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การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต ครั้งที่ 14 ECTI-CARD 2022 

“เทคโนโลยีสูชุมชนแหงนวัตกร : Technology for Innovator Community” 

 

 

 

 

ระหวางวันที่ 17-19 กมุภาพันธ พ.ศ. 2565 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวดัลพบุร ี

 

 

 

 

จัดโดย 

สมาคมวิชาการ ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ
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สาสนจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ข 

สาสนจากจากนายกสมาคม ECTI ค 

สาสนจากประธานคณะกรรมการจัดงาน คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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Keynote Speaker 2 : ดร.จนิดากร ตูจินดา กรรมการผูจัดการ บริษัทโมบิแครท จำกัด ฏ 

Keynote Speaker 3 : นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ รองเลขาธิการคณะกรรมการสภา
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สาสนจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 
 

        วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คือ เปนมหาวิทยาลัยชั้น

นำในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาทองถิ่นในเขตภูมิศาสตรภาคกลาง 

หนึ่งในพันธกิจที่ตองดำเนินการ คือ พัฒนาทองถิ่นดวยการบูรณาการ

การวิจัย ภูมิปญญา ศิลปะวัฒนธรรม และเทคโนโลยี โดยสอดคลอง

กับเอกลักษณมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยที่ใชนวัตกรรมตอยอดภูมิ

ปญญาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม เปนหนึ่ง

ในคณะ ฯ ที่มีความสามารถในสรางงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ได

เปนอยางดี ในการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 

2022 ครั้งที่ 14 ในหัวขอ “เทคโนโลยีสูชุมชนแหงนวัตกร : Technology 

for Innovator Community” เปนการตอกย้ำถึงความเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

และเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดดำเนินการ

อยางสอดคลองกับนโยบายของทางมหาวิทยาลัย ฯ ที่ไดวางไว ขอใหการจัดงานประชุมวิชาการ ฯ ในครั้งนี้ 

สำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่วางไวทุกประการ และหวังเปนอยางยิ่งวาทุกทานที่มารวมงานในครั้งนี ้มี

ความสุขในการประชุม ทองเที่ยวชมวังพระนารายณราชนิเวศน และแหลงทองเที่ยวในจังหวัดลพบุร ี

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชม ี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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สาส์นจากนายกสมาคม ECTI 

 
  ขอแสดงความยินดีต้อนรับทุกท่าน ในการเข้าร่วมการประชุม
วิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 ECTI-CARD 2022 
“เทคโนโลยีสู่ชุมชนแห่งนวัตกร” จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย และ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
ณ จังหวัดลพบุรี 
  การประชุมวิชาการ ECTI-CARD เป็นการประชุมวิชาการ
ระดับชาติที่มุ่ งเป้าเน้นผลงานวิจัยที่ เป็นการประยุกต์ด้านไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ ซึ่งสามารถนําไป
พัฒนาใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยตรง การประชุมวิชาการ ECTI-CARD เป็นหน่ึงในสองการ
ประชุมหลักของสมาคม ECTI โดยงานประชุมวิชาการน้ี เริ่มจัดขึ้นครั้ งแรกโดยมี เจ้าภาพร่วมเป็น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2552 และได้เวียนกันจัดต่อมาโดยเจ้าภาพจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ของรัฐในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2553) มหาวิทยาลัยรังสิต 
(2554) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี (2555) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2556) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2557) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (2558) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (2559) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (2560) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
(2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (2563) และมหาวิทยาลัยนครพนม (2564) 
  การประชุม ECTI-CARD ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ทําให้
ต้องจัดแบบ On-line สําหรับในปีน้ีทางคณะกรรมการผู้จัดงานได้เห็นพ้องต้องกันว่า ได้เวลาที่พวกเราจะต้อง
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์กันแบบไร้โลกเสมือนแล้ว ซึ่งเป็นเสน่ห์ของการ
ประชุม ECTI-CARD มาตลอดเวลามากกว่าทศวรรษ แม้ว่าการระบาดของ COVID-19 ยังคงเป็นอุปสรรคและ
ยังไม่สิ้นสุด โดยมีสายพันธ์ุใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง แต่เราสามารถจัดการประชุมวิชาการให้ดําเนินต่อไปได้ 
โดยมีการป้องกันอย่างรัดกุม ตรวจเช้ือ ใส่หน้ากาก รักษาระยะห่าง และไม่ประมาท 
  ในนามของสมาคม ECTI กระผมขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อคณะกรรมการผู้จัดงานทุกท่าน
ที่สละเวลาร่วมกันทํางานอย่างหนักเพ่ือให้การประชุม ECTI-CARD 2022 ในครั้งน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
ขอขอบคุณคณะทํางานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้แต่งบทความวิจัย ผู้ตรวจบทความวิจัย และผู้มีส่วน
ร่วมทุกท่านที่ทํางานเกี่ยวข้องในการจัดงานน้ี ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทุกท่านได้รับความรู้และได้สร้าง
ความสัมพันธ์ในวงการวิชาการเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นหัวใจของการประชุมวิชาการ 
ECTI-CARD 2022 ในครั้งน้ีที่ลพบุรี 

 

ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล 

นายกสมาคม ECTI 
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สาสนจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 

 ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2022 ใน

หัวขอ “เทคโนโลยีสูชุมชนแหงนวัตกร : Technology for Innovator 

Community” เปนไปตามยุทธศาสตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยไดรับความไววางใจจาก สมาคม

วิชาการไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร โทรคมนาคมและสารสนเทศ

แ ห  ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ห รื อ  Electrical Engineering/Electronics, 

Computer, Telecommunications and Information Technology 

Association of Thailand (ECTI Thailand) มีจุดมุงหมายหลักของการ

จัดงานเพื ่อรวบรวมผลงานวิจัย งานนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ และการ

พัฒนาเชิงประยุกต รวมถึงเพื่อเปดโอกาสใหนักวิจัย ผูพัฒนา ผูใชงาน 

และหนวยงานตาง ๆ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการรวมกัน อีกทั้งสามารถนำผลงานที่ตีพิมพไป

พัฒนาตอยอดในระดับทองถิ่น ระดับสากล และพัฒนาสูผลิตภัณฑในเชิงพาณิชยได 

        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดรับเกียรติใน

การจัดงานในครั้งนี้ และทางคณะ ฯ ขอตอนรับคณาจารย นักวิจัย นักศึกษา และผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทาน 

เขาสูเมืองลพบุรี ซึ่งไดชื่อวา "วังนารายณคูบาน ศาลพระกาฬคูเมือง ปรางคสามยอดลือเลื่อง เมืองแหงดินสอ

พอง เขื่อนปาสักชลสิทธิ์เกริกกอง แผนดินทองสมเดจ็พระนารายณ" 

        ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ใหการ

สนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้เปนอยางดี และขอขอบคุณ สมาคม ECTI ที่ใหโอกาสทางคณะ ฯ ในการจัด

ประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2022 หวังเปนอยางยิ่งวาทุกทานจะไดรับความประทับใจในการจัด

งานครั้งนี้และอยูในความทรงจำของทุกทานตลอดไป 

 

 

 

อาจารย ดร.สกุล คำนวนชัย 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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Conference Committee 

 
Honorary Chairs 
  ผศ.จินตนา เวชมี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  นางอัจฉรา เจริญสุข   สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
 
Advisory chairs 
  ศ.ดร.โกสินทร์ จํานงไทย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
  รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร   ที่ปรึกษาสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย 
 
General Chairs 
  ศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  อาจารย์ ดร.สกุล คํานวนชัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
General Co-Chair 
  รศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมม ี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
Steering Committees 
  รศ.ดร.อนันต์  ผลเพ่ิม    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  รศ.ดร.สน่ัน ศรีสุข    มหาวิทยาลัยนครพนม 
  อาจารย์ภาสกร  วรอาจ    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
Finance Chair 
  ผศ.ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
Publication Chair 
  รศ.ดร.ชูชาติ พยอม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
Secretary 
  ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ผศ.ดร.พิชิต อ้วนไตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ผศ.นนทรัฐ บํารุงเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  อ.ดร.ธาดา คําแดง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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Technical Program Chairs 

