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78 เครื่องผลิตโอโซนเพ่ือฆ่าไวรัสและแบคทีเรียในอากาศ 
Ozone generator to kill viruses and bacteria in the air. 

241 

79 ระบบป้องกันการวางระเบิดจากยานพาหนะต้องสงสัย 
Anonymous Suspected Car Bomb Preventive System 

245 

80 ระบบตรวจวัดและแสดงปริมาณขยะด้วยแอปพลเคชันบีลิงค์ของเครื่องคัดแยก
ขยะอัจฉริยะ 
Measuring and Displaying Systems using a Blynk Application of Smart 
Bin Machine 

249 

82 ปัญหาการก าหนดต าแหน่งสถานีขนส่งสาธารณะ กรณีศึกษาเมืองนครราชสีมา 253 
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Paper ID บทความ หน้า 
86 เครือ่งจ่ายยาอัจฉริยะ 

Intelligent medicine dispenser 
257 

90 แอปพลิเคชันเออาร์ฉลากยาอัจฉริยะ 
SMART MEDICATION LABEL WITH AR APPLICATION 

261 

91 เครื่องตรวจจับผงซักฟอกบนรางล าเลียง 265 
92 การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยระบบพีแอลซี 

Development of efficient solar-powered pumps using PLC system 
269 

94 ระบบตรวจนับจ านวนคนโดยใช้การวเคราะห์วิดีโอด้วยปัญญาประดิษฐ์ 
People Counting System using Artificial Intelligence Video Analytics 

274 

95 การประเมินความถูกต้องของเครื่องมือเลเซอร์เพื่อความงามในประเทศไทย 
Accuracy assessment of aesthetic laser devices in Thailand 

278 

97 ชุดฝึกซ้อมมวยด้วยเป้าอิเล็กทรอนิคส์ 281 
98 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดทดลองเครื่องจ าลองการคัดแยกสีควบคุม 

ด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
286 

101 การพัฒนาระบบแสดงผลจ านวนจุดความร้อนจากข้อมูลดาวเทียมในพื นที่ป่า
จังหวัดตาก 
Development of a display system for displaying the number of heat 
points from satellite data in the forest area, Tak Province 

290 

103 การวิเคราะห์ผ้าไหมมัดหมี่ของจังหวัดขอนแก่นโดยคอนโวลูชันนอล นิวรอน 
เน็ตเวิร์ค 

294 

104 ระบบช่วยสอนการเล่นไพ่บริดจ์ 
BRIDGE TEACHING ASSISTANCE 

298 

105 แขนกลคัดแยกวัตถุตามรปูแบบโดยใช้แพลตฟอร์มซีร่าคอร์ 
Pattern Classification Robot Arm using CiRA CORE Platform 

301 

107 การพัฒนาหุ่นยนต์แอนดรอยด์ช่วยสอน ส าหรับฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ  305 
110 การพัฒนาชุดฝึกออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั งบน

หลังคา 
309 

111 รถตัดหญ้าบังคับวิทยุ 
RC Control Lawnmower 

313 
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Paper ID บทความ หน้า 
112 มือเก็บขยะควบคุมผ่านวิทยุด้วยพลังงานรังสีอาทิตย์ 

Garbage Glean Boat Controlled via Radio with Solar Radiation 
317 

113 แอปพลิเคชันแนวทางการปฏิบัติตัวส าหรับผู้เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2  321 
114 แพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลส าหรับอุปกรณ์ติดตามต าแหน่งผ่านไอโอที 

Management platform for IoT tracking devices 
328 

116 การสร้างชุดอิเล็กโทรดทดสอบค่าความคงทนไดอิเล็กตริกของฉนวนน  ามันหม้อ
แปลงอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC156 

332 

117 แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกส าหรับการท านายการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในครัวเรือน 

336 

119 การป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นต้นเหตุของการระเบิดในสภาพแวดล้อม 
ที่อันตรายโดยใช้หลักการอินทรินสิกเซฟตี  

340 

120 การออกแบบแหล่งจ่ายก าลังโซลาร์เซลล์ส าหรับเครื่องสาวไหม 
Design A Solar Power for Silk Reeling Machine 

344 

121 การประยุกต์ใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สู่ชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืน 348 
122 การออกแบบและพัฒนาตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตส าหรับพื นที่เสี่ยงอุทกภัยและอัคคีภัย 352 
123 การพัฒนาระบบตรวจสอบและเก็บค่าพลังงานโซล่าเซลล์ ด้วยเทคโนโลยี

อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
360 

124 การประเมินสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าจากตัวอย่างน  ามันหม้อแปลงเพ่ือลดความ
เสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างตามมาตรฐาน IEEE 

364 

127 หุ่นยนต์ติดตามวัตถุ 
Object - Tracking Robot 

368 

128 ระบบติดตามพฤติกรรมสัตว์ และวิเคราะห์ความเสี่ยงในการติดโรค 
Animal behavior tracking and analysis system for infection risk 

372 

131 ระบบบันทึกจ านวนรอบและเวลาต่อรอบเพื5อทดสอบสมรรถภาพในการวิ่ง 
The number of laps and lap time recording system for fitness 
running test 

376 

132 ระบบติดตามเรือประมงขนาดเล็กแบบอัตโนมัติพร้อมระบบสมุดบันทึก
อิเล็กทรอนิกส์ 
Automatic Vessel Tracking System for artisanal fisheries with E-
Logbook 

380 
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Paper ID บทความ หน้า 
133 แพลตฟอร์มระบบตรวจวัดสุขภาพเบื องต้นอัตโนมัติ 

Health Checking System Platform 
384 

134 ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอุตสาหกรรมบนโครงข่ายตาข่าย LoRa 
Industrial Safety Warning System based-on LoRa Mesh-Network 

388 

136 รถสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์จากพลังงานแสงอาทิตย์ 
Multipurpose Solar Electric Tricycle 

392 

137 การออกแบบพื นทีก่ารจัดเก็บเพ่ือลดความสูญเปล่าในกระบวนการท างาน
กรณีศึกษา โรงงานเซรามิค 

396 

138 การพัฒนาการถอดรหัสบล็อกบนพื นฐานการกลับด้านข้อมูลเชิงสัญลักษณ์ 
ในระบบการบันทึก แบบบิตแพตเทิร์น 
Development of Symbol-Flipping based Block Decoding in BPMR 
Systems 

399 

140 การศึกษาสัมประสิทธิ์แรงดันไฟฟ้าของความต้านทานชนิดฟิล์มแรงดันไฟฟ้าสูง
แบบปรับค่าได้ 

403 

141 การวัดความต้านทานขนานโดยใช้วิธีป้อนกระแสไฟฟ้าและวัดแรงดันไฟฟ้า 407 
143 Intelligent Receiving-Deposit Box 

