อาดุยโน่ ระบบสีเอชเอสไอ การจําแนกสี
บทความนี กล่ าวถึงการตรวจจับ สี วัตถุ ซึ่งหลั กการนี สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้
หลากหลาย อย่างเช่นในกระบวนการผลิต การคัดแยกบรรจุภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่นการใช้
รหัสสีของผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นมาตรการควบคุมคุณภาพ ดัง นันผู้วิจัยได้สร้างเครื่องจําแนกสี โดยใช้
แอลดีอาร์ (LDR) และ โฟโต้ทรานซิส เตอร์ (Phototransistor) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับสี ส่วนแอลอีดีสี
แดง นําเงิน เขียว เป็นแหล่งกําเนิดแสง เราออกแบบการทดลองเทียบผลการตอบสนองต่อแอลดีอาร์
และ โฟโตทรานซิสเตอร์ ที่มีผลต่อแสงสะท้อนจากวัตถุ โดยพิจารณาผลลัพธ์ของเซ็นเซอร์และนํา
ข้อมูลเพื่อประมวลผลโดยไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน แสดงคําตอบแสดงผลผ่านจอแอลซีดี เครื่อง
จําแนกสีนีสามารถจําแนกสีได้ 12 สี โดยการใช้ระบบสีแบบเอชเอสไอ (HSI) มาวิเคราะห์และจําแนก
สี จากผลการทดลองเครื่องจําแนกสีมีความแม่นยําในการจําแนกสีร้อยละ 99.16
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การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากํา ลังเอซีเป็นดีซีที่มีโหลดเป็นวงจร
แปลงผันแบบบัคก์ที่มีการควบคุม

จุฑาทิพย์ กล้าสงคราม1* กองพัน อารีรักษ์1 และ เทพพนม โสภาเพิ่ม2
1

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คําสําคัญ

โหลดกลังไฟฟ้าคงตัว วงจรแปลงผันกําลังแบบบัคก์ เกณฑ์เสถียรภาพของมิด
เดิลบรุค
บทความนีได้นําเสนอการวิเคราะห์ เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากํา ลังเอซีเป็นดีซีที่มีโหลดเป็นวงจร
แปลงผันแบบบัคก์ที่มีการควบคุม ซึ่งโหลดในลักษณะนีจะมีพฤติกรรมเปรียบเสมือนโหลดกําลังไฟฟ้า
คงตัว โดยการวิเคราะห์ เสถียรภาพจะเริ่มจากการหาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบแล้วนํา
แบบจําลองทาง คณิตศาสตร์ที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์เสถี ยรภาพต่อไป ซึ่งในบทความนีได้นําเสนอ
การวิเคราะห์เสถียรภาพไว้ 2 วิธี คือ การวิเคราะห์ เสถียรภาพโดยอาศัยทฤษฎีบทค่าเจาะจง และ
เกณฑ์เสถียรภาพของมิดเดิลบรุค
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แบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร์ ข องระบบไฟฟ้ า กํ า ลั ง เอซี เ ป็ น ดี ซี ที่ มี โ หลด
กําลังไฟฟ้าคงตัว สําหรับการบรรเทําการขาดเสถียรภาพโดยใช้ลูปป้อนไปหน้า

รัฐพล โพธิ์สงั ข์1* กองพัน อารีรักษ์1 และ เทพพนม โสภาเพิ่ม2
1

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คําสําคัญ

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ การบรรเทําการขาดเสถียรภาพ ลูปป้อนไปหน้า
วิธีดีคิว วิธีค่าเฉลี่ยปริภูมิสถานะทั่วไป
ในบทความนีได้นําเสนอแบบจําลองทางคณิตศาสตร์สํา หรับระบบที่มีการบรรเทาการขาดเสถียรภาพ
โดยใช้ลูปป้อนไปหน้า ซึ่งโดยทั่วไปการหาแบบจําลองของระบบดังกล่าวจะเป็นแบบจําลองที่ ขึนกับ
เวลาอันเนื่องมาจากอุปกรณ์สวิตช์ และเมื่อนําแบบจําลองไปใช้ในการวิเคราะห์เสถียรภาพจะทําให้มี
ความซั บ ซ้ อ นยุ่ งยาก ดั งนั นในบทความนี จะนํ า เสนอการหาแบบจํ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ที่ เป็ น
แบบจําลองไม่ขึนกับเวลา โดยใช้วิธีร่วมกันระหว่างวิธีดีคิวและวิธีค่าเฉลี่ยปริภูมิสถานะทั่วไป ซึ่งจะทํา
ให้ ง่ายต่ อ การวิเคราะห์ เสถี ย รภาพ การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของแบบจํ า ลองจะอาศั ย ผลการ
เปรี ยบเทียบด้ วยการจํ า ลองสถานการณ์ บ นโปรแกรม MATLAB ซึ่ งแสดงให้ เห็ นว่าแบบจํา ลองให้
ผลตอบสนองถูกต้องทังในสภาวะชั่วครู่และสภาวะอยู่ตัว
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โรงเรือนเลี้ยงไก่ต้นแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ

ธีรศาสตร์ คณาศรี1* สันติ นรากุลนันท์1 ประสิทธิ์ มงคลเกษตร1 และ อลงกต หนองขุ่นสาร2
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คําสําคัญ
อุณหภูมิและความชืน จุดคุ้มทุน บอร์ด Arduino
การวิจัยนีพัฒนาโรงเรือนเลียงไก่ต้นแบบมีระบบควบคุมอุณหภูมิ และความชืนอัตโนมัติใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ วัตถุป ระสงค์มีดังนี เพื่อออกแบบ และสร้าง ต้นแบบโรงเรือนควบคุม
อุณหภูมิอัตโนมัติ ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ด Arduino ผ่านเครือข่ายแอพพลิเคชั่น มี
มอเตอร์ 12 VDC ขั บ เคลื่ อ นพั ด ลมระบายอากาศขนาดใบพั ด 12 นิ ว จํ า นวน 2 ตั ว โรงเรื อ นมี
โครงสร้างขนาด กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 2 x 1 x 1 เมตร ใช้หลักการของพัดลมจะดูดอากาศร้อน
ออกจากโรงเรือนทํางานร่วมกับเซ็ นเซอร์ตรวจสอบระบบควบคุมอุณหภูมิ สั่งให้พัดลมระบายอากาศ
ร้อนออก จากนั นดูดอากาศที่ผ่านการลดอุณ หภูมิด้วยนําเย็นในแผ่นรังผึง ให้ อากาศผ่านเข้ามาใน
โรงเรือนแทนที่อากาศที่ดูดออกไป
การทดสอบใช้ลูกไก่เนืออายุ 15 วัน จํานวน 25 ตัว จําลองเลียงในโรงเรือนต้นแบบระยะเวลา 35 วัน
เปรียบเทียบผลการศึกษา ความชืน อุณหภูมิสภาพแวดล้อม และนําหนักไก่เนือกับวิธีเลียงแบบเปิด
ธรรมชาติ ผลการทดสอบพบว่า การเลียงไก่เนือต่อเนื่องระยะเวลา 12 ชั่วโมงต่อวัน โรงเรือนต้นแบบ
ใช้พ ลั งงานไปทังหมด 432 วัตต์ ซึ่งการเลี ยงไก่ในโรงเรือนอัต ราการรอดเท่ ากับ 100 เปอร์เซ็น ต์
เนื่องจากสามารถลดอุณหภูมิได้เท่ากับ 6 องศาเซลเซียส และ การควบคุมอัตโนมัติได้ความชืนเท่ากับ
60-70 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลต่อการเจริญ เติบ โตไก่มีอัตราการแลกเปลี่ ยนเนือสูงกว่าวิธีเลียงแบบเปิด
ธรรมชาติ
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เครื่องตัดสายรัดพลาสติกกึ่งอัตโนมัติสําหรับงานสานไม้กวาดทางมะพร้าวของ
ชุมชนวัดสะพานอิฐ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

ชัชชัย เขียวบุตร ลักษณ์วุฒิ เปล่งศรีรัตน์ และ วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล*
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คําสําคัญ
เครือ่ งตัดสาย สายรัดพลาสติก PIC16F877A
บทความนีนําเสนอวิธีการออกแบบและสร้างเครื่องตัดสายรัดพลาสติกกึ่งอัตโนมัติสําหรับงานสานไม้
กวาดทางมะพร้าวของมชนที่ขึนชื่อของชุมชนวัดสะพานอิฐ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยทําการ
เขียนโปรแกรมควบคุมระบบลงบนตัวประมวลผล PIC16F877A เพื่อทําให้เครื่องตัดสายรัดพลาสติ ก
สามารถตัด สายที่ ความยาว 915 มิล ลิ เมตรได้ในจํานวน 34 เส้ น สํ าหรับ ทํ าไม้ กวาด 100 อัน และ
จํานวน 68 เส้นสําหรับทําไม้กวาด 200 อัน ผลการทดลองเครื่องตัดสายรัดพลาสติกสามารถตัดสาย
รัดพลาสติกที่ความยาว 914.27 มิลลิเมตรได้ภายในเวลาเฉลี่ย 2.10 วินาทีต่อ 1 เส้น ซึ่งไวกว่าการตัด
แบบเดิม 65.22% สําหรับการตัดสายรัดพลาสติกจํานวน 34 เส้น และใช้เวลาไวกว่าการตัดแบบเดิม
453.78% สําหรับการตัดสายรัดพลาสติกจํานวน 68 เส้น
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เครื่องต้นแบบปลูกผักอัตโนมัติ

ยงยุธ สุจิโต ปิยะพร มูลทองชุน และ สุวิพล มหศักดิสกุล*
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั

คําสําคัญ

เครื่องต้นแบบปลูกผักอัตโนมัติ ออร์แกนิค แอโรโพนิกส์
หลอดไฟสําหรับปลูกผัก โหนดเอ็มซียู
บทความนีนําเสนอเครื่องต้นแบบปลูกผักอัตโนมัตซิ ึ่งเป็นการปลูกผักสลดักรีนโอ๊คและเรดโอ๊คในระบบ
ปิดทังแบบออร์แกนิค และแอโรโพนิกส์ เพื่อหาตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการปลูก ผัก ได้แก่ การให้แสง
การให้ปุ๋ย และการให้นํา เพื่อทําให้มีผลผลิตคุณภาพสม่ําเสมอและปลอดสารพิษ โดยมีการออกแบบ
3 ส่ ว นคือ 1. ชุดกล่ องปลู กผั ก 2. ระบบ ควบคุมการทํ างานด้ว ยไมโครคอนโทรลเลอร์ ทํ า หน้าที่
ควบคุมการให้นํา ปุย๋ และให้แสงเลียนแบบแสงอาทิตย์
ผลการทดสอบการทํางานพบว่า เครื่องต้นแบบปลูกผักอัตโนมัติ แบบออร์แกนิค สามารถปลูกผักสลัด
ได้ ผลผลิตที่มีขนาดและคุณภาพเทียบเท่ากับการปลูกบนดินทั่วไป แต่มี คุณภาพที่ดีกว่าในด้านของ
ความกรอบ ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว ได้ตัวแปรที่เหมาะสมสําหรับในการปลูกดังนี 1) ให้แสงไฟสีม่วงเป็น
เวลา 22 ชั่วโมง 2) ปุ๋ยที่เหมาะสมเป็นปุ๋ย 3 ชนิดคือ ยูเรียนําจุลินทรีย์หน่อกล้วย จุลินทรีย์สังเคราะห์
แสง โดยปุ๋ยจะผสมกับนําที่ใช้รดวันละ 4 เวลา ครังละ 10 นาที 3) ดินที่ใช้ปลูกดินบ้านฟาร์มสุข ส่วน
การปลูกผักอัตโนมัติแบบแอโร โพนิกส์ สามารถปลูกผักได้ผลผลิตขนาดและคุณภาพเทียบเท่ากับการ
ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ แต่ใช้ปริมาณนําน้อยกว่า ได้ตัวแปรที่เหมาะสม สํา หรับในการปลูกดังนี 1)
ให้แสงไฟสีม่วงเป็นเวลา 22 ชั่วโมง 2) ปุ๋ยที่ ใช้เป็นสารละลาย เอบี ผสมในนําฉีดพ่นสารละลาย ทุกๆ
3 นาที 3) ควบคุมความชืนภายในถังเพาะให้มีค่าระหว่าง 60 - 70 เปอร์เซ็นต์ โดย ผักที่ปลูกได้ทัง
สองแบบ ไม่มีสารเคมีตกค้ าง ไม่มีแมลงรบกวน และปลูก ได้ ทุกฤดูกาล เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูก
ทั่วไปในปัจจุบัน
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โปรแกรมทดสอบอุณหภูมิและความชื้นในดินสําหรับโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อใช้
ปลูกผักออร์แกนิค

จิรศักดิ์ วงษ์บงกชไพศาล* รัตนาพร อังคณารุ่งรัตน์ อรณิชา แซ่ตั้ง ระพีพันธ์ แก้วอ่อน
ชัยวุฒ ชูรักษ์ พรชัย เปลี่ยมทรัพย์ และ กิตติธัช พาพลเพ็ญ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คําสําคัญ
บทความนีนําเสนอโปรแกรมทดสอบอุณหภูมิและความชืนในดินสําหรับโรงเรือนอัจฉริยะ แบบการใช้
สเปรย์ละอองนํา และการรดนําแบบอัตโนมัติ Arduino รับสัญญาณอนาล็อกจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
และความชืนในดินและทําการประมวลผลแสดงค่าอุณหภูมิและความชืนในดินที่วัดได้บนจอ LCD ที่
หน้าตู้ควบคุม ระบบควบคุมที่ออกแบบสามารถทํางานได้ทังแบบการควบคุมด้วยมือและแบบอัตโนมัติ
ผลการทดสอบจากโรงเรือนที่ชุมชนมูล นิ ธิพลตรีจําลอง ศรีเมือง จังหวัดกาญจนบุ รี พบว่า ระบบ
ควบคุมอุณหภูมิสามารถรักษาอุณหภูมิภายในโรงเรือนไม่เกิน 30 องศาเซลเซียสได้ ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่
เหมาะสมสําหรับการปลูกผักออร์แกนิค และระบบรดนําอัตโนมัติสามารถทํางานได้ตรงตามเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ได้ ประโยชน์ของระบบควบคุมอัตโนมัติเช่น ประหยัดเวลา ใช้กําลังคนน้อยลง ระยะเวลาใน
การทํางานของระบบจะขึนอยู่กับสภาพอากาศ ณ ขณะนัน โครงงานนีสามารถนําไปใช้ควบคุมการ
ทํางานของโรงเรือนเพาะปลูกได้เป็นอย่างดี.
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แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากําลั งเอซีเป็นดีซีที่เชื่อมต่อโหลด
กําลังไฟฟ้าคงตัวที่มีการบรรเทําการขาดเสถียรภาพด้วยวิธีอาร์วีซี

กษมา รุ่งรัตน์ธวชัชัย1* กองพัน อารีรักษ์1 และ เทพพนม โสภาเพิ่ม2
1

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คําสําคัญ

การบรรเทําการขาดเสถียรภาพ โหลดกําลังไฟฟ้าคงตัว วงจรแปลงผันกําลังที่มี
การควบคุม.
บทความนีนําเสนอแบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบบริดจ์ที่มีโหลด
เป็ น วงจรแปลงผั น กําลั งแบบบั คก์ที่ มีก ารบรรเทํ าการขาดเสถีย รภาพด้ว ยวิธีอาร์ วีซี (Reference
Voltage-Based Active Compensator : RVC) ซึ่ งโดยทั่ ว ไปจะเป็ น แบบจํ าลองที่ ขึ นอยู่ กั บ เวลา
เนื่ องจากการสวิตช์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลั งในระบบซึ่งสามารถพิสู จน์ ห าแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีดีคิว (DQ) และวิธีค่าเฉลี่ยปริภูมิสถานะแบบทั่วไป (generalized state space
averaging : GSSA) เพื่อให้ได้แบบจําลองทาง คณิตศาสตร์ของระบบที่ไม่ขึนอยู่กับเวลาสําหรับการ
วิเคราะห์เสถียรภาพของระบบต่อไปการตรวจสอบความถูกต้ องของแบบจําลองทาง คณิตศาสตร์ทํา
ได้ โดยทํ าการเปรี ยบเที ย บผลการจํ าลองสถานการณ์ ของแบบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ นํ าเสนอ
เป รี ย บ เที ย บ กั บ ผล ก ารจํ า ลอ ง ส ถาน ก ารณ์ ขอ งชุ ดบ ล็ อ ก ไฟ ฟ้ ากํ า ลั งด้ วย โป รแ ก รม
MATLAB/Simulink พบว่าผลการตอบสนองของแบบจําลองทางคณิตศาสตร์มีความสอดคล้ องกันทัง
ในสภาวะชั่วครู่ และในสภาวะอยู่ตัว
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ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง นิติกรรม ประกอบการเรียน
รายวิ ช ากฎหมายธุ ร กิ จ ของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 สาขาวิ ช าการบั ญ ชี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เบญจพร บุญสยมภู
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สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คําสําคัญ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นิติกรรม
การวิจั ย นีมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อสร้างบทเรีย นคอมพิ วเตอร์ช่ว ยสอน ซึ่งเป็ น การวิจัยด้านการพั ฒ นา
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน โดยเนือหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี เกี่ยวข้องกับเรื่อง
นิติกรรม ของวิชากฎหมายธุรกิจ รหัสวิชา บธ3000204 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจั ดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึน
โดยอาศัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่ลงทะเบียนเรียน
วิชากฎหมายธุรกิจจํานวน 127 คน ผลการวิจัยของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยได้คะแนนสอบ
หลังเรียนมากกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 64.15/89.25
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หุ่นยนต์คัดแยกขนาดไข่

กรณิการ์ มูลโพธิ์
สาขาวิชาวิศวกรรเมคคาทรอนิกส์ สถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร

คําสําคัญ
หุ่นยนต์ หุ่นยนต์คาร์ทิเชียน เครื่องคัดแยกขนาดไข่ คัดไข่ไก่
บทความนีได้พัฒ นาการคัดแยกขนาดไข่ไก่ โดยใช้หุ่ นยนต์ที่มีหลักการการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงมา
แนวแกน 3 แกน ในการหยิบจับไข่ไก่แทนมนุษย์ และได้พัฒนาการคัดแยกขนาดไข่ไก่แบบเก่าที่เป็น
การชั่งนําหนักโดยใช้เทคนิคสมดุลแรงหรือคานกระดก เป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชื่ อว่าโหลด
เซลล์ในการชั่งนําหนั กแทน เพื่อเพิ่มความแม่น ยําในการคัดแยกขนาด ซึ่งจากผลการทดสอบการ
ทํางานจริงพบว่า หุ่นยนต์คัดแยกขนาดไข่ไก่นี สามารถคัดแยกไข่ไก่ได้ไม่ต่ํากว่า 4,700 ฟองต่อวัน
และมีประสิทธิภาพในการคัดแยกไข่ไก่ได้จริงโดยมีค่าความผิดพลาดในการคัดแยก 2% และแสดงผล
การคัดแยกออกทางหน้าจอแอลซีดี
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การตรวจวัดและประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนํา 3 เฟส ที่สภาวะ
การทํางานจริง:โครงการวิจัยสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี

สมิต ชัยศักดิ์เลิศ เอกชัย ดีศิริ* และ ชัยรัตน์ วิสุทธิรัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คําสําคัญ
ประสิทธิภาพ มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ปั้มสูบนํา
บทความนี เป็ นตรวจวัดและประเมินหาประสิ ทธิภ าพของมอเตอร์เหนี่ยวนํ า 3 เฟส ที่ สภาวะการ
ทํางานจริง โดยการตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และกําลังไฟฟ้ าของมอเตอร์ที่สภาวะการ
ทํางานงานจริงในแต่ละรูปแบบการใช้งาน ผลการทดสอบมอเตอร์จะมีค่าประสิทธิภาพลดลงประมาณ
1%-2.9% สาเหตุ เกิดจากการขับโหลดที่ต่ํา กว่าค่าพิกัดหรือการชํารุดภายในตัวของมอเตอร์เพีย ง
เล็กน้อย แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของมอเตอร์มากนัก จากการประเมินหาประสิทธิภาพ
ของมอเตอร์นันถือว่ามอเตอร์ยังคงมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีอยู่
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ระบบการพิสูจน์ตัวตนและบัน ทึกการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ใบหน้า

วชิรนันท์ ปุ้ม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

คําสําคัญ

ระบบควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สมองกลแบบฝังตัว
การวิเคราะห์ใบหน้า การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทความวิ จั ย นี นํ า เสนอผลการศึ ก ษาระบบความปลอดภั ย ขั นสู งเพื่ อ ควบคุ ม การเข้ า ออกศู น ย์
คอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีการตรวจจับและวิเคราะห์รูปแบบของใบหน้ามนุษย์โดยใช้อุปกรณ์สมองกลแบบ
ฝังตัวที่สามารถหาซือได้ง่ายและราคาถูกในท้องตลาดปัจจุบันมาพัฒนาและทําการทดสอบเสมือนจริง
ทั งในห้ อ งทดลอง และในพื นที่ ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ที ม วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาทดลองและออกแบบทั งด้ า น
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ค วบคู่กันไปจนได้ชินงานทดลองต้นแบบที่น่าพอใจซึ่งสามารถนํามาแก้ไข
ปัญหาวิจัยที่ตังไว้ได้เกือบทังหมด เช่น ปัญหาด้านงบประมาณจัดซือและติดตังระบบความปลอดภัย
ขันสูงสําหรับควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถวิเคราะห์ใบหน้า อีกทังปัญหา
ระบบบันทึกและแจ้งเตือนที่โดยทั่วไปไม่สามารถเชื่อมกับฐานข้อมูลภายนอกได้ และปัญหาการแจ้ง
เตื อ นที่ ใช้ ได้ เพี ย งการส่ งข้ อ ความสั น (SMS) เป็ น ต้ น อี ก ทั งนั ก วิ จั ย ยั ง ได้ นํ า องค์ ค วามรู้ ที่ ได้ จ าก
การศึกษางานวิจัยนีรวบรวมเป็นหลักสูตรระยะสั นถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา และบุคลากรภายนอกใน
ทุกแง่มุมของการทดลอง เช่น การทดสอบภาคสนาม และการปรับใช้งานในสภาพแวดล้อมจริงอันเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาตลอดจนผู้ดูแลระบบที่สนใจสามารถนําไปสร้างระบบความปลอดภัยขันสูงเพื่อ
ควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีการตรวจจับใบหน้าได้ตังแต่ขันตอนออกแบบ การเลือก
อุปกรณ์ และเพื่อนําองค์ความรู้อื่นจากงานวิจัยนีไปปรับใช้ในองค์กรได้ต่อไป
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การวัดและการถอดแบบค่าเก็บประจุเชื่อมต่อของสายสัญญาณในวงจรรวม
ขนาดใหญ่

อสิริยา นิสสัย1* รังสรรค์ เมืองเหลือ1 และ อนุชา เรืองพานิช2
1

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2
ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

คําสําคัญ
การเชื่อมต่อด้วยตัวเก็บประจุ การเชื่อมต่อภายใน
บทความนีนําเสนอการออกแบบการวัดและการถอดแบบค่า เก็บประจุเชื่อมต่อของสายสัญญาณใน
วงจรขนาดใหญ่ (VLSI) ใช้ โ ครงสร้ า งแบบ multi-fringe ของสายสั ญ ญาณชั นโลหะ 1 และ
สายสัญญาณชันโลหะ 2 โดยมีมีพืนที่เท่ากับ 2.8×104 µm2 และความยาวเส้นรอบวง 3.16×104 µm
(L = 400 µm, no. strip = 80) อัตราส่ ว นระหว่างความกว้างของสายสั ญ ญาณกับ ระยะห่ างของ
สายสั ญ ญาณ (W/LS) มีค่าเป็ น 0.9/0.6, 0.9/0.9, 0.9/1.05 และ 0.9/1.2 ตามลํ าดับ ความถี่ที่วั ด
10kHz, 100kHz, 250kHz, 500kHz, 1MHZ และ 5 MHz ผลการทดลองแสดงให้ เห็ น ว่ า ค่ า เก็ บ
ประจุเชื่อมต่อของสายสัญญาณ หน่ วยความยาว 1 หน่วย (F/µm) มีค่าเพิ่มขึนเมื่อช่องว่างระหว่าง
สายสัญญาณลดลง แบบจําลองค่าเก็บประจุเชื่อมต่อของสายสัญญาณมีค วามสําคัญอย่างมากในการ
จําลองการทํางานของวงจรขนาดใหญ่ที่ตอบสนองต่อความถี่
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โปรแกรมช่วยแปลอักษรเบรลล์สําหรับ ครู ผู้สอนที่ มีผู้เรียนเป็ น ผู้พิ การทาง
สายตา

ธนะชัย จาดจร อภิสิทธิ เที่ยงธรรม และ นนทรัฐ บํารุงเกียรติ*
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คําสําคัญ
อักษรเบรลล์ ผู้พกิ ารทางสายตา การประมวลผลภาพดิจิทัล
งานวิจัยนีนีนําเสนอโปรแกรมช่วยแปลอักษรเบรลล์สําหรับครูผู้ส อนที่มีผู้เรียนเป็นผู้พิการทางสายตา
ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อสร้างโปรแกรมสําหรับการแปลตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลขอารบิก
และตัวอักษรเบรลล์ ที่อยู่ในรูปแบบของจากภาพดิจิทัลให้ครูผู้สอนที่มีผู้เรียนเป็นผู้พิการทางสายตา
เข้าใจได้ ซึ่งผู้วิจั ยได้นําหลักการประมวลผลภาพดิจิทัลสําหรับ การแปลงภาพตัวอักษรเบรลล์เป็ น
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และแปลภาพอักษรภาษาอังกฤษเป็นอักษรเบรลล์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการ
สร้างหน้าต่างติดต่อผู้ใช้งานเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน ผลการออกแบบและสร้า งโปรแกรมนี ผลการ
ทดลอง พบว่า การแปลรูปภาพดิจิทัลตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นอักษรเบรลล์จํานวน 20 ภาพ และ
จากการแปลรูปภาพอักษรเบรลล์ให้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษจํานวน 20 ภาพ ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์
ความถูกต้องที่ได้ คือ 100% และผลการประเมินความพึงพอใจของของครูผู้สอนหรือผู้ ดูแลผู้พิการ
ทางสายตาที่ใช้งานต่อการใช้งานโปรแกรม มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยของครูผู้สอน
หรือผู้ดูแลผู้พิการทางสายตาที่ใช้งานโปรแกรมที่มีต่อการใช้งานโปรแกรมมีค่า 4.20 หรือมีความพึง
พอใจร้อยละ 84
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ระบบตรวจสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้
สาย

ชิติสรรค์ วิชิโต1* สนัน จันทร์พรม1 พุทธพงษ์ แหลมทอง1 และ ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา2
1

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
2
สาขาวิชาวิศวกรรมการทําความเย็นและการปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คําสําคัญ
การสื่อสารแบบไร้สาย เครือ่ งปรับอากาศ
บทความนีมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอการพัฒนาระบบตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องปรับอากาศ
ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทลเลอร์ NodeMCU ทํา
หน้ าที่ รับ สั ญญาณจากเซ็น เซอร์มาทําการประมวลผล และส่งสั ญญาณผ่ านเครือข่ายอิน เตอร์เน็ต
สําหรับการตรวจสอบจากระยะไกล และระบบที่พัฒนาขึนสามารถตรวจสอบการทํางานของมอเตอร์
พัดลมคอยล์เย็น อุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ และความเร็วลมของชุดคอยล์เย็น เพื่อวิเคราะห์หา
ความผิ ดปกติข องเครื่ อ งปรั บ อากาศ ผลการวิจัย พบว่า ระบบที่ พั ฒ นาขึ น ช่ ว ยลดการสิ นเปลื อ ง
พลั งงานไฟฟ้าในกรณี ที่เครื่องปรับอากาศขาดการดูแลรักษา และช่วยให้ผู้ ดูแลเครื่องปรับอากาศ
สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เหมาะกับหน่วยงานที่มีเครื่องปรับอากาศ
เป็นจํานวนมาก


50

งานประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต ครั้งที่ 11

ID
1055

ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมสําหรับการเพาะผักไมโครกรีนแบบอัตโนมัติ

สหพงศ์ สมวงค์* กฤษฎา พวงสุวรรณ และ สายัณ ละอองโชค1
หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย

คําสําคัญ
ระบบเพาะอัตโนมัติ ผักไมโครกรีน การควบคุมสภาพแวดล้อม
บทความนีได้นําเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมสําหรับเพาะผักไมโครกรีน
แบบอัตโนมัติ โดยควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อการงอกและการเจริญเติบโต ของผักไมโครกรีน เพื่อให้มี
การเจริญเติบโตที่รวดเร็วกว่าวิธีทั่วไป และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ดังนันผู้วิจัยได้ออกแบบระบบเพาะ
อัตโนมัติให้มีการควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน เช่นอุณหภูมิ ความชืนสัมพัทธ์ ความชืนในดินและ
ปริมาณแสง ให้เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของผักไมโครกรีน ด้วยการตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ผ่านตัวตรวจรู้ และควบคุมสภาพแวดล้อมภายในระบบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ภายในระบบเพาะ
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือส่วนควบคุมการระบายอากาศ ส่วนควบคุมแสง และส่วนควบคุมความชืน
ภายในให้เหมาะสมสําหรับการเพาะผักไมโครกรีน จากการทดลองพบว่าระบบเพาะสามารถควบคุม
สภาพภายในตู้ให้เหมาะสมสําหรับการเพาะผักไมโครกรีนได้ และจากการทดสอบเพาะเมล็ดผักบุ้ง
ปริมาณ 300 กรัมด้วยระบบ ซึ่งมีการควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมอย่างสม่ําเสมอ และการ
ป้องกันการรบกวนจากศัตรูพืช พบว่าผักไมโครกรีนมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าการปลูกแบบทั่วไป โดยมี
ระยะเวลาเก็บเกี่ยวเพียง 4-5 วัน จากปกติต้องใช้ระยะเวลา 7-8 วัน ซึ่งเร็วกว่าการเพาะแบบทั่วไป
ประมาณ 30-40%
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ระบบแจ้งเตือนผู้ป่วย-ผู้สูงอายุหกล้มแบบเวลาจริงด้วยการกระจายตัวแบบ
เกาส์เซียนโดยใช้วิธีรู้จํารูปแบบการเคลื่อนที่ด้วยวิธีไดนามิกไทม์วอร์ปปิง.