  รศ.ดร.ชานนท  วริสาร    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

  รศ.ดร.ยศชนัน  วงศสวัสดิ์    มหาวิทยาลัยมหิดล 

  รศ.ดร.กฤษณ  อางแกว   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

  ดร.ชัยวัฒน  เจษฎาจินต    สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

  รศ.ดร.ชูชาต ิ พยอม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

Technical Program Committees 

  รศ.ดร.มนตร ี ศิริปรัชญานันท  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

  รศ.ดร.วินัย  ใจกลา    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

  รศ.ดร.พิพัฒน พรหมมี    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

  รศ.ดร.อภิรักษ  จันทรสราง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  ผศ.ดร.ณัฐพงศ  วงศพรอมมูล   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  ผศ.ดร.ณัฐพงศ  พันธุนะ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  ดร.ศริญญา  ปะสะกวี   สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

  ดร.นฤดม   นวลขาว   สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

  รศ.ดร.ชูชาต ิ พยอม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  ผศ.ดร.ปยะพงษ แดงขำ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  ผศ.ดร.พิชิต อวนไตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  ผศ.ดร.ปพณ สะอาดยวง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  ผศ.ดร.สิริสวสัดิ์ จึงเจริญนิรชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  ผศ.นนทรัฐ บำรุงเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  ผศ.กุลสมทรัพย เย็นฉ่ำชลิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  อ.ดร.ธาดา คำแดง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

Registration Chair 

  ผศ.นนทรัฐ บำรุงเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

Special Session Chair 

  ดร.ศริญญา ปะสะกว ี  สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 
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วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ  2565 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

เวลา รายการ สถานที ่

08.30 - 15.00 น. Workshop 1 :  

มาตรวิทยาและการสอบเทียบเครื่องวัดทางไฟฟา 

หองเรียนชั้น 2 

08.30 - 16.00 น. Workshop 2 : LAN Security Monitoring Device หองเรียนชั้น 2 

17.00 - 18.00 น. 

18.00 – 22.00 น. 

ลงทะเบียน ตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19  

กิจกรรม Welcome Party 

โรงแรมโอทู ลพบุรี 

วันศุกรที่ 18 กุมภาพันธ 2565 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน ตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ชั้น 1, ชั้น 3 

09.00 - 09.30 น. พิธีเปดงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2022 

อ.ดร.สกุล  คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

กลาวรายงาน 

ผศ.จินตนา  เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ประธานในพิธีกลาวเปดงาน 

ศ.ดร.วุฒิพงศ  อารีกุล  นายกสมาคม ECTI กลาวตอนรับ 

หองประชุม 

พระเพทราชา 

ชั้น 3 

 

09.30 - 10.30 น. บรรยายพิเศษ หัวขอ การถายทอดเทคโนโลยีสูการเปนชุมชน

แหงนวัตกร โดย  

นางอัจฉรา เจริญสุข  

ผูอำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ

ดร.จินดากร ตูจินดา  

กรรมการผูจัดการ บริษัทโมบิแครท จำกัด 

นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ   

รองเลขาธิการคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแหง 

ประเทศไทย และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท

สุรินทรออมยา เคมิคอล (ปทท) จำกัด 

หองประชุม 

พระเพทราชา 

ชั้น 3 

 

10.30 - 12.00 น. เสวนาวิชาการ เรื่อง "เทคโนโลยีสูชุมชนแหงนวัตกร : 

Technology for Innovator Community"  

ผศ.จินตนา เวชม ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ดร.จินดากร ตูจินดา  

กรรมการผูจัดการ บริษัทโมบิแครท จำกัด 

หองประชุม 

พระเพทราชา  

ชั้น 3 

กำหนดการงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2022 จังหวัดลพบุร ี
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เวลา รายการ สถานที ่

10.30 - 12.00 น.  

(ตอ) 

นางอัจฉรา เจริญสุข  

ผูอำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ

นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ  

รองเลขาธิการคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแหง 

ประเทศไทย และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท 

สุรินทรออมยา เคมิคอล (ปทท) จำกัด 

นายบัญญัติ คำบุญเหลือ 

กรรมการผูจัดการ บริษัท สฤก จำกัด และผูอำนวยการ

กิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร 

นายประทีป ออนสลุง  

ประธานชุมชนทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้งบานโคกสลุง   

อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หองอาหาร ชั้น 1  

13.00 - 14.30 น. นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (1 เรื่อง 15 นาที) ชั้น 2-3  

14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารวาง ชั้น 3 

14.45 - 16.30 น. นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (1 เรื่อง 15 นาที) ชั้น 2-3  

17.00 - 18.00 น. 

18.00 – 22.00 น. 

ลงทะเบียนเขารวมงานเลี้ยงขอบคุณ 

ศ.ดร.วุฒิพงศ  อารีกุล  นายกสมาคม ECTI กลาวตอนรับ 

ผูเขารวมงานเลี้ยง Banquet  

ประกาศ Best Papers และขอบคุณผูเขารวมงาน   

ผูสนับสนุน และทีมงานฝายตาง ๆ 

พิธีมอบธงเจาภาพ และประชาสัมพันธงานประชุมวิชาการ  

ครั้งที่ 15 ECTI-CARD 2023  

สวนอาหารบัวหลวง 

 

 

 

 

วันเสารที่ 19 กุมภาพันธ 2565 

09.00 - 12.00 น. ศึกษาวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่น ภายในจังหวัดลพบุรี 
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วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ลําดับ 

ห้อง ห้อง 301 ห้อง 302 ห้อง 303 ห้อง 304 

กลุ่ม 

SS.4  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีฯ 

SS.5 อินเตอรเ์น็ตของ
สรรพสิ่งฯ 

SS.5 อินเตอรเ์น็ตของ
สรรพสิ่งฯ 
กลุ่มที่ 11 วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีฯ 

กลุ่มที่ 11 วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีฯ 
SS.3 การเรียนการสอน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร ์

Session Chair รศ.ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว 
ดร.ธาดา คําแดง 

ศ.ดร.ยุทธนา ขําสุวรรณ์  
ผศ.ชัชชัย เขื่อนธรรม 

ผศ.ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ  
ผศ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉํ่าชลิต 

ดร.ภมร ศิลาพันธ์  
ผศ.ดร.ปพณ สะอาดยวง 

1 13.00 – 13.15 น. 25 6 64 5 
2 13.15 – 13.30 น. 55 11 68 10 
3 13.30 – 13.45 น. 66 21 74 19 
4 13.45 – 14.00 น. 76 24 75 31 
5 14.00 – 14.15 น. 89 26 77 45 
6 14.15 – 14.30 น. 110 109 82 62  
 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

ลําดับ 

ห้อง ห้อง 301 ห้อง 302 ห้อง 303 ห้อง 304 

กลุ่ม 

SS.4 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีฯ 
กลุ่มที่ 6 การสื่อสารฯ 

SS.5 อินเตอรเ์น็ตของ
สรรพสิ่งฯ 
กลุ่มที่ 11 วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีฯ 

SS.1 ปัญญาประดิษฐ์ฯ 
 
กลุ่มที่ 11 วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีฯ 

กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีชีวภาพ
การแพทย์ฯ 

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

ศ.ดร.ยุทธนา ขําสุวรรณ์  
ผศ.ชัชชัย เขื่อนธรรม 

ผศ.นนทรัฐ บํารุงเกียรติ รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท ์
อ.วดีนาถ วรรณสวัสด์ิกุล 

7 14.45 – 15.00 น. 93 29 27 13 
8 15.00 – 15.15 น. 94 52 28 60 
9 15.15 – 15.30 น. 95 63 57 78 
10 15.30 – 15.45 น. 98 86 58 100 
11 15.45 – 16.00 น. 85  101 48  104 
12 16.00 – 16.15 น. - 90 56  - 

 

 

 

 

 

 

ตารางการนําเสนอ 
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วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ลาํดับ 

ห้อง ห้อง 305 ห้อง 201 ห้อง 203 ห้อง 205 

กลุ่ม 
SS.2 เทคโนโลยีการศึกษาฯ SS.3 การเรียนการสอนฯ 

SS.2 เทคโนโลยีการศึกษาฯ 
กลุ่มที่ 10 มาตรวิทยาฯ 
กลุ่มที่ 3 การประหยัด
พลังงานฯ 

กลุ่มที่ 11 วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
กลุ่มที่ 8 ธุรกิจธนาคารฯ 