ตู้รับ-ฝากพัสดุอัจฉริยะ 
411 

146 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพอัลกอริทึมแบคออฟล าดับของจ านวนสามเหลี่ยม 
ส าหรับโพรโทคอลโคแอปในอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง 
Performance Analysis of Triangular Number Sequence Backoff 
Algorithm for CoAP Internet-of-Things Protocol 

417 

147 การตรวจสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 423 
148 การพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 

(Development of national DC voltage standard) 
427 

150 การเพ่ิมประสิทธิภาพจอสัมผัสประเภทรีซีสทีฟชนิด 4 สายส าหรับการตรวจสอบ
ต าแหน่งแบบคู่ผ่านโครงข่ายประสาทเทียม 
Enhancement of a 4-wire Resistive Touch Screen to Support 
Dual-touch via Artificial Neural Network 

431 

151 การออกแบบและพัฒนาเครื่องแจ้งเตอืนกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 435 
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Paper ID บทความ หน้า 
156 การเพ่ิมอัตราขยายของสายอากาศไดโพลบนแผ่นวงจรพิมพ์ 

โดยใช้ช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับระบบทีวีดิจิทัล 
439 

158 โปรแกรมตรวจจับหมวกนิรภัยและบันทึกภาพป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์
อัตโนมัติผ่านกล้องวิดีทัศน์สองตัวส าหรับบันทึกข้อมูลผู้กระท าผิดกฎจราจร 
The Automatic Helmet Detection and Motorcycle License Plates 
Image Recording Program via Two Video Cameras for Traffic 
Offenders Data Recording 

443 

159 การพัฒนาระบบการค้นหาป้ายทะเบียนจากข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยวิธีแมพรีดิวซ์ 447 
160 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือแนะน าการวางกรวยยางและอุปกรณ์แจ้งเตือน 

ในการปฏิบัติงานบนทางพิเศษ 
451 

162 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจุดเกิดอุบัติเหตุกับบริเวณจุดติดขัดท่ีส่งผลให้เกิด
จราจรติดขัดสะสมบนทางพิเศษ 

455 

163 การพัฒนา Mobile Application เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารด้านจราจรบนทางพิเศษ 459 
164 ระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ 463 
165 การระบุพื นที่่ส่วนประกอบของร่างกายส่วนระยางขาในภาพถ่ายรังสีคุณภาพต่ า 467 
166 การระบุร่องรอยการเกิดโรคต้อหินอย่างอัตโนมัติโดยใช้การวิเคราะห์แบบวงรี 471 
167 แบบจ าลองการจัดกลุ่มสมรรถนะก าลังคนในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล 4.0 

ด้วยวิธีการ Multinomial Naïve Bayes based on Cosine Similarity 
476 

168 การตรวจหาต าแหน่งข้อมูลผิดปกติในสภาวะข้อมูลเบาบางด้วยเทคนิคซอฟต์
คอมพิวติง 

480 

169 การแบ่งส่วนข้อกระดูกสันหลังด้วยการวิเคราะห์เกรเดียนต์บนภาพเอกซเรย์ 
และการแพร่กระจายของแอนไอโซทรอปิค 

484 

170 เครื่องวัดความยาวสายและตัดสาย LAN 488 
171 การจ าแนกท่ามวยไทยในวิดีโอโดยใช้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงสถานะ 

Video Classification of Thai Boxing Techniques Using State Transition 
Patterns 

492 

172 ระบบตรวจจับผ้บุกรกุพร้อมแจ้งเตือนด้วยเสียงและส่งภาพถ่ายผ่านแอปพลิเค
ชันไลน์ 

496 
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สาส์นจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

 

 

ณ โอกาสนี้มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร่วมมือกับสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์

โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI Association) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกันจัดการประชุม

วิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งที่ 13 "นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 28-30 

เมษายน พ.ศ.2564 ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม ดังนั้นจึงนับเป็นโอกาสอันดี ที่จะทำให้เกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการรว่มกันระหว่างนักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่าง ๆตลอดจนนิสิต

นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 

ในนามของมหาวิทยาลัยนครพนม ขอขอบคุณคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือใน

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งที่ 13 และขออวยพรใหrการจัดการประชุม

วิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งที่ 13 สำเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี มีนวัตกรรมและงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่

สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทางวิชาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มหาวิทยาลัย

นครพนมหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าทุกท่านที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้จะได้รับประโยชน์และสามารถนำไปใช้งานได้ใน

ชีวิตจริงต่อไป 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

 

 

1



ECTI-CARD 2021 @ Nakhon Phanom The 13th Conference on Application Research and Development 

 

 

สาส์นจากจากนายกสมาคม ECTI 

 

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์  ครั้งที่ 13 ECTI-

CARD 2021“นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

สมาคมวิชาการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย (ECTI Association) และ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน พ.ศ. 2564  

การประชุมวิชาการ ECTI-CARD เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอ

งานวิจัย การประยุกต์และงานสร้างสรรค์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สื่อสาร คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและอุตสาหกรรม SME งาน

ประชุมวิชาการนี้เริ่มจัดขึ้นโดยกรรมการของสมาคม ECTI ครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี ค.ศ.

2009 และได้เวียนกันจัดโดยมหาวิทยาลัยต่างๆ ในปีต่อๆมาได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2010) 

มหาวิทยาลัยรังสิต (2011) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี (2012) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

(2013) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2014) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (2015) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและสถาบันมาตรวิทยา (2016) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (2017) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2018) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี (2019) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (2020) ซึ่งมีรูปแบบงาน Virtual Conference 

เป็นครั้งแรกของ ECTI CARD ปีนี้เป็นครั้งที่ 13 โดยมีเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการคือคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีหัวข้อหลักคือ “นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 

การระบาดของ COVID 19 ในประเทศรอบใหม่นี ้ยังคงมีผลกระทบในระดับสูงทุกด้าน เจ้าภาพ

กรรมการจัดงานและกรรมการของสมาคมได้ติดตามและประเมินผลกระทบของ COVID-19 ต่อรูปแบบการจัด
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งานตามระดับและสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อย่างไกลช้ิด ในที่สุดมีมติร่วมกันเห็นว่า การจัดงาน 

ECTI CARD ปีนี้ยังคงดำเนินการต่อไปและให้จัดงานในรูป hybrid conference ซึ่งเปน็การผสมผสานระหว่าง

การนำเสนอแบบ 0n-line และ on-site ทางเจ้าภาพและสมาคมได้ตระหนักดีว่ามนต์เสน่ห์ของ ECTI CARD 

เป็นการนำเสนอผลงานในรูปแบบที่พบปะพูดคุยกันด้วยเป็นงานเน้นการประยุกต์ จึงมีการนำเสนอและ

สอบถาม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มที่มาร่วมงาน และมีจำนวนไม่น้อยที่เป็นแฟนพันธ์แท้ของงาน ECTI 