วรางคณา เหนือคูเมือง1 และ เกศศักดิ์ดา ศรีโคตร2*
1

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น
2
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

คําสําคัญ
ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วย-ผู้สูงอายุ การรู้จํารูปแบบ dynamic time warping
บทความนีได้นําเสนอวิธีเฝ้าระวังผู้ป่วย-ผู้สูงอายุหกล้มแบบเวลาจริงที่สร้างขึนบนระบบสมองกลฝังตัว
และแจ้งเตือนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ด้วยการเปรียบเทียบความเหมือนของสัญญาณความเร่งที่เกิดขึน
ในแต่ละครังเทียบกับ รูปแบบการเคลื่อนที่ ที่ทราบรูปแบบที่แน่นอนในฐานข้อมูล ด้วยวิธี Dynamic
Time Warping (DTW) เพื่ อ หาการเปรี ย บเที ย บที่ เหมาะสมที่ สุ ด ระหว่ า งสองสั ญ ญาณที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในแกนเวลา จากผลการทดสอบจะพบว่าวิธีการที่นําเสนอให้ผลการตัดสินใจที่แม่นยํา
กว่าวิธี Euclidian distance จากร้อยละ 81.8 เป็น 86.8
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การวิเคราะห์โหวงเฮ้งโดยใช้การตรวจจับลักษณะปาก

ทศพร คงแสน ญาณิศา เอี่ยวสีหยก และ พรรณราย ศิริเจริญ*
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คําสําคัญ
ระบบการรู้จําใบหน้า วิเคราะห์องค์ประกอบใบหน้า โหงวเฮ้ง
การวิเคราะห์ลักษณะของใบหน้าเป็นสิ่งที่ทําให้คาดเดาอุปนิสัย และทัศนคติตามช่วงอายุต่าง ๆ ได้ถูก
ใช้อย่างแพร่หลาย ในชื่อของศาสตร์ที่ เรียกว่า โหวงเฮ้ง งานวิจัยนีได้นํา เรื่องของโหงวเฮ้งมาประยุกต์
ร่วมกับเทคโนโลยีตรวจจั บใบหน้า เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้งานสามารถดูลักษณะ ใบหน้าได้โดยไม่
ต้องพึ่ งพาผู้ เชี่ยวชาญโดยตรง โดยในการพัฒ นานันได้ มุ่งเน้น ที่ลั กษณะสํ า คัญ อัน เป็น จุดสั งเกตที่
ชัดเจน คือ ลักษณะของปาก ประเภทปากบาง ปากรูปสี่เหลี่ยม ยกตัวอย่างเช่น การมีมุมปากที่โค้งขึน
เป็น ลักษณะที่ดีที่จะนําความสุขมาหาเจ้าของ รวมไปถึงการพิจารณาความกว้าง ระหว่างคิวประกอบ
ในการทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึนพบว่าความ ประสิทธิภาพแม่นยํา ในการคํานวณระยะสัดส่วนของ
โปรแกรมอยู่ที่ 81.25% เมื่อเทียบกับการคํานวณโดยวิธีการวัดในหน่วยพิกเซล และจากการนําไปใช้
งานเบืองต้นพบว่าสามารถเป็นทางเลือกให้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง การวิเคราะห์ ใบหน้าได้ง่ายและ
สะดวกมากขึน
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การควบคุมแบบป้อนกลับวงจรทอนแรงดันไฟฟ้าสําหรับการประจุแบตเตอรี่

อธิปตย์ จันทร์ดี* และ ชินวัตร ชาญศิลปากร1
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คําสําคัญ
วงจรทอนแรงดันไฟฟากระแสตรง การตอบสนองคาความผิดพลาด
บทความฉบับนีนําเสนอการศึกษาและออกแบบสร้างวงจรควบคุมแบบป้อนกลับสําหรับวงจรแปลงผัน
กําลังไฟฟ้ากระแสตรงชนิด ทอนแรงดันไฟฟ้า (Buck Converter) ขนาดพิกัดไม่เกิน 100 วัตต์ โดยมี
ขนาดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเข้าขนาด 12 โวลต์ และแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านออกที่ 4 ถึง 8
โวลต์ ขนาดความถี่ 10 กิโลเฮิร์ตช์ สําหรับประจุสําแบตเตอรี่ขนาดไม่เกิน 6 โวลต์ และมีการควบคุม
การประจุแบตเตอรี่ด้วยวิธีการควบคุมแบบป้อนกลับแบบ PI Control ศึกษาการทํางานและออกแบบ
วงจรทอนแรงดันไฟฟ้ า (Buck converter) ในการประจุแบตเตอรี่ชนิ ดตะกั่ว – กรด (Lead Acid)
ขนาด 6 โวลต์ และทําการจําลองวงจรในโปรแกรม MATLAB ควบคุมสัญญาณด้านออกด้วยวิธี PI
Control เพื่อผลตอบสนองที่มีค่าความผิดพลาดที่เกิดขึนลดลง และทดสอบด้วยวงจรจริงโดยเขียน
โปรแกรมการควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ID
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การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องการมอดูเลตเชิงขนาด และการ
ประยุกต์ใช้กับการสอนอาชีวศึกษา

ณัฐวุฒิ พานิชเจริญ1* อัญชลี พานิชเจริญ1 และ ประภาพร พลอยยอด2
1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาตาก
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คําสําคัญ
เอเอ็ม การมอดูเลตเชิงขนาด ชุดการสอน
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนการมอดูเลตทางขนาด วงจรที่
ออกแบบขึนได้ทดสอบวัดสัญญาณให้สมรรถนะออกมาตามที่คาดหวัง เพื่อเป็นการนําองค์ความรู้ ที่ได้
จากสร้างและหาประสิทธิ ภาพวงจรการมอดูเลตทางขนาด จึงนําชุดการสอนที่สร้างขึนไปถ่ายทอดให้
กบกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นั กศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาระบบ
โทรคมนาคมภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก จํานวน
33 คน ด้วยการเลือกแบบเจาะจง แล้วให้ทําการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลั งจากนัน
นําคะแนนที่ได้มาคํานวณหาประสิทธิภาพชุดการสอน ผลการวิจัยครังนี ปรากฏว่าชุดการสอนที่ผู้วิจัย
สร้างขึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.30/80.15 และความพึงพอใจของนักศึกษาอยูที่ ระดับมาก (𝑥𝑥̅ =
4.48) แสดงว่าชุดการสอนการมอดูเลตทางขนาดมีประสิทธิภาพเป็นตามสมมติฐานการวิจัย
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การตรวจสอบคุณภาพมะม่วงน้ําดอกไม้ผ่านการประมวลผลภาพ

สมหมาย บัวแย้มแสง* ชนินท์ วงษ์ใหญ่ และ อภิรกั ษ์ ภักดีวงษ์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คําสําคัญ
ไดเลชัน อีโรสชัน เทมเพลต องค์ประกอบสี
บทความนี เกี่ย วกับ การตรวจสอบคุ ณ ภาพของมะม่ ว งนํ าดอกไม้ โดยใช้ก ารประมวลผลภาพด้ว ย
โปรแกรม MATLAB เพื่อช่วยให้เกษตรกรหรือผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบคุณภาพรวมถึงระบุขนาด
ของมะม่วงนําดอกไม้ได้โดยใช้ภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลมาประมวลผล การทํางานของโปรแกรมเริ่ม
จากแปลงภาพมะม่วงจากภาพสีให้เป็นภาพขาวดํา จากนันทําการลดสัญญาณรบกวนของภาพโดยใช้
วิธีไดเลชันและอีโรสชัน ต่อไปทําการเปรียบเทียบกับเทมเพลตเพื่อหาขนาดและตําหนิว่าตรงกับกลุ่ม
ของเทมเพลตใด ขันตอนสุดท้ายทําการเปรียบเทียบค่าองค์ประกอบสีของมะม่วง ข้อมูลการวิเคราะห์
ต่าง ๆ จะถูกนํามาพิจารณาในการตรวจสอบคุณ ภาพ จากการทดสอบโปรแกรมจากภาพมะม่ว ง
จํานวน 36 ภาพและทําการทดสอบทังหมด 36 ครังผลที่ได้พบว่ามีความถูกต้อง 86 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่
ผิดพลาดเกิดจากปัญหาในการอ่านค่าสีและตําแหน่งการวางที่คลาดเคลื่อนไป

ID
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เทคโนโลยีการเชื่อมต่อและเครือข่ายไร้สายสําหรับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

ศราวุธ ชัยมูล1* และ กมล บุญล้อม2
1

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
สํานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คําสําคัญ
โปรโตคอลสื่อสารไร้สาย IEEE 802.11 LPWAN 5G IPv6
ั นาการของ
คาดว่า ในปี ค.ศ. 2025 จะมีอ ุป กรณ์ อัจฉริยะเชื่อมต่อกัน ถึง 1 พันล้านตัวจากวิวฒ
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) โดยการเชื่อมต่อเหล่านันต้องการการเชือ่ มต่อจํานวนมากได้ระยะ
ทางไกล ใช้เวลาน้อย ใช้พลังงานต่ำเพื่อรองรับการออกแบบงาน เฉพาะอย่างของ IoT และการ
สื่อสารอื่น ๆ ดังนัน เทคโนโลยีการเชื่อมต่อและเครือข่ายไร้สายเป็นที่คาดหวังว่าจะเป็นกุญแจสําคัญ
ที่จะทําให้ IoT เป็นไปตามที่ต้องการ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายตาง ๆ อยู แ ล ว
แต เทคโนโลยีใหมที่เหมาะสมกับ IoT โดยเฉพาะจึงต้องถูกนํามาพิจารณา ซึ่งเป็นส่วนที่ทําให้สามารถ
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม รวมทังความท้าทายของวิวัฒนาการของ IoT จะถูกนํามาพิจารณา
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IoT บนพื้นฐานระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านอัจฉริยะ

หิรัญ รอดนวล สราวุธ จันทเขต สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ เจริญเกยีรติ โพธิ์ชัยยะ
จักรวัฒน์ บุตรบุญชู และ ศิราพร ศักดิ์พรหม*
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คําสําคัญ
ระบบบ้านอัจฉริยะ Raspberry Pi แอพพลิเคชั่นมือถือ MIT App inventor
บทความนีนําเสนอระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเพื่อรองรับการใช้งานในระบบบ้านอัจฉริยะ โดย
ผู้ ใช้ ส ามารถควบคุ มและตรวจสอบเครื่องใช้ ไฟฟ้ า พร้อมทั งสั่ งการผ่ านเปิ ด -ปิ ด อุป กรณ์ ผ่ านทาง
แอพพลิ เคชั่ น บนมื อ ถื อในระบบแอนดรอยด์ ด้ ว ยการกดปุ่ ม หรือ สั่ งด้ ว ยเสี ย ง Raspberry Pi เป็ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ ถูก ใช้ เชื่อ มต่ อกับ ระบบเพื่ อควบคุ มการทํ างานของรีเลย์ ที่ ถู กเชื่ อมต่ อกั บ
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่าน Wi-Fi แอพพลิเคชั่นบนมือถือโดยนํา MIT App inventor โปรแกรมมา
ใช้ ซึ่งง่ายต่อ การเขียนแอพลิ เคชั่ นบนสมาร์ท โฟน และใช้ PHP สร้างหน้ าต่ างคําสั่ งที่เชื่อ มต่ อกั บ
แอปพลิเคชั่นเพื่อทําหน้าที่เป็นตัวกลางป้อนคําสั่งส่งไปยัง Raspberry Pi ซึ่งเหมาะสมสําหรับการใช้
งานภายในบ้านเพื่อสร้างระบบอํานวยสะดวกที่อัจฉริยะและทันสมัยต่อไป
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เครื่องวัดคุณภาพสีสําหรับป้ายจราจรด้วยตัวตรวจรู้สีโดยอาศัยอินเตอร์เน็ตทุก
สรรพสิ่ง

ฉัตรชัย โชคชัย* ประพัฒน์พงษ ์สุขดี และ ศุภวัทน์ ยิ้มแพร
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คําสําคัญ
คุณภาพสี ตัวตรวจรู้สี ป้ายจราจร อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
บทความนีนําเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องวัดคุณภาพสี สําหรับป้ายจราจรด้วยตัวตรวจรู้สีโดย
อาศัยอิน เตอร์เน็ ตทุกสรรพสิ่งใน ระบบ RGB เพื่อวัดค่าสีของแผ่ น สะท้อนแสงที่ติดตังในงานป้ าย
จราจร บริเวณทางหลวงโดยใช้ตัวตรวจรู้สี TCS230 ในการอ่านค่าสี และใช้ Node MCU ส่งข้อมูลขึน
ไปเก็บไว้บนฐานข้อมูลก้อนเมฆ โดยใช้ค่าอ้างอิงจากการ วัดค่าสีด้วยเครื่อง BYK Spectro - Guide
ในระบบ xyY ซึ่งนําข้อมูลที่ได้มา แปลงเป็นระบบ RGB ด้วยโปรแกรม Convert xyY to RGB เพื่อ
เปรียบเทียบ กับค่าที่วัดได้จากเครื่องมือที่สร้างขึนมา จากทดสอบเครื่ องวัดที่สร้างขึน สามารถวัดได้
ทังหมด 7สี คือ สีเหลื อง สี แดง สีเขียว สี นํ า เงิน สีขาว สีส้ ม และสี นํา ตาล โดยมีเปอร์เซ็น ต์ความ
ผิดพลาดของแต่ละสีดังนี 4.9%, 2.78%, 5.25%, 2.73%, 5.08%, 7.62%, และ 7.41% ตามลําดับ
เครื่ อ งต้ น แบบที่ ส ร้ าง ขึนมี ขนาดกะทั ดรั ด นํ า หนั กเบา มีแ บตเตอรี่ภ ายในเครื่ องสามารถใช้งาน
ต่อเนื่องได้ 3 ชั่วโมง สามารถส่งข้อมูลขึนบนฐานข้อมูลก้อนเมฆ และ แสดงผลการวัดทดสอบผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้
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รถเข็นไฟฟ้าคนพิการที่มีตัวควบคุมแบบพีไอดี

เทพพนม โสภาเพิ่ม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คําสําคัญ
รถเข็นไฟฟ้า บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ ตัวควบคุมพีไอดี
บทความนี นําเสนอการสร้างรถเข็น ไฟฟ้าคนพิการโดยอาศัยการเขียนโปรแกรมควบคุมผ่านบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ส ามารถทําให้ รถเข็น ดังกล่ าวเคลื่อนที่ได้อย่างมีสมรรถนะที่ดี และมีความ
ปลอดภัย ซึ่งการควบคุมความเร็วของรถเข็นไฟฟ้าจะอาศัยตัวควบคุมแบบพีไอดี ที่มีอินพุตเป็นคันโยก
ไฟฟ้า ในการส่งค่าสัญญาณแบบระบุทิศทางไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อทําให้รถเข็นมีการ
เคลื่ อนที่ตามคัน โยกได้อย่ างแม่นยํ าและนิ่ มนวล ทังนีการเลือกขนาดมอเตอร์และชุดขับ เคลื่อนได้
อาศัยวิธีการคํานวณในทางทฤษฎี รวมถึงการยืนยันผลด้วยการทดสอบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รถเข็น
ไฟฟ้าที่ได้นําเสนอในบทความนีสามารถทํางานได้อย่างมีความมั่นคง อีกทังยังได้เพิ่มเติมในส่วนระบบ
ตรวจจับการชนจากด้านหน้า เพื่อให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึน
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ก า รพั ฒ น า ชุ ด ฝึ ก อ บ รม เรื่ อ ง ก า รเชื่ อ ม โย งแ ล ะ ค ว บ คุ ม บ อ ร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านคอมพิวเตอร์ สําหรับครูวิศวกรรมไฟฟ้า

กนกวรรณ เรืองศิริ1* ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย1 พินิจ เนื่องภิรมย์2 และ สมศักดิ์ อรรคทิมากูล3
1

สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
2
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คําสําคัญ

ชุดฝึกอบรม การเชื่อมโยงและควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ประสิทธิภาพ
ชุดฝึกอบรม
บทความวิจัยนี นําเสนอการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่อง การเชื่อมโยงและควบคุม
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านคอมพิวเตอร์ สําหรับครูวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ประกอบไปด้วย ชุดฝึ ก
ปฏิบัติการ ใบเนือหา และโปรแกรมนําเสนอ สําหรับนําไปใช้ในการฝึกอบรมกับผู้เข้าฝึก อบรม จํานวน
30 คน ผลการดําเนินการมีดังนี 1) ชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึนที่ผ่านการประเมินคุณภาพด้วยผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 9 ท่าน พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 4.45) 2) ประสิทธิภ าพทางการ
เรียนรู้ของชุดฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 89/86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (E1/E2) ที่ระดับ 80/80
และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
4.56) ดังนันชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึนสามารถนําไปใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้และรองรับกับนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การวิ เคราะห์ เทคนิ ค การหาตํ า แหน่ ง ของตํ า หนิ ผ้ า สํ า หรั บ การตรวจสอบ
คุณภาพในระบบการทํางานแบบเวลาจริง

ธรรมรส รักธรรม* และ ไตรรัตน์ พรหมบุตร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คําสําคัญ
ตัวตรวจจับผ้า การประมวลผลภาพ การแปลงเวฟเล็ต ตัวกรอง Gabor
โครงงานนีนําเสนอการวิเคราะห์เทคนิคที่ถูกนํามาใช้ในการหาตําแหน่งของตําหนิผ้า เพื่อการพัฒนา
เครื่องตรวจสอบตําหนิในโรงงานอุตสาหกรรม งานวิจัยนีมีการวิเคราะห์เทคนิคที่ใช้หาตําแหน่งตําหนิ
ผ้าจากหลักการที่เป็นที่นิยมคือ Wavelet transform และ Gabor Filter เพื่อศึกษาความเป็นไปได้
และเป็นแนวทางสู่การนํามาประยุกต์ใช้ในเครื่องตรวจสอบตําหนิผ้าที่ต้องทําการตรวจสอบในเวลา
จริงซึ่งมีความแตกต่างจากการวิเคราะห์บนระบบคอมพิวเตอร์ในหลายมิติ ในงานวิจัยนีการวิเคราะห์
หาตําหนิ ผ้ าทํ าผ่ านใช้โปรแกรม Matlab และการทดลองนั นทํ าโดยเครื่องตรวจสอบตําหนิ ที่ ถู ก
พัฒ นาขึนด้วยความร่วมมือของบริษัทแทรค์อินเตอร์เทรดและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากการ
ค้นคว้าทดลอง ผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของการวิเคราะห์ภาพโดยใช้ Wavelet
transform และ Gabor Filter ควบคู่กับเทคนิค Image Subtraction เพื่อใช้ในการตรวจสอบตําหนิ
ผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
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ระบบตรวจวัดมลพิษฝุ่น ละอองแบบต้นทุน ต่ําโดยใช้เทคโนโลยี LoRaWAN
สําหรับเมืองอัจฉริยะ

พงศธร อารักคิด1* กมล บุญล้อม1 และ ศราวุธ ชัยมูล2
1

ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางคลื่นไมโครเวฟและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คําสําคัญ
อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง มลพิษทางอากาศ เมืองอัจฉริยะ
มลพิษทางอากาศนันเกิดจากฝุ่นละออง โมเลกุลชีวภาพ หรือวัตถุอันตราย ในชันบรรยากาศ และ
คุณภาพของอากาศในเมืองจัดเป็นปัญหามลพิษโลก และเป็นปัญหาที่เลวร้ายที่สุดตามรายงานของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) ดังนันในการที่จะป้องกันหรือแก้ปัญหาจึงจําเป็นจะต้องมีระบบตรวจวัด
ปริมาณและการแสดงผลข้อมูลเพื่อบ่งชีถึงปริมาณมลภาวะทางอากาศที่เกิดขึน ในงานวิจัยนีผู้วิจัย
มุ่งเน้นถึงการพัฒนาระบบตรวจวัดมลพิษฝุ่น ละอองโดยการนําเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่งโดยใช้
เทคโนโลยี LoRaWAN เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อทําการส่งข้อมูลกับทําการเก็บข้อมูลและแสดงผล โดยที่
ค่ าปริ ม าณที่ แ สดงผลการวัด ประกอบด้ ว ย ค่ าปริ ม าณฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก ไม่ เกิ น 2.5 ไมครอน
(PM2.5) ค่ าปริมาณฝุ่ น ละอองขนาดเล็ กไม่ เกิ น 10 ไมครอน (PM10) ค่าอุณ หภู มิ และค่ าความชื น
สัมพัทธ์ จากผลการทดลองอุปกรณ์ ที่ถูกพัฒ นาสามารถวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
เฉลี่ยอยู่ที่ 27.5 และ PM10 เฉลี่ ยอยู่ที่ 19.88 ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 23.125 oC และค่าความชืน
สัมพัทธ์เฉลี่ยอยู่ที่ 57.88 % ในช่วงเวลาการเก็บข้อมูลใน 24 ชั่วโมงของการทดลอง จากผลงานวิจัย
นีเนื่องจากมีต้นทุนต่ําและง่ายต่อการติดตังสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานกับการวัดฝุ่นละอองสําหรับ
เมืองอัจฉริยะได้อย่างดีในอนาคต
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เทคโนโลยี IoT สําหรับตู้ปลูกผักออร์แกนิคในครัวเรือน

ณัฐวดี สวัสดี ดลญาฉัตร พฤกษ์เย็นกรกุล เวณิกา สายทอง และ กัณธิดา พันธุ์เจริญ*
สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คําสําคัญ
เทคโนโลยี IoT ตู้ปลูกผัก ปลูกผักออร์แกนิค
บทความนีนําเสนอการออกแบบตู้ปลูกผักออร์แกนิคด้วยเทคโนโลยี IoT สําหรับใช้ในครัวเรือนผักสลัด
3 ชนิดที่นํามาทดลองปลูกได้แก่ เคล กรีนโอ๊ค และกรีนคอส ตู้ปลูกผักออร์แกนิคนีถูกออกแบบมาให้
เหมาะกับ การใช้งานในครัวเรือนที่มีพืนที่ในการปลู กที่จํ ากัด และเหมาะกับ บุคคลที่ไ ม่มีเวลามาก
เพี ย งพอในการดูแ ลแปลงเพาะ เทคโนโลยี IoT ที่ นํ ามาใช้สํ าหรับ ตู้ป ลู ก ผั กนี จะช่ว ยควบคุ มดูแ ล
กระบวนการเพาะปลูกทังระบบ เพื่อให้สามารถเพาะปลูกผักได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ระยะเวลา
ในการปลูกน้อยกว่าการปลูกในพืนที่ปกติเนื่องจากมีการควบคุมปัจจัยในการเจริญเติ บโตของผัก เช่น
อุณหภูมิ ความชืน และแสง อย่างเป็นระบบ การทํางานโดยรวมของตู้ปลูกผักออร์แกนิคนีจะเริ่มจาก
ระบบควบคุมส่ วนกลาง (NodeMCU ESP8266) ควบคุมการทํ างานของอุป กรณ์ และเซนเซอร์ใน
ระบบทั งหมดให้ ทํ า งานโดยอั ต โนมั ติ เพื่ อ ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ความชื น และแสง ให้ เหมาะกั บ การ
เจริญเติบโตของพืชและมีการแสดงสถานะปัจจุบันของระบบผ่าน Application และ Web App ซึ่ง
ผู้ใช้งานสามารถเลือกควบคุมระบบด้วยตนเองผ่านทาง Blynk Application และ NETPIE Server
เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานอีกทางหนึ่ง
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ตู้เก็บยาอัจฉริยะสําหรับผู้สูงอายุและผู้ พิการทางสายตา โดยใช้เทคโนโลยีอาร์
เอฟไอดี

พิพัฒน์พงศ์ สมมะวัง* ธเนศ คณะดี กมล บุญล้อม อธิคม ศิริ และ กานต์พิชชา บุญล้อม
ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางคลื่นไมโครเวฟและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คําสําคัญ
เทคโนโลยี อาร์เอฟไอดี เครื่องอ่านฉลากยา ตู้เก็บยาอัจฉริยะ
ในการวิจัยนีได้ทําการออกแบบและสร้างตู้เก็บยาอัจฉริยะสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทางสายตา โดย
ใช้ เทคโนโลยี อ าร์ เอฟไอดี โดยตู้ เก็ บ ยาอั จ ฉริย ะสํ า หรั บ ผู้ สู งอายุ แ ละผู้ พิ ก ารทางสายตา โดยใช้
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี สามารถบอกชนิดของยาและวิธีการใช้ยาวันเดือนปีที่หมดอายุของยา โดยจะมี
หน่วยประมวลผลและสั่งการด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และสามารถติดต่อกับผู้ใช้ผ่านทางจอแอลซีดี
ร่วมกับ สั ญญาณเสี ยงซึ่งสามารถช่วยลดปั ญ หาการใช้ยาที่ไม่ถูกชนิดหรือปั ญหาของยาที่ห มดอายุ
สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทางสายตาได้เป็นอย่างดี
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การหาคําตอบการไหลของกําลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดแบบแยกกํา ลังงาน
ไฟฟ้าจริงและกําลังงานไฟฟ้ารีแอคทีฟ โดยวิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ของ
อนุภาคกลุ่ม
คณาธิป โรจนวรหิรัญ* และ กีรติ ชยะกุลคีรี1

ID
1070

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

คําสําคัญ

การหาค่าเหมาะที่สุดของอนุภาคกลุ่ม การไหลของกําลังไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุด
ต้นทุนการผลิตรวมต่ําสุด กําลังงานจริงสูญเสียรวมต่ําที่สุด
บทความนีนําเสนอวิธีการหาคํา ตอบการไหลของกํา ลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดแบบแยกกํา ลังงาน
ไฟฟ้ า จริ ง และกํ า ลั ง งานไฟฟ้ ารี แ อคที ฟ (Real and reactive power decomposition optimal
power flow : PQDOPF) โดยใช้วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุ ดแบบกลุ่ มอนุภ าค (Particle Swarm
Optimization : PSO) ทังนีในวิธีการ PQDOPF ที่นําเสนอได้แยกออกเป็นสองปัญหาย่อย คือ ปัญหา
ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้ารวมต่ํา ที่สุด และกําลังงานไฟฟ้าจริงสูญเสียต่ําที่สุด โดยระบบที่ใช้ในการ
ทดสอบ วิธีการที่นําเสนอคือระบบ IEEE-30 บัส ซึ่งผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่ได้นํา เสนอ
สามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการผลิ ต ไฟฟ้ า รวมและกํ า ลั ง งานไฟฟ้ า จริ ง สู ญ เสี ย ของระบบได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ

ID
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การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เทิดพันธุ์ ชูกร
สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คําสําคัญ

พลังงานไฟฟ้า ระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า มาตรไฟฟ้าอัจฉริยะ
การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า
บทความวิจัยนีนําเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบตรวจวัด การใช้พลังงานไฟฟ้าที่สามารถบันทึก
และรายงานข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าย้อนหลังผ่านอุปกรณ์พกพาสมาร์ตโฟนและคอมพิวเตอร์ ช่วย
เพิ่มความตระหนักรู้ให้กับผู้ใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีการบริหารจัด การพลังงานไฟฟ้าภายในองค์กรและกําหนดแผนนโยบายสํา หรับ
การใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ สร้างจิตสํานึกและ
ทัศนคติที่ดีต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยมุ่งให้ทุกคนภายในองค์กรแบบมีส่วนร่วม
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ID
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แอพพลิเคชั่นมิเตอร์แท็กซี่

อภิรกั ษ์ ภักดีวงษ์* สมหมาย บัวแย้มแสง และ ชนินท์ วงษ์ใหญ่
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คําสําคัญ
รถแท็กซี่ ค่าโดยสารรถแท็กซี่ จีพีเอส แอนดรอยด์
บทความนีนําเสนอการพัฒนาและทดสอบแอพพลิเคชั่น มิเตอร์แท็กซี่โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออํานวย
ความสะดวกผู้ใช้บริการแท็กซี่ โดยสามารถได้ประเมินค่าบริการตามระยะทางและเวลาในการเดินทาง
ล่ ว งห น้ า เพื่ อที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารแท็ ก ซี่ (Taxi) จะได้ เ ต รี ย มตั วก่ อ น เรี ย กใช้ บ ริ ก าร และ ใน
แอพพลิเคชั่นยังมีส่วนของการคํานวณค่าโดยสารขณะเดินทาง (real time) และสามารถบันทึกเป็น
ข้อมูลอ้างอิงเมื่อเดินทางถึงปลายทาง โดยที่โครงงานนีเป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ตโฟน
ระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ เวอร์ชั น 6.0 ขึ นไป ผู้ ใช้ งานสามารถเลื อ กจุ ด หมายปลายทางบน
แอพพลิเคชั่น ระบบจะแสดงเส้นทางจาก Google Maps โดยทํางานร่วมกับระบบระบุตําแหน่งบน
พืนโลก (GPS) เพื่อใช้ในการคํานวณ ระยะทาง เวลาการเดินและเวลารถที่ติด รวมถึงคํานวณสรุปเป็น
ค่าโดยสารอีกด้วย ผลการทดสอบแอพพลิเคชั่นพบว่า สามารถทํางานได้อย่างดี
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ID
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การสร้างวงจรกรองความถี่แบบดิจิทั ลที่มีผลตอบสนองอิมพัลส์จํานวนจํากัด
โดยใช้เอฟพีจเี อ

ธนาฒน์ สุกนวล* ถนอมศักดิ์โสภณ วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์ สัญญา ถมจอหอ
และ รัฐธรรมนูญ รวยกระบือ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

คําสําคัญ
เอฟพีจีเอ เอฟไอสอาร์ วีเอชดีแอล
บทความนีนําเสนอการสร้างวงจรกรองความถี่แบบดิจิทัล FIR Filter ซึ่งเป็นวงจรกรองความถี่ที่มีการ
ตอบสนองอิ ม พั ล ส์ ในลั ก ษณะเฟสเชิ ง เส้ น และสร้ า งวงจรบน FPGA Xilinx Spartan6 (XC6SLTQG144) โดยใช้ภาษา VHDL โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปใช้กรองความถี่เสียงในย่านความถี่ 20 Hz
– 20 kHz โดยมีความถี่ตังแต่ย่าน 60 Hz – 2 kHz, 2 kHz – 4 kHz, 4 kHz – 6 kHz, 6 kHz – 20
kHz โดยคณะผู้ จั ด ทํ า ได้ อ อกแบบการควบคุ ม โดยใช้ ส มการทางคณิ ต ศาสตร์ซึ่ งมี อ ยู่ ส องวิธี ที่ ใช้
ออกแบบ คือ การออกแบบโดยใช้ฟังก์ชันหน้าต่าง (Window Method) และการออกแบบโดยเทคนิค
สุ่มความถี่ (Frequency Sampling Method) จากนันนํามาทดลองการทํางานบนโปรแกรม Xilinx
Vivado โดยผ่ า นวงจร ADC และ DAC เพื่ อ ทํ า การแปลงสั ญ ญาณ และทํ า การทดสอบโดยใช้
Function Generator ในการป้อนสัญญาณอินพุตและแสดงผลออกทาง Oscilloscope เมื่อทดสอบ
จนมั่นใจแล้ว จึงนําไปทดสอบกับสัญญาณเสียงโดยมีการแสดงผลออกทางลําโพง เพื่อเป็นการพิสูจน์
ว่าวงจรกรองความถี่แบบดิจิทัลนัน สามารถใช้งานได้จริง
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ID
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การสร้ า งตั ว ควบคุ ม PID โดยใช้ FPGA และนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ สํ า หรั บ
การควบคุมความเร็วมอเตอร์

พุทธาวุฒิ ลีกุลธร* ณัฐสุต จันทร์บุญเรือง โสภณ มงคลกิจทวีผล ไมตรี ธรรมมา
วิชชุพงษ์ วิบูลเจริญ และ ธนาฒน์ สุกนวล
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