Session Chair 
รศ.วา่ท่ีร้อยตรี ดร.ชชูาติ  
ดร.สกุล คาํนว  

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

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ  
อ.สถิตย์พร เกตุสกุล 

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล 
อ.โชติวุฒิ ประสพสุข 

1 13.00 – 13.15 น. 18 30 4 96 
2 13.15 – 13.30 น. 23 35 9 102 
3 13.30 – 13.45 น. 33 36 14 108 
4 13.45 – 14.00 น. 47 41 38 111 
5 14.00 – 14.15 น. 49 42 103 2  
6 14.15 – 14.30 น. 69 50 43  72  
 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

ลําดับ 

ห้อง ห้อง 305 ห้อง 201 ห้อง 203 ห้อง 205 

กลุ่ม 
กลุ่มที่ 7 การขนส่ง การ
จัดการอุตสาหกรรมฯ 
กลุ่มที่ 3 ประหยัดพลังงานฯ 

กลุ่มที่ 1 เกษตรอัจฉริยะฯ กลุ่มที่ 6  การสื่อสาร 
การสนับสนุนผู้ใช้ตาม
บา้นฯ 

กลุ่มที่ 11 วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
กลุ่มที่ 3 ประหยัดพลังงานฯ 

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

ดร.นฤดม นวลขาว  
ผศ.สกล นนัทศรีวิวัฒน์ 

รศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี  
ดร.ศริญญา ปะสะกวี 

ผศ.ดร.ระพีพันธ์  แก้วอ่อน  
อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ 

7 14.45 – 15.00 น. 15 22 46 61 
8 15.00 – 15.15 น. 51 39 79 65 
9 15.15 – 15.30 น. 71 54 80 67 
10 15.30 – 15.45 น. 97 59 83 70 
11 15.45 – 16.00 น. 106 87 84 81 
12 16.00 – 16.15 น. 32  99 - 7  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tontan
Typewritten text
นชัย

Tontan
Typewritten text
พยอม
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นางอัจฉรา เจริญสุข 
ผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ

 

สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2524 และหลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขานิวเคลียร์ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 
2528  ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า ในปี 
2547 ประกาศนียบัตร หลักสูตร ภาวะผู้นําการบริหารจัดการ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในปี 2551 
และประกาศนียบัตร หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน สําหรับนักบริหารระดับสูง สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในปี 2558 

           ประสบการณ์ในการทํางานมาตรวิทยาแห่งชาติ 34 ปี เร่ิมรับราชการครั้งแรกในกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
พ .ศ .2528 ปฏิบัติงานในฐานะนักวิทยาศาสตร์ 4 "โครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาและการรับรอง
ห้องปฏิบัติการ" ในสาขาการวัดมวล การวัดปริมาณทางไฟฟ้า/ ปฏิบัติงานในฐานะ Guest Researcher ณ 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา/ เป็นผู้มีส่วนในการร่าง "พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตร
วิทยาแห่งชาติ พ.ศ.2540"/ เม่ือสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติก่อตั้ง ได้เข้าปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายมาตร
วิทยาไฟฟ้า รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ รักษาการหัวหน้าฝ่าย
มาตรวิทยาเคมี และรับผิดชอบในส่วนวิเทศสัมพันธ์ พ.ศ.2541/ เป็นผู้แทนของสถาบันมาตรวิทยาในกลุ่มภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิค ในคณะกรรมการ Joint Committee of Regional Bodies (JCRB)/ เป็นประธานคณะกรรมการ
ระบบคุณภาพของประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (Chairperson of Technical Committee for 
Quality System of Asia-Pacific Metrology Programme)/ เป็นประธานคณะกรรมการวิชาการ สาขา 
Energy Efficiency ของประเทศมนกลุ่มภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค/ เป็นผู้ประเมินระบบบริการจัดการ BIPM/ 
ปฏิบัติงานฐานที่ปรึกษาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Physikalisch-
Technische Bundesanstalt, PTB) ในการพัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศ
เนปาล/ ปฏิบัติงานร่วมกับ EURAMET ในการประเมินความสามารถของสถาบันมาตรวิทยาประเทศอียิปติ์ และ 
อิสราเอล/ ปฏิบัติงานร่วมกับ APMP ในการประเมินความสามารถสถาบันมาตรวิทยาประเทศจีน เวียดนาม 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย/ เป็นกรรมการ ในคณะอนุกรรมการรับรองระบบสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ/ เป็น
ประธาน คณะทบทวนระบบบริหารงานคุณภาพสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 2542-ปัจจุบัน/ เป็นผู้มีส่วน
ร่วมในการแก้ไข "พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ.2559" 

 ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

 ดํารงตําแหน่ง Executive Committee of Asia Pacific Metrology Program (APMP) 
 ดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ 
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ดร.จินดากร  ตู้จินดา 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบิแครท จํากัด 
 
          สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Master of Science และ Doctor of 
Philosophy (Ph.D.) สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า  จาก  Oklahoma State 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
             

 เริ่มทํางานทางด้านโทรคมนาคม โดยเป็นหน่ึงในทีมงานของ
โครงการสร้างดาวเทียม Thaicom 1 และ 2 ซึ่งเป็นดาวเทียม
สื่อสารของประเทศไทยดวงแรก 

 เคยดํารงตําแหน่ง Assistant Professor ภาควิชา 
Telecommunication ของ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

 เคยดํารงตําแหน่ง Vice President of Engineering and Implementation Department บริษัท 
อีริคสัน (ประเทศไทย) จํากัด รับผิดชอบการออกแบบ และบริหารโครงการสื่อสารของบริษัทฯใน
ประเทศไทย ทัง้หมด 

 เคยดํารงตําแหน่ง General Manager of Network Planning Department ของบริษัท Nippon 
Ericsson K.K. ประเทศญี่ปุ่น รับผิดชอบในการออกแบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้กับบริษัท J-
Phone (ปัจจุบันคือ บริษัท Softbank จํากัด) และ บริษทั NTT Docomo 

 ปัจจุบัน ดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบิแครท จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย 
เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบและสร้าง โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และโครงข่ายโทรคมนาคม ทุก
ชนิด 
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นายสมนึก เต็งชาตะพันธ์ุ  
 

รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ  
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท สุรนิทร์ ออมย่า เคมิคอล (ปทท.) จํากัด 

 
   สําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก ร.ร.บางปะกง 
“บวรวิทยายน” จ.ฉะเชิงเทรา ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เคมี) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาบัตร วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 (วปอ.58)  
สถานที่ทํางาน :  
บริษัท สุรินทร ์ออมย่า เคมิคอล (ปทท.) จํากัด เลขที ่44/4 ม.5 ต.
โคกตูม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
ตําแหน่ง :  
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล 
(ปทท.) จํากัด  

ภารกิจทางสังคม  
: อุปนายก สมาคม “นิสิตเก่า จุฬา.ลพบุรี” (ปัจจุบัน)  
: กต.ตร.จังหวัดลพบุรี ด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ (ปัจจุบัน)  
: อนุกรรมการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จังหวัดลพบุรี (ปัจจุบัน)  
: ประธานเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี (ปัจจุบัน)  
: รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)  
: อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี วาระ 2557 –2561  
: อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (นายสุปกิต โพธ์ิปภาพันธ์) พ.ศ. 2561 - 2563  
: ประธานกิตติมศักด์ิสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี (ปัจจุบัน)  
: คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (กศจ.) ปัจจุบัน  
: คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (อกศจ./ด้านงานบุคคล) ปัจจุบัน  
: ผู้ทรงคุณวุฒ ิคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ปัจจุบัน)  
: ประธานกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ปัจจุบัน)  
: กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ปัจจุบัน)  
: อนุกรรมกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 (ปัจจุบัน)  
: อนุกรรมกรรมการค่าแรงขัน้ตํ่า ฝ่ายนายจ้าง จังหวัดลพบุรี (ปัจจุบัน) 
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บทคัดย่อและตารางการนําเสนอแบ่งตามห้องย่อย 
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วันศุกร์ท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ห้อง 301 
Special Session 4 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับงานสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
Session Chair รศ.ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว และ ดร.ธาดา คําแดง 