CARD ที่ยังคงทำงานและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งโชคไม่ดีที่ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้วที่เราไม่สามารถจัดงานใน

รูปแบบที่เราคุ้นเคยได้ และหวังว่าการจัด Conference ปีนี้จะสร้างรูปแบบใหม่และประสพการณ์ใหม่ ที่จะ

เสริมจากรูปแบบเดิม เพ่ือจะเป็นแนวทางในการดำเนินการในรูปแบบใหม่ๆ ในอนาคตต่อไป 

ในนามของสมาคม ECTI กระผมขอแสดงความขอบคุณกรรมการผู้จัดงานทุกท่าน เจา้ภาพจัดงานจาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้แต่งบทความวิจัย ผู้ตรวจบทความวิจัย และทุกท่านที่ทำงาน

เกี่ยวข้องกับการจัดงานนี้ ด้วยความร่วมมือดังกล่าว การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021ปีนี้ จะ

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดงานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ทุกท่านจะร่วมงานและสนับสนุน

การประชุม ECTI-CARD ในปีต่อๆ ไป 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สินชัย กมลภิวงศ์ 

นายกสมาคม ECTI 
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สาส์นจากประธานคณะกรรมการจัดงาน 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีพันธกิจหนึ่งที่สำคัญคือการวิจัย ที่สามารถนำไปใช้

ประโยชน์กับชุมชน สังคม และภาคธุรกิจ การประยุกต์ใช้งานวิจัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ และเป็นตัวชี้วัดของ

มหาวิทยาลัย 

ในนามของเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์  ครั ้งที ่ 13 

(ECTICARD2021) “นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” ขอต้อนรับทุกท่านสู่ จังหวัดนครพนม การ

ประชุมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2564 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม โดยมี

จุดมุง่หมายหลักของการจัดงานเพ่ือรวบรวมผลงานวิจัย งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และการพัฒนาเชิงประยุกต์ 

รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ทาง

วิชาการร่วมกันอีกท้ังสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่นและระดับสากล และพัฒนาสู่

ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชได้ ซึ่งบทความที่ส่งมานั้นจะได้รับการพิจารณาคุณภาพและความสมบูรณ์ของงานโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิบทความที่จะได้รับการคัดเลือกได้นำเสนอในที่ประชุม ECTI-CARD 2021 จะได้รับการตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่อง ECTI-CARD (ECTI-CARD Proceedings) ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของสมาคม 

ECTI 

ขอขอบคุณสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI 

Association) ที่ไว้วางใจให้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเจ้าภาพ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  

General Chair 
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คณะกรรมการการประชุม 

ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล  คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันตรี โคมพิทยา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม 

อาจารย์รชต ตามา    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 

อาจารย์สุมิตรชัย กันหาคุณ   ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า 

 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข   ประธานกรรมการ 

อาจารย์ ดร.บัณฑิต บุญขาว   รองประธาน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง  รองประธาน 

อาจารย์บุญเลิศ โพธิ์ขำ     รองประธาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป ภู่ระหงษ์  รองประธาน 

อาจารย์ ดร.ณัฐชญา เขตกระโทก   กรรมการ 

อาจารย์ ดร.วรมิญช์ พันธุรัตน์   กรรมการ 

อาจารย์ดำรงศักดิ์ อรัญกูล   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวชิ สุวรรณพงศ์  กรรมการ 

อาจารย์อภิวัติ แก้วส่อง    กรรมการ 

อาจารย์กฤชณัท รวมบุญ    กรรมการ 

อาจารย์ ดร.ธีระพล อุปชาบาล   กรรมการ 

อาจารย์ ดร.นาถ สุขศีล    กรรมการ 

อาจารย์อภิวัตร บุญกอง    กรรมการ 

อาจารย์ณัฐพงศ์ สอนอาจ    กรรมการ 
อาจารย์ ดร.วทัญญา นามบุรี   กรรมการ 
อาจารย์ทรงฤทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์   กรรมการ 
อาจารย์วัชรวิชญ์ ดาวสว่าง   กรรมการ 
อาจารย์พรฑิตา ถามะพันธ์   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ชูธง สัมมัตตะ    กรรมการ 

5



ECTI-CARD 2021 @ Nakhon Phanom The 13th Conference on Application Research and Development 

อาจารย์ ดร.เจษฎา สารสุข   กรรมการ 
อาจารย์สมชาติ โสนะแสง    กรรมการ 

อาจารย์พัชรณัฏฐ์ แสงอ่อน   กรรมการ 

อาจารย์ธนภัทร มาลีลัย    กรรมการ 

นางสาวปรียาภรณ์ ตะวะนะ   กรรมการ 

นายจีรวัฒน์ แก้วบุดตา    กรรมการ 

นางสาวลลิตา เสนาวัง    กรรมการ 

นางสาวฤทัยวรรณ เมืองสุวรรณ   กรรมการและเลขานุการ 

นายสุวิทย์ ทองหมั้น    ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวประภาวรรณ ใจกล้า   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ตารางกิจกรรม 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งที่ 13 

"นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน" 
28 – 30 เมษายน 2564 ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม 

วันที่ 1: พุธที่ 28 เมษายน 2564 
(กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านมาตรวิทยาและแข่งขัน

ทักษะทางมาตรวิทยาไฟฟ้าในการประชุม 
วิชาการ ECTI-CARD 2021) 

เวลา  กิจกรรม ECTI-CARD 2021  
14.00–18.00 

 
เปิดรับลงทะเบียน การประชุมวิชาการ 
ECTI-CARD 2021 
(ณ บริเวณตอ้นรับของโรงแรม) 

 

18:00-20:00 งานเลี้ยงต้อนรับ ECTI-CARD 2021 (Welcome Drink)  
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วันท่ี2:พฤหัสบดีที่29 เมษายน2564 
(ภาคเช้า) 

ห้อง แกรนด์บอลรูม ทรายทอง ตวงทอง ยูงทอง 
ช่ือหัวข้อ การประหยัดพลังงาน การจัด

การพลังงาน  บ้านอัตโนมตั ิ
วิศวกรรมและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
การสื่อสาร การ

สนับสนุน 
ผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่าย 
สังคมเครือข่ายไร้สาย 

ระบบความ
ปลอดภัย การ
ควบคุมการ
เข้าถึง การ
ยืนยันตัวตน 

Session 
chair 

ผศ.ดร.สริภพ ตู้ประกาย 
ผศ.พงศัพัทธ์  มังคละคีร ี

ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แก้ว
อ่อน 

ผศ.ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง 

ผศ.ชาญวิช  สุวรรณ
พงศ์ 

ดร.ชัยวัฒน์ 
เจษฎาจินต ์
อาจารย์ทรง

ฤทธิ์ กิตติศรีวร
พันธ ์

 
08.30-08.45 37 6 74 17 

08.45-09.00 60 29 146 19 
09.00-09.15 34 63 156 48 

09.15-09.30 122 76 26 67 

09.30-09.45 94 78 113 31 

09.45-10.00 117 79 131 36 
10.00-10:15 พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
10:15-10:30 พิธีเปิด ณ ห้องแกรด์บอล 

กล่าวเปิดงานโดยอิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

10:30-11:00 การบรรยายพิเศษ1:ศาสตราจารย ์ดร. อิภิรัฐ ศริิธราธิวัตร 
หัวข้อ: Low-power Eletric Machines using permanent : Opportunites and Challenges 

11:00-11:30 การบรรยายพิเศษ2 : ศาสตราจารย์ ดร. ไพสาล มณุสีว่าง 
หัวข้อ: Digital Platform for Healthcare System 

11:30-12:00 การบรรยายพิเศษ 3: รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ ์
หัวข้อ: Electric Vehicle and Battery Charging Station 

12:00-13:00 ช่วงพักรับประทานอาหารวัน 
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วันที่2:พฤหัสบดีที่29 เมษายน2564 
(ภาคบ่าย) 

ห้อง แกรนด์บอลรูม ทรายทอง ตวงทอง ยูงทอง Online 
platform 

ชื่อหัวขอ้ Workshop: การเข้าสู่ตำแหน่ง
ทาง 
วิชาการ 

Special Session 1:
เทคโนโลยีการศึกษา 
และเทคโนโลย ี
อุตสาหกรรม 

Special Session 4:
การประยกุต์งาน 
วิศวกรรมไฟฟ้าสู่ชมุชน
ฐานรากอย่างยั่งยืน 

การขนสSง การ
ควบคุม 
จราจร การจดัการ 
อุตสาหกรรม 

Special 
Session 5: 
ปsญญา
ประดิษฐD 
เพื่อระบบ
การ 
สื่อสาร
ดิจิทัล 

Session chair รศ.ดร.สนั่น ศรีสขุ ผศ.ดร.เดือนใจ 
อาชีวะพนิช  
ดร.ชูธง สัมมัตตะ 

ผศ.ดร.พนูศรี วรรณการ  
อาจาย์สมชาต ิโสนนะ
แสง 

ผศ.ดร.เฉลิมชาติ ธรีะ
วิริยะ 

ดร.วีณา 
จันทร ์
รัชชกูล 

รศ.ศุภชัย 
ปลายเนตร 

13.30-13.15 ศ.ดร.อภริฐั ศิริธราธิ วัตร ศ.ดร.
โกสินทร์ จำนงไทย และรศ.ดร. 

ยุทธนา ขำสุวรรณN 

11 116 82 43 
13.15-13.30 12 119 33 44 
13.30-13.45 15 121 137 66 
13.45-14.00 24 124 159 69 
14.00-14.15 27 147 160 70 
14.15-14.30 28 170 162 80 
14.30-14.45 98 47 163 138 
14.45-15.00 104 62 164 158 
15.00-15.30 พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดืม่ 

ห้อง แกรนด์บอลรูม ทรายทอง ตวงทอง ยูงทอง Online 
platform 

ชื่อหัวขอ้ การเกษตรอฉัฉริยะ 
อุตสาหกรรมการเกษตร 

Special Session 3: 
Microcontroller, 
control with the 
development of 
intelligent 
technology 

วิศวกรรมและ
เทคโนโลยี อตุสาหกรรม 

ประชุมคณะกรรมการ 
สมาคม ECTI 

เทคโนโลยีชี
วภาพ 

การแพทย์ 
วิทยาศาสตร์ 

กายภาพ 
วิทยาศาสตร์
การ กีฬา 

Session Chair ผศ.ธราธิป ภูร่ะหงษ์ ผศ.ดร.พนัตรี โคม
พิทยา 

ผศ.ดร.คมกฤษณ ์ชูเรือง - ผศ.พงศ์พัทธ์ 
มังคละคีร ี

15.30-15.45 14 107 93 

ประชุมคณะกรรมการ
สมาคม ECTI 

88 
15.45-16.00 52 110 111 35 
16.00-16.15 61 20 127 56 
16.15-16.30 92 49 139 57 
16.30-16.45 4 123 151 97 
16.45-17.00 7 41 46 115 
17.00-17.15 39 114 59 118 
17.15-17.30 120 132 143 125 
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วันที่3:ศกุรท์ี่30 เมษายน2564 

(ภาคเช้า) 
ห้อง แกรนด์บอลรูม ทรายทอง ตวงทอง ยูงทอง 

ชื่อหัวขอ้ หัวข้ออื่น ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
วิศวกรรมและเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม 

Special Session 6: 
นวัตกรรมอจัฉริยะเพื่อ 
ช่วยเหลอืสังคมและ 

อุตสาหกรรม 

Special Session 7: 
Emerging Image 
Processing and 

Intelligent Systems 
Session chair รศ.ดร.กฤษณ ์อ่างแกว้ 

อาจาย์สมชาต ิโสนนะแสง 
ดร.ภมร ศิลาพนัธ์ 
อาจารย์ด ารงศกัด์ิ อรัญ
กลู 

ผศ.ดร.สญัญา คณูขาว 

ผศ.พงศ์พทัธ์ มงัคละคีรี 

ศ.ดร.โกสินทร์ จ านงไทย 

ผศ.ดร.คมกฤษณ์ ชเูรือง 

08.30-08.45 85 10 73 150 
08.45-09.00 95 51 87 165 
09.00-09.15 148 112 105 167 
09.15-09.30 153 136 140 169 
09.30-09.45 154 157 141 171 
09.45-10.00 75 172 86  
10.00-10:15 พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดืม่ 
ห้อง แกรนด์บอลรูม ทรายทอง ตวงทอง ยูงทอง 
ชื่อหัวขอ้ มาตรวิทยา การวัดและ แอนิเมชัน 

STEM เทคโนโลยี การศึกษา  
ควบคุม การเรียนการ
สอนทางไกล การศึกษา
บันเทิง คอมพิวเตอร์ 

Special Session 2: 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
สำหรับงาน สื่อสารและ 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

Special Session6: 
นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อ 
ช่วยเหลือสังคมและ 

อุตสาหกรรม 
Session chair 

ดร.นฤดม นวลขาว 
ดร.ณัฐชญา เขตกระโทก 

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์
พร้อมมูล อาจารย์
ณัฐพงศ์ สอนอาจ 

ผศ.ดร.สญัญา คณู
ขาว ผศ.พงศ์พัทธ ์

มังคละครี ี

ศ.ดร.โกสินทร์ จำนง
ไทย ผศ.ดร.