คําสําคัญ
เอฟพีจีเอ ระบบควบคุมแบบสัดส่วน วีเอชดีแอล
บทความนี นํ าเสนอการสร้างตัวควบคุม PID หรือระบบควบคุมแบบสัดส่วน-ปริพัน ธ์-อนุพัน ธ์ บน
FPGA Xilinx Spartan 6 (XC6SLX9-TQG144) ซึ่ ง เป็ น อุ ป กรณ์ ล อจิ ก แบบโปรแกรมได้ ส ามารถ
พั ฒ นาให้ เป็ น วงจรทางดิ จิ ต อลที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นสู งโดยใช้ ภ าษา HDL ( Hardware Description
Language) ซึ่งเป็นการเขียนโค้ดเพื่อสร้างฮาร์ดแวร์ ขึนมาโดยแต่ละฮาร์ดแวร์จะทํางานอิสระต่อกัน
ต่างจากไมโครคอนโทรลเลอร์ที่การทํางานจะทํางานตามคําสั่งเป็น ลําดับขันจากบรรทัดบนลงล่าง
(Sequential) ซึ่ง FPGA สามรถทํางานได้ทังแบบลําดับขัน (Sequential) และทํางานแบบพร้อมกัน
ทังหมด (Concurrent) เหมาะกับงานที่ต้องการความเร็วสูง หรือทํางานที่ความถี่สูง สามารถแยกงาน
ออกมาประมวลผลพร้อมกันได้หลาย ๆ งาน ดังนันทางคณะผู้จัดทําจึงได้นํา FPGA มาประยุกต์สร้าง
ตัวควบคุมแบบ PID ซึ่งเป็นระบบควบคุมแบบป้อนกลับที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งค่าที่นําไปใช้ในการ
คํานวณเป็นค่าความผิดพลาดที่หามาจากความแตกต่างของตัวแปรในกระบวนการและค่าที่ต้องการ
ตั ว ควบคุ ม จะพยายามลดค่ า ผิ ด พลาดให้ เหลื อ น้ อ ยที่ สุ ด ด้ ว ยการปรั บ ค่ า สั ญ ญาณขาเข้ า ของ
กระบวนการ ค่าตัวแปรของ PID ที่ใช้จะปรับ เปลี่ยนตามระบบให้ ได้ผ ลตอบสนองที่เหมาะสม ใน
บทความนีจะนํามาใช้งานสําหรับควบคุมความเร็วมอเตอร์ให้ทําความเร็วรอบให้ได้ตามที่กําหนด จาก
การทดลองพบว่าการออกแบบตัวควบคุม PID สามารถควบคุมความเร็วมอเตอร์ได้ความเร็วตาม
ต้องการ
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ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบพีไอดีสาํ หรับเตาบัดกรีแผ่นวงจรพิมพ์

พิพัฒน์ อมตฉายา ชนะวัฒน์ ผงคลี รุจิฬาพร พิมพ์ปรุ ณัฐพล ต่างสันเทียะ ศุภชัย ฤาชาญ
และ ธนาฒน์ สุกนวล*
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คําสําคัญ
พีไอดี เตาบดักรีแผ่นวงจรพิมพ์ กระบวนการประสาน
บทความนีนําเสนอระบบควบคุมอุณหภูมิแบบพีไอดีสําหรับเตาบัดกรีแผ่นวงจรพิมพ์โดยใช้เทอร์โม
คอปเปิลมาวัดอุณหภูมิภายในเตาอบ และทําการประมวลผลของสัญญาณโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
นํามาคํานวณหาความแตกต่างระหว่างค่าที่ตังไว้กับค่าเอาท์พุตปัจจุบันลดความผิดพลาดให้เหลือน้อย
ที่สุด เพื่อนํามาควบคุมอิ นฟาเรดฮีตเตอร์ให้อุณหภูมิภายในเตาอบคงที่ และเป็นไปตามกระบวนการ
Reflow Soldering สามารถแสดงอุณหภูมิและสั่งการผ่านหน้าจอสัมผัสโดยบันทึกข้อมูลการทํางาน
ไว้ในหน่วยความจํา (Data logger)
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การออกแบบระบบควบคุมสําหรับแขนกลคัดแยกชิ้นงานอัตโนมัติ

วิชชุพงษ์ วิบูลเจริญ* อรอุษา แซ่กอ ณรงค์ชัย ศักดิ์กลุ พิทักษ์ ธนาฒน์ สุกนวล
และ ไมตรี ธรรมมา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คําสําคัญ

ระบบควบคุมตําแหน่ง แขนกลคัดแยกชินงานอัตโนมัติ มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง ตัวควบคุมแบบพีไอ
บทความนี นําเสนอการออกแบบระบบควบคุมตําแหน่งสําหรับแขนกลคัดแยกชินงานอัตโนมัติด้วย
ระบบควบคุมระบบปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงผลการตอบสนองของระบบให้เสถียรมากขึน
รวมทังกําจัดค่าผิดพลาดที่เกิดจากระบบการควบคุมแบบเปิดในการควบคุมตําแหน่งของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง และช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานจริง ระบบควบคุมระบบควบคุมตําแหน่ง
สําหรับแขนกลคัดแยกชินงานอัตโนมัติประกอบไปด้วยชุดขับมอเตอร์และชุดขับแขนกล โดยใช้เอ็น
โค้ดเดอร์เป็นตัวตรวจจับความเร็วของมอเตอร์ และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM9 ของ Lego รุ่น
EV3 เป็ นตัวควบคุม เขีย นโปรแกรมควบคุมโดยใช้ Matlab/Simulink แสดงผลแบบเวลาจริงผ่ าน
พอร์ตอนุกรม ผลของการทดลองพบว่าการออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอ สามารถควบคุมตําแหน่งของ
แขนกลได้ตามที่ต้องการ
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การสร้างสัญญาณอลวนแบบม้วนคู่ด้วยโปรแกรม Matlab Simulink

ถนอมศักดิ์ โสภณ เสถียรพร ออมไธสง ขนิษฐา วรรณคง ธนาฒน์ สุกนวล และ วิชชุพงษ์ วิบลู
เจริญ*
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คําสําคัญ
สัญญาณอลวนแบบม้วนคู่ วงจรฉั่ว วงจรไม่เป็นเชิงเส้น สัญญาณอลวน
บทความนีนําเสนอการประยุกต์ใช้สั ญญาณอลวนแบบม้วนคู่ (Even-scroll Chaos signal) โดยใช้
โปรแกรม MatlabSimulink ในการออกแบบและสร้างสัญญาณอลวนแทนการสร้างสั ญญาณด้วย
อุป กรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ มีความง่ายต่อการปรับ เปลี่ยนสภาวะอลวน และลดปั ญหาที่เกิดจาก
ความคลาดเคลื่อนของสัญญาณอลวนที่มักเกิดจากความร้อนและอายุการใช้งานที่เสื่อมสภาพตาม
ระยะเวลาที่ ใ ช้ ง านของอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผลการจํ า ลองสถานการณ์ ด้ ว ยโปรแกรม
MatlabSimulink และการสร้ างสั ญ ญาณอลวนด้ ว ยประมวลผลและส่ งออกสั ญ ญาณ ด้ ว ยบอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Due พบว่าสัญญาณอลวนที่สร้างขึนสามารถนําไปใช้งานแบบเวลา
จริงได้เป็นอย่างดี
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การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีสําหรับระบบลูกตุ้มผกผันแบบจุดหมุนเคลื่อนที่
บนตัวรถ

ไมตรี ธรรมมา* วรธน อวยชัย ชัยศิริ สมบูรณ์ และ วิชชุพงษ์ วิบูลเจริญ
สาขาวิชาวิศวกรรมการทําความเย็นและการปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คําสําคัญ
ระบบลูกตุ้มผกผันแบบเชิงเส้น ตัวควบคุมแบบพีไอดี เทคนิคทางเดินราก
บทความนี นําเสนอการออกแบบและประยุกต์ใช้งานตัวควบคุมพีไอดี สําหรับ ควบคุมระบบลูกตุ้ม
ผกผั น แบบจุดหมุนเคลื่ อนที่บนตัวรถ ซึ่งจะมีองค์ประกอบสํ าคัญ อยู่ 2 ส่ว น คือ ตัว รถและลู กตุ้ม
ระบบลูกตุ้มผกผัน ซึ่งเป็นระบบที่ไร้เสถียรภาพเมื่อลูกตุ้มอยู่ในตําแหน่งสภาพคงที่ในแนวดิ่ง และมี
ความพลศาสตร์สูง ดังนันการควบคุมระบบจึงทําได้ยาก การหาแบบจําลองคณิตศาสตร์ของระบบจะ
พิจารณาพฤติกรรมทางด้านพลศาสตร์ของระบบร่วมกับการใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน
ในขณะที่ตัวควบคุมแบบพีไอดีจะถูกออกแบบโดยใช้วิธีเทคนิคทางเดินของรากและจําลองสถานการณ์
เพื่อควบคุมระบบด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink แต่อย่างไรก็ตามค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุม
ที่ได้ยั งไม่เหมาะสม ซึ่งจะทําการปรับปรุงอีกเล็ กน้อยเพื่อให้ได้ ผลตอบสนองเอาต์พุตตามต้องการ
หลังจากนันนําค่าพารามิเตอร์ที่ได้ไปสร้างตัวควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32F417IG เพื่อ
ทําการควบคุมระบบจริง ซึ่งจากการทดลองที่ได้แสดงให้เห็นว่าผลตอบสนองเอาต์พุตจากการทดลอง
จริงมีค่าใกล้เคียงกับค่าจากการจําลองสถานการณ์ และเมื่อมีก ารรบกวนระบบ ตัวควบคุมยังสามารถ
กําจัดสิ่งรบกวนและสามารถรักษาเสถียรภาพของลูกตุ้มผกผันให้อยู่ในตําแหน่งสภาพคงที่ในแนวดิ่งได้
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เทคนิคการเพิ่มอัตราขยายของสายอากาศไมโครสตริปดวยการเพิ่มไดอิเล็ก
ตริกหนาสายอากาศ

เภาภัทรา คําพิกุล1* ศรันย์ คัมภีรภ์ ทั ร2 พิทยา ปินตาจันทร์2 และ นฤเบศร์ ครูแพทย์2
1

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คําสําคัญ
การเพิ่มอัตราขยาย, สายอากาศไมโครสตริป, วัสดุไดอิเล็กตริก
บทความวิจัยนีนําเสนอการศึกษาและการออกแบบเทคนิค การเพิ่มอัตราขยายของสายอากาศไมโคร
สตริปด้วยการเพิ่มวัสดุ ไดอิเล็กตริกชนิด FR4 ที่หน้าสายอากาศ เพื่อทําหน้าที่เป็นวงจร เรโซแนนซ์
ให้แก่สายอากาศ และวัสดุไดอิเล็กตริกชนิดซุปเปอร์ลีน (Superlene หรือ Polyamide) สําหรับการ
ปรับปรุงค่าสัมประสิ ทธิ์การสะท้อนกลับ (S11) ให้ดียิ่งขึน และมีความกว้างแถบ (Bandwidth: BW)
ที่กว้างมากขึน จากการศึกษาการออกแบบและจํา ลองผลสายอากาศด้วยโปรแกรมสํา เร็จรูป พบว่า
สายอากาศไมโครสตริปที่นําเสนอนี มีอัตราขยายเพิ่มขึนจาก 1.91 dBi เป็น 8.79 dBi หรือประมาณ
6.8 dBi จากอัตราขยายเดิม ที่ความถี่ปฏิบัติการ 9.4 GHz
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การปรับปรุงอัตราขยายสําหรับสายอากาศโมโนโพลโดยใช้โครงสร้างตั วกลาง
แบบเส้นลวดแนวตั้ง

ศรันย์ คัมภีร์ภัทร1 สุรินทร์ อ่อนน้อม1* เอกภพ นาระสระน้อย1 และ เภาภัทรา คําพิกุล2
1

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คําสําคัญ
การปรับปรุงอัตราขยาย สายอากาศโมโนโพล โครงสร้างตัวกลางแบบเส้นลวด
งานวิจัยนีนําเสนอการปรับปรุงอัตราขยายของสายอากาศโมโนโพล /4 ด้วยโครงสร้างตัวกลางแบบ
เส้นลวดแนวตัง ซึ่งจัดเป็นอภิวัสดุชนิดหนึ่ง ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสายอากาศในเรื่อง
ของอัตราขยาย ระดับโหลบข้างและหลัง และคลื่นผิว โดยงานวิจัยนีได้ทํา การออกแบบและจําลองผล
สายอากาศที่ความถี่ปฏิบัติการ 1 GHz และมีความกว้างแถบครอบคลุมช่วงความถี่ 0.9 – 1.1 GHz
ซึ่งสามารถรองรั บ การประยุ ก ต์ ใช้ งานย่ านความถี่ L-Band ได้ จากการจํ า ลองผลด้ ว ยโปรแกรม
สําเร็จรูป พบว่าสายอากาศโมโนโพลที่มีโครงสร้างตัวกลางแบบเส้นลวดแนวตังล้อมรอบสายอากาศ มี
อัตราขยายเท่ากับ 5.045 dBi หรือเพิ่มขึนจากเดิมประมาณ 3.2 dBi
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การเพิ่มประสิทธิภาพของสายอากาศไดโพลบนแผ่นวงจรพิ มพ์โดยใช้ช่องว่าง
แถบแม่เหล็กไฟฟ้า

ศรันย์ คัมภีรภ์ ทั ร1* ชูศักดิ์ ทือเกาะ1 ศิริพงษ์ วงค์ศิริวัฒนา1 และ เภาภัทรา คําพิกุล2
1

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คําสําคัญ

การเพิ่มความกว้างแถบและอัตราขยาย สายอากาศไดโพลบน แผ่นวงจรพิมพ์
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้า
งานวิจัยนีได้อธิบายการออกแบบการเพิ่มการเพิ่มประสิทธิภาพสายอากาศไดโพลบนแผ่นวงจรพิมพ์
สํ า หรั บ รั บ สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ ใ นระบบดิ จิ ต อล บนย่ า นความถี่ สู ง ยิ่ ง หรื อ UHF (Ultra High
Frequency) โดยใช้เทคนิคอภิวัสดุ ที่เป็นโครงสร้างช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic
Band Gap: EBG) ที่มีรูปร่างคล้ายดอกเห็ด (Mushroom like EBG) ซึ่งเป็นโครงสร้างแบบ 2 มิติ วาง
ด้านหลังสายอากาศไดโพล เพื่อทําหน้าที่เป็นตัวสะท้อนคลื่น (Reflector) และรูปร่างกองฟืนแบบโค้ง
(Curved woodpile EBG) ที่เป็ น โครงสร้างแบบ 3 มิติ วางด้ านหน้ าสายอากาศสํ า หรับ เป็ น วงจร
เรโซแนนซ์ (Resonant circuit) จากผลการจําลองด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปพบว่าสายอากาศไดโพลบน
แผ่ น วงจรพิ ม พ์ ที่ มี โครงสร้ าง EBG มี ค วามกว้างแถบเพิ่ ม ขึ นจาก 396 MHz เป็ น 413 MHz หรื อ
ประมาณ 17 MHz มีการแมตช์ของสายอากาศที่ดีขึน และมีอัตราขยายที่สูงขึนดังนี ที่ความถี่ 514
MHz มีค่าเท่ากับ 9.72 dBi ที่ความถี่ 650 MHz มีค่าเท่ากับ 10.13 dBi และที่ความถี่ 786 MHz มี
ค่ า เท่ า กั บ 9.36 dBi หรื อ เพิ่ ม ขึ นประมาณ 2.4 dBi, 2.7 dBi และ 1.9 dBi ตามลํ า ดั บ ส่ ง ผลให้
ประสิทธิภาพโดยรวมของสายอากาศดียิ่งขึน เมื่อเทียบกับสายอากาศไดโพลบนแผ่นวงจรพิมพ์แถบ
ความถี่กว้างร่วมกับแผ่นสะท้อน EBG จากงานวิจัย S. Pimpol and R. Wongsan
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ระบบควบคุมและตรวจสอบสถานะเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

วิญญู ศิลาบุตร* ศรันย์ คัมภีร์ภัทร ศรีนวล มะโนสินธ์ และ ไวทยา แม่นทอง
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คําสําคัญ
ระบบ IoT ไมโครคอนโทรลเลอร์ เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและความชืน
บทความนีเป็นการนําเสนอเกี่ยวกับระบบควบคุมและตรวจสอบสถานะเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่าน
ทางโทรศัพท์มือถือ ระบบประกอบด้ว ยอุปกรณ์ควบคุ มเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งจะถูกติดตังไว้ในบ้านและ
แอพพลิเคชั่นที่สั่งงานบนโทรศัพท์มือถือสําหรับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์จะรับคําสั่ง
เปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต นอกจากนีอุปกรณ์ดังกล่าวยังมี
เซ็นเซอร์สําหรับตรวจวัดอุณหภูมิภายในบ้านเพื่อส่งข้อมูลดังกล่าวไปแสดงผลยังโทรศัพท์มือถือ จาก
การทดลองระบบจะถูกทดสอบด้ว ยการส่ งคําสั่ งจากแอพพลิ เคชั่นบนมื อถือเพื่อที่ จ ะเปิดและปิ ด
เครื่องใช้ไฟฟ้า (20 ครัง) ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถทํางานได้ 100 % และค่าความ
คลาดเคลื่อนจากการตรวจวัดอุณหภูมิมีค่าเท่ากับ 11.11 %

ID
1093

การศึ ก ษาเพื่ อ หาขนาดที่ เหมาะสมของอี เจ็ ค เตอร์ ด้ ว ยระเบี ย บวิ ธี ก ารหา
คําตอบสําหรับปัญหาที่มีหลายเป้าหมาย

ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา* อภิเดช บุญเจือ และ สาธิต ทูลไธสง
สาขาวิศวกรรมการทําความเย็นและการปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คําสําคัญ
โปรแกรมพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ อัตราส่วนอัตราการไหล อีเจ็คเตอร์
การศึกษานีเป็นการหาขนาดที่เหมาะสมของอีเจ็คเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยมุมบานออกของหัวฉีด ความ
ยาวของส่วนที่มีพืนที่หน้าตัดคงที่ และมุมของตัวกระจาย สําหรับระบบทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์
ชนิดอัดครังเดียว โดยใช้นําเป็นสารทําความเย็น โดยระเบียบวิธีการหาคําตอบสําหรับปัญหาที่ มีหลาย
เป้าหมาย ด้วยโปรแกรมพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณในการหาตัวแปรอิสระที่เหมาะสมที่จะนํามาใช้
ในการสร้างระบบอีเจ็คเตอร์ที่ ให้ผลตอบสนองที่ดีที่สุด เพื่อหาขนาดของอีเจ็คเตอร์ที่ทําให้ระบบทํา
ความเย็น แบบอีเจ็คเตอร์มีประสิทธิภาพสู งที่สุ ด ภายใต้อุณ หภูมิระเหย 10 C อุณ หภูมิควบแน่น
32 C และอุณหภูมิเครื่องกําเนิดไอที่มีการเปลี่ยนแปลง 140 C ผลจากการวิเคราะห์ พบว่าอีเจ็ค
เตอร์มีมุมบานออกของหัวฉีด 11.60 ความยาวของพืนที่หน้าตัดคงที่ 122.33 mm และมุมของตัว
กระจาย 5.91 เป็นขนาดที่ทําให้อีเจ็คเตอร์มีอัตราส่วนอัตราการไหลสูงที่สุดคือ 0.64
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ID
1094

การประยุกต์ใช้ท่อความร้อนเพื่อเพิ่ มประสิทธิภ าพการทํา งานของระบบทํา
ความเย็นแบบอัดไอ

อภิเดช บุญเจือ* และ ภาณุ ศักดิ์มลู ศรี
สาขาวิชาวิศวกรรมการทําความเย็นและการปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คําสําคัญ
ท่อความร้อน เครื่องปรับอากาศ สารทําความเย็น
การวิจัยนีเป็นการเปรียบเทียบการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรั บอากาศ เมื่อติดตังท่อความร้อนที่
ทางออกของคอมเพรสเซอร์และทางเข้าของคอมเพรสเซอร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทํา
ความเย็น ในระบบเครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน วัสดุที่สร้างท่อความร้อนใช้ท่อทองแดง ขนาดเส้น
ผ่านศูน ย์ กลางท่อทองแดงภายนอก 22 mm และภายใน 16 mm มีความยาว 69 cm ใช้ส ารทํ า
ความเย็น R-134a และ R-11 เป็นสารทํางาน โดยเติม 50% ของปริมาตรท่อความ พารามิเตอร์ที่ใช้
ในการศึกษาได้แก่ อุณหภูมิสารทําความเย็นและความดันที่ทางเข้าคอมเพรสเซอร์ ในการทดสอบจะ
เก็บ ข้อมูลทุ กๆ 1 นาทีตังแต่เวลา 8.00-16.00 น. ผลการทดสอบท่อความร้อนที่ใ ช้ส ารทํางาน R134a มี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส มรรถนะในการทํ า ความเย็ น (COP) 4.51 มี ค่ าเพิ่ ม ขึ น 19.31% และค่ า
ประสิทธิภาพการให้ความเย็น (EER) เท่ากับ 12.99 ค่าเพิ่มขึน 20.17% เมื่อเปลี่ยนสารทํางานเป็น R11 มีค่า COP 4.05 ค่าเพิ่มขึน 7.14% และ EER 12.60 ค่าเพิ่มขึน 16.56% ในงานวิจัยนีสารทํางาน
134a มีค่าประสิทธิภาพการทําความเย็นสูงกว่าสารทํางาน R-11
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ID
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อิทธิพลของสภาวะการทํางานทีส่ ่งผลต่อขนาดของอิเจ็คเตอร์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ขยายตัวของระบบทําความเย็นแบบอัดไอ

ชญานนท์ แสงมณี* และ อภิเดช บุญเจือ
สาขาวิชาวิศวกรรมการทําความเย็นและการปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คําสําคัญ

อีเจ็คเตอร์แบบสองสถานะ สัมประสิทธิ์สมรรถนะ อุปกรณ์ ขยายตัว ระบบทํา
ความเย็นแบบอัดไอ
งานวิจัยนีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาวะ การทํางานที่ส่งผลต่อขนาดของอีเจ็คเตอร์ที่ใช้
เป็ น อุ ป กรณ์ ข ยายตั ว ของระบบทํ าความเย็ น แบบอั ด ไอ สมการทางคณิ ต ศาสตร์ ถู ก ใช้ วิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ของสภาวะการทํางานและขนาดของอีเจ็คเตอร์ สภาวะ การทํางานที่ใช้ศึกษา คือ ระบบ
ทีม่ ีวิสัยสามารถการทําความเย็น 3.5 kW เครื่องควบแน่นและเครื่องระเหยทํางานในช่วงอุณหภูมิ 38
- 55C และ 0 - 18C ตามลําดับ และใช้ R-22 เป็นสารทําความเย็น ในการศึกษานี พบว่า สภาวะ
การทํ า งานที่ เปลี่ ย นแปลงส่ ง ผลกระทบต่ อ ขนาดของอี เจ็ ค -เตอร์ เป็ น อย่ า งมาก นอกจากนี
ความสัมพันธ์ที่ได้รับจากการศึกษานีสามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบระบบทําความเย็ นแบบ
อัดไอที่ใช้อีเจ็คเตอร์เป็นอุปกรณ์ขยายตัวได้อีกด้วย
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การประยุกต์เทคนิคการเหนี่ยวนําความร้อนมาใช้ตรวจสอบแร่เงินแท้

อนุสรณ์ เราเท่า
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คําสําคัญ
เทคนิคการเหนี่ยวนําความร้อน การตรวจสอบ แร่เงินแท้
งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการตรวจสอบแร่เงินแท้ผ่านการให้ความร้อนด้วยเทคนิค
การเหนี่ยวนําความร้อนโดยได้พัฒนาเครื่องให้ความร้อนแก่แร่เงินด้วยเทคนิคการเหนี่ยวนําความร้อน
ให้มีความสามารถวัดอุณหภูมิที่ปรากฏบนแร่เงินแบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนสถานะที่พร้อมดําเนินการ
คัดแยกแร่เงินปลอมจากแร่เงินจริง และเพิ่มชุดระบายความร้อนที่เกิดขึนบนขดลวดความร้อนลด
อันตรายต่อผู้ใช้งานขณะที่หยิบจับแยกแร่เงินและยึดอายุการทํางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ใน
วงจรต่าง ๆ ของเครื่อง ผลจากการพัฒนาพบว่า อุณหภูมิที่เหมาะสมในการคั ดแยกแร่เงินปลอม คือ
365 องศาเซลเซียส เพราะแร่เงินปลอมเปลี่ยนจากสีเงินเป็นสีดํา ระยะเวลาที่ใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิ
เพื่อแยกแร่เงินปลอม 8 นาที 32 วินาที การทํางานของเครื่องให้ความร้อนสําหรับตรวจสอบแร่เงิน
ด้วยเทคนิคการเหนี่ ยวนําความร้อน ใช้กําลั งงานไฟฟ้า 311.70 วัตต์ ประสิทธิภ าพของชุดระบาย
ความร้อนสามารถลดอุณหภูมิที่ปรากฏบนขดลวดความร้อนจากเดิม 90.1 องศาเซลเซียส เหลือ 27.5
องศาเซลเซียส

ID
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ระบบเตือนภัยอัตโนมัติภายในบ้านผ่านทวิตเตอร์

กฤษณ์ อ่างแก้ว* และ สุรชัย จันทร์ฉาย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คําสําคัญ
ระบบเตือนภัยอัตโนมัติ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทวิตเตอร์
บทความนีนําเสนอการออกแบบและสร้างระบบเตือนภัยอัตโนมัติภายในบ้านผ่านทางทวิตเตอร์ซึ่งเป็น
การประยุกต์ใช้ UNO Ethernet Shield W5100 R3 กับเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่เกิดจาก
ผู้บุกรุก เซ็นเซอร์ตรวจจับการรั่วไหลของแก๊สและเซ็นเซอร์ตรวจจับควันจากเหตุเพลิงไหม้ สั่งการด้วย
บอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 R3 โดยระบบจะตรวจจั บ ค่ าความผิ ด ปกติ ที่
เกิดขึน แล้วส่งค่าความผิดปกติเพื่อแจ้งเตือนเจ้าของบ้านผ่านจอ LCD ทางเสียงและทางทวิตเตอร์
ระบบสามารถทํางานได้ 2 โหมดคือโหมดที่มีผู้พักอาศัยภายในบ้านและโหมดไม่มีผู้พักอาศัย
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การปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนปรับแต่งผิวเบาะหนังของรถยนต์โดย
ฮีตเตอร์แบบสวิงอาร์ม

ศรัณยู เหลาพา1* กฤษนัณจ์ แพงด้วง1 และ วราภรณ์ จันทร์เวียง2
1

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการจัดตังคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต โครงการจัดตังคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

คําสําคัญ
เบาะหนังรถยนต์ ฮีตเตอร์
งานวิจัยนีเกี่ยวข้องกับการปรับแต่งเบาะหนังซึ่งเป็นขันตอนสุดท้ายในการผลิตเบาะรถยนต์เพื่อทําให้
เบาะไม่มีรอยย่นหรือยับก่อนส่งต่อให้ลูกค้า โดยได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์ถึงข้อผิดพลาด รวมถึง
หาวิธีการปรับปรุงกระบวนการและหาต้นตอของสาเหตุของการเมื่อยล้าในการทํางานของพนักงาน
โดยการศึกษาพบว่าระบบการทํางานแบบเดิมจะใช้พนักงานปรับแต่งเบาะหนังโดยวิธีใช้เครื่องเป่าลม
ร้อนและเหล็กสไลด์ในตกแต่งชินงานให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้ากําหนด ซึ่งลักษณะการทํางานแบบนีไม่
สามารถควบคุมอุณหภูมิที่เป่าให้เบาะหนังและเวลาในการปฏิบัติงานต่อชินงานหนึ่งชินให้คงที่ได้ และ
ยังทําให้พนักงานเกิดความเมื่อยล้าในการทํางาน จึงทําให้ประสิทธิภาพในการปรับแต่งเบาะหนังไม่มี
ความแน่นอน ทางผู้จัดทําจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึนโดยออกแบบชุดสวิงอาร์มที่มีการ
ติดตังฮีตเตอร์ไว้ โดยชุดสวิงอาร์มจะยึดติดกับโต๊ะปฏิบัติการ เพื่อช่วยผ่อนแรงนําหนักในการยกทําให้
ลดความเมื่อยล้าได้ จากนันทําการกําหนดระยะห่างระหว่างฮีตเตอร์กับเบาะหนังไว้ที่ 5 เซนติเมตร
และเวลาที่ใช้ในการให้ ความร้อนต่อชินที่ 40 วินาที แล้วหาทดลองให้ อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับ
ชินงาน โดยการทดลองพบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ทําให้ผิวของเบาะหนังเรียบพอดีอยู่ที่ 71 – 73
องศาเซลเซียส โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 72 องศาเซลเซียส หลังจากการปรับปรุงพบว่าสามารถลดเวลาใน
การทํางานต่อ 1 ชินลงได้จากเดิมเฉลี่ยที่ 68.98 วินาที เป็น 40 วินาที
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การพัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิสําหรับการประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ในเครื่อง
พาเลทอินไลน์ยูวีเคียว

กนกวรรณ เรืองศิริ1* อติ พงษ์พาชํานาญเวช1 พรชนก วานิช1 ประธาน ชมเมืองปัก2 และ
จักรวรรดิ ดียิ่ง2
1
2

สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ฝ่ายวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด

คําสําคัญ

เครื่องวัดอุณหภูมิสําหรับเครื่องพาเลทอินไลน์เคียว ไมโครคอนโทรลเลอร์
ประสิทธิภาพของเครื่อง
บทความวิจัยนี นําเสนอพัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิสําหรับเครื่องพาเลทอินไลน์เคียวซึ่งเป็นเครื่องฉายยูวี
เพื่ออบกาวให้แห้งสําหรับกระบวนการประกอบหัวอ่านเขียน (Head Gimbal Assembly, HGA) ซึ่ง
จําเป็นจะต้องควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการสร้างและออกแบบเครื่องวัดอุณหภูมิ
ที่ มี ค วามสามารถวั ด อุ ณ หภู มิ ข องแสงอุ ล ตร้ า ไวโอเล็ ต (Ultraviolet) และก๊ า ซไนโตรเจน (N2)
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
(Thermistor) เป็นเซ็นเซอร์ (Sensor) เชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดูอิโน่ไมโคร (Arduino
micro) โดยจะแสดงผลบนจอ แอลซี ดี (LCD) และเก็ บ ค่ าอุ ณ หภู มิ ไว้ ใน เอซดี การ์ ด (SD card)
สําหรับ การตรวจสอบข้อมูล ย้อนหลั งได้อีกด้ว ย ผลการทดสอบการทํางานของเครื่องวัดอุณ หภู มิ
สําหรับเครื่องพาเลทอินไลน์เคียว (Pallet in-line cure) ทํางานได้ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
การจัดทําเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิสามารถนําไปใช้ในกระบวนการผลิตได้จริง
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การศึกษาและพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์สําหรับแขนกลอุตสาหกรรม