Time ID Title Author 
13.00 – 13.15 น. 25 วงจรอินเทอร์เฟซสําหรับเซนเซอร์ชนิดเก็บประจุ 

 
พัชรี กองภาค 
 

13.15 – 13.30 น. 55 แอพพลิเคชันลงชื่อการเข้าชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีบีคอน  
 

ศริญญาภรณ์ นาคศิลา สุชัญญา กล่ํารศัมี สิรด
นัย ศรสีําราญรุ่งเรอืง ณัฐพงศ์ วงศพ์ร้อมมลู 

13.30 – 13.45 น. 66 ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมแจ้งเตือนผู้บุกรุกผ่านเครือข่าย WIFI-
MESH 

สมปอง วิเศษพานิชกิจ ธเนศ พัฒนธาดา
พงษ์  นภัทร สระเอี่ยม 

13.45 – 14.00 น. 76 ระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะสําหรับหมู่บ้านจัดสรร 
 

ณัฐพล ประยงค์พันธุ์ พชิญศิต อรพิมพ์   
สรวิชญ์ แซ่ตัน อินทวดี จันทร์ทักษิโณภาส 
สมชาย สาลีขาว 

14.00 – 14.15 น. 89 ระบบคัดกรองโควิด-19 โดยการใช้อุณหภูมิร่างกายและค่าความ
เข้มข้นของออกซิเจน (SpO2) 
 

ณัฐพล ประยงค์พันธุ์  นิธิ ทองอ่วมใหญ่  ภานุ
พันธ์  ปิงไฝ  สมชาย สาลีขาว  อินทวดี จันทร์
ทักษิโณภาส 

14.15 – 14.30 น. 110 การพัฒนาเคร่ืองอบแห้งปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ 
 

ชยนันท์ วิเศษวงษา ปฏภิาณ พรหมชาติ  
วรวัฒน์ จีนขม  อนุสรณ์ สินสะอาด นัฐพันธ์ 
พูนวิวัฒน์ 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
Special Session 4 :  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับงานสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
กลุ่มท่ี 6 : การส่ือสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย 
Session Chair ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์ และ ผศ.ดร.สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร 

Time  ID Title Author 
14.45 – 15.00 น. 93 ผลกระทบของขนาดและตําแหน่งของเป้าหมายต่อการภาพจาก

การวิเคราะห์การลดทอนสัญญาณวิทยุ 
 

ครองบุญ  สิงหนาท  วัชรพงศ์ เกตุปาน 

15.00 – 15.15 น. 94 แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงระดับนาโนแอมป์ ควบคุมโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

อริสรา ลือวสิุทธิชาติ เฉลิมพันธุ์ แช่มช้อย ธนัท 
หงษ์เหิรสถิตย์ ธิติวฒุิ เรือนทอง อไุรรัตน์ บุญ
เรืองยศศิริ อิชยา โพธิ์ภู ่วราภรณ์ กันทะรส 
และภมร ศิลาพันธ*์ 

15.15 – 15.30 น. 95 แนวทางการเชื่อมต่อโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายระหว่างโดเมนท่ีใช้
กระบวนการสื่อสารเฉพาะแบบ 

กัณธิดา พันธ์ุเจริญ ครองบุญ สิงหนาท 

15.30 – 15.45 น. 98 การออกแบบเคร่ืองวิเคราะห์สถานะ: ยานสํารวจใต้น้ําแบบมี
สายควบคุม 

สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ อภิชาติ ลินิฐฎา  กิตติ
พัฒน์ แผ่ธนกิจ ปัณณวชิญ์ เร็วการ  ฐกร 
สารวรณ์   ศิวัช วัดวิทยาคุณ ธรรศ คงนวลมี  
เกียรติภัทร สุจริตกุล วรกิตต์ิ บัวต๊ิบ 

15.45 – 16.00 น. 85  
 

ระบบติดตามและจําแนกพฤติกรรมสัตว์โดยใช้อุปกรณ์ขนาดเล็ก ภัฏสร์ชนน ศรีรักษา พอเพยีง มณีสวสัด์ิ  
สุชัยศร ีไลออน วิธวัช ต้ังตรงไพโรจน ์อภิรักษ์ 
จันทร์สรา้ง อนันต์ ผลเพิ่ม ชัยพร ใจแก้ว 
Michel de Garine-Wichatitsky 
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วงจรอนิเทอร์เฟซสําหรับเซนเซอร์ชนิดเกบ็ประจุ 

Interface Circuit for Capacitive Sensors 
 

พชัรี กองภาค 
สาขาวชิาฟิสิกส์ประยกุต ์คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้patcharee_kp@mju.ac.th 

 

 

 บทคดัย่อ  
 บทความน้ีนาํเสนอวงจรอินเทอร์เฟซสําหรับเซนเซอร์ชนิดเก็บประจุแบบดิฟเฟอเรนเชียล โดยวงจรอินเทอร์เฟซน้ีจะทาํงานบน
หลกัการเปล่ียน ค่าความจุไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงในเซนเซอร์ชนิดเก็บประจุไปเป็นค่าดิจิตอล ระดบัลอจิกสูง “1” และตํ่า “0” ดว้ยใชโ้มดูเลเตอร์
ซิกม่าเดลตา้ ซ่ึงเรียกวา่ วงจรแปลงค่าความจุไฟฟ้าเป็นสญัญาณดิจิตอล ชนิดซิกม่าเดลตา้ โดยวงจรท่ีนาํเสนอประกอบดว้ยวงจรแปลงค่าความจุ
ไฟฟ้าเป็นแรงดนัไฟฟ้า วงจรอินทิเกรเตอร์ วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ วงจรฟลิปฟลอป และวงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นแอนะล็อกโดย
ป้อนกลบัแบบเกบ็ประจุ ผลการจาํลองการทาํงานวงจร พบวา่ วงจรสามารถทาํงานไดต้ามหลกัการท่ีออกแบบไว ้โดยมีค่าความผิดพลาดสูงสุด
โดยประมาณเท่ากบั 0.8% ท่ีค่าความจุไฟฟ้าปกติของเซนเซอร์ (

0C ) 50 pF ค่าความจุไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลง สูงสุด (
FSΔC ) 5 pF ความถ่ีอินพุต 

(Fin) 100 Hz ความถ่ีของสญัญาณนาฬิกา (
clkF ) 10 kHz  

 
คาํสําคญั: การตรวจวดัค่าความจุไฟฟ้า โมดูเลเตอร์ซิกม่าเดลตา้ การป้อนกลบัแบบเกบ็ประจุ  

 

Abstract  
 This paper presents an interface circuit for differential capacitive sensor. This interface circuit operates on the principal of 
capacitance changes in a capacitive sensor to digital value logic level high “1” and low “0” by sigma-delta modulator. So that calls a Sigma 
Delta ( Δ ) capacitance to digital converter (CDC). The proposed circuit consists of a capacitance to voltage converter (CVC), an integrator, 
a comparator, a flipflop and digital to analog converter (DAC) with feedback capacitor. The simulation results showed that the circuit can 
operate according to the designed principle with errors approximately equal to 0.8% for the nominal value of the sensor capacitances (

0C ) of 
50 pF, the maximum capacitance variation (

FSΔC ) of 5 pF, the input frequency (Fin) of 100 Hz, the clock frequency (
clkF ) of 10 kHz.  