คมกฤษณ์ ชูเรือง 
10.15-10:30 42 5 25 81 
10:30-10:45 50 16 130 89 
10:45-11:00 8 18 133 90 
11:00-11:15 45 102 152 91 
11:15-11:30 68 103 166 134 
11:30-11:45 77 106 168 128 
11:45-12:00 101 129   
12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

จบการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 

 

 

 

 

 

 

10



ECTI-CARD 2021 @ Nakhon Phanom The 13th Conference on Application Research and Development 

บรรยายพิเศษ 
ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

Low-power Electric Machines using Permanent Magnet: 

Opportunities and Challenges 
 

Abstract: Electrical machines with neodymium permanent magnet, which produces high 

magnetic density, have been attention for the reduction of the consumed energy and an 

improvement of performances. Many researches present research trends for electrical 

machines development such as electrical machine selection for suitable application, 

partitioned stator technique for decreasing the magnetic deterioration, pole adjustment for 

appropriate velocity, the winding coil for voltage enhancement and internal core structure 

modification for magnet controllability. In this paper, we propose the overview of novel 

electrical machine development by using permanent magnet and modifying the machine 

structure for performances enhancement, consisting of the magnet arrangement, an 

optimization of the stator/rotor-pole configuration, an improvement of the internal structure, 

the changing of winding coil, and the comparison of internal core structure. These 

methodologies are novel research trends for developing the electrical machine for the 

lowenergy-consumed. These simulation results based on finite element method are verified 

byan experimental result. Although the permanent magnet machines have been 

commerciallyproduced nowadays, the trends of electrical machine research have many 

avenues for development such as the machine construction by local material, the decrease 

size of machine but provides the energy same as before, and the electrical machine applied 

in industries with low-energy-consumed. 
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ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Digital Platform for Healthcare System 

 

 
งานวิจัยนี ้เป็นการพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับระบบการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีเพ่ือช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทโดยผ่านเครือข่าย

ดิจิทัลความเร็วสูง ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร

สาธารณสุขชุมชน และประชาชน โดยออกแบบและพัฒนา แอปพลิเคชันเชิงระบบจำนวน 7 ระบบ ได้แก้ (1) 

ระบบศูนย์ข้อมูล (2) ระบบการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับแพทย์ และพยาบาล (3) 

ระบบการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับประชาชน (4) ระบบเพ่ือการทำงาน

ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับทีมหมอครอบครัว (5) ระบบ เพื่อการทำงานด้าน

ส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน สำหรับ อสม. (6) ระบบการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยไอซียู 

ด้วยเทคโนโลยีโฮโลแกรม และ (7) ระบบการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อการ

วินิจฉัยโรคด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ นอกจากนี้ได้มีการบูรณาการระบบกับนวัตกรรม 6 โปรแกรมคุณค่าสร้าง

เด็กไทยคุณภาพเขตสุขภาพที่ 2 โดยติดตั้งและใช้งานจริงในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลประจำจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2 ผลการใช้งานระบบกับผู้ใช้ทุกกลุ่ม ได้

นำมา PDCA เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของแพทย์และระบบสาธารณสุข จนสามารถนำระบบไปขยาย

ผลเพ่ือใช้ได้ในวงกว้าง เช่น จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก จันทบุร ีระยอง ปัตตานี และ ชัยภูมิ   
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รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา ขำสุวรรณ์      

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Electric Vehicle and Battery Charging Station 

 

Abstract: This speech provides comprehensive detail of electric vehicles (EVs) and 

battery charger station that are commercially available. For the EV topic, various 

technologies for traction motors (both induction and synchronous motors) have 

been implemented. As a result, the requirements for electric motors for 

hybrid/battery EV traction applications are very demanding in terms of power 

density, efficiency, and cost. The talk not only a comprehensive detail of the state 

of the art highlighting the key of various technologies. The presentation will also 

discuss current and future trends and potential areas of research. In addition, for 

the battery charging topic, this talk will cover all details of current hybrid/battery 

EV applications and the standard requirements. The aim of the speech is to serve 

as a comprehensive reference or up-to-date for either engineers or researchers 

working in the Electric Vehicle area and in the traction, battery charger applications. 
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บทคัดย่อและตารางการนำเสนอแบ่งตามห้องยอ่ย 
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การเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรม การเกษตร 
ห้อง แกรนด์บอลรูม 

ประธานห้องย่อย ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์ 
เวลา รหัสบทความ ชื่อเร่ือง และผู้แต่ง 

15.30-15.45 14 

ศึกษาและพัฒนาเคร่ืองลำเลียงอ้อยขึ้นรถบรรทุกแบบใช้มอเตอร์กระแสตรง
เป็นต้นกำลัง 

สหภัทร ชลาชัย กฤษณะ เนาว์ประโคน รังสรรค์ กุฎสำโรง 
และพงศ์พัฒน์ สิงห์ศร ี

15.45-16.00 52 
หุน่ยนต์สำหรับฉีดพ่นทางการเกษตรควบคุมระยะไกล 

สุภาพร ปานคิม จักรวัฒน์ บุตรบญุชู และประยงค์ เสาร์แก้ว 

16.00-16.15 61 

ระบบไอโอทีเพ่ือการแสดงผลคุณภาพน้าในฟาร์มปลาท่ีเลี้ยงด้วยเทคนิคไบ
โอฟลอค 

ปิยวัฒน์ โคตรพรม ธนวรรธน์ คนฉลาด ธนากร ไชยโคตร ประชา คาภักดี 
อธิพงศ์ สุริยา ณรงค์ ทองฉิม และผดุง กิจแสวง 

16.15-16.30 92 
การพัฒนาประสิทธิภาพเคร่ืองสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยระบบ
พีแอลซี 

กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลติ 

16.30-16.45 4 online 
การพัฒนาเกษตรอัจฉริยะในการปลูกทุเรียนลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีสำหรับผู้
เร่ิมต้น 

เที่ยง เหมียดไธสง ศิวาพร เหมียดไธสง และสราวุฒิ เชาวสก ู

16.45-17.00 7 online 
การพัฒนาหุ่นยนต์เกษตรกรรมอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ 

วิโรจ สุคนธนกานต์ และปานทอง สร้อยมุข 

17.00-17.15 39 online 

การเพ่ิมประสิทธิภาพสำหรับการคัดแยกแตงกวาอัตโนมัติโดยใช้การเรียนรู้
เชิงลึก 

วนษา สินจังหรีด เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล และสุระเจตน์ อ่อนฤทธ์ิ 

17.15-17.30 120 online 
การออกแบบแหล่งจ่ายกำลังโซลาร์เซลล์สำหรับเคร่ืองสาวไหม 

สุรินทร์ อ่อนน้อม ภากร นาคศรี และวิญญู ศิลาบตุร 
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การพฒันาประสิทธิภาพเคร่ืองสูบน ้าพลงังานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยระบบพแีอลซี 
Development of efficient solar-powered pumps using PLC system 

กุลสมทรัพย์ เย็นฉ ่าชลิต1   

1สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
 ต าบลทะเลชุศร อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 15000 โทรศพัท ์036-422125 E-mail: Kulsomsap.ycl@gmail.com 