ธรรมรส รักธรรม* และ ศรัณย์ อเนกนวล
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คําสําคัญ
งานวิจั ย นี ได้พั ฒ นาระบบปั ญ ญาประดิษ ฐ์ ที่ ส ามารถนํามาใช้ ได้ กับ หุ่ น ยนต์ อุต สาหกรรมเพื่ อเพิ่ ม
ศักยภาพของหุ่นยนต์แขนกลประเภทต่างๆ ให้มีความสามารถในการเรียนรู้ให้สามารถแยกประเภท
ตําแหน่ง และการวางตัวของสิ่งของ เพื่อใช้ในการคํานวณหาการเคลื่อนที่ที่เหมาะสมกับ การหยิบจับ
วัตถุสิ่งของเหล่านันได้โดยอัตโนมัติ ในงานวิจัยนียังได้มีการพัฒนาระบบแขนกลเพื่อนํามาใช้ในการ
ทดลอง โดยระบบแขนกลที่ถูกพัฒ นาขึนใช้การเรียนรู้แบบทําซําเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม
ที่สุดในการเคลื่อนที่ ระบบจะควบคุมการเคลื่อนที่ของแต่ละข้อต่อของหุ่น ยนต์แขนกลเพื่อลดค่าความ
ผิดพลาดในการเคลื่อนที่เข้าสู่ตําแหน่งเป้าหมาย โดยการเคลื่อนที่ของระบบนันใช้เซอร์โวมอเตอร์ใน
การขับ เคลื่ อน การคํานวณหามุมของมอเตอร์แต่ละตัวได้ใช้ Forward Kinematic ในการคํานวณ
ระบบสมองกลของหุ่ นยนต์ได้มีการออกแบบโดยใช้การจับภาพผ่านกล้อง Microsoft Kinect และ
ประมวลผลภาพเบื องต้ น ในภาษา Python และข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการประมวลผลจะได้ นํ าไปเข้ า สู่
กระบวนการเรียนรู้ เพื่ อจําแนกประเภท และคํานวณหาต่ําแหน่ง พร้อมทิศทางการวางตัว ผ่ าน
โปรแกรมที่มีการวางเงื่อนไขร่วมกับการวิเคราะห์ด้วย TensorFlow ในการเปรียบเทียบข้อมูล

ID
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แม่แรงไฟฟ้าควบคุมโดยรีโมทไร้สายอัตโนมัติ

ชัยพันธุ์ ประการพันธ์* ปริญญา นิยมพงษ์ วุฒิพงศ์ ไชยชาติ และ กิตติพันธ์ สีหาบัตร
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คําสําคัญ
บทความนํ าเสนอการออกแบบและสร้ างแม่แรงไฟฟ้าควบคุมด้วยรีโมทไร้สาย สําหรับการเปลี่ย น
อะไหล่รถยนต์ขนาดเล็กและรถยนต์ขนาดกลางที่มีนําหนักไม่เกิน 1500 กิโลกรัม โดยการออกแบบแม่
แรงไฟฟ้าฟ้ าควบคุมด้ว ยรี โมทไร้ส ายจะทํางานด้ว ย โปรแกรม Arduino Mega 2560 เป็ น ระบบ
ประมวลผลและสั่งการให้ระบบต่าง ๆ ทํางาน โดยมีการแจ้งเตือนเมื่อแม่แรงไฟฟ้าทํางานและจะหยุด
เตือนเมื่อแม่แรงหยุดทํางาน Arduino Mega 2560 จะยังสั่งให้ไฟเตือนทํางาน อยู่ โดยจากทดสอบ
แม่แรงไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมทไร้สายช่วยให้ประหยัดเวลาและสะดวกขึนโดยไม่ต้องใช้แรงจากมนุษย์
และผู้ ห ญิ งสามารถใช้งานได้แต่ต้องทําตามคู่ มือของแม่แรงไฟฟ้าควบคุมด้วยรีโมทไร้ส าย ซึ่งการ
ทดสอบผลทดลองเบืองต้นสามารถทํางานได้จริงและมีประสิทธิภาพ
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การประยุ กต์ ใช้ โครงข่ า ยประสาทเที ยมเพื่ อทํ านายปริ มาณแก๊สไนโตรเจน
ออกไซด์ที่เกิดจากหัวพ่นไฟวัสดุพรุนเม็ดกลมอัดแน่น

ปฏิวัติ วรามิตร1* รพีพงศ์ เปี่ยมสุวรรณ1 บัณฑิต กฤตาคม1 โสภณ สินสร้าง1 และ
นันทวัฒน์ วีระยุทธ2
1
2

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คําสําคัญ
หัวพ่นไฟวัสดุพรุน วัสดุพรุนเม็ดกลมอัดแน่น โครงข่ายประสาทเทียม
บทความวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอการทํานายปริมาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ที่เกิด
จากการเผาไหม้ของแก๊สแอลพีจี (LPG) ในหัวพ่นไฟวัสดุพรุนเม็ดกลมอัดแน่นโดยใช้โครงข่ายประสาท
เทียม ซึ่งวัสดุพรุนทํามาจากหินตู้ปลาเม็ดกลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (d) และค่าความพรุน ()
เท่ ากั บ 1.55 เซนติ เมตร และ 0.362 อั ต ราเร็ ว เชิ ง ปริ ม าตรของเชื อเพลิ งแก๊ ส ผสมก่ อ น (Vmix)
ระหว่างแก๊สแอลพีจีกับอากาศถูกส่งเข้ามายังชันวัสดุพรุนในช่ว งความเร็ว 5 – 40 m3/h อัตราส่วน
สมมูลของเชือเพลิง () อยู่ในช่วง 0.48 – 0.84 โดยทําการวัดปริมาณแก๊ส NOx ที่ระดับความสูง
ของชันวัสดุพรุนเท่ากับ 5 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งในบทความวิจัยนีได้นําปริมาณแก๊สที่วัดค่าจาก
การทดลองมาเปรี ย บเที ยบกับ ผลการทํ านายปริ มาณแก๊ส โดยใช้โครงข่ายประสาทเที ย ม ผลจาก
การศึกษาพบว่าโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชันป้อนไปข้างหน้าซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้แบบ
แพร่กระจายย้อนกลับของเลเวนเบิร์ก -มาควาดท์สามารถทํานายปริมาณแก๊ส NOx ที่ปล่อยออกมา
จากหัวพ่นไฟวัสดุพรุนเม็ดกลมอัดแน่นได้
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เครื่องสีข้าวอเนกประสงค์ขนาดเล็ก

จินดาพร สืบขําเพชร1* และ มุณี จันทะรัง2
1

สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
2
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คําสําคัญ
เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ข้าวกล้อง ข้าวขาว
เครื่องสีข้าวอเนกประสงค์มีมอเตอร์ 1 กําลังม้า มีลูกยางกะเทาะ 4 ลูก แต่ละลูกถูกหมุนโดยพูเล่ย์ 4
นิ ว จะมีความเร็ว รอบ 813 ± 5 rpm ลูกยางกะเทาะที่ มีพู เล่ ย์ 3 นิว จะมีความเร็ว รอบ 507 ± 5
rpm และมี ชุ ด ขั ด ขาวข้ า ว ข้ า วที่ ใช้ ในการทดลองใช้ ข้ า วเจ้ า หอม พั น ธุ์ ห อมมะลิ 105 และหา
ประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าวอเนกประสงค์ จากการทดลองการสีข้าวกล้อง 1 รอบการสี เวลาเฉลี่ยใน
การสีเท่ากับ 3.49 นาที ได้ปริมาณข้าวกล้องสมบูรณ์ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 63.32 การทดลองการสี
ข้าวกล้อง 2 รอบการสี พบว่าเวลาเฉลี่ยในการสีมีค่าเท่ากับ 6.17 นาที ได้ปริมาณข้าวกล้องสมบูรณ์
โดยเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 50.78 การทดลองสีข้าวขาว การหมุนที่ปรับข้าวขาวออกมา 7.5 รอบ จะได้
ข้าวขาวเต็มเมล็ดโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 34.85 ซึ่งมีข้าวขาวเต็มเมล็ดน้อยกว่าการหมุนที่ปรับข้าว
ขาวออกมา 10 รอบ ที่ได้ข้าวขาวเต็มเมล็ดโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 39 ในการตรวจสอบสีของข้าวขาว
ที่ออกมาจากเครื่องขัดขาว โดยการหมุนที่ปรับข้าวขาวออกมา 7.5 รอบ จะได้ค่าความสว่าง(L) ตังแต่
69.2 - 70.2 ค่ า สี แ ดง(a) มี ค่ า ตั งแต่ +0.1 - +0.3 และค่ า สี เหลื อ ง(b) มี ค่ า ตั งแต่ +10.5 - +10.9
สําหรับรอบการหมุน 10 รอบ มีค่าความสว่าง(L) ตังแต่ 66.7 - 68.5 ค่าสีแดง(a) มีค่าตังแต่ +1.3 +1.5 และค่าสีเหลือง(b) มีค่าตังแต่ +13.6 - +15.5
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เครื่องต้นแบบผลิตปุ๋ยหมักอัตโนมัติจากผักตบชวาด้วยระบบถังปิดเติมอากาศ
แบบถังหมุน

ธวัช ธรรมบุตร* ชาญ สิงห์แก้ว สุทธิพงษ์ ฟุ้งเดช และ นิรุตม์ กุลสุวรรณ์
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

คําสําคัญ
ปุย๋ หมัก เครื่องผลิตปุ๋ยหมักอัตโนมัติ ผักตบชวา
งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบผลิตปุ๋ยหมักอัตโนมัติจากผักตบชวาด้วย
ระบบถังปิ ดเติมอากาศแบบถังหมุน โดยในการวิจัยครังนี เป็นการประยุกต์องค์ความรู้ จากในและ
ต่างประเทศมาพัฒนาเครื่องต้นแบบ ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพบว่า เครื่องสามารถปรับ
ความเร็วรอบในการหมุนของถังหมักโดยการควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์โดยปรับความเร็วได้ตังแต่ 30300 รอบต่อ นาที และการวัดค่ าอุณ หภูมิ ภ ายในถังหมักจํานวน 3 ตําแหน่ง ได้ค่ าความผิ ดพลาด
เท่ากับ 2.94 2.94 และ 1.37% ตามลํ าดับ และในส่ วนของการวัดความชืนได้ค่าผิ ดพลาดเท่ากับ
2.80 0.85 และ 1.22% ตามลําดับ และเครื่องต้นแบบนีสามารถทํางานได้ในโหมดอัตโนมัติและโหมด
ปกติ
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การประยุกต์ใช้งานราสเบอร์รี่พายสําหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงกรณีศึกษาการสร้างโอห์มดิจิตอลมิเตอร์

ศราวุฑ คงลําพันธ์1* และ อดิเรก จันตะคุณ2
1

สาขาวิชาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
2
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่

คําสําคัญ
โอห์มมิเตอร์ ราสเบอรรี่พาย
สําหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการแต่เครื่องมัลติมิเตอร์นัน นักศึกษาจําเป็นต้องซือเครื่อง
มัลติมิเตอร์มาไว้ใช้ ทําในส่วนของนักศึกษานั นจะทําให้ ไม่ค่อ ยเข้าใจในหลั กการทํางานของเครื่อง
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ควรรู้และเข้าใจหลักการทํางานของเครื่องมัลติมิเตอร์ว่ามีหลักการทํางานวิธี
สร้ า งและวิ ธี ดํ า เนิ น การ ผู้ จั ด ทํ าจึ ง มี ค วามคิ ด ที่ จ ะสร้ า งดิ จิ ต อลมิ เตอร์ ขึ นมาไว้ ใช้ งานในแผน ก
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งผลให้นักศึกษารู้และเข้าใจหลักการทํางานที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่ม
มากขึน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันนันมากมายในท้องตลาด แต่ ราสเบอรี่พายเป็นอุปกรณ์ที่มี
ความสามารถเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค ซึ่งสามารถนําราสเบอรี่ พายมาประยุกต์กับงาน
หลายรูปแบบและง่ายต่อการเขียนโปรแกรมและควบคุม และการนําเอาราสเบอรี่พายมาสร้างเป็น
มิเตอร์ดิจิ ตอลนั นก็มีความสามารถนันการวัดค่า วัดกระแส โอห์ ม และแรงดั น ตกคร่อม ได้อย่าง
แม่นยํา ไม่แตกต่าง จากมิเตอร์ดิจิตอลทั่วไป ซึ่งความสามารถของราสเบอรี่พายยังขึนอยู่กับผู้ใช้ จะ
สามารถประยุกต์ ราสเบอรี่พายกับอุปกรณ์อื่นและการเขียนโปรแกรมให้กับตัวราสเบอรี่พาย
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การออกแบบชุดสาธิตระบบการทํางานของอินเวอร์เตอร์ที่ให้สัญญาณเอาต์พุต
แบบสี่เหลี่ยม

ณัฐวัฒน พับพิมพ์สัย ณัฐพล มาตสวิง และ สิทธิเดช เหล่าจูม*
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

คําสําคัญ
อินเวอร์เตอร์แบบสัญญาณสี่เหลี่ยม อินเวอร์เตอร์ ชุดสาธิต
งานวิจัยนีนําเสนอการออกแบบชุดสาธิตการทํางานของอินเวอร์เตอร์ที่ให้สัญญาณเอาต์พุตเป็นแบบ
สี่เหลี่ยม (Square wave) และมีกําลังทางเอาต์พุตขนาด 100 วัตต์ โดยหลักการทํางานของวงจรจะ
ทําหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับมีแรงดันทางเอาต์พุต 220
โวลต์(vrms) เหมาะสําหรับโหลดที่มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าเป็นแบบสวิตช์ชิ่ง (Switching power supply)
ซึ่งโครงสร้างของชุดสาธิตแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี 1.ชุดกําเนิดสัญญาณPWM (SG3525) ทําหน้าที่
สร้างสัญญาณ PWM ความถี่สูง เพื่อสวิตช์ชุดขับ 2. ชุดวงจรสวิตช์แบบพุชพูล (Push Pull) ทําหน้าที่
สวิตช์ไฟฟ้ าเข้าขดลวดที่ ห ม้อ แปลง 3.หม้อแปลงความถี่สู ง (High frequency Transformer) ทํ า
หน้าที่เพิ่มระดับแรงดันที่ความถี่สูง 4.วงจรเรียงกระแสทํา หน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ า
กระแสตรง 5.วงจรกรองระดับของแรงดันไฟฟ้าให้เรียบ เพื่อนําไปใช้กับโหลดที่มีภาคจ่ ายไฟเป็นแบบ
สวิตช์ชิ่ง(Switching power supply) เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และ หลอดไฟฟ้าแบบ
แอลอีดี การทํางานของวงจรสามารถให้กําลังทางเอาต์พุตสูงสุด 105 วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ (VAC)
เมื่อผ่านวงจรเรียงกระแสได้แรงดัน 310 โวลต์ (VDC) เมื่อผ่านวงจรเรียงกระแส ชุดสาธิตที่ออกแบบ
ง่ายต่อการเรียนรู้ระบบการทํางานด้วยตนเอง และเหมาะที่จะนําไปใช้ประกอบเป็นสื่อการเรียนการ
สอนได้เป็นอย่างดี
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การออกแบบชุดสาธิตระบบการทํางานของอิน เวอร์เตอร์เ พียวไซน์ แบบ 1
เฟส

สิทธิเดช เหล่าจูม* ณัฐวัฒน์ พับพิมพ์สัย และ ณัฐพล มาตสวิง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

คําสําคัญ
อินเวอร์เตอร์เพียวไซน์ อนิเวอร์เตอร์แบบ 1 เฟส ชุดสาธิต
งานวิจัยนีนําเสนอการออกแบบชุดสาธิตการทํางานของอินเวอร์เตอร์เพี ยวไซน์ ที่ให้สัญญาณเอาต์พุต
เป็นแบบ 1 เฟส และมีกําลังทางเอาต์พุตขนาด 100 วัตต์ โดยหลักการทํางานของวงจรจะทํา หน้าที่
แปลงแรงดั น ไฟฟ้ ากระแสตรง 12 โวลต์ เป็ น ไฟฟ้ ากระแสสลั บ มี แรงดัน ทางเอาต์ พุ ต 220 โวลต์
ความถี่ 50 เฮิรตซ์ โครงสร้างของชุดสาธิตแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี 1.บอร์ดควบคุม (EG8010) ทํา
หน้าที่สร้างสัญญาณ PWM ความถี่สูง และความถี่ต่ํา เพื่อสวิตช์ชุดขับ 2. ชุดวงจรสวิตช์แบบฟูลบริดจ์
(Full Bridge Drive) ทําหน้าที่สวิตช์สัญญาณไซน์ 3.หม้อแปลง (Transformer)ทําหน้าที่เพิ่มระดับ
แรงดัน 4.วงจรกรองความถี่ทําหน้าที่กรองสัญญาณความถี่สูง หรือสัญญาณรบกวนทิง การทํางานของ
วงจรสามารถให้กําลังทางเอาต์พุตสูงสุด 105 วัตต์ แรงดัน 220โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ สามารถใช้
กับ โหลดที่เป็นมอเตอร์ได้ ชุดสาธิตที่ออกแบบใช้งานได้ดี ง่ายต่อการเรียนรู้ระบบการทํางานด้วย
ตนเอง และเหมาะที่จะนําไปใช้ประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
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การพัฒนาชุดสาธิตมอเตอร์ไฟฟ้า

มานะชัย พิมพ์คา ฉกาจ ฤทธิ์วุฒิ และ สุทธิพงษ์ ฟุ้งเดช*
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

คําสําคัญ
ชุดสาธิต มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
บทความนีนําเสนอการพัฒนาและหาคุณภาพสื่อการสอนประเภทชุดสาธิตเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า สําหรับ
การเรีย นการสอนในรายวิชาหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า หลั กสู ตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบั ณฑิ ต
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีส าน วิทยาเขตขอนแก่น จากการวิเคราะห์ หลักสูตรรายวิช าและผลจากการเก็บ ข้อมูล
พบว่ามอเตอร์ไฟฟ้ามีความจําเป็นอย่างมากในการใช้งานในปัจจุบันทังเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับระบบกึ่งอัตโนมัติและระบบอั ตโนมัติต้องมีความเกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไฟฟ้าทังสิน ดังนัน
เพื่อเป็นการศึกษาทังด้านโครงสร้างส่วนประกอบตลอดจนหลักการทํางานผู้วิจัยจึงมีแนวคิดสร้างชุด
สาธิตมอเตอร์ไฟฟ้าขึน ซึ่งประกอบด้วย มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสและคู่มือการใช้งาน จากนันให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่านประเมิน
คุณ ภาพสื่ อชุ ดสาธิตเพื่ อนํ าผลมาประเมิน มาทดสอบสมมุติ ฐาน ผลการการพัฒ นาได้ชุดสาธิตซึ่ ง
ประกอบด้วย มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3
เฟสและคู่ มื อ การใช้ ง าน โดยมี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพชุ ด สาธิ ต จากผู้ เชี่ ย วชาญอยู่ ในระดั บ ดี
(x̅ = 4.20)
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เครื่องตัดฟองน้ําแบบอัตโนมัติสําหรับการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์

จุติธรณ์ นิลไชย และ สุทธิพงษ์ ฟุ้งเดช*
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

คําสําคัญ
เครื่องตัดฟองนํา การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์
บทความวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องตัดฟองนําแบบอัต โนมัติสําหรับการปลูก
พืชไฮโดรโปนิกส์ ตัวเครื่องประกอบด้วยวงจรการทํางาน 4 ส่วน ได้แก่ 1) ภาควงจรควบคุมโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A ทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของวงจรภายในเครื่องตัดและเจาะ
ฟองนําแบบอัตโนมัติ 2) ภาคควบคุมมอเตอร์ ทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของมอเตอร์ในการเลื่อนชุด
รับฟองนํา 3) ภาคควบคุมความร้อนของเส้นลวด จ่ายแรงดันไฟฟ้าและกระแสให้กั บขดลวดที่ใช้ใน
การตัดฟองนํา 4) แหล่งจ่ายไฟทําหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง 12
โวลต์ เพื่อจ่ายให้กับวงจร ในการออกแบบเครื่องตัดฟองนําแบบอัต โนมัติสําหรับการปลูกพืชไฮโดร
โปนิกส์ สามารถตัดฟองนําได้ 3 ขนาด คือ ขนาดที่ 1 เท่ากับ 2.5 ซม. x 2.5 ซม. x 2.5 ซม. ขนาดที่
2 เท่ ากั บ 3 ซม. x 3 ซม. x 2.5 ซม. และขนาดที่ 3 เท่ ากั บ 4 ซม. x 4 ซม. x 2.5 ซม. จากการ
ทดสอบประสิ ทธิ ภ าพพบว่า เครื่องตัดฟองนําแบบอัต โนมัติสํ าหรับ การปลู กพืช ไฮโดรโปนิกส์ นั น
สามารถทํางานได้ตามขอบเขตที่กําหนด คิดเป็นค่าประสิทธิภาพสูงกว่าร้อยละ 80
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ระบบจําลองการควบคุมอัตโนมัติแบบไร้สายของโครงข่ายการจ่ายน้ําอย่าง
ชาญฉลาดด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพน้ําหนักเฉลี่ยหลายเซ็นเซอร์

สุภาพร ปานิคม* และ อดิเรก จันตะคุณ
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

คําสําคัญ
จําลองการควบคุมอัตโนมัติแบบไร้สาย เซ็นเซอร์
งานวิ จั ย นี มี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ ออกแบบและสร้ า งระบบจํ าลองการควบคุ ม การจ่ ายนํ า อั ต โนมั ติ ที่
เปลี่ยนแปลงตามสภาพความชืนในดินสําหรับการทําการเกษตรบริเวณกว้างเพื่อใช้ควบคุมความชืนใน
แปลงเกษตรจําลองการจ่ายนําย่อยจํานวน 4 พืนที่ แต่ละพืนที่ย่อยจะมีแผงควบคุมย่อย (slave) ทํา
หน้าที่ควบคุมการเปิดปิดของโซลินอยด์วาล์วเพื่อสั่งวาล์วนําปล่อยนําแบบกระจายหยดนําจากด้านบน
สู่ด้านล่าง และส่งสัญญาณค่าความชืนจากชุดเซ็นเซอร์ทังหมด 4 ตัว ไปยังแผงควบคุมหลัก (Master)
ซึ่งจะทําการเก็บข้อมูลค่าความชืน, พืนที่, วันและเวลา ลงหน่วยความจําเพื่อใช้ใ นการวิเคราะห์และ
เป็นฐานข้อมูลของการทํางานทังหมด การคํานวณการปล่อยนําโปรแกรมจะคํานวณหาค่าเฉลี่ยให้ได้
จุดที่ส มดุล ซึ่งเป็ นปริมาณการจ่ายนําที่เหมาะสมที่สุดใช้การเพิ่มประสิ ทธิภ าพนําหนักเฉลี่ ยหลาย
เซ็นเซอร์ เพื่อที่จะสั่งให้โซลินอยด์วาล์วปล่อยนําได้อย่างเหมาะสม ผลการทดลองระบบจําลองการ
ควบคุมอัตโนมัติแบบไร้สายของโครงข่ายการจ่ายนําอย่างชาญฉลาดสําหรับการทําการเกษตรบริเวณ
กว้างสามารถใช้งานตามสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ตังไว้
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ระบบเฝ้าระวังการเกิดเชื้อราในดินสําหรับการปลูกมะเขือเทศภายในโรงเรือน
โดยใช้เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย

ก้องภพ ชาอามาตย์1* อาจศึก มามีกุล1 กิตติวัฒน์ จีบแก้ว1 กฤษฎา พรหมพินิจ1 ธานิล ม่วงพูล2
และ สัญญา ควรคิด3
1

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2

คําสําคัญ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ โมดูล Xbee อุณหภูมิในโรงเรือน ความชืนในดิน
เครือข่ายแบบไร้สาย
งานวิจัยนีเสนอการออกแบบระบบเฝ้าระวังปัจจัยที่ก่อให้เกิดเชือราในดินโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ในการควบคุมการทํางาน ทําการติดตังตัวตรวจจับในบริเวณโรงเรือนปลูกมะเขือเทศราชินีของกลุ่ม
เกษตรกรบ้านนางอย อําเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร สําหรับตรวจวัดค่าปัจจัยต่างๆที่จะส่ งผลทําให้
เกิดเชือราในดินซึ่งก่อให้เกิดโรคเหี่ยวเหลือง เช่น ค่าอุณหภูมิในโรงเรือน ค่าความชืนในดิน และค่า
ความเป็นกรด-ด่าง จากนันทําการส่งค่าที่ทําการตรวจวัดผ่านเครือข่ายแบบไร้สายด้วยโมดุล XBee
และทําการส่งข้อความค่าความเป็นกรด-ด่างไปยังเกษตรกรด้วยระบบโทรศัพท์ GSM 900 ผลการ
ทดลองส่งข้อมูลค่าปัจจั ยต่างๆด้วยโมดูล XBee สามารถส่งค่าของข้อมูลได้ที่ระยะทางสู งสุด 100
เมตรและระบบส่งข้อความมีความคลาดเคลื่อนของเวลาในการส่ง 1-2 นาที
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การหาสมการอิมพีแดนซ์ที่ตัวกลางเป็นมันแกวบนสายอากาศ

ชาติวิรุทธ์ ภัทรสุเมธี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คําสําคัญ
โพรงทรงกระบอก ทฤษฎีภาวะย้อนกลับ ทฤษฎีปฏิกิริยา
บทความนีนําเสนอการหาสมการอิมพีแดนซ์ที่ตัวกลางเป็นมันแกวบนโพรงทรงกระบอกซ้อนกัน ป้อน
กําลั งงานด้วยท่อนําคลื่ นโมดสนามแม่เหล็ กตามขวางและโมดสนามไฟฟ้าตามขวางจากการอาศัย
สมการ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าภายในโพรงทรงกระบอก ทฤษฎีภาวะย้อนกลับ ทฤษฎีปฏิกิริยา สมการ
แอตมิตแตนซ์เชื่อมโยง และพารามิเตอร์กระจัดกระจาย โดยแสดงสมการสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารวมที่
แสดงฟังก์ชันคลื่นและความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าและกระแสแม่เหล็ก เพื่อนํามาหาสมการแอตมิต
แตนซ์ เชื่ อ มโยงที่ ทํ าปริ พั น ธ์ข องเคิ ร์ ล สนามแม่ เหล็ ก ไฟฟ้ าตามแนวมุ ม และแนวแกน ที่ ดอทกั บ
เวกเตอร์ที่ตังฉากกับระนาบปากของท่อนําคลื่นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมฉากทังสองโมดที่ใช้ป้อนกําลังงาน
ให้แก่โพรงทรงกระบอกซ้อนกัน
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การพัฒนาเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ

สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์1* และ ถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว2
1

โปรแกรมวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
2
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คําสําคัญ
การให้อาหารปลา บ่อปลา เครื่องอัตโนมัติ
บทความนีเป็นการพัฒนาเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ โดยติดตังอุปกรณ์ตังเวลาไว้ที่เครื่องและจะ
ทํางานเมื่อถึงเวลาที่ผู้ใช้กําหนดซึ่งขึนอยู่กับปริมาณและขนาดของปลาบ่อปลาที่เลียง เครื่องให้อาหาร
ปลาอัตโนมัติประกอบด้วย มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นตัวส่งกําลังสําหรับขับ ใบสกรูเพื่อนําอาหาร
จากถังเก็บที่เตรียมไว้ให้เคลื่อนที่ในท่อลําเลียงเพื่อไปปล่อยในตําแหน่งที่กําหนด เครื่องให้อาหารปลา
อัตโนมัติยังมีร ะบบป้ องกัน ในกรณี ที่ตําแหน่ งที่ ป ล่ อยเกิดการขัดข้องและจะหยุดทํางานทั น ทีเ พื่ อ
ป้องกันการป้อนในปริมาณมากเกินความต้องการของปลา การทดลองนํา ไปใช้ในบ่อเลียงปลาจริงเป็น
เวลา 30 วันและใส่อาหารปลาในถังเก็บจนเต็ม ผลการทดลองพบว่าเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติมี
ประสิ ท ธิภ าพสามารถทํ างานได้ตรงเวลาตามที่ กําหนด อีกทั งสามารถใช้งานง่ายและเคลื่ อ นย้าย
สะดวก
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สื่ออินโฟกราฟิกแนะนําชุดดินกับการปลูกไม้ป่าของสถานีวนวัฒนวิจัยในช่อง
จังหวัดกระบี่

นิธิพร วรรณโสภณ* ภาณุพงศ์ ทองสงค์2 สาธิต ฤทธิอินทร์
สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คําสําคัญ
มัลติมีเดีย อินโฟกราฟิก ชุดดิน พันธุ์ไม้ป่า
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกแนะนําชุดดินกับการปลูกไม้ป่าของสถานีวนวัฒนวิจัยในช่อง
จังหวัดกระบี่ เพื่อเผยแพร่กลุ่มชุดดินและพันธุ์ไม้ป่าของจังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบ
และพัฒ นาสื่ออินโฟกราฟิก แนะนํ าชุดดิน กับ การปลูกไม้ป่าของสถานีวนวัฒ นวิจั ยในช่อง จังหวัด
กระบี่ 2) ให้ความรู้เกี่ยวกับ ชุดดิ นและต้น ไม้ป่าของจังหวัดกระบี่ 3) ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่ ม
ตัวอย่างหลังรับชมสื่ออินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึน 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมสื่อมัลติมีเดีย ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาทั่วไปและผู้ที่สนใจเรื่องราวของชุดดิน
และพันธุ์ไม้ป่าของจังหวัดกระบี่ ผู้เข้าชมสื่ออินโฟกราฟิกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จํานวน 139 คน โดย
วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) สื่ออินโฟกราฟิกแนะนําชุดดินกับการปลูก
ไม้ป่าของสถานีวนวัฒนวิจัยในช่องจังหวัดกระบี่ 2) แบบประเมินคุณภาพสื่ออินโฟกราฟิก 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก 4) การเผยแพร่สื่ อมัลติมีเดียผ่านสื่อสั งคมออนไลน์
ทังนีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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การตรวจจับคุณภาพของการออกกําลังกายบริหารหน้าท้อง

ปฏิมากร จันทร์พริ้ม* และ ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั

คําสําคัญ
เซนเซอร์ความเร่ง การตรวจจับ การเคลื่อนไหว
บทความนีศึกษาลักษณะพฤติกรรมความเร่งของร่างกายขณะ ออกกํา ลังกายนั่ง-นอนด้วยอุปกรณ์
บริหารหน้าท้องโดยตรวจจับท่าทาง การเคลื่อนไหวของร่างกายจากเซนเซอร์ความเร่งแบบ 3 แกนติด
ที่ลําตัว การตรวจจับใช้ตําแหน่งขอบขาขึนของสัญญาณที่สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงความเร่งตาม
แนวแกนที่มีทิศออกจากลําตัวไปข้างหน้ากับ ความเร่งตามแนวแกนที่มีทิศพุ่งขึนเหนือศีรษะ ผลการ
ทดลองพบว่า สามารถตรวจจับท่าทางนั่ง -นอน นับจํานวนครังและแสดงเวลาที่ใช้ออกกําลังกายนั่งนอนในแต่ละครังได้ อีกทังยังสามารถแสดงแนวโน้มของ การใช้เวลาในแต่ละครังตลอดระยะเวลาของ
การออกกําลังกาย ทําให้สามารถเปรียบเทียบดูพัฒนาการของการออกกําลังกายแต่ละครังได้
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เครื่องกําเนิดแรงดันอิมพัลส์