 
Keywords:  capacitive sensing, sigma-delta modulator, feedback capacitor 
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แอพพลเิคชันลงช่ือการเข้าช้ันเรียนโดยใช้เทคโนโลยบีีคอน  

Classroom Check-in Application by using Beacon Technology  
 

ศริญญาภรณ์ นาคศิลา1 สุชัญญา กลํา่รัศมี2  สิรดนัย ศรีส าราญรุ่งเรือง3  ณฐัพงศ์ วงศ์พร้อมมูล4  
1,2,3,4ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร 4wongprommoon_n@su.ac.th 

 
 

บทคดัย่อ  
  บทความน้ีเสนอระบบลงช่ือการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษาโดยใชแ้อพพลิเคชนัทาํงานร่วมกบัเทคโนโลยบีีคอน บีคอนเป็นฮาร์ดแวร์
ขนาดเล็กท่ีสามารถเช่ือมต่อสัญญาณบลูทูธพลงังานตํ่าไปยงัสมาร์ทโฟนของนกัศึกษาไดโ้ดยอตัโนมติัเม่ืออยู่ในพื้นท่ีท่ีติดตั้งอุปกรณ์ โดย
นกัศึกษา สามารถเลือกลงช่ือเพื่อบนัทึกขอ้มูลการเขา้ชั้นเรียนผา่นแอพพลิเคชนั หลงัจากนั้นขอ้มูลจะถูกบนัทึกลงในฐานขอ้มูลเม่ือสมาร์ทโฟน 
อยูใ่นขอบเขตระยะสญัญาณบีคอน นกัศึกษายงัสามารถเลือกดูงานท่ีไดรั้บ มอบหมาย ส่งงาน ดูประวติัการลงช่ือเขา้ชั้นเรียน และติดตามขอ้มูล 
ข่าวสารขอ้มูลภายในมหาวิทยาลยัไดอี้กดว้ย แอพพลิคชนัน้ีไม่เพียงแต่ช่วยลดเวลาและปัญหาดา้นการส่ือสารกบันกัศึกษา ทั้งยงัเพิ่มความ
ถูกตอ้ง ในการลงช่ือการเขา้ชั้นเรียนอีกดว้ย  

 
คาํสําคญั: แอพพลิเคชนั บีคอน ลงช่ือ  

 

Abstract  
  This research shows classroom check-in system for students by using application with beacon technology. Beacon is a small 
hardware that can automatically connect to student’s smartphones via Bluetooth Low Energy (BLE), when it is in the area. The students can 
select classroom check-in on the application, and then the data will be recorded in the database, when the smartphones are in beacon area. The 
students can also view or submit assignments, view attendance history and browse for university news. This application not only reduces time 
and student communication problems, but also increases the accuracy in checking list.  

 
Keywords:  Application, Beacon, Check-in 
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ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมแจ้งเตือนผู้บุกรุกผ่านเครือข่าย WIFI-MESH 
CCTV system with intruder notification via WIFI-MESH network 

 
สมปอง วเิศษพานิชกจิ1  ธเนศ พฒันธาดาพงษ์2  นภัทร สระเอีย่ม3 

1,2,3ภาควชิาวศิวกรรมโทรคมนาคม คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 1sompong.wi@kmitl.ac.th 
 
 

บทคดัย่อ  
บทความน้ีนาํเสนอการออกแบบระบบกลอ้งวงจรปิดพร้อมแจง้เตือนผูบุ้กรุกผ่านเครือข่าย WIFI-MESH ภายในกลอ้งวงจรปิดจะ 

ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนควบคุมและส่วนท่ีเป็นกลอ้งไร้สายท่ีสร้างข้ึนจาก ESP32-CAM ทาํหน้าท่ีถ่ายภาพวิดีโอ โดยจะมีส่วนการ 
ประมวลผลภาพเพื่อตรวจจบัวตัถุท่ีเคล่ือนไหวและ เม่ือพบวตัถุ เคล่ือนไหว จะทาํการบนัทึกภาพใน SD-Card ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยความจาํ
สาํรอง ภาพผูบุ้กรุกและสัญญาณแจง้เตือนผูบุ้กรุกท่ีสร้างข้ึน จะถูกส่งไปยงัส่วนควบคุมท่ีมีการเช่ือมต่อกบักลอ้งวงจรปิดตวัอ่ืนแบบ เครือข่าย 
WIFI-MESH ภาพการบุกรุกและการแจง้เตือนจากแต่ละกลอ้งจะ ถูกส่งต่อกนับนเครือข่าย WIFI-MESH ไปยงัเกตเวยบ์นมาตรฐาน MQTT เพื่อ
จะส่งต่อไปยงัเคร่ืองแม่ข่ายท่ีจะทาํหนา้ท่ีบนัทึกเหตุการณ์การแจง้เตือนและส่งการแจง้เตือนไปยงัผูใ้ชง้านผ่านระบบ Line Notification ท่ีได ้
ลงทะเบียนไวแ้ละผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงไดผ้า่นภายนอกเครือข่าย  

 
คาํสําคญั: กลอ้งวงจรปิดไร้สาย  การตรวจจบัการเคล่ือนไหว  เครือข่าย WIFI-MESH   

 

Abstract  
This article presents the design of a CCTV system with intruder notification via WIFI-MESH network, which consists of two parts, 

a control part and a wireless surveillance camera part built on the ESP32-CAM for streaming video. It has an image processing for motion 
detection and when a moving object is detected the camera records image to the SD-Card as a secondary memory. The captured intruder image 
and generated alarm signal will be sent to the camera control part built from ESP32 which connected to the others surveillance camera over a 
WIFI-MESH network. The intrusion images and alarm signal from each camera are relay through a WIFI-MESH network to a gateway based 
on the MQTT standard and then will be forwarded to a server that log the notification events and notify users via the Line Notification system. 
The system can be accessed outside the local network  

 
Keywords:  Wireless Surveillance Camera, Motion Detection, WIFI-Mesh Network 
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ระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอจัฉริยะสําหรับหมู่บ้านจัดสรร 

Smart home security system for housing estate 
 

ณฐัพล ประยงค์พนัธ์ุ1  พชิญศิต อรพมิพ์2  สรวชิญ์ แซ่ตนั3  อนิทวด ีจันทร์ทกัษโิณภาส4  และสมชาย สาลขีาว5 
1,2,3,4,5ภาควชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  1s6103051612209@email.kmutnb.ac.th 
 
 

บทคดัย่อ  
ระบบรักษาความปลอดภยับา้นและเฝ้าระวงัอคัคีภยัมกัถูกพฒันาสาหรับแจง้เตือนเจา้บา้นท่ีติดตั้งระบบนั้นหลงัเดียว หากเจา้ของ

บา้น ไม่เห็นการแจง้เตือนของระบบอาจเกิดความเสียหายท่ีร้ายแรง เพื่อยกระดบัระบบความปลอดภยัภายในบา้น การแบ่งปันขอ้มูลและ การ
แจง้เตือนท่ีสาํคญัระหวา่งเพื่อนบา้นหรือการแจง้เตือนไปยงัเจา้หนา้รักษาความปลอดภยัภายในหมู่บา้นจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็น งานวิจยัน้ีจึงนาเสนอ
ระบบรักษาความปลอดภยัอจัฉริยะสาหรับหมู่บ้านจดัสรร ระบบประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ระบบฐานขอ้มูลคลาวด์ (Cloud Database) 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบระบุตาํแหน่งบนพื้นโลก และเซนเซอร์ต่างๆ เพื่อตรวจจบัการร่ัวของแก๊ส การเกิดอคัคีภยั การงดัแงะประตูและ
หนา้ต่าง และระบุตาํแหน่งพิกดับา้น เจา้ของบา้นสามารถควบคุมระบบแจง้เตือนและไดรั้บการแจง้เตือนผา่นแอปพลิเคชนั Telegram ในขณะท่ี 
เพื่อนบา้นหรือบุคคลอ่ืนจะไดรั้บการแจง้เตือนผา่นแอปพลิเคชนั Line  

 
คาํสําคญั: ระบบรักษาความปลอดภยั  บา้นจดัสรร ไอโอที 

 

Abstract  
The home security and fire alarm system has generally been developed for warning only the homeowner. In the case that the owner 

is not aware of the notification, the serious damage will be unavoidable. To enhance the security system in home, the sharing data and important 
warnings among neighbors and security guard in the housing estate is necessary. Thus, this research presents the smart home security and fire 
alarm system for the housing estate.  The system applies the integration of IoT technology, cloud database, a microcontroller, and several 
sensors detecting gas, flame, and door and window breaking.  The houseowner can control the security system and receives the notification 
via Telegram application. The neighbors and other users will be notified via Line application.  