 
 

บทคัดย่อ 
บทความน้ีกล่าวเก่ียวกับเคร่ืองสูบน ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

ควบคุมด้วยระบบพีแอลซี  (Programmable Logic Control) เป็นการ
พัฒนาตามแนวคิด เพ่ือท่ีจะท าให้การใช้เคร่ืองสูบน ้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากเคร่ืองสูบน ้ าแบบเดิม โดยมีการ
พัฒนาวงจรการควบคุมจากรีเลย์ เป็นการควบคุมโดยใช้พีแอลซี  ซ่ึง
สามารถตอบโจทยก์ารท างานแบบซับซ้อนไดห้ลายประการ เช่น ในการ
พฒันาช้ินงานน้ี เคร่ืองสูบน ้ าสามารถท่ีจะประมวลผล ในการสลบัการ
ท างานแบบปกติท่ีใชแ้สงอาทิตยก์บัการใชพ้ลงังานจากแบตเตอร่ี  และยงั
มีระบบควบคุมการท างานของมอเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อใชก้ารสูบ
น ้าท่ีสูงขึ้นกว่าแบบทัว่ไปถึง 15 % ต่อนาที อีกทั้งตวัเคร่ืองและโครงสร้าง
ทั้ งหมดยังมีน ้ าหนัก เบากว่าแบบท่ีผลิตจ าหน่ายใน อุตสาหกรรม
การเกษตรทัว่ไป 

 

ค าส าคัญ : เค ร่ืองสูบน ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์, Programmable Logic 
Control , พลงังานแสงอาทิตย ์
 

Abstract 
This article discusses the solar pump powered by PLC 

system. (Programmable Logic Control) is a concept development In 
order to make the use of pumps with solar energy more efficient from 
conventional pumps by developing a control circuit from the relay Is 
controlled by using PLC Which can answer many complex functions 
such as developing this piece The pump can be processed. In switching 
to normal operation using solar power and battery power and also has 
an effective motor control system to use up to 15% more water per 
minute than conventional models, and the whole machine and structure 
are still lighter than those produced in the general agricultural industry. 

 
Keywords: Solar water pump, Programmable Logic Control, Solar Cell 
 
 

1. บทน า 
เน่ืองด้วยสภาพแวดลอ้ม และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ท า

ให้พลงังานทางเลือกเป็นช่องทางท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะสามารถช่วยลด
ปัญหามลภาวะจากการใชน้ ้ามนั และหากเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใชพ้ลงังาน
พลงังานทางเลือกเพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว จึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ 
ไม่ว่าจะเป็นงานด้านอุตสาหกรรม บ้านเรือน หรือ แม้แต่เกษตรกรรม 
เช่น การสูบน ้าในชนบทเพ่ืออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร ถือไดว่้า
เป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นมากส าหรับประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการพ้ืนฐานทางด้านอาหาร น ้ าด่ืม และเกษตรกรรม ปัจจุบัน
เกษตรกรใชเ้คร่ืองสูบน ้ าดีเซลเป็นส่วนใหญ่ มีบางทอ้งท่ีใชเ้คร่ืองสูบน ้ า
ดว้ยไฟฟ้า อย่างไรก็ตามในพ้ืนท่ีท่ีมีไฟฟ้าใช ้การสูบน ้ าด้วยไฟฟ้าก็ยงัมี
ขอ้จ ากัด เฉพาะบริเวณท่ีมีสายส่งถึงส่วนบริเวณท่ีไม่มีสายส่งถึง ท่ีเป็น
บริเวณการเกษตรห่างไกลจากไฟฟ้าหลายกิโลเมตรและมีความตอ้งการ
น ้ า และไม่สามารถสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้าได ้ในปัจจุบนัเทคโนโลยีการสูบน ้ า
ดว้ยพลงังานทดแทนดังกล่าวไดรั้บการพฒันา จนอยู่ในระดบัท่ีสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยมีความคุม้ทุนทางเศรษฐกิจในบางสถานท่ีและ
บางโอกาส และจากการท่ีมีเกษตรและภาคอุตสาหกรรมบางประเภทให้
ความสนใจ และมีผูต้อ้งการใชง้านเพ่ิมขึ้น จึงท าให้มีผูจ้  าหน่ายเคร่ืองสูบ
น ้ าพลงังานแสงอาทิตย์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองด้วยเช่นกัน ซ่ึงบ่อยคร้ังจะ
พบว่า บางระบบท่ีได้รับการติดตั้ งไปแล้ว ท างานไม่เป็นไปตามท่ี
คาดหมายของผู้ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น ได้น ้ าน้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้
ระบบท างานเพียงแค่ 2-3 ชัว่โมงต่อวนั, อุปกรณ์ในระบบท างานขดัขอ้ง
หลงัจากติดตั้งไดเ้พียง 3-6 เดือนเท่านั้น เคลื่อนยา้ยไม่ได ้ฯลฯ ผูวิ้จยัจึงได้
พัฒนาเคร่ืองสูบน ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ท างานโดยสามารถสลบัการท างานแบบปกติท่ีใชแ้สงอาทิตยก์บัการใช้
พลังงานจากแบตเตอร่ี   มีการแจ้งเตือนการท างานสถานะต่างๆ และ
สามารถเคลื่อนยา้ยได้สะดวกเพราะมีน ้ าหนักท่ีเบาขึ้น โดยไดอ้อกแบบ
โครงสร้าง และพฒันาระบบควบคุมการท างานเพื่อประโยชน์สูงสุดและ
ไดป้ริมาณน ้ าท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของเกษตรกรอย่างคุม้ค่า
มากท่ีสุด ดงัตวัอยา่งการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเคร่ืองสูบน ้า 
วสัดุ / อุปกรณ์ / 

คุณสมบติั 
 เคร่ืองสูบน ้าทัว่ไป 

เคร่ืองสูบน ้าท่ี
พฒันาแลว้ 

มอเตอร์ BLDC 
DC. Motor 350 watt 

24 V. 
DC. Motor 350 watt 

24 V. 
อตัราการไหล เฉล่ีย 36 ลิตร/นาที เฉล่ีย 50 ลิตร/นาที 

แผงโซลาเซลล์ 
Mono Type ขนาด 300  
วตัต ์จ านวน 1 แผง 

Mono Type ขนาด 
360  วตัต ์จ านวน 1 

แผง 

การใชง้าน 
สามารถใชไ้ด้
ตลอดเวลา 

สามารถใชไ้ด้
ตลอดเวลา 

ระบบการท างาน 
ของเคร่ืองสูบน ้า 

รีเลยค์วบคุมการท างาน 
พีแอลซีควบคุมการ

ท างาน 

การแจง้เตือนการ
ท างานสถานะต่างๆ 

มีการแจง้เตือนการ
ท างานและมีระบบ 

Alarm ต่างๆ 

ระบบ Alarm จะแจง้
เตือน แลว้หยดุเป็น
ระยะๆ จนกว่าจะมี

การตรวจเช็ค 

การเคล่ือนยา้ย 
เคล่ือนยา้ยสะดวก

เน่ืองจากมีลอ้ออกแบบ
มาเพื่อเคล่ือนยา้ย 

เคล่ือนยา้ยสะดวก
เน่ืองจากมีลอ้และ

น ้าหนกัเบา 

 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 แผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell) 