วินัย เมธาวิทิต* และ ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คําสําคัญ
เครื่องกําเนิดแรงดันอิมพัลส์
บทความนีนําเสนอเครื่องกําเนิดแรงดันอิมพัลส์ เพื่อใช้ในการสร้างรูปคลื่นฟ้าผ่ามาตรฐาน 1.2/50
ไมโครวินาที โดยนําตัวเก็บประจุอิมพัลส์ขนาด 2.2 ไมโครฟารัด ประกอบเข้ากับความต้านทานปรับ
หน้าคลื่นและความต้านทานปรับหลังคลื่นเพื่อใช้กับตัวเก็ บประจุโหลดหลายค่า ความต้านทานปรับ
หน้ าคลื่ น และความต้านทานปรับ หลั งคลื่ น เป็ น แบบมีค่ าความเหนี่ ยวนํามาก และแบบค่าความ
เหนี่ยวนําต่ํา ทําการทดลองศึกษาเมื่อเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานปรับ หน้าคลื่นและความต้านทาน
ปรับหลังคลื่น โดยเพิ่มและลดค่าความต้านทานลงจากค่าที่ออกแบบไว้ พบว่าสามารถศึกษาแนวทาง
ในการออกแบบและสร้างเครื่องกําเนิดแรงดันอิมพัลส์ได้เป็นอย่างดี

ID
1121

การพั ฒ นาระบบเฝ้ า ระวั ง และติ ด ตามพฤติ ก รรมของสุ ก รด้ ว ยเทคโนโลยี
ตรวจจับการเคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบเวลาจริง

อรรถพล พลานนท์* และ ศุภากร ศรีทอง
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คําสําคัญ
สุกร การตรวจจับการเคลื่อนที่ ไมโครคอนโทรลเลอร์
ในการเลียงสุกรของเขตพืนที่ภาคกลางตอนล่างและพืนที่ใกล้เคียง มีเกษตรกรเพาะเลียงสุกรอย่าง
แพร่หลายทังฟาร์มขนาดใหญ่และการเลียงตามบ้านเรือน ซึ่งการเลียงสุกรนันมักพบเจอปัญหาในการ
เลียงมากมาย ทังด้านสุขอนามัย สภาพแวดล้อม รวมถึงอาหารการกินของสุกรซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพ
และการเจริญเติบโตของสุกร หรือทําให้สุกรเสียชีวิตลงได้ โดยสิ่งต่างๆเหล่านี สามารถสังเกตได้จาก
การแสดงออกมาทางพฤติ กรรมการเดิน การกิน การนอน และอารมณ์ของสุกรต่อสิ่งเร้ารอบข้าง ซึ่ง
จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการนําเอาเทคโนโลยีการจับการเคลื่อนที่ รุ่น SW-420 มาประยุกต์ใช้งาน
ร่วมกับการสื่อสารไร้สายเพื่อแสดงค่าพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของสุกรผ่านหน้าเว็บเพจ โดยทดลอง
เปรียบเทียบสุกร 5 ตัวกับค่ามาตรฐานการเคลื่อนที่ของสุกร ซึ่งในการทดลองเลียงจริง 90 วัน สุกรทัง
5 ตัวมีค่าการเคลื่อนที่ปกติ ซึ่งหมายถึงไม่พบสุกรที่ป่วยตลอดเวลาในการเลียงนั่นเอง
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ID
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การประยุกต์ใช้ข้อมูลจาก IoT กับ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเรียนรู้พฤติกรรม
การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

ปวีณวัช นาถประชา* รณพร บุญรัตน์ วิรชัย เขื่อนแก้ว หรรษวัส ขันตยาภิรัตกุล
และ ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คําสําคัญ
อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง ปัญญาประดิษฐ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
บทความนี นํ า เสนอ การสร้ า งปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที่ ทํ า หน้ า ที่ เรี ย นรู้
พฤติกรรมการ เปิด/ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าจากผู้ใช้งาน โดยระบบจะทําการบันทึกข้อมูล เมื่อมีการ เปิด/
ปิ ด เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า ผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เน็ ต ในทุ ก สิ่ ง (Internet of Things: IoT) หรื อ ปุ่ ม ควบคุ ม
หลังจากนัน AI จะทําการเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลประวัติการใช้งานร่วมกับข้อมูลพยากรณ์อากาศ
จากเว็บไซต์ ระบบจะทําการแจ้งเตือน เมื่อผลการวิเคราะห์ไม่ตรงกับสถานะ เปิด/ปิด ของอุปกรณ์
ไฟฟ้า หรือเมื่อเกิดพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามปรกติในแต่ละวัน ใช้งานยังสามารถอนุญาตให้ AI ทํางาน
แทนได้โดยอัตโนมัติ หรือสามารถตังค่าการทํางานแทนตามระยะเวลาที่กําหนดได้

ID
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ประสิทธิภาพของชุดรับลมจากคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศสําหรับ
การผลิตไฟฟ้า

ยุทธศักดิ์ ทอดทอง* และ กฤษฎา ศรีศักดา
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คําสําคัญ
พลังงานลม เครื่องปรับอากาศ การผลิตไฟฟ้า
ในอาคารที่ได้มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศ คอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศก็ทํางานเช่นกัน ซึ่งลมที่
ออกมาจากคอยล์ร้อนสามารถนํามาเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได้ งานวิจั ยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ
และสร้างแผงรับลมจากคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศ เพื่อเปลี่ยนพลังงานลมมาเป็ นพลังงานไฟฟ้า
รวมถึงหาประสิทธิภาพของการออกแบบ จากแนวความคิดนีทางคณะผู้จัดทําได้ใช้มอเตอร์กระแสตรง
เป็นชุดรับลมจากคอยล์ร้อนและใช้เป็นตัวกําเนิดไฟฟ้า โดยได้ออกแบบชุดรับลมทัง 2 และ 3 มิติ เพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้า และการสูญเสียพลังงานของเครื่อ งปรับอากาศที่ระยะ
ต่างๆ จากผลการทดลองพบว่า ชุดรับลมแบบ 3 มิติ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ดีกว่าและสูญเสียพลังงาน
น้อยกว่า แบบ 2 มิติ อย่างเห็นได้ชัด
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การเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ําด้วยปั้มพลังงานแสงอาทิตย์

กัญญารัตน์ บุญเชิดชู1 กฤษฎา แสงเดชา1 และ เชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ2*
1

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2
สํานักงานจัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คําสําคัญ
ปริมาณออกซิเจนละลายในนํา ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์
การเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายนําด้ วยปั๊มพลังงาน แสงอาทิตย์ (Dissolving oxygen with solar
pump model) มีระบบการ ควบคุมด้ วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 โดยมีห ลักการ
ทํางานเมื่ออุณหภูมิเท่ากับหรือมากกว่าถึง 30 องศาเซลเซียส ปั๊มจะทํางาน เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจน
ละลายนํา และหยุ ดทํางานที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส โดยใช้แผงเซลล์ แสงอาทิตย์ชนิด MonoCrystalline 80W และ แบตเตอรี่ขนาด12 V 18 Ah เป็น แหล่ งพลั งงาน จากการทดสอบปริมาณ
ออกซิเจนละลายนํามีค่าเฉลี่ยที่ 4.96 ค่าสูงสุดที่ 7 mg/l และค่า pH ของนํา เฉลี่ยที่ 6.60 ค่าสูงสุด
ที่ 7

ID
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ระบบควบคุมน้ําดื่มเพื่อสุขภาพ

ณฐพรรณ เจริญโภคทรัพย์1 นริศรา สระเศษ1 มาริสา เชียงพันธ์1 กันตพัฒน์ ตั้งพรเจริญสุข1 และ
เชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ2*
1

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2
สํานักงานจัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คําสําคัญ
ระบบควบคุม นําดื่ม เพื่อสุขภาพ
ระบบควบคุมนําดื่มเพื่อสุขภาพ ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุมการทํา งานของมอเตอร์ปั๊ มนําและ
โซลินอยด์วาวล์ โดยส่งนําผ่านท่อที่วางบริเวณแม่ เหล็กถาวรชนิดนีโอไดเมียม เพื่อเพิ่มค่าอัลคาไลน์
และค่าpH (Potential of Hydrogen) พบว่าขณะระบบทํา งานต่อเนื่องค่าอั ล คาไลน์เฉลี่ย เท่ ากับ
55.96 mg/l และค่า pH ทดสอบเฉลี่ย 8.04 ค่าpH แสดงผลเฉลี่ย 8.00 ส่วนค่าอัลคาไลน์ และค่าpH
ของนําที่ปล่อยทิงไว้18 ชั่วโมงพบว่าค่าอัลคาไลน์เฉลี่ย เท่ากับ 55.6 mg/l และค่า pH ทดสอบเฉลี่ย
7.75 ค่า pH แสดงผลเฉลี่ย 7.8
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การพัฒนาเครื่องจุดระเบิดแบบตั้งเวลาหน่วงได้

คณิตพงศ์ เพ็งวัน1* ธราดล โกมลมิศร์1 และ ไพรัช จรูญพัฒนพงศ์2
1

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คําสําคัญ
เครือ่ งจุดระเบิด หัวชนวน
บทความนีกล่าวถึงการพัฒนาเครื่องจุดระเบิดแบบตังเวลาได้ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการทําเหมือง
แร่ ไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกนํามาใช้ควบคุมวงจรทําให้การจุดระเบิดเป็นไปด้วยความแม่นยํา และเพิ่ม
ฟังก์ชันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน เครื่องสามารถจุดชนวนได้ 5 ลูป ลูปละ 40 ดอก รวมทังหมด
200 ดอก และตังเวลาหน่วงได้ 1-500 ms

ID
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อุปกรณ์ตรวจวัดประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์โดยใช้โปรแกรมอาดูโน่

อภัยภักดิ์ ประทุมทิพย์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คําสําคัญ
บทความนีนําเสนอการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์โดยใช้โปรแกรมอาดูโน่
ที่ใช้กับแผงโซล่าเซลล์ไม่เกิน 24 V ตรวจจับค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าโดยใช้โมดูลที่เชื่อมต่อ
บอร์ดอาดูโน่ และแสดงผลในลักษณะ real time บนจอแอลซีดี 3.2 นิว อุปกรณ์สามารถปรับ โหลด
ตัวต้านทานได้ตังแต่ 10 Ω ถึง 80 Ω เพื่อใช้หาค่ากําลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงโซล่าเซลล์ ค่าความคลาด
เคลื่อนของอุปกรณ์ไม่เกิน 10% และเก็บ ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใน
งานวิจัยอื่นได้
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หมวกกันน็อคอัจฉริยะสําหรับแจ้งเตือนอุบัติเหตุ

นรเสฏฐ์ วิชัยพาณิชย์* สุทัศ บํารุงสุข และ สาธิต ถาวรคง
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คําสําคัญ
โมดูลไจโรสโคปเร่ง 3 แกน สายอากาศรับสัญญาณจีพีเอส โมดูล 3 จี อาร์ดูโน
บทความนีนําเสนอหมวกกันน็อคอัจฉริยะสําหรับแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุโดยอาศัย อินเตอร์เน็ตทุก
สรรพสิ่ ง โมดู ล ไจโรสโคปเร่ ง 3 แกน รุ่ น GY-521 (MPU5060) ถู ก ใช้ เพื่ อ วั ด ค่ ามุ ม การหมุ น และ
ความเร่งของแกนทัง 3 แต่แกนที่เราสนใจคือแกนตัง (Y axis) โดยกําหนดให้มีการแจ้งเตือนเมื่อค่ามุม
มีค่าสูงกว่า 90 องศา สายอากาศรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส (GPS Antenna) ถูกใช้รับสัญญาณเพื่อ
ระบุ ตําแหน่งที่ตังของตัวอุปกรณ์ โมดูล 3 จี (GSM/GPRS 3G Shield) ทําหน้าที่ในการส่งข้อความ
SMS และโทรศัพท์ไปยังอุปกรณ์ อุปกรณ์ทังสามถูกติดตังบนหมวกกันน็อค และถูกใช้งานเชื่อมต่อ
ผ่ านบอร์ดอาดูโน่ อูโน่ (Arduino UNO) หลั ก การทํางานของหมวกกั น น็ อคอัจ ฉริยะคือ เมื่อโมดู ล
ไจโรสโคปเร่ง 3 แกนมีค่ามุมในแกนตังมากกว่า 90 องศาจะส่ งผลให้ บ อร์ดอาร์ดูโนทํ าการรับ ค่ า
ตําแหน่งที่ตังปัจจุบันจากสายอากาศรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแล้วทําการโทรแจ้งเตือนอุบัติเหตุไป
ยังเบอร์ โทรศัพท์ป ลายทางจํ านวน 2 เลขหมาย และทํ าการแจ้งตําแหน่ งที่ตังปั จจุ บัน ด้ว ยการส่ ง
ข้อความผ่าน SMS ผลการทดสอบของบทความนีแสดงให้เห็นหมวกกันน็อคอัจฉริยะสําหรับการแจ้ง
เตือนอุบัติเหตุสามารถแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุด้วยการโทรเข้า และส่งข้อความขอความช่วยเหลือ
พร้ อมทั งระบุ ตํ าแหน่ งไปยั ง 2 เลขหมายปลายทางได้เมื่ อมุมของแนวแกนตัง (แกนวาย) มี ค่ามุ ม
มากกว่า 90 องศา
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การวัดวงจรกรองความถี่แบบพาสซีพด้วยภาษาไพธอน

สิรภพ ตู้ประกาย* ศุภเทพ เอกอุดมชัย ศุภวชิญ์ ตั้งสมคิด และ สมณะ นิชรัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คําสําคัญ
ออสซิลโลสโคป วงจรกรองความถี่ต่ําผ่าน วงจรกรองความถี่สูงผ่าน ภาษาไพธอน
บทความนี นํ า เสนอการออกแบบและพั ฒ นาโปรแกรมที่ ใช้ในการวั ด และควบคุ ม การทํ า งานของ
ออสซิลโลสโคปผ่านคอมพิวเตอร์รวมไปถึงการนํา ผลลัพธ์ที่ได้จากออสซิลโลสโคปนั นมาประมวลผล
เพื่อสร้างเป็นกราฟผลตอบสนองทางความถี่ของวงจรกรองความถี่ต่ํา ผ่านและวงจรกรองความถี่สูง
ผ่านแบบพาสซีพโดยใช้ภาษาไพธอน
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การพัฒนาทักษะนักการตลาดด้วยระบบการเรียนรู้เชิงการขาย

วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คําสําคัญ
การเรียนการสอนผ่านเว็บ ทักษะนักการตลาด การขาย นักการตลาด
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงการขายเพื่อพัฒนาทักษะนั กการตลาด
2) ศึกษาผลการทดลองใช้ระบบการเรียนรู้เชิงการขายเพื่อพัฒนาทักษะนักการตลาด และ 3) ศึกษา
ความพึงพอใจต่อระบบการเรียนรู้เชิงการขายเพื่อพัฒ นาทักษะนักการตลาด ผลการวิจัยพบว่า 1)
ระบบการเรียนรู้เชิงการขายเพื่อพัฒนาทักษะนักการตลาด ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่
1) ปัจจัยนําเช้า ได้แก่ เนือหาที่ส่งเสริมแนวคิดนักการตลาดและการขาย 2) กระบวนการ ได้แก่ การ
ผลิตงานเชิงการตลาดผสมผสานกับการขาย 3) ปัจจัยส่งออก ได้แก่ การประเมินผลทักษะนักการ
ตลาด โดยผู้ เ รี ย นจะสามารถเข้ า ใช้ ร ะบบการเรี ย นการสอนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นโดเมน
https://www.wbi.msu.ac.th 2) ผลการทดลองใช้ ระบบการเรียนรู้เชิงการขายเพื่อพัฒ นาทักษะ
นักการตลาด พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้ว ยระบบการเรียนรู้เชิงการขายเพื่อพัฒนาทักษะนักการตลาดมี
ผลงานออกแบบที่แสดงถึงการมีแนวคิ ดนักการตลาดและการขายในระดับดี 3) ผลการศึกษาความ
พึงพอใจต่อระบบการเรียนรู้เชิงการขายเพื่อพัฒนาทักษะนักการตลาด พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมาก (𝑥𝑥̅ =3.88)
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ต้นแบบบ้านพลังงานอัจฉริยะ “ปทุมวัน”

กิตติพงศ์ ศรีอาหมัด ทองเพียร พรมบุตร รัฐพงษ์ ขําไชโย ประสิทธิ์ นางทิน*
ไพฑูรย์ วรรณสูตร และ ศราวุฒิ อนันต์
แขนงวิชาพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คําสําคัญ
บ้านพลังงานอัจฉริยะ พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์
แขนงวิช าพลั งงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบั น เทคโนโลยี ปทุ มวัน เล็ งเห็ น ความสํ าคัญ ในการ
เผยแพร่ความรู้ในการประหยัดพลังงานภายในที่อยู่อาศัย ผ่ านการสร้างโมเดลบ้านต้นแบบพลังงาน
อั จ ฉริ ย ะ “ปทุ ม วั น ” จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ในด้ า นการใช้ พ ลั ง งานทดแทนโดยเฉพาะพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ เนื่องจากความเหมาะสมของภูมิประเทศของไทยที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ทําให้ทุกภูมิภาค
ได้รับแสงอาทิตย์สม่ําเสมอตลอดปี การดําเนินโครงการนีได้รับความร่วมมือทังจากนักศึกษาปัจจุบัน
ศิษย์เก่า รวมถึงภาคเอกชนเพื่อระดมความคิด ทุนทรัพย์ และแรงกาย สร้างต้นแบบบ้านพักขึนมา ผล
จากการดําเนินโครงการ ได้ต้นแบบบ้านพักเพื่อการอยู่อาศัยโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่าง
เดียวเป็นแหล่งจ่ายพลังงานแก่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยแสดงเปรียบเทียบถึงการใช้พลังงานใน
2 ลั กษณะคื อ ต้น แบบบ้ านที่ ใช้พ ลั งงานแสงอาทิ ตย์ กับ อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ าแบบกระแสสลั บ (on grid
system) และต้ น แบบบ้ านที่ ใช้ พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ กั บ อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า แบบกระแสตรง (off grid
system) พร้อมกับ แสดงผลอัตราการใช้พลังงานของอุปกรณ์ ไ ฟฟ้าแต่ละชินในบ้านแต่ละหลั งเพื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า พบว่าบ้านต้นแบบระบบกระแสตรงมีอัตราการใช้พลังงานต่ํากว่า
ระบบกระแสสลับ 4.16 เท่า นอกจากนียังติดตังเซนเซอร์ในอุปกรณ์ไฟฟ้าร่วมกับระบบสื่อสารเพื่อให้
สามารถก้าวสู่การทํางานแบบบ้านพลังงานอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบต่อไป
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การควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดโดยวิธีการอนุรักษ์และ
แบ่งปันพลังงาน

ธนานันต์ ชูแสง1* วินัย จันทร์สุข1 ประสิทธิ์ นางทิน2
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
2
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คําสําคัญ
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ โซล่าเซลล์ พีแอลซี
พฤติก รรมการใช้ ไฟฟ้ าของผู้ ค นเปลี่ ย นแปลงไปตามภาวะโลกร้อ นรวมถึงการใช้ไฟฟ้ าจากแหล่ ง
พลังงานไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลั งงานลม เป็นต้น ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ได้จาก
ธรรมชาติ จ ะมี ค วามไม่ เสถี ย รทํ าให้ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิภ าพในการใช้ พ ลั งงานไฟฟ้ าในระบบหลั ก
งานวิจัยนีนําเสนอวิธีการผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์และการแบ่งปันพลังงานเพื่อลดความต้องการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (peak load) ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะย่อย (smart grid) โดยการสร้าง
แบบจําลองบ้านพักอาศัยจํานวน 4 หลัง ซึ่งประกอบด้วยแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าและโหลดทางไฟฟ้า
ซึง่ แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจะประกอบด้วยระบบเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าบน
หลังคา ระบบจัดเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ และระบบจ่ายไฟฟ้าปกติ สําหรับส่วนของโหลดไฟฟ้าจะ
ประกอบไปด้วย เครื่องปรับ อากาศ ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง พัดลม ปั๊มนํา หม้อหุ งข้าว โทรทัศน์ กาต้มนํา
คอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา และเครื่ อ งทํ านํ าอุ่ น จากนั นติ ด ตั งเครื่อ งวั ด พลั งงานในแต่ ล ะบ้ านเพื่ อ
ตรวจจับกระแสไฟฟ้า แรงดัน ตัวประกอบกําลังไฟฟ้า กําลังไฟฟ้า และพลังงานและติดตังพีแอลซี
(PLC) เพื่ อทํ าหน้ าที่ เป็ น ตั วควบคุม การจัดการกับ โหลดทั งหมดภายในบ้ านและทํ า หน้ าที่ แบ่ งปั น
พลังงานไฟฟ้าระหว่างบ้าน ผลการทดลองวิธีการที่นําเสนอสามารถลดความต้องการพลังสูงสุดภายใน
บ้าน และสามารถแบ่งปันพลังงานไฟฟ้าจากบ้านที่ใช้พลังงานไฟฟ้าต่ําไปสู่บ้านที่ใช้พลังงานสูงได้เป็น
อย่างดี
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ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมอุณหภูมิความชื้นด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้เทคนิคการควบคุมความเร็ว
พัดลมระบายอากาศภายใน
ฤทธิรงค์ วงศ์แพร่พันธ์* ธเนศ คณะดี กมล บุญล้อม อธิคม ศิริ และ พงศธร อารักคิด
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ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางคลื่นไมโครเวฟและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คําสําคัญ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการส่งเสริมให้นําพลังงานความร้อนที่ได้รับจากรังสีอาทิตย์มาใช้เนื่องจากเป็น
พลังงานที่สะอาด ไม่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อใช้ แล้วสามารถเกิดขึนใหม่ได้ไม่มีวันหมดอีกทัง
ประเทศไทยมีพื นที่ที่เหมาะสมในการนํ า พลั งงานรังสี อาทิตย์มาใช้งานด้านความร้อน เนื่ องจากมี
ปริมาณรังสีรวมจากดวงอาทิตย์ค่อนข้างสม่ําเสมอตลอดปี เฉลี่ยวันละ 18 MJ/m2 หรือ คิดเป็น 5.05
kW/hr ซึ่งเพียงพอในการนําไปใช้งานด้านความร้อนโดยกลุ่มอุตสาหกรรมการอบแห้งผลผลิตทางการ
เกษตรเพื่อแปรรูป เป็นกลุ่มหนึ่ งที่ควรส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ พลังงานในกระบวนการผลิตเพื่อลด
ต้นทุนทางด้านพลังงานตู้อ บแห้งพลั งงานแสงอาทิตย์ก็เป็นนวั ตกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้ มีการนํ า
พลังงานความร้อนที่ได้รับจากรังสีอาทิตย์มาใช้และปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ น คือ ปริมาณความชืนที่เกิดขึน
ภายในตู้ขณะที่กําลังอบแห้งมีปริมาณที่มาก ทําให้เกิดไอนําซึ่งจะทําให้ประสิทธิภาพในการอบแห้ง
ลดลง ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมอุณหภูมิความชืนด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้เทคนิค
การควบคุมความเร็วพัดลมระบายอากาศภายในเป็นนวัตกรรมที่สามารถรัก ษาอุณ หภูมิและกํา จัด
ความชืนโดยทําการควบคุมความเร็วพัดลมระบายอากาศที่ทํา การขับ ไล่ ความชื นภายในตู้ อบโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะทํา การอ่านค่าอุณหภูมิและความชื นภายในตู้อบ ซึ่ งหากมีความชืนเกิดขึน
ไมโครคอนโทรลเลอร์จ ะทํา การสร้างสั ญ ญาณพั ล ส์ เพื่อควบคุมความเร็ว มอเตอร์พัดลมเพื่ อขั บ ไล่
ความชืน โดยอัตราความเร็วของมอเตอร์พั ดลมจะขึนอยู่กับปริมาณความชื นที่อยู่ภายในตู้อบ ซึ่งทํา
ให้สามารถรักษาอุณหภูมิและขับไล่ความชืนที่อยู่ภายในตู้อบได้เป็นอย่างดีซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้
งานในด้านอุตสาหกรรมอื่นต่อไปในอนาคต
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ระบบควบคุมการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านเว็บไซต์ด้วย
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง

วิศวะ สื่อสุวรรณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อตุ สาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คําสําคัญ
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง บ้านอัจฉริยะ ควบคุมระยะไกล
การวิจัยครังนี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมการทํางานของเครื่องปรับอากาศ สมาร์ททีวี
และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนด้วยการสั่งงานผ่านเว็บเบราเซอร์ โดยไม่ทําการดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆ
ของเครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า เครื่องมื อที่ ใช้ ในการพั ฒ นาคือ ไดโอดเปล่ งแสงอิน ฟราเรด NodeMCU และ
Raspberry Pi3 ModelB โดยทําการสร้างระบบควบคุมด้วยเว็บไซต์และฐานข้อมูล มีการสั่งงานไปยัง
NodeMCU เพื่อควบคุมการทํางานของไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรด ผลการวิจัยพบว่า ไดโอดเปล่งแสง
อินฟราเรดสามารถทํางานได้ดีจากการควบคุมด้วย NodeMCU ทังเครื่องปรับอากาศและสมาร์ททีวี
โดยสามารถใช้งานแทนรีโมทของอุปกรณ์ที่มีอยู่ และยังสามารถควบคุมการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่ น
ด้วย สวิตซ์ตัด-ต่อวงจรแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี
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การพัฒนาเครื่องซีลถุงแบบสุญญากาศสําหรับผลิตภัณ ฑ์ชุมชน กรณี ศึกษา
การบรรจุข้าวอินทรีย์

เฉลียว เกตุแก้ว* นิติพงษ์ จุมพรม พล แสงพลาย และ ฤทธิเกียรติ พุ่มพวง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์สุพรรณบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คําสําคัญ
เครื่องซีลถุงข้าว ระบบสุญญากาศ
บทความนีเป็นการศึกษาออกแบบและพัฒนาเครื่องซีลขึนรูปถุงข้าวระบบสุญญากาศเพื่อบรรจุข้าว
เกษตรอินทรีย์ สําหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรดอนลานในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยพัฒนาจากเครื่องเดิมให้
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขนาดที่กะทัดรัด เคลื่อนย้ายได้ง่าย ประหยัดไฟและยั งเพิ่ม
ตัวบันทึกข้อมูลเพื่อจะเก็บค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า จํานวนถุงที่ทํา
การซีล ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า ผลที่ได้จากการทดสอบใช้งานพบว่าเครื่องซีล
สามารถขึนรูปถุงข้าวระบบสุญญากาศและบันทึกข้อมูลการผลิตข้าวได้ที่ออกแบบจัด สร้างขึนสามารถ
ซีลขึนรูปถุงข้าวทรงเหลี่ยมขนาด 1 กิโลกรัมและถุงข้าวทรงเหลี่ยมขนาด 0.5 กิโลกรัม โดยที่ถุงข้าว
ทรงเหลี่ยมทังสองขนาดใช้เวลาทําการซีลสุญญากาศเฉลี่ยอยู่ที่ระยะเวลา 35 วินาทีต่อถุง และความ
ดันสุ ญ ญากาศ - 0.056 Pa ถุงข้าวทรงเหลี่ ยมขนาด 1 กิโลกรั มใช้พ ลังงานไฟฟ้ าเฉลี่ ย 1.31 วัตต์
ชั่วโมงในการซีลขึนรูปถุงข้าวระบบสุญญากาศต่อข้าว สาร 1 ถุง และถุงข้าวทรงเหลี่ยมขนาด 0.5
กิโลกรัม ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 1.304 วัตต์ชั่วโมงในการซีลขึนรูปถุงข้าวระบบสุญญากาศต่อข้าวสาร
1 ถุง เครื่องซีลขึนรูปถุงข้าวระบบสุญญากาศที่จัดสร้างขึนก่อนหน้านีมีนําหนัก 45 กิโลกรัม เครื่องที่
จัดสร้างขึนนีมีนําหนัก 14 กิโลกรัม โดยเครื่องที่นําเสนอนีมีความกระทัดลัดและมีนําหนักเครื่องลดลง
69 เปอร์เซ็นต์
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นาฬิกาข้อมือสําหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ

ณัฐพร พรสวัสดิ์ ณัฐภัทร สมบูรณ์สุข ดลวัฒน์ ณวิพันธ์ และ พิพัฒน์ พรหมมี*
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คําสําคัญ
ตรวจจับการล้ม สัญญาณชีพจร แจ้งเตือนเวลากินยา ไมโครคอนโทรลเลอร์
บทความนีเป็นการออกแบบอุปกรณ์ติดตามดูแล เฝ้าระวังสุ ขภาพของผู้สู งอายุแทนลูกหลานหรือ
ผู้ดูแลจากระยะไกล โดยอุปกรณ์ถูกทําให้อยู่ในรูปแบบของนาฬิกาข้อมือ การทํางานภาพรวมอุปกรณ์
จะถูกควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Wemos D1 Mini เป็นหน่วยประมวลผลหลัก อุปกรณ์ถูก
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการประมวลผลที่นาฬิกาและส่วนของการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแล ใน
ส่ว นการประมวลผลที่นาฬิกา ได้แก่ ระบบตรวจจับการล้ มที่ ใช้เซนเซอร์วัดความเร่งเชิงเส้ น และ
อัตราเร็วเชิงมุมในการวิเคราะห์ การกดปุ่มขอความช่วยเหลือการแจ้งเตือนเวลากินยาด้วยรูปกราฟิก
ร่วมกับ Buzzer และการวัดอัตราการเต้น ของหั วใจด้วย Pulse Sensor หากพบความผิดปกติเช่น
การล้ม นาฬิกาจะแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแล โดยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายแล้วแจ้งไปยังผู้ดูแลผ่าน
แอปพลิเคชัน Line และ Blynk ซึ่งสามารถตังเวลากินยาได้ผ่านแอปพลิเคชันนี
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ช้อนรักษาความเสถียรสําหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

ณรงค์ศักดิ์ มโนสิทธิชัย กรวิชญ์ เชื้อทอง กัญญารัตน์ คาราม และ กุลสตรี จีราพันธุ์*
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คําสําคัญ
ความเสถียร โรคพาร์กินสัน เซนเซอร์ GY-521 Arduino Nano
บทความนีนําเสนอการออกแบบและจัดทําช้อนรักษาความเสถียรสําหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเพื่อช่วย
ให้ ผู้ ป่ วยสามารถรับ ประทานอาหารได้ด้วยตนเอง และเป็ น อีกทางเลื อกหนึ่ งที่มีค่าใช้จ่ ายต่ํากว่า
ผลิตภัณฑ์ช้อนสําหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีวางจําหน่ายในท้องตลาดเป็นอย่างมาก ในด้า นการ
ทํางานของช้อนนันเกิดจากการประมวลผลความเร่งและความถี่การสั่นรวมถึงการเอียงของปลายช้อน
ที่เซนเซอร์ GY-521 ตรวจจับ ได้ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano และนํามาสร้างการสั่น
ของช้อนและความเอียงของช้อนให้หักล้างกับความถี่การสั่นและความเอียงของมือ ซึ่งจะทําให้ผู้ ป่วย
พาร์กินสันสามารถตักอาหารรับประทานเองได้
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ระบบควบคุ ม ของอุ ป กรณ์ ตั ด ตอนภายในสถานี ไฟฟ้ า ย่ อ ยอั ต โนมั ติ ตาม
มาตรฐาน IEC 61850 สํ า หรั บ รู ป แบบการจั ด เรี ย งบั ส แบบ Main and
Transfer Bus
ณัฐวดี สุทธิธรรมรักษ์* และ สมพร สิริสาราญนุกุล
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ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คําสําคัญ