 
Keywords: security system, housing estate, IoT 
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ระบบคดักรองโควดิ-19 โดยการใช้อุณหภูมิร่างกายและค่าความเข้มข้นของออกซิเจน (SpO2) 

COVID-19 screening system utilizing body temperature and blood oxygen saturation (SpO2) 
 

ณฐัพล ประยงค์พนัธ์ุ1  นิธิ ทองอ่วมใหญ่2  ภานุพนัธ์  ปิงไฝ3  สมชาย สาลขีาว4  และอนิทวด ีจันทร์ทกัษโิณภาส5 
1,2,3,4,5ภาควชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  1s6103051612195@email.kmutnb.ac.th 
 
 

บทคดัย่อ  
พื้นท่ีสาธารณะ เช่น สํานักงานหรือสถานศึกษามกัมีผูเ้ขา้ออก ประจาํเป็นจาํนวนมาก หากตอ้งใชเ้จา้หน้าท่ีหรือผูเ้ขา้ใช้ทาํการ

บนัทึกช่ือ และเวลาเขา้ออกสถานท่ีในการคดักรองอาการเบ้อืงตน้ของโรคโควิด19 อาจทาํให้เสียเวลา เจา้หนา้ท่ีผูท้าํการคดักรองอาจเส่ียงต่อ
การติดเช้ือสูง เพื่อลดเวลาการบนัทึกและลดความเส่ียงของเจา้หนา้ท่ีคดักรอง บทความน้ีนาํเสนอระบบคดักรองโควิด19 จากอุณหภูมิร่างกาย 
ร่วมกบัระดบั SpO2 สาํหรับผูเ้ขา้ใชส้ถานท่ีเป็นประจาํระบบจะบนัทึกขอ้มูลส่วนตวัจากการสแกน QR-Code ของผูเ้ขา้ใชส้ถานท่ีท่ีลงทะเบียน
ไวแ้ลว้  บนัทึกภาพถ่ายผูเ้ขา้ใชท่ี้ค่าอุณหภูมิร่างกาย และ/หรือ SpO2 เขา้ข่าย ตอ้งระวงั และส่งอีเมลแจง้เตือนไปยงัผูดู้แลระบบและผูใ้ชบ้ริการ 
ท่ีน่าสงสัยการติดเช้ือโควิด19  ผ่าน IoT  ระบบสามารถแสดงค่าสําคญั บนแดชบอร์ดและจดัเก็บขอ้มูลผูเ้ขา้ใชบ้ริการลงบนฐานขอ้มูล เพื่อ
นาํไปใชป้ระโยชน์อ่ืนต่อได ้ 

 
คาํสําคญั: โควดิ19  การคดักรอง ไอโอที  

 

Abstract  
Public areas, such as office buildings or academy, serve many frequent users. If the sign-in-sign-out log and the initial COVID-19 

symptoms screening have been done by human staffs, this will waste time. The human staffs might also have risk of infection. In order to 
reduce the time wasting and the risk of infection, this paper presents COVID-19  screening system by using body temperature and SpO2  of 
frequent users. The system records personal data by scanning QR-code of a registered user and record a picture of a user with suspected 
temperature and/or SpO2 level. The alert email will be sent to an administrator and the users with suspected COVID-19 infection via IoT. The 
system can also show the significant values on a dashboard, and these will be stored in database for further use.  

 
Keywords: COVID-19, Screening, IoT 
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การพฒันาเคร่ืองอบแห้งปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ 

Development of Temperature Controlled Crab Drying Machine 
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ANU_Bird@hotmail.com4  jib027@hotmail.co.th5 
 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีเป็นการพฒันาเคร่ืองอบแหง้ปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิเป็นการศึกษา และวจิยัข้ึนเพื่อช่วยพฒันาเคร่ืองมือในการประกอบ

อาชีพใหก้บักลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากปูนา เพื่อการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรนั้นมีรายไดเ้พิ่มข้ึน โดยคณะผูว้ิจยัไดท้ดสอบการทาํ 
งานของระบบ 2 การทดสอบ พบว่า เคร่ืองอบแห้งปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิสามารถทาํงานตามอุณหภูมิท่ีตั้งไวไ้ดต้รงตามท่ีทดสอบ ซ่ึง
สามารถแสดงผลไดต้ามเง่ือนไขท่ีหนา้จอ LCD และสามารถอบแหง้ปูนาสดไดใ้นปริมาณคร้ังละ 1 กิโลกรัม ท่ีอุณหภูมิ100°C ใชเ้วลาอบแห้ง 
15 นาที ดงันั้นจากการพฒันางานวิจยัน้ี สามารถนาํไปใชใ้นการช่วยแกปั้ญหาดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑปู์ผงใหก้บักลุ่มเกษตรกรไดอ้ยา่งเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 
คาํสําคญั: ควบคุมอุณหภูมิ ฮีตเตอร์อินฟราเรด ปูนา 

 

Abstract 
This research is to develop a temperature- controlled crab drying machine as a study and research to assist farmers in developing 

instruments for processing crab goods, hence promoting occupation for farmers and increasing their earnings. The researchers conducted two 
tests to ensure the system's functionality.  It was discovered that the temperature controlled crab drying machine can operate at the specified 
temperature exactly as tested, which can be displayed on the LCD screen according to the conditions, and can dry 1 kilogram of fresh crabs 
at a temperature of 100°C. It dries in 15 minutes. As a result of the development of this research, it can be utilized to assist farmers in resolving 
challenges associated with the processing of crab powder products. 

 
Keywords: Temperature control, Infrared Heater, Crab 
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ผลกระทบของขนาดและตําแหน่งของเป้าหมายต่อการภาพจากการวเิคราะห์การลดทอนสัญญาณวทิยุ 

Effects of Positioning and Size of Target Objects on Radio Tomographical Imaging 
 

ครองบุญ  สิงหนาท1  และวชัรพงศ์ เกตุปาน2 
1, 2ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษตัริยาธิราช  

krongboon_s@rtaf.mi.th1  watcharapong_ketpan@rtaf.mi.th2 
 
 

บทคดัย่อ  
การภาพจากการวิเคราะห์การลดทอนสัญญาณวิทยุ (Radio Tomographical Imaging, RTI) ใชป้ระโยชน์จากผลท่ีต่อสัญญาณจาก

การบดบงัโดย วตัถุ (Shadowing Effects) มาพิจารณาร่วมกบักระบวนการระบุพิกดัเชิง เรขาคณิต (Localization) ในการท านายตาํแหน่งและ
รูปร่างของวตัถุ โดยอาศยั แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ท่ีระบุความสัมพนัธ์ระหวา่งปริภูมิสามมิติ และ เสน้ทางการแพร่ ของสัญญาณวทิย ุ(Path 
of Radio Links) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ ประสิทธิภาพของการภาพมีหลายประการ งานวจิยัน้ี แสดงกระบวนการศึกษา แบบจาํลอง การสร้าง และการ
ประมวลผลภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ แสดงกระบวนการระบุค่าพารามิเตอร์ในแบบจาํลอง และศึกษาผลกระทบของปัจจยั ดา้นตาํแหน่งและขนาด
ของวตัถุเป้าหมายท่ีมีต่อประสิทธิภาพของกระบวนการภาพและความแม่นยาํของการภาพ ดว้ยการแสดงแนวโนม้ของค่าความผิดพลาด และ
สดัส่วนการภาพท่ีบ่งบอกถึงความคมชดัของขอบวตัถุ ณ ตาํแหน่งใดๆ บนปริภูมิตรวจจบั  

 
คาํสําคญั: การภาพจากการลดทอนของสญัญาณวทิย ุ โครงข่ายไร้สาย  กระบวนการระบุตาํแหน่งของวตัถุ  

 

Abstract  
Radio Tomographical Imaging (RTI) is the exploitation of the shadowing effect and localization technique to predict the placement 

and figure of a target object. A spatial correlation of radio links is derived by mathematical model of the arithmetical relation between space 
and the trajectory of radio links. Many factors contribute to the detection performance. This work reviews linear models of RTI using the line 
segment weighting algorithm and shows the guideline for the parameter setting. The experimental results report the residual errors and the 
image contrast in the relationship with the placement and size of the target object.   