เป็นส่ิงประดิษฐ์กรรมทางอิเลคทรอนิกส์ ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือเป็น
อุปกรณ์ส าหรับเปลี่ยนพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้เป็นพลงังานไฟฟ้า โดยการ
น าสารก่ึงตวัน า เช่น ซิลิกอน ซ่ึงมีราคาถูกท่ีสุดและมีมากท่ีสุดบนพ้ืนโลก
มาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธ์ิ 
และทันทีท่ีแสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงท่ีมีอนุภาคของ
พลงังานประกอบท่ีเรียกว่า โปรตอน (Proton) จะถ่ายเทพลงังานให้กับ
อิเล็กตรอน (Electron) ในสารก่ึงตวัน าจนมีพลงังานมากพอท่ีจะกระโดด
ออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (atom) และเคลื่อนท่ีได้อย่างอิสระ 
ดงันั้นเมื่ออิเลก็ตรอนเคลื่อนท่ีครบวงจรจะท าให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น 
เมื่อพิจารณาลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์พบว่า เซลล์
แสงอาทิตยจ์ะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงท่ีสุดในช่วงเวลากลางวนั 
ซ่ึงสอดคลอ้งและเหมาะสมในการน าเซลล์แสงอาทิตยม์าใช้ผลิตไฟฟ้า 
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลงังานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวนั  โดย
แผงโซล่าเซลล์ ท่ีผู ้วิจัยเลือกใช้งานเป็นแบบโมโนคริสตัลไลน์  มี
ประสิทธิภาพต่อพ้ืนท่ีสูงสุด สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เกือบ 4 เท่า 
ของช นิ ด  ฟิ ล์ มบ างห รือ  thin film และโมโนค ริสตัล ไลน์  ผลิ ต
กระแสไฟฟ้าไดม้ากว่าชนิด โพลีคริสตลัไลน์ เมื่ออยูใ่นภาวะแสงน้อย ดงั
แสดงในรูปท่ี 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 แผงโซล่าเซลล ์โมโนคริสตลัไลน์ (mono-Si) 
 

2.2 PLC  
 PLC (Programmable Logic Controller) หรือปัจจุบันใช้ค าว่า 
PC (Programmable Controller) ใน ท่ี น้ีจะใช้ค าว่า PLC แทน PC เพ่ื อ
ป้องกนัความสับสนกบัค าว่า PC (Personal Computer) PLC เป็นอุปกรณ์
ท่ีคิดคน้ขึ้นมา เพ่ือใช้ควบคุมการท างานของเคร่ืองจกัรหรือระบบต่างๆ 
แทนวงจรรีเลยแ์บบเก่า ซ่ึงวงจรรีเลย์มีข้อเสียคือ การเดินสายและการ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการควบคุมมีความยุ่งยาก และเมื่อใช้งานไป
นานๆ หน้าสัมผสัของรีเลยจ์ะเส่ือม ท าให้ขาดเสถียรภาพ ในการควบคุม 
ดงันั้นปัจจุบนั PLC จึงเขา้มาทดแทนวงจรรีเลย ์เพราะ PLC ใชง้านไดง่้าย
กว่า สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตได้โดยตรง นอกจากนั้น
เพียงแค่เขียนโปรแกรมควบคุมก็ สามารถใชง้านได้ทนัที ถา้ตอ้งการจะ
เปลี่ยนเง่ือนไขใหม่สามารถท าไดโ้ดยการเปลี่ยนแปลง โปรแกรมเท่านั้น  
นอกจากน้ี PLC ยงัสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น เคร่ืองอ่าน
บาร์โค๊ด , เคร่ืองพิมพ์ (Printer) และระบบ RFID เป็นต้น ในปัจจุบัน
นอกจาก PLC จะใชง้านแบบเด่ียว (Stand-alone) แลว้ ยงัสามารถต่อ PLC 
หลายๆ ตวัเขา้ดว้ยกนัเป็นเครือข่าย (Network) เพือ่ควบคุมการท างานของ
ระบบให้มีประสิทธิภาพ มากย่ิงขึ้นอีกดว้ย จะเห็นไดว่้าการใชง้าน PLC 
มีความยืดหยุ่นมากกว่าการใช้งานวงจรรีเลยแ์บบเก่า ดังนั้นในปัจจุบัน
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงใช ้PLC เป็นหัวใจหลกัในการควบคุมการ
ท างาน ของเคร่ืองจกัร ดงัแสดงในรูปท่ี 2 
 
  

 
 
 

 
 

รูปท่ี 2 Programmable Logic Controller 
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3. การออกแบบ 
จากการศึกษาการท างานของเคร่ืองสูบน ้าพลงังานแสงอาทิตย์

ในหลากหลายผลิตภัณฑ์ได้พบปัญหาว่าในขณะท่ีเคร่ืองท างานแบบ
ดั้งเดิม คือเมื่อมีแสงมาตกกระทบแผงโซล่าเซลล ์มอเตอร์ก็จะท างาน และ
เมื่อหมดแสงหรือแสงน้อย ความเร็วรอบของมอเตอร์จะลดลง ส่งผลถึง
ประสิทธิภาพการสูบน ้ า อีกทั้งบางรุ่นยงัไม่มีแบตเตอร่ีส ารองเพ่ือจ่ายฟ
ขณะไม่มีแสงอาทิตย ์ผูวิ้จยัจึงไดจ้ าลองเหตุการณ์ เพื่อให้มอเตอร์สามารถ
ท างานได้ในขณะไม่มีแสงแดด และสามารถเคลื่อนยา้ยไดส้ะดวก และ
พฒันาโดยการติดตั้งระบบพีแอลซี เพ่ือควบคุมการท างาน ท าให้ช่วยลด
อุปกรณ์บางตวัออก เพ่ือท าหนา้ท่ีควบคุมการประจุไฟฟ้าของแบตเตอร่ี ท่ี
ไดจ้ากแผงโซล่าเซลลแ์ลว้เอามาเก็บไวท่ี้แบตเตอร่ีในปริมาณท่ีเหมาะสม 
เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดจากการประจุไฟในปริมาณท่ีมากเกินไป
โดยแบตเตอร่ีท่ีเพ่ิมเข้าไปนั้ นจะถูกใช้เป็นพลังงานส ารองทดแทน
พลังงานจากโซล่าเซลล์ ท่ีไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในเวลา
กลางคืน ซ่ึงการสลบัจากแผง โซล่าเซลล์ไปเป็นแบตเตอร่ีนั้นจะเป็นไป
โดยอตัโนมติั โดยแผนผงัการออกแบบจะแสดงในรูปท่ี 3 