ระบบควบคุมของอุปกรณ์ตัดตอน สถานีไฟฟ้าย่อยอัตโนมัติ มาตรฐาน IEC
61850 GOOSE message
การนํามาตรฐาน IEC 61850 ที่เป็นมาตรฐานของเครือข่ายและระบบสื่อสารของสถานีไฟฟ้าย่อยมา
ใช้ จะทําให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลและสัญญาณที่เป็นคําสั่งให้อุปกรณ์ทํางานถูกส่งได้ง่ายขึน โดยการ
ใช้ระบบอีเทอร์เน็ต และยังกําหนดรูปแบบโมเดลข้อมูลและโปรโตคอลที่ง่ายต่อการจัดการการรับส่ง
ข้อมูลที่มีรูป แบบเดี ยวกันทังระบบ การส่งข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัตินันจะส่ งเป็น ข้อความ
GOOSE ซึ่งจะมีความเร็วสูงที่ส ามารถตอบสนองตามความต้องการของระบบ ในบทความนี มีการ
ออกแบบและหลักการทํางานตามมาตรฐาน IEC 61850 ด้วยการทดลองจริงของระบบควบคุมของ
อุป กรณ์ ตัดตอนสําหรับรูปแบบการจั ดเรี ยงบั สแบบ Main and Transfer Bus ซึ่งเป็ นรูป แบบการ
จัดเรียงบัสที่มีความน่าเชื่อถือสูงและนิยมใช้กันมาก
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การพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้โครงข่าย
ประสาทเทียม

นิรชา เอกะกุลานันต์* และ สมพร สิริสําราญนุกุล
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คําสําคัญ
การพยากรณ์ พลังงานแสงอาทิตย์ โครงข่ายประสาทเทียม
ระบบไฟฟ้ากําลังได้เห็นการเพิ่มขึนของพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอย่างมากเนื่องจากการสนับสนุนการ
ใช้ พ ลั งงานทดแทน เพราะกําลั งผลิ ตไฟฟ้ าของพลั งงานแสงอาทิ ต ย์เป็ น แบบไม่ ส ม่ํ าเสมอและไม่
สามารถควบคุมได้ การพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นปัจจัยที่สําคัญ
มากสําหรับการตัดสินใจของผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า บทความนีได้มีการใช้ประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาท
เทียม เพื่อทําการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะเวลาการพยากรณ์ที่
สนใจ คือ แบบวันล่วงหน้า และภายในวัน โดยแบบจําลองนีใช้ข้อมูลจริงจากทางอุตุนิยมวิทยาและ
จากโรงไฟฟ้ า รวมทังข้อมูลที่เกี่ยวข้องสําหรับ การฝึ กสอน เช่น ฤดูกาล กระบวนการเรียนรู้ และ
จํ า นวนหน่ ว ยในชั นซ่ อ น ดั ช นี ค วามคลาดเคลื่ อ นได้ ถู ก นํ า เสนอเพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของ
แบบจํ าลองการพยากรณ์ ผลการจํ าลองแสดงให้ ถึงความถูก ต้ องที่ ย อมรับ ได้ สํ าหรับ วัน ที่ ใช้ เป็ น
ตัวอย่างในการพยากรณ์
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การดําเนินการฟังก์ชันป้องกันความล้มเหลวของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ในสถานี
ไฟฟ้าย่อยแบบ Main and Transfer ตามมาตรฐาน IEC 61850

ชนินทร แซงราชา* และ สมพร สิริสาราญนุกุล
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คําสําคัญ

ฟังก์ชันป้องกันความล้มเหลวของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ข้อความ GOOSE IEC
61850 50BF
มาตรฐาน IEC 61850 คือมาตรฐานการสื่อสารที่นํามาใช้ภายในสถานีไฟฟ้าย่อยผ่านเทคโนโลยีการ
สื่อสารแบบอีเทอร์เน็ตที่ข้อมูลการสื่อสารต่างๆ ระหว่างอุปกรณ์จะถูกส่งผ่านสายสื่อสารเพียงเส้น
เดียว เนื่องจากการนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ ความยากที่เพิ่มขึนจากเดิมคือวิธีการกําหนดรูปแบบ
การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกําหนด บทความนีกล่าวถึงการนําหลักการ
ของฟังก์ชันป้องกันความล้มเหลวของเซอร์กิตเบรกเกอร์ภายในสถานีไฟฟ้าที่มีรูปแบบการจัดเรียงบัส
ประเภท Main and Transfer มาประยุกต์ใช้กับระบบสื่อสารตามมาตรฐาน IEC 61850 อย่างเต็ม
รูปแบบ ผลการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการพบว่าการประยุกต์ใช้ฟังก์ชันป้องกันนีสามารถทํางานได้
อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขการทํางานทุกประการ
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หุ่นยนต์ไต่ผนัง ขับเคลื่อน 4 ล้อ

ภัทรศิริ จันทรอัมพร สุขุมพันธ์ วงศ์วัฒนากูล สุรเสกข์ จันเจริญ ปวิช ช้อยขุนทด และ
ภมร ศิลาพันธ์*
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

คําสําคัญ
หุ่นยนต์ ไต่ผนัง ขับเคลื่อน 4 ล้อ
งานวิจัยนีมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะศึกษา การสร้างหุ่นยนต์ไต่ผนังขับเคลื่อน 4 ล้อที่สามารถเคลื่อนที่บน
พืนราบ และสามารถไต่ผนัง (ชัน 90 องศา) ขึนได้อย่างต่อเนื่อง ในการเคลื่อนที่จะใช้ Servo motor
ทัง 4 เป็นล้อในการเคลื่อนที่ และในการไต่ผนังจะใช้ความแตกต่างของความดัน ที่ภายในของหุ่นยนต์
จะคล้ายกับสุญญากาศ ใช้ Brushless motor ให้หมุนใบพัดเพื่อดูดอากาศจากภายในหุ่นยนต์ออกสู่
ภายนอก ความดันบรรยากาศภายนอกจะกดตัวหุ่นยนต์ให้ติดกับผนัง และยังสามารถเคลื่อนที่บนผนัง
ได้ โดยการบังคับแบบไร้สาย การออกแบบหุ่นยนต์จะส่งผลโดยตรงกับการไต่ผนัง ซึ่งต้องคํานึกถึงนํา
หนัก และช่องว่างระหว่างชินส่วนของหุ่นยนต์เป็นสิ่ง สําคัญ ในการทดลองจะนําหุ่นยนต์เคลื่อนที่บน
พืนราบและไต่ขึนบนผนังเรียบ เช่น ผนังเรียบ กระจก เป็นต้น ซึ่งผลการทดลองน่าพอใจอย่างยิ่ง
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การตรวจวัดความชื้นข้าวเปลือกในเตาอบด้วยคลื่นไมโครเวฟเซนเซอร์
ระบบอินเตอร์เนตของสรรพสิ่ง

ธานี สมวงศ์* และ สมพร ศรีวัฒนพล
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คําสําคัญ
ไดโพล เรโซเนเตอร์ ความชืน
บทความนีนําเสนอ การศึกษาการวัดความชืนข้าวเปลือกด้วยการส่งผ่านคลื่นความถี่ย่าน UHF ทําการ
วัดความชืนข้าวเปลือกที่บรรจุในไซโลรูปกรวย ทําการออกแบบและทดสอบที่ความถี่ 400MHz ถึง
500MHz โดยใช้เซนเซอร์ที่มีลักษณะเป็นสายอากาศไดโพลเรโซเนเตอร์คู่จัดวางบนวัสดุฐานรอง FR4 ต่อร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสมองกลแปรผลเป็นค่าความชืน โดยข้อมูลความชืนถูกส่งด้วย
ระบบอินเตอร์เนตของสรรพสิ่งมีช่วงการตรวจวัดความชืนข้าวเปลือก อยู่ระหว่าง12% - 30% ที่ความ
ถูกต้องสูงสุด 93% ตามลักษณะการเคลื่อนตัวข้าวเปลือก

ID
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ตู้ ป ลู ก พื ช ไมโครกรี น ภายในที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ ค วบคุ ม การเปิ ด -ปิ ด แสงและน้ํ า
อัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี NB-IoT

ปัณณิกา ปรัชญาจุฑา สุปรัชญ์ พร้อมอิทธิกุล* และ วาทิต เบญจพลกุล
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คําสําคัญ
ไมโครกรีน อาดูโน NB-IoT ตู้ปลูกพืชในที่อยู่อาศัย
ในปั จ จุ บั น คนไทยให้ ความใส่ ใจดู แลสุ ขภาพมากยิ่งขึน ไมโครกรีน หรือต้น อ่อ นของพื ช ที่ ส ามารถ
รับประทานได้ ซึ่งมีคุณค่าทางสารอาหารสูง จึงเป็นที่รู้จักและนิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย แต่
ในประเทศไทยมีเพียงกลุ่มคนจํานวนน้อยที่มีความรู้ในการปลูก ทําให้มีความยากลําบากในการหาซือ
รับประทาน บทความวิจัยนีจึงได้นําเสนอตู้สําหรับปลูกไมโครกรีนในที่อยู่อาศัยที่สามารถควบคุมและ
ดูแลการเจริ ญ เติบ โตได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมี แอปพลิ เคชัน ใช้ควบคู่กับ ตู้ป ลู ก ที่ มี การแสดงข้อมู ล
สถานะต่าง ๆ ของตู้ปลูก และแจ้งเตือนเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติหรือถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยว โดยระบบจะถูก
ควบคุมโดยอาดูโน (Arduino) และส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันผ่านระบบ NB-IoT


104

งานประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต ครั้งที่ 11

ID
1147

การเพิ่มความเสถียรของการส่งข้อมูลระยะไกลด้วยโดรน

เอกรัตน์ สถิตวัฒนาสันติ สุชัยศรี ไลออน นนท์ เขียวหวาน ชัยพร ใจแก้ว อภิรักษ์ จันทร์สร้าง
และ อนันต์ ผลเพิ่ม*
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายไร้สาย (IWING) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คําสําคัญ
โดรน ลอร่า pixhawk การลําเลียงข้อมูล ความแรงสัญญาณ
บทความนีกล่าวเกี่ยวกับการรับ -ส่งข้อมูลระยะไกลภายในพืนที่ที่เข้าถึงได้ยาก หรือที่บดบังสัญญาณ
เช่น ป่าไม้ ภูเขา โดยใช้โดรนบินขึนไปช่วยทํา การรับ-ส่งข้อมูล เพราะว่าการที่บินโดรนสูงกว่าระยะที่
ถูกบังจะช่วยให้สั ญญาณในการรับ-ส่งดีขึนและสามาถรับ -ส่งข้อมูลได้ โดยอุปกรณ์ประกอบด้วยสอง
ส่วนหลักๆ คือ ลอร่า และโดรน ซึ่งใช้เป็นโดรน 6 ใบพัด เพราะสามารถรับนําหนักเพิ่มได้ดี และใช้ตัว
คอนโทรลเลอร์เป็น บอร์ด pixhawk เพราะเป็นซอฟแวร์ที่สามารถนํ า มาปรับ ใช้เองได้ง่าย ผลการ
ทดสอบการทํางานพบว่าการที่ใช้โดรนบินขึนจากพืนดินเพื่อรับสัญญาณ พบว่าสัญญาณที่ได้รับมีความ
แรงมากขึน ทําให้การส่งข้อมูลมีความเสถียรขึน
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การพัฒนาระบบสร้างชุดข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ

สุภัทรา เกิดเมฆ* วิทยา ศรีกุล และ สนั่น จันทร์พรม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คําสําคัญ
สร้างชุดข้อสอบ การออกข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ
บทความนีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสร้างชุดข้อสอบที่สามารถนําผลการสอบกลับมาวิเคราะห์
ข้อสอบได้ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ Visual C# และ MySQL ใช้วงจรการพัฒนาระบบ
แบบนํ า ตก (Waterfall Model) และใช้ โ ครงสร้ า งการวิ เ คราะห์ ร ะบบและวิ ธี ก ารออกแบบ
(Structured System Analysis and Design Methodology: SSADM) ระบบพัฒนาขึนในรูปแบบ
ใช้ ง านบนคอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งเดี่ ย ว (Stand Alone Application) โดยระบบได้ แ บ่ ง การทํ า งาน
ออกเป็ น 3 ส่ วนหลั ก คือ ส่ วนแรกเป็ น ส่ วนของการออกข้อสอบ อาจารย์ ผู้ ส อนสามารถสร้างข้อ
คําถามได้ 5 ประเภท ได้แก่ ข้อสอบปรนัย ข้อสอบถูกผิด ข้อสอบเติมคํา ข้อสอบแบบต่อเนื่อง และ
ข้อสอบอัตนัย โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถนําเข้าข้อมูลข้อสอบได้ 2 วิธีคือ การป้อนข้อมูลข้อสอบเข้า
และการนํ าเข้าข้อ มูล ข้อสอบในรูป แบบไฟล์ .xls หรือ .xlsx ส่ ว นที่ส องเป็ น ส่ ว นของการสร้างชุ ด
ข้อสอบ มีฟังก์ชันการสลับข้อคําถาม การสลับตัวเลือก และการสร้างชุดข้อสอบหลาย ๆ ชุด ส่วนที่
สามเป็นส่วนของการวิเคราะห์ข้อสอบตามทฤษฎีการทดสอบแบบคลาสสิคได้แก่ ค่าความเชื่อมั่น ค่า
อํานาจจําแนก และค่าความยากง่าย โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถนําเข้าข้อมูลการวิเคราะห์ได้ 2 วิธีคือ
การป้อนข้อมูลเข้าทีละคน และการนําเข้าในรูปแบบไฟล์ตารางข้อมูล .xls หรือ .xlsx ผลการประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อระบบอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.75
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ระบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวสําหรับนักกีฬาแบดมินตัน

ชานนท์ อึ้งปัญสัตวงศ์1 อนันต์ ผลเพิ่ม1 ชัยพร ใจแก้ว1 อภิรักษ์ จันทร์สร้าง1* ณัฐิกา เพ็งลี2
นาทรพี ผลใหญ่2 และ วิชาญ มะวิญธร2
1

ห้องปฏิบัติการเครือข่ายไร้สาย(IWING) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คําสําคัญ

ระบบทดสอบสมรรถภาพ ความคล่องแคล่วว่องไว กีฬาแบดมินตัน
อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง นักกีฬา
การทดสอบสมรรถภาพด้านความคล่องแคล่วว่องไวสําหรับนักกีฬาแบดมินตันจําเป็นต้องใช้ระบบการ
ทดสอบที่มีความแม่นยําสูง และต้องการการรายงานผลแบบจุดต่อจุดและเวลารวมเพื่อวิเคราะห์
ความสามารถของนักกีฬาในการเคลื่อนที่ โดยผลที่ได้ผู้ฝึกสอนสามารถนําไปใช้ในการวางแผนการ
ฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาได้ ดังนันในการวิจัยนีได้ นําเสนอระบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวโดยนํา
อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT: Internet of Things) มาประยุกต์ใช้ในการส่งข้อมูลและบันทึกเวลาในการ
เคลื่ อ นที่ แ ต่ ล ะจุ ด ตามรู ป แบบของรายการทดสอบความคล่ อ งแคล่ ว ว่ อ งไวที่ ส อดคล้ อ งกั บ กี ฬ า
แบดมินตัน จากการทดลองระบบโดยนํ าผลมาเปรียบเทียบกับเวลาในวิดีโอที่บั น ทึกขณะทดสอบ
พบว่า ระบบมีความคลาดเคลื่อนที่ 4.774% ในขณะที่การจับเวลาด้วยนาฬิกาจับเวลามีความคลาด
เคลื่อนที่ 6.982%
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ระบบควบคุมแสงและอุณหภูมิในตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

คณุตม อินทรใจเอื้อ1 ชัยพร ใจแกว1 อภิรักษ จันทรสราง1 อนันต ผลเพิ่ม1* และ วรรณรัตน ผล
เพิ่ม2
1

ห้องปฏิบัติการเครือข่ายไร้สาย(IWING) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คําสําคัญ

ตู้เพาะเลียงเนือเยื่อ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจวัดความชืน ตรวจวัดความสว่าง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งเพื่อใช้ในการควบคุมและ
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในตู้แช่เชิงพาณิชย์
บทความนีกล่าวถึงการออกแบบและดัดแปลงตู้แช่เชิงพาณิชย์เพื่อนํามาทดแทนตู้เพาะเลียงเนือเยื่อ
โดยมีคุณสมบัติที่สามารถควบคุมและรักษาสภาพแวดล้อมภายในตู้ที่ทําการพัฒนาและดัดแปลงเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการควบคุมสภาพแวดล้ อม ประกอบด้วยระบบการควบคุม LED ที่ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนสีและความเข้มของแสงและมีระบบตรวจวัดที่ทําการบันทึกค่าแสง อุณหภูมิ และความชืน
ภายในตู้ และทําการส่งออกสู่ระบบอินเทอร์เน็ต โดยอาศัยหลักการทํางานของระบบอินเตอร์เน็ตใน
ทุกสิ่ง ทังนีระบบจะทําการบันทึกค่าและสํารองข้อมูล และนํามาแสดงผลในรูปแบบของตารางและ
กราฟ ระบบภายในตู้มีการควบคุมสั่งงานได้สองทางคือผ่านแผงควบคุม และผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ผลการทดสอบการใช้งานพบว่าค่าที่ตรวจวัดและควบคุมมีค่าใกล้เคียงกับเครื่องมือวัดมาตรฐาน
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ระบบส่งข้อมูลระยะไกลสําหรับอุปกรณ์โทรมาตรในพื้นที่
อับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

จิรพนธ์ สอิ้งทอง1 อนันต์ ผลเพิ่ม1 อภิรักษ์ จันทร์สร้าง1 สุรพันธ ์อนิ แก้ว2 และ ชัยพร ใจแก้ว1*
1

ห้องปฏิบัติการเครือข่ายไร้สาย (IWING) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
สํานักบริหารจัดการนําและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

คําสําคัญ
เซ็นเซอร์วัดระดับนํา การสื่อสารระยะไกล ระบบโทรมาตร เทคโนโลยี LoRa
งานวิจัยนี นําเสนอกระบวนการแก้ปัญหาการรับส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์วัด ระดับนํา ที่สถานีตรวจวัด
ของกรมชลประทานซึ่งตังอยู่ในพืนที่ที่ไม่มีสั ญญาณโทรศัพท์ โดยการนําเทคโนโลยี LoRa ซึ่งเป็ น
ระบบการส่งข้อมูล ระยะไกลที่ใช้พลังงานต่ํา มาประยุกต์ใช้ โดยจะทําการส่งสัญ ญาณไปยังจุดที่มี
สัญญาณโทรศัพท์เพื่อทําการทวนสัญญาณเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต และส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลของ
กรมชลประทานเพื่อวิเคราะห์และแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้า จากการทดสอบการอ่านและส่งค่าข้อมูล
วัดพบว่า ความหน่วงเวลาระหว่างเซ็นเซอร์วัด ระดับ นํ ากับ ฝั่ งส่ งและฝั่ งรับ การสื่ อสารระยะไกลมี
ค่าเฉลี่ย 2.19 วินาที และการทดสอบค่าความแรงของคลื่นความถี่วิทยุที่วัดที่ตัวรับ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ระยะทาง พบว่า เมื่อเพิ่มระยะทางจะทาให้ค่าความแรงของคลื่นความถี่วิทยุที่วัดที่ตัวรับลดลง จาก
การทดสอบการสื่อสารในพืนที่จริงพบว่า การสื่อสารข้อมูลระยะไกลมีสัญญาณที่ระยะทางห่างจากจุด
ส่ง 8.8 กิโลเมตรและสามารถผ่านสิ่งกีดขวางที่มีความสูงตังแต่ 0 – 215 เมตรจากระดับนําทะเล จุด
ติดตังอุป กรณ์ รับสั ญญาณที่เหมาะสมคือ แทงค์นํา ที่บ้านวังดิน โดยจะมีการดัดแปลงอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลตรวจวัดที่สถานีห้วยสัก(Y.20)
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อุปกรณ์วัดความชื้นในดินแบบความลึกหลายระดับโดยใช้เทคนิค
การกําเนิดความถี่เรโซแนนท์ แสดงผลผ่านอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง

ณัฐพล ไชยวงค์1* ประทีป บุญวงค์1 กมล บุญล้อม1 ศราวุธ ชัยมูล2
1

ศูนย์ความเชีย่ วชาญทางคลื่นไมโครเวฟและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คําสําคัญ
ความชืนในดิน อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง ความถีเ่ รโซแนนท์
การวัดความชืนในดินมีความสําคัญต่อการทําการเกษตรอย่างมากทําให้สามารถทราบปริมาณของนํา
ทีก่ ระจายอยู่ตามช่องระหว่างเม็ดดิน ในบทความวิจัยนีนําเสนอการออกแบบและสร้างอุปกรณ์สําหรับ
การวัดความชืนในดินที่สามารถวัดได้ความลึก 3 ระดับ เพื่อให้เหมาะกับพืชในแต่ละชนิดที่ ต้องการ
ความลึกของรากที่ระดับแตกต่างกันออกไป โดยอุปกรณ์นี สามารถส่งข้อมูลเพื่ อทําการแสดงผลของ
ข้อมูลความชืนจากการวัดผ่านอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ ง โดยผลจากการทดลองในงานวิ จัยนีสามารถบอก
ได้ ว่ า อุ ป กรณ์ วั ด ความชื นในดิ น นี สามารถทํ า การวั ด ความชื นได้ ในช่ ว งตั งแต่ 0-100%RH โดยมี
ค่าความถี่เรโซแนนท์ที่กําเนิดขึนอยู่ในช่วง 435-487 เฮิรตซ์ มีค่าความผิดพลาดจากการวัดเมื่ อเทียบ
กับเครื่องมือวัดความชืนในดินในช่วง ±5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากงานวิจัยนีสามารถนําไปประยุกต์ใช้งาน
ด้านการวัดความชืนในดินสําหรับการเกษตรอัจฉริยะได้ดีในอนาคต
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การควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดโดยวิธีการพยากรณ์โหลดล่วงหน้า

อาวุธ เครือเขื่อนเพชร* และ ประสิทธิ์ นางทิน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คําสําคัญ

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ การจัดการพลังงาน
พีแอลซี
ความไม่แน่นอนของความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดมาจากพฤติกรรมของกระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามภาวะโลกร้อนและความไม่แน่นอนของการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เป็นปัญ หาหลักของ
ความน่าเชื่อถือของระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ในบทความนีคณะผู้วิจัยเสนอการควบคุมความ
ต้องการพลั งไฟฟ้าสู งสุดด้วยวิธีการพยากรณ์ โหลดล่ วงหน้า อัน ดับแรกคณะผู้วิจัยได้กําหนดบ้ าน
ตัวอย่าง 20 หลัง ที่ใช้อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการทํางาน TOU สําหรับใช้ในการทดลอง จากนัน
คณะผู้วิจัยใช้เครื่องวัดพลังงานเพื่อตรวจสอบตัวแปรพฤติกรรมของโหลดในบ้าน ตัวแปรพฤติกรรม
ประกอบด้วย เวลา กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ตัวประกอบกําลัง กําลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า ตัว
แปรทังหมดถูกใช้ในการทํานายความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด และผลการทํานายเหล่านีจะถูกใช้ใน
การควบคุมสถานะของแต่ละภาระในบ้าน ขันตอนสุดท้าย PLC ถูกใช้ในการควบคุมการโหลดตามผล
การทํานาย ผลการทดลองที่ได้วิธีการที่นําเสนอไม่เพียงแต่ลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของแต่ละบ้าน
เท่านัน แต่ยังช่วยลดพลังงานไฟฟ้าของบ้านอีกด้วย

ID
1155

การพัฒนาระบบแจ้งเตือนทางแอปพลิเคชันไลน์ และการนําระบบฐานข้อมูล
ออนไลน์มาใช้เก็บข้อมูล

ดิเรก เสือสีนาค* ปพน ปลื้มวงศ์โรจน์ และ ทักษิณาวดี คามุลมาตย์1
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คําสําคัญ
IoT Health Notification
งานวิจัยนีศึกษาการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์และการส่งข้อมูลที่ได้ รับไปเก็บไว้ยังระบบ
ฐานข้อมูลออนไลน์ เมื่อค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์เกินขอบเขตที่กําหนดไว้โดยรับค่าอุณหภูมิร่างกาย
และอัตราการเต้น ของหัวใจจากเซนเซอร์สองชนิ ดตามลําดับ งานวิจัยนีมุ่งเน้น การนํา พืนฐานของ
เทคโนโลยี IoT มาปรับใช้ในทางการแพทย์โดยมีการนําแอปพลิเคชันไลน์มาใช้ในการแจ้ งเตือนให้กับ
ทางผู้ดูแลของผู้ป่วย ที่อาจจะมีอุณหภูมิร่างกายที่สูงหรือมีอัตราการเต้นของหัวใจมากผิดปกติและเก็บ
ข้อมูลค่าความผิดปกติเหล่านีไปยังระบบฐานข้อมูลออนไลน์ซึ่งประสิทธิ ภาพในการทดสอบ ระบบ
สามารถแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์และเก็บข้อมูลไปยังฐานข้อมูลออนไลน์ได้จริง
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การกําหนดค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของอัลกอริทึมอาณานิคมผึ้งประดิษฐ์
สําหรับปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมแบบตัวแปรต่อเนื่อง

อภิรักษ์ ขัดวิลาศ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

คําสําคัญ

อัลกอริทึมอาณานิคมผึงประดิษฐ์ การกําหนดค่าพารามิเตอร์ การหาค่าที่
เหมาะสม เมตาฮิวริสติกส์
งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทํางานของอัลกอริทึมอาณานิคมผึงประดิษฐ์ และการกําหนด
ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม ในการทดสอบอัลกอริทึมได้นําฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์จํานวน 9 ฟังก์ชั่น
คือ ฟังก์ชั่นทอดด์, ฟังก์ชั่นคาเมลแบ็ค, ฟังก์ชั่นโกลด์สเตนไพรซ์, ฟังก์ชั่นมอนท์โกเมอรี่, ฟังก์ชั่นพารา
โบลิก, ฟังก์ชั่นเรสไตรจิน, ฟังก์ชั่นโรเซนบร็อค, ฟังก์ชั่นชีเคล และฟังก์ชั่นดีจอง มาใช้ในการทดสอบ
อัลกอริทึมอาณานิคมผึงประดิษฐ์ สําหรับการออกแบบการทดลองนันถูกแบ่งเป็น 2 การทดลอง คือ
การออกแบบการทดลองเพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของอัลกอริทึมอาณานิคมผึงประดิษฐ์ และ
การทดลองเพื่อตรวจสอบความแม่นยําของพารามิเตอร์ที่ได้จากการทดลองที่ 1 ผลจากการทดสอบ
พบว่า อัลกอริทึมอาณานิคมผึงประดิษฐ์กับค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการทดลองสามารถพบค่าคําตอบที่
ดีที่สุดของแปดฟังก์ชั่นทดสอบ แต่สําหรับฟังก์ชั่นคาเมลแบ็คอัลกอริทึมไม่สามารถหาค่าคําตอบได้
เท่ากับค่าที่ดีที่สุดของฟังก์ชั่น เนื่องจากค่าที่ดีที่สุดของฟังก์ชั่นเข้าใกล้ค่าอนันต์
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ระบบระบุตําแหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ํา

กานต์ชนา วนาธรัตน์ และ ยุทธพงษ์ รังสรรค์เสรี*
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คําสําคัญ

การระบุตําแหน่งภายในอาคาร เทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ํา Amazon Web
Service
บทความนีเสนอการออกแบบพัฒนาระบบระบุตําแหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ํา
(BLE) ระบบประกอบด้วยสองส่วน ได้ แก่ อุปกรณ์รับสัญญาณไร้สายที่ติดตั ง ตามจุดต่างๆ ภายใน
อาคาร เรียกว่า Anchor และอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายเรียกว่า Tag ทําหน้าทีส่ ่งสัญญาณออกอากาศ
เป็ น ระยะ ภายในอุ ป กรณ์ รั บ สั ญ ญาณยั ง ประกอบด้ ว ยตั ว สแกนเนอร์ BLE ที่ พั ฒ นาขึ นเองและ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Espressif ESP32 ทํ า หน้ า ที่ ส่ ง ข้ อ มู ล ไปประมวลผลบน Amazon Web
Services ผ่ า น เชื่ อ มต่ อ Wi-Fi การระบุ ตํ า แหน่ ง สามารถคํ า นวณได้ โ ดยใช้ วิ ธี ส ามเหลี่ ย มระยะ
(trilateration) จากข้ อ มู ล RSSI ที่ วั ด ได้ จ ากอุ ป กรณ์ รั บ สั ญ ญาณไร้ ส ายอย่ างน้ อ ย 3 จุ ด ในเวลา
เดียวกันระบบที่สร้างขึนได้รับการทดสอบแล้วว่าใช้งานได้ภายในอาคารจริง
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ระบบจําลองสังคมไร้เงินสด

นภัทร สระเอี่ยม* กิตติพงษ์ ทองคงหําญ ฐํากูร ประถมบุตร และ ณัฐสิทธิ์ เหลืองอุดมชัย
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คําสําคัญ
ไร้เงินสด แอปพลิเคชัน แอนดรอยด์ รายการธุรกรรม
บทความนีนํ าเสนอระบบจําลองสังคมไร้เงิน สด โดยใช้เครดิตในแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าระบบ
สังคมไร้เงินสดเข้ามามีผลทําให้การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการมีความสะดวกและรวดเร็วมากกว่า
ระบบสังคมเงินสด โดยระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนของแอปพลิเคชัน ระบบให้บริการและส่วน
ของร้านค้า จะมีการยืนยันสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้เพื่อทําการเรียกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลมาแสดงผ่านแอปพลิเคชันและใช้ข้อมูลทางการเงินในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ การ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชันสามารถทําได้ 2 วิธีคือ ระบุเลขกระเป๋าเงินของผู้ รับ
และแสกน คิวอาร์โค้ดของผู้รับ รวมทังแอปพลิเคชันจะมีฟังก์ชันในการจัดการข้อมูลทางการเงินของ
ผู้ใช้เพื่อวางแผนทางการเงินของผู้ใช้ และส่ วนของร้านค้าและบริการอัตโนมัติเพื่อแสดงให้ เห็ น ว่า
ระบบไร้เงินสดสามารถใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้จริง
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โต๊ะควบคุมอุณหภูมิของขวดไวน์อัตโนมัติ