 
Keywords: Radio Tomographical Imaging, Wireless Communication, Intrusion Detection 
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แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงระดับนาโนแอมป์ ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Nanoamp-level DC Current Power Supply Controlled by Microcontroller 

 
อริสรา ลือวสุิทธิชาติ1 เฉลมิพนัธ์ุ แช่มช้อย2 ธนัท หงษ์เหิรสถิตย์3 ธิติวุฒิ เรือนทอง4 อุไรรัตน์ บุญเรืองยศศิริ5 อชิยา โพธ์ิภู่6  

วราภรณ์ กนัทะรส7 และภมร ศิลาพนัธ์8 
1,2,3,4,5,6,7,8ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร 8silapan_p@ac.su.th 

 
 

บทคดัย่อ  
บทความน้ีนาํเสนอแหล่งจ่ายกระแสตรงระดบันาโนแอมป์ ดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ ตวัเคร่ืองประกอบดว้ยสองส่วน คือ วงจร

แปลงแรงดนัเป็นกระแส โดยใชไ้อซี เบอร์ AD844 และส่วนวงจรภาคควบคุม แหล่งจ่ายถูกออกแบบมาเพื่อใชใ้นการทดลองในการออกแบบ
วงจร อิเล็กทรอนิกส์ท่ีตอ้งใชแ้หล่งจ่ายกระแสค่าคงท่ีและสามารถปรับค่าได ้เพื่อให้การทดลองเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพมากข้ึน โดย
แหล่งจ่าย กระแสท่ีออกแบบสามารถจ่ายกระแสได้ 22 พอร์ต ระดับนาโนแอมป์ 10 พอร์ต ดังน้ี 100nA, 200nA, 300nA, 400nA, 500nA, 
600nA, 700nA, 800nA, 900nA และ1000nA ในระดบัไมโครแอมป์ 10 พอร์ต ดงัน้ี 10μA, 20μA, 30μA, 40μA, 50μA, 100μA, 150μA, 200μA, 
250μA แล ะ 300μA ส่วนอีก 2 พอร์ต สามารถจ่ายกระแสแบบปรับค่าไดใ้นระดบัไมโครแอมป์ ตั้งแต่ 0-220μA จากผลการทดสอบ สามารถ
จ่ายกระแสจากพอร์ตค่าคงท่ีไดแ้ม่นยาํ ส่วนพอร์ตปรับค่าไดมี้ค่าผดิพลาดสูงสุดเพียง 7.2 %   

 
คาํสําคญั: แหล่งจ่ายกระแส ไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจรแปลงแรงดนัเป็นกระแส 

 

Abstract  
This article presents a Nanoamp-level DC current power supply controllable via a microcontroller. It consists of 2-part which are 

V/I converters using AD844 and a control circuit. It is designed for practical use in electronic circuits that require a fixed rate and adjustable 
current source. In order to make the experiment more efficient, the designed current source can supply current 22  ports, 10  nanoamp level 
ports as follows: 100nA, 200nA, 300nA, 400nA, 500nA, 600nA, 700nA, 800nA, 900nA and 1000nA. The current fixed rate microamp 10 
output ports consist of 10μA, 20μA, 30μA, 40μA, 50μA, 100μA, 150μA, 200μA, 250μA, and 300μA.The other two ports can supply 
adjustable current levels microamps from 0-220μA. From the results, the power supply gives the constant port accurately. The adjustable port 
has a maximum error of only 7.2%.  

 
Keywords:  Current supplier, Microcontroller, V/I Converter 
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แนวทางการเช่ือมต่อโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายระหว่างโดเมนทีใ่ช้กระบวนการส่ือสารเฉพาะแบบ 
Outline for Direct Interconnection between Wireless Sensor Network Domain with Native 

Communication 
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บทคดัย่อ  
โครงข่ายเซนเซอร์ไร้สาย (Wireless Sensor Network, WSN) เป็น ส่วนหน่ึงของวิสัยทศัน์อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of 

Things , IoT) จึงมีแนวคิดพื้นฐานในการทาํงานร่วมกนัระหวา่งระบบ โดยอาศยัอินเตอร์เน็ตเป็นหลกั การเช่ือมต่อโดยตรงระหวา่งโดเมนของ 
WSN สามารถช่วยสร้างการเช่ือมต่อในพื้นท่ีเดียวกนัได ้แต่ติดขอ้จาํกดัดา้นความแตกต่างระหวา่งกระบวนการส่ือสารท่ีใชใ้นแต่ละโดเมน อนั
เกิดจากบริบท การใชง้านท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น คณะผูว้ิจยัจึงไดน้าํเสนอแนวคิดในการแลกเปล่ียนขอ้มูลโดยตรงระหวา่งโครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้
สายแบบมลัติฮอป (Multi-hop WSN) โดยคงไวซ่ึ้งอิสระในการเลือกใชก้ระบวนการส่ือสารภายในโดเมน โดยใชก้ารออกแบบกรอบขอ้มูล 
(Data Frame) ให้กระชับและการแบ่งส่วนขอ้มูล (Payload Fragmentation) และทดสอบแนวคิด ดงักล่าวบนแพลตฟอร์มจริง การทดสอบ
เบ้ืองตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ท่ีการส่งขอ้มูล 5 ส่วนท่ี 12 ขั้นการรับ-ส่ง (Hop-Distance) การเช่ือมต่อยงัมีความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ร้อยละ 99.8  

 
คาํสําคญั: โครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย การเช่ือมต่อระหวา่งโครงข่าย 

 

Abstract  
Wireless Sensor Network (WSN) is a part of Internet of Thing (IoT). Hence, the interoperability of different systems is conventionally 

relied on the Internet connection.  Although the direct interconnection between WSN domains can establish a cooperation, the differences of 
communication protocols in use prevent the data transfer in the cluster.  Therefore, we propose the framework to enable the data transfer between 
WSN domains using direct connections at the network boundary. The data is encapsulated in a compact format adapted from CoAP. A sizable data 
can be sent using payload fragmentation. The framework is tested in in real platforms. The initial experiment show that the data delivery rate is still 
at 99.8 percent at the distance 12 hops and 5 fragmented packets. 

 
Keywords: Wireless Sensor Network, Opportunistic Direct Interconnection 
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การออกแบบเคร่ืองวเิคราะห์สถานะ: ยานสํารวจใต้นํา้แบบมีสายควบคุม 

Design of the On Board Diagnostics: ROV 
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บทคดัย่อ  
การออกแบบเคร่ืองวิเคราะห์สถานะของยานสํารวจใตน้ํ้ าแบบมีสายควบคุม เพื่อให้ติดตามการทาํงานและการรายงานความ

ผิดปรกติ ภายในยานสาํรวจใตน้ํ้ าฯ หลงัจากท่ีผนึกและตรวจสอบการร่ัวไหลแลว้ เพื่อทาํการแกไ้ขและปรับปรุงการทาํงานของระบบควบคุม 
รวมถึงระบบ เซนเซอร์ท่ีอยูภ่ายในยานสาํรวจใตน้ํ้ าฯ การออกแบบระบบและพฒันาใช ้MATLAB และ System Composer Toolbox เป็นหลกั
ในช่วงแรกของการออกแบบแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ On Board Diagnostics (OBD) และ On Board Computer (OBC) พฒันาดว้ยการเขียน 
โปรแกรมใช ้Graphics Language ทาํให้สามารถจดัการจาํลองการทาํงานพฒันาโปรแกรมและทดสอบ ก่อนนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปออกแบบระบบ 
ควบคุมอตัโนมติัต่อไป  

 
คาํสําคญั: เคร่ืองวเิคราะห์สถานะ ยานสาํรวจใตน้ํ้ าแบบมีสายควบคุม  

 
 

Abstract  
Design of the on board diagnostics in the remotely operated underwater vehicles to check process and report the error that happens 

inside ROV after seal the equipment and leak check. For the error reports improves and redesign the controller and sensors. We choose design 
and development tools, MATLAB and System Composer Toolbox for develop embedded system’s program. In the first phase, two 
development tools has On Board Diagnostics (OBD) and On Board Computer (OBC) integrate and use graphics language to manage data, 
simulate, develop program and test before develop automatic control in next phase.  