 

รูปท่ี 3 การออกแบบบลอ็กไดอะแกรมของเคร่ืองสูบน ้ า 
พลงังานแสงอาทิตย ์

3.1 การพัฒนาวงจรการท างานของเคร่ืองสูบน ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ควบคุมด้วยระบบพแีอลซี 

ในการออกแบบระบบการสูบน ้ าท่ีพฒันามาจากแบบเดิม โดย
การท างานของเคร่ืองโดยรวมท่ีผุวิ้จยัออกแบบประกอด้วย สามารถตัด
การท างานทันที หากแรงดันของแบตเตอร่ีลดน้อยลง สามารถสลับ
พลังงานโดยอัตโนมัติ ระหว่าง แผงโซล่า และแบตเตอร่ี  มีระบบแจ้ง
เตือนแสดงสถานะต่างๆ ท่ีหน้าตู ้Control Over Load, Flow Switch และ
ด้วยการออกแบบท่ีสามารถลดวสัดุและอุปกรณ์บางชนิดยงัช่วยให้ลด
น ้ าหนักของอุปกรณ์ให้มีน ้ าหนักเบาเพ่ือในการขนยา้ยให้ง่ายขึ้นโดย
สามารถแสดงการท างานของวงจรไดด้งัรูปท่ี 4 

 

 
 

รูปท่ี 4 การออกแบบวงจรการท างานของระบบ PLC ท่ีพฒันาใชก้บั
เคร่ืองสูบน ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

 

3.2 การออกแบบระบบไฟฟ้า  
 เพื่อให้ระบบเคร่ืองสูบน ้ าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์พฒันาโดยใช้
ระบบพีแอลซีในการควบคุม ท างานได้ประสิทธิภาพสูงสุดผูวิ้จยัจึงได้
ออกแบบวงจรท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงัแสดงในรูปท่ี 5 
 

 
 

รูปท่ี 5 วงจรการท างานของเคร่ืองสูบน ้ าพลงังานแสงอาทิตย ์
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4. ผลการทดลอง 
 การท างานของเคร่ืองสูบน ้ าพลงังานแสงอาทิตยค์วบคุมด้วย
ระบบพีแอลซี โดยจะมีการท าการทดสอบแผงโซล่าเซลล์ การทดสอบ
ปริมาณแรงดันไฟฟ้า ณ จุดต่าง ๆ ระหว่างทดสอบการสูบน ้ าในขณะใช ้
Solar Cell เปรียบเทียบกับการใช้ Battery การเปรียบเทียบปริมาณน ้ าท่ี
สูบได้จากระบบ Solar Cell กับ Battery การทดสอบการท างานของ
แบตเตอร่ี (ช่วงแสงนอ้ยหรือเวลากลางคืน) การทดสอบชาร์จแบตเตอร่ี 

4.1 การทดสอบประสิทธภิาพของเคร่ืองฯ ในสถานะต่างๆ 

ผูวิ้จัยได้ท าการทดสอบการท างานของแผงโซล่าเซลล์และ
กระแสชาร์จของแบตเตอร่ี ไดน้ าแผงโซล่าเซลล์ไปรับแสงอาทิตยท่ี์เวลา
แตกต่างกนั จากช่วงเชา้ตั้งแต่เวลา เวลา 09.00 น. จนกระทัง่ช่วงเยน็เวลา 
17.45 น. โดยในแต่ละช่วงเวลาจะท าการวดัแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงท่ี
ออกมาจากแผงโซล่าเซลล์และกระแสชาร์จเข้าสู่แบตเตอร่ี ผลการ
ทดสอบดงัแสดงในรูปท่ี 6 และ 7 

 
รูปท่ี  6  กราฟแสดงการทดสอบแรงดนัของแผงโซล่าเซลล ์(แอมป์) 

 

รูปท่ี  7  กราฟแสดงการทดสอบแรงดนัของแผงโซล่าเซลล ์(โวลต)์ 
 

 จากนั้ นได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพความเร็วรอบการ
ท างานของป๊ัมน ้ า (RPM) ในสถานะการท างานตลอดวนัโดยมีการสลบั
การท างานระหว่างแหล่งจ่ายฟท่ีเป็นโซล่าเซลล์ และแบตเตอร่ี ผลการ
ทดสอบดงัแสดงในรูปท่ี 8 

 
 
 

 

รูปท่ี  8  ผลการวดัรอบการท างานของมอเตอร์บสัเลส (RPM) 
 

5. สรุป 
จากผลการทดลอง จะเห็นได้ว่าเมื่อใช้แผงโซล่าเซลล์ใน

ขณะท่ีมีแสงแดดมากเคร่ืองจะท างานได้เร็วขึ้น ค่าของแรงดนัเอาต์พุตก็
จะลดลง และเมื่อใชง้านแบตเตอร่ีไม่ว่าจะมีแดดหรือไม่มีแดดเคร่ืองก็จะ
ท างานได้เป็นปกติค่าแรงดันเอาต์พุตก็จะคงท่ีแต่ค่าแรงดันก็จะน้อยลง
กว่าแผงโซล่าเซลล์ เมื่อวดั และตารางการเปรียบเทียบประสิทธิระหว่าง 
Solar  call กับ Battery ในขณะท่ี On load จะเห็นได้ว่าค่าความเร็วรอบ
ของมอเตอร์จะสัมพันธ์กับปริมาณน ้ าและแรงดัน Output เมื่อค่าของ 
RPM มากขึ้นการสูบน ้าก็จะมีปริมาณท่ีมากขึ้น 
 

6. แนวทางการพฒันา 
ในการพัฒนาเค ร่ืองสูบน ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ มี

ความสามารถในการท างานไดดี้ขึ้นผูวิ้จยัขอเสนอเพ่ิมเติมดงัน้ี 
ติดตั้ งอุปกรณ์ตรวจเช็คกระแสในระบบตู้ควบคุม กรณีท่ี

เคร่ืองสูบน ้าท างานและสั่งตดัการ  ท างานกรณีเกิดกระแสต ่า เพื่อป้องกนั
มอเตอร์หยดุชัว่คราวเมื่อเดินเคร่ืองสูบน ้า 

7. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏั

เทพสตรี ท่ีเล็งเห็นความส าคญัพร้อมสนับสนุนทุนวิจยัเพ่ือพฒันาเคร่ือง
สูบน ้าพลงังานแสงอาทิตยฯ์ และมอบให้ชุมชนต าบลช่องสาริกา จ.ลพบุรี
เพื่อใชป้ระโยชน์ทางเกษตรกรรมสืบไป 
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