ณัฐพงศ์ พันธุนะ* สมเกียรติ ทองแก้ว กฤษณ์ เปี่ยมชั้น ชัยวัฒน์ เผือกพ่วง และ
พิทวัส ธารารมย์1
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คําสําคัญ
ระบบควบคุม พิวเธียร์ ขวดไวน์
ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในยุคอุตสาหกรรม 4.0 มีการแข่งขันสูงมากการนําเข้าและ
ส่งออกสินค้า อุตสาหกรรมนีมีมูลค่านับพันล้านบาททั่วโลก เครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมาช้านานชนิด
หนึ่งคือไวน์ ซึ่งไวน์ผลิตมาจากไร่องุ่นที่มีอยู่ในทุกทวีปทั่วโลก ผ่านกรรมวิ ธีการผลิตต่ างๆ มากมาย
และเก็บหมักให้รสชาติดีมากกว่า 1 ปีขึนไป ทําให้ราคาของไวน์ในแต่ละขวดมีราคาที่โดดเด่นตามพันธ์
ขององุ่นและจํานวนปีที่หมัก การดื่มไวน์ไม่เพียงแต่จะให้ผลดีทางสุขภาพแล้วรสชาติก็เป็นเรื่องสําคัญ
โดยวิธีการดื่มไวน์นักชิมไวน์จะพิถีพิถันในการดื่มมากเป็นพิเศษ อุณหภูมิจึงเป็นเรื่องสําคัญในการคง
รสชาติให้คงที่อย่างสม่ําเสมอ ดังนันในโครงงานวิจัยนีได้นําเสนอการออกแบบและสร้างโต๊ะสําหรับชิม
ไวน์ ด้ว ยการควบคุมอุณ หภูมิ ของไวน์ ให้ คงที่ อย่างสม่ําเสมอที่ 12-15 องศาเซลเซี ยส ด้ว ยการใช้
Peltier ในการลดอุณ หภูมิให้ได้ตามต้ องการ และใช้การระบายความร้อนของ Peltier ด้วยระบบ
นําวน ผลการทดลองพบว่าสามารถทําให้อุณหภูมิภายในตู้คงที่ระหว่าง 12-15 องศาเซลเซียส และทํา
ให้สามารถทําให้อุณหภูมิต่ําสุด 4 องศาเซลเซียส

ID
1161

วงจรกรองความถี่อันดับห้าโครงสร้างทางเลือก GM-C บันไดปลายคู่สองด้าน
ด้วยการประมาณค่าแบบบัตเตอร์เวริต

อํานาจ ประจง* และ สุริยา อดิเรก
สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คําสําคัญ
วงจรกรองพาสซีฟ วงจรกรองบันไดปลายคู่สองด้าน จีเอ็ม-ซี ซี-มอส
บทความนีนํ าเสนอวิธีการแปลงวงจรกรองความถี่พาสซีฟบั นได(Ladder)ให้ เป็นวงจรกรอง Gm-C
โครงสร้างมาตรฐานและให้ใช้ได้ในวงจรกรองความถี่อันดับห้าโครงสร้างทางเลือก Gm-C บันไดปลาย
คู่สองด้าน ด้วยการประมาณค่าแบบบัตเตอร์เวริต (Butterworth) จากผลการจําลองการทํางานพบว่า
วงจรกรอง Gm-C โครงสร้างทางเลือกที่นําเสนอมีผลตอบสนองทรานเซียนต์ และมีความเป็นเชิงเส้น
ดีกว่าวงจรกรอง Gm-C โครงสร้างมาตรฐาน ขณะเดียวกันมีผลตอบสนองความถี่สัญญาณรบกวน
และการบริโภคกําลังงานงานที่เท่ากัน
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ชุดทดลองการสื่อสารเส้นใยแก้วนําแสงผ่านอุปกรณ์เพิ่มลดและแยกสัญญาณ

วิทวัส สิฏฐกุล1* ศริญญา ปะสะกวี2
1

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
2
ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

คําสําคัญ

Optical communication, Circulator, Laser diode, Photodiode,
FBG, OTDR
บทความนีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดทดลองการสื่อสารเส้นใยแก้วนําแสงผ่านอุปกรณ์เพิ่มลดและ
แยกสัญญาณ เนื่องจากไม่มีชุดการทดลองเพื่อจะสาธิตการทํางานที่ราคาถูกและง่ายต่อการผลิต ทําให้
ผู้ใช้งานจริงที่ไม่เข้าใจในการใช้อุป กรณ์ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายอยู่บ่อยครัง โดยชุดการทดลอง
ภายในประกอบด้วย ภาคส่งซึ่งจะใช้เลเซอร์ไดโอด (FP –laser Diode) จํานวนสามตัว เป็นตัวกําเนิด
แสง มีคลื่นแสงสามความยาวคลื่น 850, 1310 และ 1550 นาโนเมตร, ภาครับจะใช้โฟโต้ไดโอด (PIN
Photodiode) จํานวน 3 ตัวเป็นตัวรับแสงในย่านดังกล่าว ชุดทดลองเพิ่มลดและรวมแยกสัญญาณ
แสง จะใช้หลักการของอุปกรณ์ดังต่อไปนี: คัปเปลอร์ทําหน้าที่รวมและแยกแสง, ไฟเบอร์แบรกก์เกรต
ติง (FBG) ทําหน้าที่กรองแสง และตัวไหลเวียนแสง (Circulator) ทําหน้าที่หมุนเวียนแสง โดยภายใน
ชุดทดลองเราจะใช้เครื่องมือวัดกําลังทางแสง (OTDR) ในการทดสอบค่ากําลังแสงในย่านต่างๆว่าตรง
ตามที่ออกแบบหรือไม่ ซึ่งผลการทดลองพบว่าชุดทดลองเพิ่มลดและรวมแยกสั ญญาณแสงให้ค่าที่
ใกล้เคียงกับทฤษฎี
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การวัดค่าความชื้นในดินด้วยอุปกรณ์ราสเบอร์รี่พายและไมโครคอนโทรลเลอร์
ESP8266 สําหรับการพัฒนานวัตกรรมเกษตรกรรมอัจฉริยะต้นทุนต่ํา

ศรัญ ดวงสุวรรณ* อันนา ชูส่งแสง สิทธิพร คงนาสาร และ ปุณยวีร์ จามจรีกุลกาญจน์
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

คําสําคัญ

การวัดค่าความชืนในดิน อุปกรณ์ราสเบอร์รี่พาย ไมโครคอนโทรลเลอร์
ESP8266 นวัตกรรมเกษตรกรรมอัจฉริยะ
ปัจจุบันมีการใช้งานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศในการทําเกษตรกรรมฟาร์มแม่นยํา
เพิ่มมากขึน เนื่องจากช่วยให้ผู้ดูแลฟาร์มสามารถเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว หนึ่งใน
ระบบที่ถูกนํามาประยุกต์ใช้งานมากที่สุด คือ การวัดค่าความชืนในดิน เพื่ อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการนําในฟาร์มเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ที่นํามาใช้จะต้องมีประสิทธิภาพภาพและต้นทุน
ต่ํา ในบทความนีนําเสนอหลักการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ราสเบอร์รี่พายและไมโครคอนโทรลเลอร์
ESP8266 สําหรับทํ าหน้าที่ ประมวลผลข้อมูล ค่าความชืนดิน โดยอุป กรณ์ ร าสเบอร์รี่พายสามารถ
ออกแบบให้รองรับปริมาณการเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 ได้มากกว่า 10 ตัวพร้อม
กันได้ และยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันที ผลการทดลองพบว่าการ
ทํางานระหว่างอุป กรณ์ ราสเบอร์รี่ พายและไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 สามารถประมวลผล
ข้อมูลค่าความชืนในดินได้อย่างรวดเร็ว และสามารถบันทึกข้อมูลได้ทุก ๆ 1 วินาที ประโยชน์ที่ได้รับ
คือ สามารถนําไปพัฒนาเป็นอุปกรณ์ต้นแบบสําหรับชุดวัดค่าความชืนในดินต้นทุนต่ําได้
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แอปพลิเคชันเพื่อเช็คราคารับซื้อข้าวเปลือกของโรงสีข้าวในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ปิยะวัฒน์ อัฒจักร
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คําสําคัญ
แอปพลิเคชัน รับซือข้าวเปลือก เช็คราคา ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
บทความนีนําเสนอการพัฒนาและทดสอบ แอปพลิเคชันเพื่อเช็คราคารับซือข้าวเปลือกของโรงสีข้าว
แบ่งการทํางานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของเว็บ ในสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการสิทธิ์ในการใช้
งาน และจัดการข้อมูลประเภทและความชืนของข้าวเปลือก ในสิทธิ์ของเจ้า หน้าที่ สามารถอัพเดท
ราคารับซือข้าวเปลือก ในส่วนของแอปพลิเคชันในสิทธิ์ของสมาชิก สามารถเช็คราคารับซือข้าวเปลือก
ของโรงสีข้าวได้ โดยแอปพลิเคชันพัฒนาด้วย IONIC Framework จากผลการทดลอง ระบบสามารถ
เช็คราคารับซือข้าวเปลือกได้โดยจะเรียงลําดับจากความคุ้มค่ามากที่สุดไปถึงน้อยที่สุ ด และผลการ
ทดสอบจากผู้ใช้งานระบบแอปพลิเคชัน จํานวน 20 คน พบว่า ในส่วนของระบบแอปพลิเคชัน ผลการ
ทดสอบความพึงพอใจผู้ใช้งาน พบว่า สมาชิก จํานวน 10 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 80.54 ในส่วนของเว็บ จํานวน 10 คน พบว่า ผู้ดูแลระบบ จํานวน 5 คน มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.89 และกลุ่มของเจ้าหน้าที่ จํานวน 5 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 83.56
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ระบบการแสดงผลข้อมูลอุณหภูมิแบบเรียลไทม์

อาทิตย์ เชื้อหอม* อภิสิทธิ์ บุญเต็ม อภิชาติ อัครวุฒิวงศ์ และ วีณา จันทร์รัชชกูล
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

คําสําคัญ
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ โมดูลสื่อสารไร้สาย
โครงงานนี มี วัตถุป ระสงค์ เพื่อ พัฒ นาระบบการแสดงผลข้อมูล อุณ หภูมิ เป็ น การแสดงข้อ มูล แบบ
เรียลไทม์และเลือกดูสถิติย้อนหลัง โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุ กสรรพสิ่ง (Internet of Thing :
IoT) ได้แก่ Arduino UNO R3 มาเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และนําโมดูลที่มีชื่อ
ว่า XBee เข้ามาช่วยในการรับ/ส่งข้อมูลอุณหภูมิ ซึ่ง สามารถแสดงข้อมูลอุณหภูมิแบบเรียลไทม์และ
สามารถดูข้อมูลแบบย้อนหลังได้ มีระบบการแจ้งเตือนถึงความผิดพลาดของอุปกรณ์แบบเรียลไทม์
หรือการแจ้งเตือนอุณหภูมิสูง/ต่ํากว่าที่กําหนด อย่างไรก็ตาม XBee นันมียังคงมีความผิดพลาดและ
เกิดปัญหาในขณะส่งทําให้ต้องใช้ความหน่วงของเวลาเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาความผิดพลาดที่
เกิดขึน
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การพัฒนาเกมเพื่อช่วยสอนตรรกะสําหรับเขียนโปรแกรม

ภูริวัฒน์ วรรณะ* จัตุวัฒน์ หงส์ขันทอง และ วีณา จันทร์รัชชกูล
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คําสําคัญ
เกมเขียนโปรแกรม เกมอาเขต
รายวิชาการเขียนโปรแกรมเป็นรายวิชาที่สําคัญสํา หรับสาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิ วเตอร์ เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิ วเตอร์ เป็น ต้น
วิช าการเขีย นโปรแกรมเป็ นวิช าที่ ต้องใช้ตรรกะ การคิด การวิเคราะห์ อย่างเป็ น ขันตอน ซึ่ งทําให้
รายวิชานีเป็นรายวิชาที่เข้าใจยาก เป็นสาเหตุของความเบื่อหน่ายและขาดความสนใจ ทําให้ผู้ที่ศึกษา
ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมนันไม่เข้าใจและไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้ จึงทําให้มีความคิดที่จะทํา
เกมที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม
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แอปพลิเคชันแนะนําภาษามือผ่านคําสั่งเสียงในหมวดหมู่การทักทายเบื้องต้น

อนันตา สาโรวาท1* สุภาภร จั่นพ1 วีณา จันทร์รัชชกูล1 และ บุรัสกร อยู่สุข2
1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คําสําคัญ

ภาษามือ, ระบบรู้จําเสียง การทักทายเบืองต้น ผู้บกพร่องทางการได้ยิน
บริการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ
งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ภาษามือสําหรับสื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยิน
เนื่องจากผู้ที่เป็นปกติส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีความรู้ด้ านภาษามือ และไม่มีความกล้าที่จะสื่อสารกับผู้
พิการทางการได้ยิน จึงเป็นปัญหาในด้านการสื่อสารระหว่างผู้พิการทางการได้ยินกับผู้ที่เป็นปกติ ด้วย
เหตุนีผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันแนะนําภาษามือผ่านคําสั่งเสียงในหมวดหมู่การทักทายเบืองต้น
ขึน โดยเป็นแอปพลิเคชันที่ ทําขึนเพื่อรองรับการทํางานของผู้ที่เป็นปกติ ให้สามารถเรียนรู้ภาษามือ
เพื่อนําไปสื่อสารกับผู้พิการทางการได้ ยินได้ แอปพลิเคชันรับคําสั่งเสียง พิมพ์ค้นหาได้ และประโยค
ทักทายเบืองต้นมีทังหมด 50 ประโยค วิธีการดําเนินงานเริ่มจากการสอบถามข้อมูลจากสมาคมคนหู
หนวกแห่งประเทศไทย จากนันนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และออกแบบระบบ จึงพัฒนาแอปพลิเคชัน
และสุดท้ายทดสอบผล โดยข้อมูลภาษามือที่นํามาใช้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมคนหูหนวก
แห่งประเทศไทยเช่นกัน ผลการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานแอปพลิเคชัน ส่วนของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้งานจํานวน 30 คน และส่วนของผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พบว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบในระดับดี แสดงให้เห็นว่า แอปพลิเคชันแนะนําภาษามือผ่านคําสั่งเสียงในหมวดหมู่การทักทาย
เบืองต้น ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตังใจไว้ คือแอปพลิเคชันสามารถช่วยให้ผู้ใช้เรียนรู้
ภาษามือเพื่อนําไปสื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยินได้ดีขึน
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การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง การปฏิบัติตนในการใช้บริการบ่อน้ําร้อน
ควนแคงอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

อภิชาติ เชิดชม* พงษ์สันต์ จันทร์เพ็ญ ฤทธิเกียรติ เจริญ และ หทัยรัตน์ บุญเนตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คําสําคัญ
บ่อนําร้อน อินโฟกราฟิค
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง การปฏิบัติตนในการใช้บริการบ่อนํา
ร้อนควนแคงอําเภอกันตัง จังหวัดตรังและศึกษาความพึงพอใจของสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง การปฏิบัติ
ตนในการใช้บริการบ่อนําร้อนควนแคงอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครังนี
คือ ผู้ใช้บริการบ่อนําร้อนควนแคงอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ สื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง การปฏิบัติตนในการใช้บริการบ่อนําร้อนควนแคงอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติดังนี คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการ
วิจั ย พบว่า สื่ ออิ นโฟกราฟิ ก เรื่อ ง การปฏิบั ติต นในการใช้บ ริก ารบ่ อนํ าร้อนควนแคงอําเภอกัน ตั ง
จังหวัดตรัง ได้รับการประเมินจากกลุ่มตัวมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ 4.63 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
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การออกแบบอินโฟกราฟิกเรื่อง แนวปฎิบัติในการควบคุมและป้องกันภาวะ
ความอ้วนในนักเรียน ป.6

เฉลิมชัย สุหลง* วริศรา ตะเหลบ ลักษิกา แก้วจันทร์ หทัยรัตน์ บุญเนตร และ ชัยวัฒน์ สากุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คําสําคัญ
โรคอ้วน อินโฟกราฟิค
การวิจั ย ครังนี มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อออกแบบสื่ ออิ น โฟกราฟิ กเรื่อง แนวปฏิบั ติในการควบคุม และ
ป้องกันภาวะความอ้วนในนักเรียน ป.6 และศึกษาความพึงพอใจของสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการควบคุม และป้องกันภาวะความอ้วนในนักเรียน ป.6 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครังนีคือ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านปากเมง อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง จํานวน 33 คน โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ สื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุม และป้องกันภาวะความ
อ้ ว นในนั ก เรี ย น ป.6 และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ส ถิ ติ ดั งนี คื อ ค่ าเฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการวิจัยพบว่า สื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุม และป้อ งกัน
ภาวะความอ้วนในนักเรียน ป.6 ได้รับการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ย 4.68 ผลความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก
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ID
1173

สื่อเชิงโต้ตอบ 2 มิติ เรื่อง ระบบสุริยะ

ปัญญาวุธ กล่ําเงิน* ศิริญาทิพย์ เนียมบาง ปรารถนา เพชรสว่าง จีรวุฒิ บุญอยู่ และ
พาสนา เอกอุดมพงษ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คําสําคัญ
ระบบสุริยะ เออาร์โค้ด สื่อเชิงโต้ตอบ
การวิจั ย ครั งนี มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ างเพื่ อ สร้ า งสื่ อ เชิ งโต้ ต อบ 2 มิ ติ เรื่ อ ง ระบบสุ ริย ะ โดยใช้
เทคโนโลยี เออาร์โค้ด ศึกษาความพึงพอใจ และผลการรับรู้การใช้สื่อเชิงโต้ตอบ 2 มิติ เรื่อง ระบบ
สุริยะซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครังนีคือ นักเรียนโรงเรียนบ้ านเขาไม้แก้วจํานวน 20 คน ซึ่ง
ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลจากการทดลองใช้สื่อเชิงโต้ตอบ 2 มิติ เรื่อง ระบบสุริยะ
ระหว่างช่วงเดือนมีนาคม - พฤศจิกายน 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ สื่อเชิงโต้ตอบ 2 มิติ เรื่อง
ระบบสุริยะ และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติดังนี คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการวิจัยพบว่า สื่อเชิงโต้ตอบ 2 มิติ เรื่อง ระบบสุริยะ ได้รับการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ผู้เรียนผ่านสื่อเชิงโต้ตอบ 2 มิติ เรื่อง ระบบสุริยะ มีการรับรู้การใช้
พิพิธภัณฑ์สัตว์นําเชิงโต้ตอบในระดับดี และผลความพึงพอใจในระดับดี
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ID
1176

ระบบแจ้งเตือนปริมาณน้ําฝนแบบอัจฉริยะ

ณัฐพงศ์ บุตรธนู* ชัยพันธุ์ ประการะพันธ์ เลิศลักษณ์ แสงใส นนทศักดิ์ ประสาน และ
รัชนก ไตรยันโพธิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คําสําคัญ
เครื่องวัดปริมาณนําฝน ระบบแจ้งเตือนปริมาณนํา
บทความนีนําเสนอระบบวัดปริมาณนําฝน โดยสร้างเครื่องวัดปริมาณนําฝน ประกอบด้วยกัน 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 คือ กรวยรับนําฝน ติดตังบนปากกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. รับนําฝนลงสู่กระบอก
วัดนําฝนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มม. ทําด้วยท่อ PVC ขนาด 2 นิว สูง 135 มม. มีท่ อระบายนํา
ออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม. ระบายนําออกเมื่อฝนหยุดตกโดยมีเซนเซอร์วัดนําฝนเป็นตัวกําหนด
ส่วนที่ 2 คือ ชุดส่งข้อมูลแบบไร้สาย ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ซึ่งจะเก็บค่าทุก 10 นาที บันทึก
ข้ อ มู ล ใน Data Logger และในขณะเดี ย วกั น ข้ อ มู ล ปริ ม าณนํ า ฝนจะถู ก ส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต สู่สมาร์ทโฟน ซึ่งข้อมูลนีสามารถเปลี่ยนเป็นความเข้มนําฝน ดังนี ฝนตกเล็กน้อย มีค่า
เท่ากับ 0.1-10 มม. ปลานกลาง มีค่าเท่ากับ 10.1-35 มม. หนัก มีค่าเท่ากับ 35.1-90 มม. และหนัก
มาก มีค่าเท่ากับ 90.1 ขึนไป เพื่อนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ แจ้งเตือนในชุมชน หรือ เตือนภัยนําท่วม
สําหรับพืนที่การเกษตรได้
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ID
1177

การประยุกต์หุ่นยนต์แกนหมุน 2 ข้อต่อสําหรับย้อมสเมียร์เลือด

ปองพล แสนสอน
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คําสําคัญ
หุ่นยนต์ ย้อมสเมียร์เลือด
บทความนี นํ า เสนอ การสร้ า งประยุ ก ต์ หุ่ น ยนต์ แ กนหมุ น 2 ข้ อ ต่ อ สํ า หรั บ ย้ อ มสเมี ย ร์ เลื อ ด มี
วัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาและความผิดพลาดการย้อมสีสเมียร์เลือดโดยวิธีการปกติ ระบบประกอบด้วย
ชุดคําสั่งควบคุมการทํางาน และระบบกลไกสําหรับการย้อมสี ผลการวิจัยพบว่า 1) การเคลื่อนที่ของ
หัวย้อมสเมียร์เลือดของหุ่นยนต์ตามตําแหน่งแกน X พิกัด 120 มิลลิเมตร 160 มิลลิเมตร และแกน Y
ที่พิกัด -100, -60, -20, 20, 60, 100 มิลลิเมตรทําการทดลองซําจํานวน 10 ครังมีค่าความผิดพลาด
เฉลี่ยน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ 2) ขันตอนการทํางานที่โปรแกรมไว้ทําการทดลอง 10 ครังโดยแบ่งเวลา
การทํางานแต่ละขันตอนเป็น 5 10 15 20 25 30 วินาทีตามลําดับพบว่ามีการทํางานตามขันตอนที่
กําหนดไว้อย่างถูกต้อง 3) นําหุ่นยนต์ไปทําการหาความพึ่งพอใจจากผู้ใช้งานโดยใช้แบบสอบถามแบบ
5 ระดับ จํานวน 3 ท่านพบว่ามีวามพึ งพอใจในการใช้งานระดับ ดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.5 ) และเมื่อ
สอบถามเกี่ยวกับการลดเวลาในการทํางานเปรียบเทียบกับวิธีการปกติอยู่ในระดับดีมาก(ค่าเฉลี่ย =
4.45 ) ความสะดวกในการใช้งานอยู่ในระดับดี(ค่าเฉลี่ย = 4.15 ) ดังนันหุ่นยนต์แกนหมุน 2 ข้อต่อ
สําหรับย้อมสีสเมียร์เลือดสามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตังไว้
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ID
1178

ระบบตรวจวัดและระบบควบคุมแก๊สไร้สาย

บัววรณ์ ไชยธงรัตน์* วธิวทิย์ ภูมิชัยโชติ ชัชวาลย์ อติจันทร์พงษ์ และ สุเมธี พรหมสุขันธ์
สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คําสําคัญ
แก๊สแอลพีจี เซนเซอร์ ไร้สาย
ก๊าซแอลพีจีหรือแก๊สหุงต้มเป็นแก๊สที่ได้รับความนิยมนํามาใช้ในภาคครัวเรือนมากที่สุด เพื่อป้องกัน
อันตรายที่เกิดจากการระเบิดซึ่งเกิดจากการรั่วไหลของแก๊สแอลพีจี บทความนีมีวัตถุป ระสงค์เพื่อ
พั ฒ นาระบบการตรวจวัด และการป้ อ งกัน อัน ตรายจากการรั่ ว ของแก๊ ส แอลพี จี โดยนํ าเซนเซอร์
ตรวจวัดแก๊สประยุกต์ร่วมกันกับเทคโนโลยีไร้สาย ประกอบด้วย บอร์ด ESP8266 Aduino เซนเซอร์
MQ-5 โซลินอยด์วาล์ว และพัดลม ซึ่งข้อมูลการรั่วของแก๊สจะถูกส่งขึนแอปพลิเคชั่นบนมือถือ ผู้ใช้
สามารถตรวจสอบการใช้งานได้ โดยเมื่อมีแก๊สแอลพีจีรั่วออกมาในปริมาณที่จะเกิดอันตราย (1,000
ppm) และเปิดการแจ้งเตือนพร้อมกับโซลินอยด์วาล์วทําหน้าที่ปิดการไหลของแก๊สบนมือถือและพั ด
ลมระบายอากาศระบายแก๊สที่ตกค้างภายในออก นอกจากนั นผู้ใช้ยังสามารถ เปิ ด–ปิ ด แก๊สผ่านมือ
ถือได้

ID
1179

การแก้ไขจุดอับของสัญญาณโทรศัพท์

ถาวร อภัยศิลา และ สิรภพ ตู้ประกาย*
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
คําสําคัญ
จุดอับสัญญาณ Site Remote Site Small Cell ความแรงของสัญญาณ
บทความนี นําเสนอการเชื่อมต่อระบบคลื่นความถี่ของสัญญาณโทรศัพท์ที่ มีจุดอับสัญญาณ โดยใช้
เทคนิคการออกแบบติดตัง Site Remote หรือ Site Small Cell เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ใน
พืนที่อับ สัญญาณให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับแบบเดิมที่มีการออกแบบไว้ และ
สามารถลดงบประมาณในการสร้างสถานี ฐ าน โดยจํ าลองการทํ างานโดยใช้โ ทรศั พ ท์ มื อถือ ยี่ห้ อ
SUMSUNG รุ่ น J7 และโปรแกรม G-NETTRACLITE และ SPEED TEST เพื่ อ เก็ บ ผลจํ า ลองการ
ทํางานนี
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ID
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Prediction of arm motion using electrocorticographic signals in
monkeys

Pakakul Wilaiprasitporn* and Yuttana Kitjaidure
Faculty of Engineering King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

คําสําคัญ
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 brainmachine 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
demonstrate 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.
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ID
1181

การควบคุมและรายงานความผิดพร่องทางไฟฟ้าของมอเตอร์ เหนี่ยวนําสาม
เฟสผ่านสมาร์ทโฟน

ชูศักยฐ์ กมลขันติธร* วินัย เมธาวิทิต ณัฐพล ทองคําอยู่ และ อนุชา ลิ้นลา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ

คําสําคัญ

ความผิดพร่องทางไฟฟ้า มอเตอร์เหนี่ยวนําสามเฟส ไอซี MCP3208, Arduino
NodeMCU ESP8266 สมาร์ทโฟน
บทความวิจัยนีนํ าเสนอการควบคุมและรายงานความ ผิดพร่องทางไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน สาหรั บ
มอเตอร์เหนี่ยวนําสามเฟส โดยการใช้หม้อแปลงตรวจวัดระดับแรงดัน เซ็นเซอร์กระแส ACS759 และ
เซ็นเซอร์อุณหภูมิ DS18B20 เพื่อตรวจวัดความผิดพร่องที่เกิดขึนกับมอเตอร์ โดยค่าที่ได้จากเซ็นเซอร์
แรงดัน กระแส และอุณหภูมิจะส่งค่าไปยังไอซี MCP3208 ทาหน้าที่ แปลงสัญญาณแอนะลอกเป็ น
สั ญ ญาณดิ จิ ตอล และส่ งไปยังบอร์ ด ArduinoNodeMCU ESP8266 ทํ า หน้ าที่ ป ระมวลผลข้ อ มู ล
เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า ที่ ได้ กํ า หนดไว้ เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและนํ า ค่ า ที่ ได้ ไปแสดงบนหน้ า
จอแสดงผล หากค่าจากเซ็นเซอร์ มีความแตกต่างจากค่าที่ กําหนดไว้ ระบบจะส่งสัญญาณเตือนผ่าน
แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน และรายงานความผิดพร่องทางไฟฟ้าที่เกิดขึนกับมอเตอร์ เหนี่ยวนําสาม
เฟส

ID
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การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการล้มในห้องน้ําผ่านแอปพลิเคชันไลน์

สิริศร มิตรานนท์* ปรีดา สุดาจันทร์ กฤษณ์ มาลาวงษ์ บุญเรือง วังศิลาบัตร เสกสรร ไชยจิตต์
และ ปัณณวิชญ์ ภัทร์สรณ์สิริ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คําสําคัญ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ แอปพลิเคชันไลน์ สรรพสิ่งอิงกับอินเตอร์เน็ต
บทความนีนําเสนอการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนการล้มในห้องนําผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งเหมาะ
สํ า หรั บ การแจ้ ง เตื อ นให้ ผู้ ดู แ ลเมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ ขึ นในห้ อ งนํ า ระบบที่ นํ า เสนอประกอบด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดุยโน่ จะรับสัญ ญาณจากเซนเซอร์ และทําการตรวจสอบด้วยอัลกอลิทึม
ตรวจจับการล้ม และการนํา NodeMCU มาประยุกต์ใช้งานกับอินเตอร์เน็ตสําหรับทําการส่งข้อมูล
การแจ้งเตือนไปที่แอปพลิชันไลน์ โดยผลการทดสอบพบว่า ระบบที่นําเสนอมีความเที่ยงตรงและมี
ประสิทธิภาพสูง
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การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีด้วยบอร์ดคิดไบร์ท

สมพร เตียเจริญ* สมชาย เตียเจริญ
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คําสําคัญ
ตัวควบคุมแบบพีไอดี บอร์ดคิดไบร์ท ระบบควบคุมตาแหน่ง
ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นตัวควบคุมแบบพีไอดีแต่อุปกรณ์ที่ใช้อยู่อาจจะไม่มีฟังก์ชั่นของตัวควบคุม
แบบพีไอดี บทความนีจึงได้นําเสนอแนวทางในการออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอดีเพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างอุปกรณ์ในการควบคุมอุตสาหกรรมหรือสร้างอุปกรณ์เสริมในระบบควบคุม ตัวควบคุมแบบ
พีไอดีถูกพัฒนาบนบอร์ดคิดไบร์ทซึ่งเป็นบอร์ดที่มีความสามารถสูงและใช้งานได้ง่าย ตัวควบคุมแบบ
พีไอดีที่พัฒนาขึนมาสามารถปรับค่าตัวควบคุมได้ทังค่าอัตราขยายการควบคุมแบบพี ค่าอัตราขยาย
การควบคุมแบบไอและค่าอัตราการขยายควบคุมแบบดี ตัวควบคุมแบบพีไอดีถูกทดสอบด้วยการสร้าง
ระบบควบคุมอุณ หภูมิโดยมีการกําหนดค่าอุณ หภูมิที่ต้องการแล้ ววัดผลอุณ หภูมิจ ริง จากผลการ
ทดลองตัวควบคุมแบบพีไอดีสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วงที่กําหนด
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การจําแนกเชื้อเพลิงระหว่างการเผาไหม้โดยใช้สารสนเทศความร้อน

ธีรพงศ์ สือจันทรา1 โกสินทร์ จํานงไทย1* และ ศิริชัย เติมโชคเกษม2
1

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วศ.อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คําสําคัญ

การจําแนกเชือเพลิงระหว่างการเผาไหม้ กล้องตรวจจับความร้อน ซัพพอร์ท
เวกเตอร์แมชชีน การเรียนรู้เชิงลึก
การจําแนกเชือเพลิงระหว่างการเผาไหม้ มีความสําคัญ ต่อการเลือกชนิ ดของถั งดับเพลิง ระบบการ
ตรวจจั บเพลิ งไหม้ ที่มีอยูในปั จจุบั นไม่ได้ถูกสร้างขึ นสําหรับ การจํา แนกเชื อเพลิ ง บทความนี เสนอ
วิธีการจําแนกเชือเพลิงระหว่างการเผาไหม้โดยใช้สารสนเทศความร้อนเนื่ องจากเปลวไฟที่เกิดขึนใน
ระหว่างการเผาไหม้จะขึนอยู่กับชนิดของเชือเพลิงและจุดหลอมเหลวที่แตกต่างกัน ดังนันการกระจาย
ความร้อนของเชื อเพลิงจึงแตกต่างกัน การกระจายความร้อนเป็นรูปแบบในการเรีย นรู้และทดสอบ
นํ า ไปสู่ ก ารจํ า แนกเปลวไฟให้ เป็ น ประเภทเชื อเพลิ ง ห้ าประเภทตามมาตรฐาน NFPA10 โดยใช้
เครื่องมือการเรียนรู้เชิงลึกและอั ลกอริทึมซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีนสําหรับการคัดแยกคุณลักษณะ
เด่นและการจําแนกตามลําดับการทดลองถ่ายภาพตั วอย่างเปลวไฟ 600 ภาพ ซึ่งเกิดจากเชือเพลิง
สามประเภท ได้ถกู ต้องร้อยละ 99.286
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ระบบค้นหาหอพักผ่านการอัพเดตจากไลน์

จักริน ทองจิตร* ปณิธาน บุญร้อง วีณา จันทร์รัชชกูล
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คําสําคัญ
ค้นหาหอพัก แอปพลิเคชัน แอนดรอยด์ ฐานข้อมูล
ระบบค้นหาหอพักผ่านการอัพเดตจากไลน์ จัดทําขึนเพื่อให้มีแอปพลิเคชันสําหรับการหาหอพักใน
พืนที่รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งแอปพลิเคชันนีจะใช้ได้แค่ในระบบปฏิบัติการ
แอน-ดรอยด์เท่านันและมีการอัพเดตข้อมูลผ่าน Line Application โดยคณะผู้จัดทําได้นําโปรแกรม
Android Studio ซึ่งใช้ภาษา Java มาพัฒนาแอป-พลิเคชันสําหรับค้นหาหอพัก ภายในแอปพลิเคชัน
จะมีฟังก์ชัน สมัครสมาชิก, ล็อคอินเข้าสู่ระบบ, การค้นหาหอพัก, ดูข้อมูลหอพัก และคณะผู้จัดทําได้
ทําการพัฒ นา Line Bot ให้ ส ามารถอัพ เดตข้อมูล หอพั กผ่ าน Line Application เพื่อส่ งไปเก็ บ ยัง
ฐานข้อมูล โดยใช้ Dialogflow มาช่ว ยในการโต้ ตอบของตั ว Line Bot ให้ ดูเป็น ธรรมชาติ โดยใช้
Firebase ในการจัดเก็บข้อมูลหอพัก
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การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจซ่อมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วย
เทคนิคเครือข่ายเซ็นเซอร์

เฉลิมเกียรติ สุตาชา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คําสําคัญ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เครือข่ายเซ็นเซอร์
ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี มี ค วามก้ าวหน้ า และพั ฒ นํ า ไปอย่ า งรวดเร็ว ทํ าให้ ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ต้ อ งพึ่ งพา
เทคโนโลยีในการใช้ชี วิตประจําวัน บทความการพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจบํ ารุ งรั กษา
เครื่องปรับ อากาศด้ว ยเทคนิ คเครื อข่ายเซ็น เซอร์ได้ออกแบบโดยใช้ บ อร์ดโหนดเอ็มซียูพั ฒ นาบน
โปรแกรมอาดูโน่ไอดีอีด้วยภาษาซีพลัสพลัสทํางานร่วมกับเซ็ นเซอร์วัดความชืนสัมพัทธ์อุณหภูมิแบบ
ดิจิทัลรุ่น DHT11 และเซ็นเซอร์วัดอนุภาคทางอากาศรุ่น PMS5003 จะทําการส่งค่าความชืนสัมพัทธ์
อุณ หภูมิ และอนุ ภาคสิ่งสกปรกในอากาศ ผ่านอุปกรณ์และเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายด้วยเทคนิ ค
เครือข่ายเซ็นเซอร์ ซึ่งระบบสามารถเข้าดูค่าที่ตรวจวัดได้ผ่านเว็บไซต์ในเวลาจริง จากผลการทดลอง
แบ่งออก 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนการทดลองประสิทธิภาพการทํางานของระบบ พบว่าการทํางาน
ของระบบในที่โล่งแจ้งนันระยะที่เหมาะสม คือ ระยะไม่เกิน 40 เมตร และ ในพืนที่ในตัวอาคาร คือ
ระยะไม่เกิน 30 เมตร ส่วนที่ 2 การสอบถามความพึงพอใจพบว่าความพึงพอใจในภาพรวมทังหมดอยู่
ในระดับมากที่สุด (x = 4.9, S.D = 0.31)
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ระบบแจ้งเตือนการรับบริจาคโลหิตในกรณีฉุกเฉิน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี

ณัฐวัตร คมเฉียบ* และ รัตน์ชฎาพร ศรีสุระ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คําสําคัญ
แอปพลิเคชัน บริจาคโลหิต ขอรับบริจาคโลหิต ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ปัจจุบันการขาดแคลนโลหิตมีการเพิ่มมากขึนเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการเลือดจากอุบัติเหตุ
หรือผู้ป่วยที่เกิดจากโรค และต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยชีวิตในระยะฉับพลัน จึงทําให้มีความ
ต้องการขอรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยในการรักษา ถึงแม้ปัจจุบันจะมีหน่วยงานที่ คอยรับบริจาคโลหิต
เพื่ อ เก็ บ สะสมไว้ในยามฉุ ก เฉิ น แต่ ก็ ยั งไม่ เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของบุ ค คล ดั งนั น จึ งพั ฒ นา
แอปพลิเคชันขอรับบริจาคโลหิตขึนมา การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการรับบริจาคโลหิต ในกรณีฉุกเฉิน
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยผู้ใช้งานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือผู้ใช้งานทั่วไปและ
สมาชิก ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถดูข้อมูลการประชาสัมพันธ์ และประกาศการขอรับบริจาคโลหิตได้ ส่วน
สมาชิกจะต้องมีการสมัครเป็นสมาชิกของระบบแอปพลิเคชันก่อนโดยจะสามารถแจ้งข้อมูลบริจาค
โลหิ ต ข้อมูลบริจาคโลหิต ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลส่วนตัว แจ้งวันที่ บ ริจาคโลหิต และดูสถิติรวมการ
ขอรับหรือบริจาคโลหิต การพัฒนาจะใช้โปรแกรม Android Studio ในการออกแบบแอปพลิเคชัน ใช้
โปรแกรมภาษา Java ในการเขียนชุดคําสั่งในการรับ -ส่งข้อมูฃ สามารถรันบนสมาร์ทโฟนที่รองรับ
ระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ เวอร์ ชั น 4.0 ขึ นไป ในการจัด เก็ บ ข้อ มู ล จะบั น ทึ ก ลงในโปรแกรม
MySQL จากผลการทดลองระบบแอปพลิเคชัน ระบสามารถแจ้งเตือนได้เมื่อมีบุคคลที่ต้องการขอรับ
บริจาคโลหิตในกรณีฉุกเฉินได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสามารถทราบข้อมูลเมื่อมี บุคคลต้องการโลหิตได้
และผลการทดสอบจากผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน จํานวน 50 คน พบว่า ในส่ วนของระบบแอปพลิเคชัน
ผลการทดสอบความพึงพอใจผู้ใช้งาน พบว่า ผู้ใช้งานทั่วไป จํานวน 10 คน มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.80 สมาชิก จํานวน 40 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อย
ละ 77.20
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การพัฒ นาเว็บไซต์ KM การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยใช้แนวคิด KM
Deployment Strategy เพื่อจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรแบบยั่งยืน

อุทัย วังชัยศรี* ธวัชชัย รักษาชาติ เอกรินทร์ เหลืองวิลัย และ เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร
กองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

คําสําคัญ
การจัดการความรู้
การทางพิ เ ศษแห่ ง ประเทศไทย (กทพ.) ได้ พั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ก ารจั ด การความรู้ (Knowledge
Management, KM) ซึ่งเป็นคลังความรู้เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ขององค์กร มีการปรับปรุง
ใหม่ เมื่ อ 4 ที่ ผ่ านมา แต่ พ บว่ ายั งไม่ เข้ าถึ งผู้ ใช้ งานมากพอสมควร ไม่ ร องรับ กั บ การแสดงผลบน
โทรศัพท์มือถือ การเข้าถึงข้อมูลคลังความรู้น้อย ไม่ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับคลัง
ความรู้ ส่งผลให้คลังความรู้ไม่เกิดการเชื่อมโยงกับผู้ใช้และไม่เกิดการขยายตัว ทําให้เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงได้ทําการปรับปรุงระบบคลังความรู้ขึนใหม่โดยบูรณา
การเทคโนโลยีสารสนเทศ และองค์ความรู้ของบุคคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศภายใน
องค์กร ได้เลือกใช้โอเพนซอร์ซในการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทังมิติการเข้าใช้งานและมิติ
การสร้างปฏิสั มพั น ธ์ร ะหว่างผู้ ใช้งานกับ คลั งความรู้ เกิดการเชื่อมโยง สร้างความสามารถในการ
ขยายตัว และทําให้การพัฒนาตัวเองของคลังความรู้ นอกจากนันยังได้ปรับใช้แนวคิด BLUE OCEAN
เพื่อประเมินระบบที่พัฒนาขึนใหม่ทําให้เห็นภาพรวมของการพัฒนาได้ชัดเจนและง่ายต่อการปรับปรุง
ในอนาคต
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การทบทวนเทคนิคเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5

ศุภรดา หีบแก้ว1* เอกรินทร์ เหลืองวิลัย1 เทพฤทธิ์ รัตนปัญญาก1 และ กฤษฎา จันทรเสนา2
1

แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจยั และพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2
แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กองจัดการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายนโยบายและแผน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

คําสําคัญ
เครื่องตรวจวัด PM 2.5 ฝุ่นละออง มลพิษทางอากาศ
ปี 2562 ประเทศไทยประสบปั ญ หามลพิ ษทางอากาศเนื่องจากฝุ่ น ควัน มี กระทบต่อสุ ขภาพของ
ประชาชนเป็ นอย่างมาก เรื่องฝุ่ น PM 2.5 เกิดเป็ น กระแสสังคมและเกิดการตื่น ตัว มีการรายงาน
ปริมาณฝุ่นละอองผ่าน Application Air4Thai แต่ก็ไม่ครอบคลุมทุกพืนที่ จึงมีความต้องการจัดหา
เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละออง แต่ในตลาดมีเครื่องวัดฝุ่นละอองหลายรุ่น หลายราคา และแต่ละเครื่องก็
วัดปริมาณฝุ่นออกมาไม่ตรงกัน เกิดเป็นความไม่เชื่อมั่นในวิ ธีการตรวจวัด อีกทังเครื่องวัดฝุ่นเป็นเรื่อง
ใหม่ในประเทศไทย จึงได้รวบรวมเครื่องวัดฝุ่นท้องตลาด 19 รุ่นมาพิจารณา พบว่า ใช้เทคนิค Light
Scatter ซึ่ งการวั ด ทางอ้ อ ม นํ าไปเที ย บกั บ ข้ อ มู ล สถานี ต รวจวั ด โดยตรงไม่ ได้ แต่ ก็ ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน มีการสอบเทียบหรือปรับแก้ Parameter ได้ ก็จะแสดงผลได้ถูกต้องมากขึน ความชืนมีผลต่อ
การตรวจวัด ดังนัน ควรใช้สําหรับภายในอาคาร หรือภายนอกอาคารในวันที่ความชืนไม่สูงนัก
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การพัฒนา API เพื่อสร้างฐานข้อมูลสภาพการจราจร

อุดมโชค สุริยะจรัสแสง* เอกรินทร์ เหลืองวิลัย และ เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร
กองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คําสําคัญ
ระบบรายงานสภาพจราจร Smart VMS
ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ให้การรายงานสภาพจราจร ทังบนถนนในเขตกรุงเทพมหานคร บนทาง
หลวง และบนทางพิเศษ ลักษณะเป็นป้ายไฟแขวนสูงแบบ LED (Smart VMS) ในรูปแบบแผนที่อย่าง
ย่อ (Schematic Map) เพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะถนนที่ต้องการแสดง เส้นสีเขียว เหลือง แดง และแดง
เข้ม แทนสภาพจราจรคล่องตัว หนาแน่น ติดขัดและติดขัดมากตามลําดับ การได้มาซึ่งข้อมูลสภาพ
จราจรจะให้ เจ้าหน้าที่ดูสภาพจราจรผ่ านกล้ อง CCTV บ้างใช้อุปกรณ์ ตรวจวัดปริมาณจราจรแบบ
อัตโนมัติ (Traffic Sensor) บ้างดูผ่าน Application ที่มีหลากหลายในปัจจุบัน อาทิ Google Map,
LongDo Map, TomTom, Here Map เป็ น ต้ น Application เหล่ า นี แสดงเส้ น สี ส ภาพจราจรได้
อย่างครอบคลุมบนแผนที่ตามมาตราส่วนจริง เจ้าหน้าที่ดูสีแล้วจึงกรอกข้อมูลลงในแผนที่อย่างย่อเพื่อ
แสดงขึนป้ายไฟอีกครังหนึ่ง แต่การกรอกข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนและเป็นภาระแก่เจ้าหน้าที่ จึง
ได้พัฒนาเป็น API เพื่อการสร้างข้อมูลสภาพการจราจรขึนมาเสริม ใช้วิธีการ Capture ภาพและปัก
หมุดบนตําแหน่งถนนที่ต้องการ จากนันอ่านค่าสีแบบ RGB เก็บลงฐานข้อมูลเป็น 4 ระดับเพื่อให้ป้าย
ไฟนําไปแสดงอีกครัง วิธีการนีจึงทําให้ได้ข้อมูลสภาพจราจรที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่อง
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การพัฒนาระบบระบุตําแหน่งอุปกรณ์ของทางพิเศษโดยใช้แอพพลิเคชันบน
โทรศัพท์มือถือ

ชุตกิ าญจน์ จอง* เสาวนี ศรีสุวรรณ เอกรินทร์ เหลืองวิลัย และ เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร
กองวิจัยและพัฒนา, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

คําสําคัญ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคนิคการสารวจ Theodolite ภาษา PHP
ทางพิเศษในกรุงเทพมหานครและปริมาณฑล มีระยะทางทังหมด 224.6 กิโลเมตร มีโครงสร้างทาง
พิเศษ อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบนทางพิเศษเป็นจํานวนมาก จึงได้มีการสร้างระบบบริหารจัดการ
สินทรัพย์ในรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Based Asset Management System )
ซึ่งบรรจุ ตํ าแหน่ง GPS ของอุปกรณ์ , ข้อมู ล ที่เกี่ยวข้องและภาพถ่าย แต่เนื่ องจากในขันตอนของ
การเก็บ และบั นทึกข้อมูลในรูป แบบเดิมทําได้ค่อนข้างยาก จึงได้พัฒ นานําโทรศัพท์มือถือมาใช้ใน
การสํ า รวจ แต่ ภ าพถ่ า ยเป็ น ตํ า แหน่ ง GPS ของกล้ อ ง ไม่ ใ ช่ อุ ป กรณ์ จึ ง ใช้ แ อพพลิ เ คชั น
“Theodolite” ควบคู่กับ เครื่องวัดระยะอิเล็ กทรอนิ กส์ (Electronics Distance Measurement:
EDM) แบบเลเซอร์ เพื่ อ ถ่ า ยภาพและระยะทางถึ ง อุ ป กรณ์ จากนั นส่ ง ข้ อ มู ล ทางอี เ มล์ ผ่ า น
แอพพลิ เคชั่ น Theodolite โดยตรง เพื่ อ นํ าเข้ าและจั ดเก็บ ข้อ มู ล ในฐานข้ อ มูล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS Database) ซึ่งใช้โปรแกรม ArcGIS ในการนีจึงได้พัฒนา PHP Script เพื่ออ่านข้อมูล
ในอีเมล์และบรรจุข้อมูลลงในฐานข้อมูลแบบกึ่งอัตโนมัติ ทําให้การสํารวจอุปกรณ์จํานวนมากสามารถ
ทําได้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึน
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การปรับปรุงความแม่นยําของระบบแสดงตําแหน่งสําหรับ
Mobile Application บนทางพิเศษ

ธวัชชัย รักษาชาติ* อุทัย วังชัยศรี เอกรินทร์ เหลืองวิลัย และ เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร
แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

คําสําคัญ
ระบบแสดงตําแหน่งพิกัดโลก แอพพลิเคชั่น โทรศัพท์มือถือ ทางพิเศษ
ระบบทางพิเศษของการทางพิเศษแห่ งประเทศไทยแบ่ งเป็ น 7 สายทาง แต่ล ะสายทางจะมี ศูน ย์
ควบคุม (Central Control Building: CCB) ทําหน้าที่อํานวยการจราจรรวมถึงรับแจ้งเหตุฉุกเฉินต่าง
ๆ ซึ่งแต่ละ CCB มีหมายเลขโทรศัพท์สายตรงเพื่อรับแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
ต่ อ มาได้ มี ก ารทํ า Mobile Application “EXAT Traffic” เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทางพิ เศษและ
สามารถโทรแจ้งเหตุได้ด้วย ใน Application มี ระบบการแสดงตําแหน่งของโทรศัพ ท์ (Location
Based System) จะทําการระบุตําแหน่งของโทรศัพท์ว่าอยู่บนทางพิเศษสายใด ผู้ใช้สามารถโทรเข้า
CCB ที่ดูแลพืนที่นันได้โดยตรงโดยที่ไม่จําเป็นต้องทราบหมายเลข และไม่จําเป็นต้องทราบว่าอยู่บน
ทางพิ เศษสายทางใด การระบุ ตํ า แหน่ งใช้ วิ ธี ก ารสร้ า งพื นที่ ต รวจจั บ (Detector Zone) ขนาด
ประมาณ 118 x 118 ตารางเมตรรอบตําแหน่งโทรศัพท์เทียบกับพิกัดอ้างอิงของทางพิเศษ แต่พิกัด
อ้างอิงมีระยะห่างไม่เท่ากัน บางจุดห่างกันกว่า 100 เมตร แต่ทางพิเศษมีความกว้างเพียง 14 เมตร
จึงทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการระบุตําแหน่งโทรศัพท์ว่า อยู่บนทางพิเศษหรือไม่ เพราะจุดพิกัด
อ้างอิงของทางพิเศษห่างมากเกินไป จึงได้พัฒนา Algorithm ทําการสร้างพิกัดทางพิเศษ (เพิ่ มเติม)
ขึนมาในระบบด้วยวิธี Linear Iteration จากพิกัดทางพิเศษเดิมที่มีอยู่ จากเดิมที่เคยห่างกันกว่า 100
เมตร ให้ลดลงเหลือไม่เกิน 8 เมตร ด้วยวิธีนีทําให้สามารถลดขนาด Detection Zone ลงเหลือเพียง
8 x 8 ตารางเมตรซึ่งทําให้การตรวจสอบตําแหน่งบนทางพิเศษ มีความแม่นยําขึนเป็นอย่างมาก
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การพัฒนาแบบจําลองระบบรดน้ําอัตโนมัติด้วยแอปพลิเคชัน

วจิราภรณ์ ประชุมรักษ์* สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ จิรวัฒน์ ดีดวงพันธ์ ดํารง กลางมณี และ
ทวีศักดิ์ กลิ่นอ้ม
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คําสําคัญ

ระบบรดนําอัตโนมัติ แอปพลิเคชัน เซ็นเซอร์วัดความชืนในดิน อาดุยโน่ โมดูล
ESP-8266
การพั ฒ นาแบบจํ า ลองระบบรดนํ า ด้ ว ยแอปพลิ เคชั น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการจั ด ทํ า ขึ นเพื่ อ เป็ น
แอปพิ เคชัน ในการใช้ งานด้านเกษตรกรรม เพื่ อช่ วยลดภาระของชาวเกษตรกรที่ ป ลู กพื ช ผั ก ช่ว ย
ประหยัดระยะเวลาในการดูแล และยังช่วยให้สะดวกสบายในการทําเกษตรกรรมมากขึนจากเดิม การ
พัฒนาแบบจําลองระบบรดนําด้วยแอปพลิเคชัน มีหลักการทํางานแอปพลิ เคชันหลัก ๆ อยู่ 2 ระบบ
คือ ระบบที่ 1 แบบกําหนดเอง โดยการควบคุมการทํางานของระบบด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน
แบบที่ 2 แบบอัตโนมัติ โดยการตังเวลาการทํ างานของระบบแอปพลิ เคชั นให้ ทํ างานตามเวลาที่
กําหนด จากการทดลองการพั ฒ นาแบบจํ าลองระบบรดนําด้ว ยแอปพลิ เคชัน ผู้ จั ดทํ าได้ท ดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบจากการทดลอง โดยได้แบ่งการทดลองเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การทดลอง
ปิ ดนํ า -เปิ ดนํ า ของตั ว เครื่ อ ง ส่ ว นที่ 2 การทดลอง ปิ ด นํ า -เปิ ดนํ า ของนํ าจากระดั บ เซ็ น เซอร์วั ด
ความชืนในดินที่กําหนด ส่วนที่ 3 การทดลองการวัดความชืนของดินในแต่ละพืนที่เพาะปลูก จากผล
การทดลองทัง 3 ส่วน พบว่า การทดลองส่วนที่ 1 การ ปิดนํา-เปิดนํา ของตัวเครื่องได้ทําการทดลอง
จํานวน 10 ครัง พบว่าการทํางานมีความถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 90 การทดลองส่วนที่ 2 การทดลอง
ปิดนํา-เปิดนํา จากระดับของเซ็นเซอร์วัดความชืนในดินที่ได้ทําการทดลองจํานวน 10 ครัง ผลการ
ทดลองความถูกต้องของการวัดค่าความชืน พบค่าความถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 70 และส่วนที่ 3 การ
ทดลองวัดความชืนของดินในแต่ละพืนที่เพาะปลูกผลการทดลองวัดค่าความชืน พบค่าความถูกต้องคิด
เป็นร้อยละ 100


136

งานประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต ครั้งที่ 11

ID
1204

การออกแบบระบบแนะนํ า การเลื อ กโมเดลการเรี ย นรู้ ข องเครื่ อ งและ
ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับชุดข้อมูล

จิตตภู พูลวัน1* และ ธนาภรณ์ ทองคุณ2
1

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการจัดการเทคโนโลยีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
2
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คําสําคัญ
การเรียนรู้ของเครื่อง การทําเหมืองข้อมูล การจําแนกข้อมูล
ในบทความนีได้อธิบ ายถึงปัญ หาการประมวลผลการเรียนรู้ของเครื่องที่เกิดความผิ ดพลาดในการ
ประมวลผลการทํ า เหมื อ งข้ อ มู ล (Data Mining) ในส่ ว นของการกํ า หนดเลื อ กโมเดลและ
ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับข้อมูล ซึ่งได้การออกแบบส่วนประกอบคือ ส่วนการตรวจสอบข้อมูล
ส่วนจัดการโพรไฟล์ในการเรียนรู้ ส่วนการควบคุมการเรียนรู้ และส่วนการเรียนรู้และสร้างโมเดล เพื่อ
ช่วยให้สามารถแนะนําการเลือกโมเดลในการจําแนกข้อมู ล (Data Classification) ในการประเมินผล
การออกแบบระบบแนะนํา โดยใช้ชุดข้อมูลจากฐานข้อมูล UCI ผลการประเมินแสดงถึงการทดสอบ
ระบบต้นแบบสามารถเลื อกเทคนิคการประมวลผลการเรียนรู้ของเครื่องและกําหนดค่าพารามิเตอร์
ให้กับชุดข้อมูลได้ การสร้างระบบต้นแบบแสดงให้เห็นว่าสามารถแนะนําได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มี
ความเชี่ยวชาญสามารถใช้งานได้

ID
1206

การพั ฒ นาชุ ด ทดลองเพื่ อ ศึ ก ษาปรากฏการณ์ สนามแม่ เ หล็ ก หมุ น และ
สนามแม่เหล็กกระเพื่อม

บูชาภัทร ป้านศรี1 กิตติพันธ์ เสียงเสนาะ1 ชยันต์ คุ้มภัย2 ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์3*
1

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
โมดูลไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี 2
3
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คําสําคัญ

สนามแม่เหล็กกระเพื่อม สนามเหล็กหมุน เครื่องกลไฟฟ้าเหนี่ยวนํา
เครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัส
บทความนี มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาชุดทดลอง ในหัวข้อของสนามแม่เหล็กหมุนและสนามแม่เหล็ก
กระเพื่อม โดยนําจุดที่ถูกมองข้ามในการอธิบายในหัวข้อของการเปลี่ยนรูปพลังงานตามกฎอนุรักษ์
พลังงาน ใช้การอธิบายในภาพรวมซึ่งสอดคล้องกับประสิทธิภาพที่เกิดขึนจริงภายในเครื่องกลไฟฟ้า ได้
นําแนวคิดจากแผนผังวงจรภายในตําราเรียนที่ใช้ในปัจจุบันมาออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเห็นการ
เกิดปรากฎการณ์ภายในเครื่องกลไฟฟ้า มีการทดลองการทํางานของมอเตอร์ซิงโครนัสและมอเตอร์
เหนี่ยวนํา รูปแบบการทดลองที่มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจพืนฐานของเครื่องกลไฟฟ้าและ
การเปลี่ยนรูปพลังงานของเครื่องกลไฟฟ้า ที่เป็นพืนฐานในการเรียนรายวิชาที่สูงขึนต่อไป
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้วงล้อโอห์มเพื่อส่งเสริมทักษะในเรื่องการอ่านค่าแถบสี
ตัวต้านทาน

ธณภณ ธํารงคุณานัน ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์* กฤษดา กิจโสภี
สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คําสําคัญ
วงล้อโอห์ม สีตัวต้านทาน วงจรไฟฟ้า
การจัดทําวิจัยในชันเรียน เรื่อง กิจกรรมการจัดการเรีย นรู้โดยใช้วงล้อโอห์มเพื่อส่งเสริมทักษะในเรื่อง
การอ่านค่าแถบสีตัวต้านทานสําหรับนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561 จัดทําขึนเพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน ในรายวิชาวงจรไฟฟ้า โดยการ
นําสื่อการเรียนรู้ “วงล้อโอห์ม” มาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนสอนแบบสาธิต เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนมีความน่าสนใจมากขึน สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียนมากขึน
และเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มากขึน ประชากร/กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง
นีเป็นนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จํานวน 20 คน ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านค่าแถบสีตัวต้านทานซึ่งเป็น
ข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ข้อ ,แบบประเมินคุณภาพสื่อ “วงล้อโอห์ม” โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสาธิตเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้วงล้อโอห์มเพื่อส่งเสริมทักษะในเรื่องการอ่านค่าแถบสีตัวต้านทาน
และ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ ),ค่าการกระจายของข้อมูล (S.D.) และค่าร้อยละ (%) การวิจัย
ครังนีปรากฏผลว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากนําสื่อการเรียนรู้ “วงล้อโอห์ม” มาประยุกต์ใช้กับ
การจัดการเรียนสอนแบบสาธิต พบว่าหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน ผลจากการศึกษาวิจัย
ครังนี ชีให้เห็นถึงความสําคัญของสื่อการเรียนรู้ “วงล้อโอห์ม” มาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนสอน
แบบสาธิต ซึ่งสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อรายวิชาอื่นๆ
ทางไฟฟ้ าที่ใช้ในชีวิตประจํ าวันของผู้เรียน ตลอดจนใช้เป็น แนวทางการพัฒ นาการเรียนทางด้าน
วิชาชีพของตัวเองในอนาคตได้
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การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ การเรียนรู้กับการ
ทํางาน (Work-Integrated Learning : WIL)

ปรารถนา ใจมีธรรมดี ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์* ธณภณ ธํารงคุณานัน
สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

คําสําคัญ

ระบบฝึกงานและระบบการฝึกหัด จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้
กับการทํางาน ระบบทวิภาคี ระบบสหกิจศึกษา

การวิจัยครังนี มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ นิ ยามการจั ดการเรียนการสอนที่ บูรณาการการเรียนรู้กับ การทํ างาน (Work
Integrated Learning) วิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับ หลักการ/แนวคิด ปรัชญาจุดมุ่งหมายพัฒนาการและความ
จําเป็นในการจัดการเรียนการสอนที่ บูรณาการการเรียนรู้กับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนวิเคราะห์
โครงสร้างองค์กรระบบการบริหาร จัดการปัจจัย/เงื่อนไขของความสําเร็จ พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่
ตามแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดม ศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้อุดมศึกษาเป็นแหล่ง
องค์ความรู้และพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มี คุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) การบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน
ภายใต้หลักการ/แนวคิดปรัชญาจุดมุ่งหมายพัฒนาการและความ จําเป็นในการจัดการเรียนการสอนใน รูปแบบ
ดังกล่าวตลอดจนวิเคราะห์ โครงสร้างองค์กรระบบการบริหาร จัดการปัจจัย/เงื่อนไขของความ สําเร็จภายใต้รูปแบบ
ต่างๆที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ วัฒนธรรมองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาไทย และออกแบ บการป ระเมิ น ผล
ผู้เรียนหลังจากผ่านการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน (Work Integrated Learning)
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา
ของประเทศไทยมีหลักการแนวคิด/ปรัชญาการจัดการ ศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน เป็นกรณีหนึ่งของการ
เรียนรู้เชิง ประสบการณ์ที่ ช่วยให้นักศึกษามี โอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทักษะ การทํางานและทักษะเฉพาะที่
สัมพันธ์กับวิชาชีพได้รู้จักชีวิตการทํางานที่แท้ จริงก่อนสําเร็จการศึกษาจุดมุง่ หมาย การจัดการเรียนการสอนที่บูรณา
การ การเรียนรู้กับการทํางานได้แก่สถาบัน การศึกษาได้มีการเชื่อมโยงโลกการ ศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเข้า
ด้วยกันทําให้ประเทศมีทรัพยากร มนุษย์ที่มีสมรรถนะสูงสามารถแข่งขัน ในระดับนานาชาติได้โครงสร้าง ความ
ร่วมมือประกอบด้วยสถานศึกษา สถานประกอบการ และองค์กร วิชาชีพ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่บูรณา
การการเรียนรู้กับการ ทํางานมี 4 รูปแบบได้แก่ ระบบทวิภาคี (DVT) ระบบสหกิจศึกษา (Cooperative) ระบบ
ฝึกงาน (Apprentice) ระบบการฝึกหัด (Internship) และปัจจัยเงื่อนไขของ ความสําเร็จได้แก่ สถาบันการศึกษา
และสถานประกอบมีนโยบายที่ชัดเจน ในการสนับสนุน มีผู้รับผิดชอบระดับต่างๆ ที่ชัดเจนรวมทังมีการสร้าง ความ
เข้าใจให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการในการเตรียมความและแนวทางการประเมินผลผู้เรียน
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คําสําคัญ

Mecanum Wheels, Omni-directional Movement, Velocity Control,
PID, FRIT
This paper presents the intention to develop a Mecanum-wheeled 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.
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คําสําคัญ
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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.
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คําสําคัญ
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This paper 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 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.
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