 
Keyboards: Remotely Operated Underwater Vehicles, On Board Diagonostics 
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บทคดัย่อ  
  การเล้ียงสตัวเ์ป็นฝงูมีความจาํเป็นตอ้งเฝ้าระวงัการเกิดโรคติดต่ออยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหส้ามารถแยกกกักนัสตัวท่ี์เป็นโรคและสตัวท่ี์
อยูใ่นกลุ่มเส่ียงสัมผสัโรคออกจากฝงู ก่อนท่ีจะเกิดการแพร่ระบาดในวงกวา้งและสร้างความเสียหายอยา่งมากต่อเกษตรกรผูเ้ล้ียง การติดตาม
ตาํแหน่งและพฤติกรรมของสัตวอ์ยา่งต่อเน่ืองช่วยใหเ้รารับรู้ถึงความผิดปกติท่ีเกิดกบัสัตวไ์ดร้วดเร็ว รวมทั้งสามารถยอ้นรอยขอ้มูลตาํแหน่ง
เพื่อคดักรองสัตวต์วัอ่ืนท่ีอยูใ่นกลุ่มเส่ียงสมัผสัโรคออกมาเฝ้าสังเกตการณ์ งานวจิยัน้ีนาเสนอการพฒันาอุปกรณ์ขนาดเลก็สาหรับติดไวก้บัสตัว์
เพื่อรวบรวมขอ้มูลมาวเิคราะห์ตาํแหน่งจากอุปกรณ์จีพีเอส รวมถึงจาํแนกพฤติกรรมการยนื การเดิน การกิน และการนอน จากขอ้มูลความเร่ง 3 
แกนและความเร็วเชิงมุมอีก 3 แกนท่ีไดจ้ากหน่วยตรวจวดัความเคล่ือนไหวดว้ยเทคนิคไดนามิกส์ไทม์วอร์ปปิง โดยจะมีการเก็บขอ้มูลตาม
ช่วงเวลาท่ีกาํหนดและสั่งให้อุปกรณ์หยุดประมวลผลเพ่ือยืดอายุการใชง้านให้นานท่ีสุด จากการทดลองพบว่าพฤติกรรมท่ีต่างกนัทาให้ค่า
เวกเตอร์อนุกรมเวลามีรูปแบบท่ีต่างกนั ซ่ึงพฤติกรรมท่ีจาํแนกไดค่้อนขา้งแม่นยาคือการยนืและการนอน ในขณะท่ีการเดินและการกินมีความ
แม่นยาํตํ่ากวา่เน่ืองจากมีค่าเวกเตอร์อนุกรมเวลาคลา้ยกนั  
 
คาํสําคญั : การติดตามสตัว,์ การจาํแนกพฤติกรรม, ไอโอที, ลอรา, จีพีเอส, แอคเซเลอโรมิเตอร์, ไจโรสโคป  

 
Abstract  
Livestock requires regular monitoring of infectious diseases so that infected animals and high-risk contacts can be isolated and quarantined to 
stop an epidemic that would cause great damage to the rancher. Constant tracking of animals’ locations and behaviors allow us to quickly 
identify animals with anomalies and other animals that previously came into close contact. This research presents the development of small 
form  factor tracking devices that can be attached to animals to collect data required for their location and behavior analysis. The location data 
are acquired using GPS modules. Four animals’ behaviors, standing, walking, feeding, and sleeping, are classified with 3-axis acceleration 
and 3-axis angular velocity data obtained from inertial measurement units using the dynamic time warping technique. These data are collected 
at every specified interval, so the devices can be put into sleep mode during each interval to prolong their lifetime. Experiments show that 
different behaviors yield different patterns of corresponding vector time series. Standing and sleeping can be classified with good accuracy, 
while classification of walking and sleeping is found to be less accurate due to similar patterns of vector time series.  
 
Keywords : animal tracking, behavior classification, IoT, LoRa, GPS, accelerometer, gyroscope 
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การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์หยอดเมลด็พืชต้นแบบ  

Design and Implementation of Seed Sowing Robot Prototype  
 

สุชาดา สิทธ์ิจงสถาพร1  และณฐัพงศ์ แพน้อย2  
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บทคดัย่อ  
บทความน้ีนาํเสนอการออกแบบและสร้างหุ่นยนตห์ยอดเมล็ดพืชตน้แบบโดยใชร้ะบบบสมองกลฝังตวั จากหลกัการการเคล่ือนท่ี

อตัโนมติัซ่ึงหุ่นยนตจ์ะวิ่งตามเส้นทางท่ีกาํหนดไวใ้นการปลูกพืชแต่ละแปลงของเกษตรกร หุ่นยนตจ์ะเร่ิมขดุและหยอดเมลด็พืช 3-4 เมลด็ต่อ
หลุมพร้อมกนั โดยมีระยะห่างระหว่างหลุม 20-25 ซม.โดยหุ่นยนต์จะทาํการหยอดเมล็ดพืชไปตามเส้นทางท่ีกาํหนด ในการทดลองทาํการ
ทดสอบโดยใชเ้มลด็ขา้วโพด ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทดสอบการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนตใ์นระยะทาง 20 เมตรแบบอตัโนมติั พบวา่หุ่นยนตใ์ชเ้วลา
เฉล่ีย 2.08 นาที และพบวา่มีการคลาดเคล่ือนโดยมีค่าความคาดเคล่ือนเฉล่ีย 9.7 ซม. ต่อแนวร่องปลูกความยาว 20 เมตร คิดเป็นร้อยละ 4.85 

 
คาํสําคญั: การหยอดเมลด็ขา้วโพด หุ่นยนตห์ยอดเมลด็พืช หุ่นยนตท์างการเกษตร ระบบสมองกลฝังตวั 

 

Abstract  
This paper presents the design and implementation of a seed sowing robot prototype using an embedded system. According to the 

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

 
Keywords: Sowing corn seed, Seed sowing robot, Agriculture robot, Embedded system 
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Development of Android Application for Car Ferry Tracking Systems with GPS 
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บทคดัย่อ  
งานวิจยัน้ีนาํเสนอการพฒันาแอปพลิเคชนัแอนดรอยด์สําหรับการติดตามแพขนานยนต์ของ อบจ. สงขลา ซ่ึงแพขนานยนต์จะ

ให้บริการระหว่างฝ่ังอาํเภอเมืองสงขลากบัฝ่ังอาํเภอสิงหนคร โดยแอปพลิเคชนัใน ระบบแอนดรอยด์สามารถแสดงพิกดัของแพขนานยนต์ 
ความหนาแน่นของการจราจรบริเวณท่าแพขนานยนตแ์บบแถบสีบนแผนท่ีกเูก้ิลได ้และในส่วนของอุปกรณ์ติดตามแพขนานยนตป์ระกอบดว้ย 
ESP-32 ทาํงานร่วมกบัโมดูล GPS นอกจากน้ีแอปพลิเคชนัสามารถแสดงภาพวดิิโอได ้จากกลอ้งวงจรปิดแบบ IP จากการทดสอบระบบปรากฎ
วา่แอปพลิเคชนั สามารถแสดงผลไดต้ามความตอ้งการและผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนัท่ีสร้างข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68 ซ่ึงอยู่
ในระดบัดีมาก  

 
คาํสําคญั: แอปพลิเคชนัแดรอยด ์แพขนานยนต ์ESP32 กเูก้ิลแมพ โมดูล GPS กลอ้งวงจรปิดแบบ IP 

 

Abstract  
The research presents the development of an android application for tracking the car ferry of Songkhla Provincial Administration. 

The ferry services between Ampher Muang Songkhla and Singha Nakhon districts currents. The designed application can show the coordinates 
of the car ferry and the traffic density of the car ferry port on both sides in colored stripes on Google Maps. The tracking device consists of an 
ESP- 32 which works together with the GPS module. In addition, the application can also display video from IP camera. From the experiments, 
the results showed that the device worked very well and displayed on the application as needed. In terms of user satisfaction with the designed 
application, it was found that the average was 4.68, which is at very high satisfaction level.  

 
Keywords: Android Application, Car ferry, ESP32, Google Map, GPS Module, IP Camera 
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การพฒันาประตูคดักรองผู้ป่วยอตัโนมัต ิ

Development of Automatic Patient Screening Doors 
 

ปิยะวฒัน์ อฒัจักร1  และพชิญา ศรีสุขา2 
1คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี piyawat.a@ubru.ac.th 

2คณะบริหารศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี misspitchayasr@kkumail.com 
 
 

บทคดัย่อ  
การวิจัยน้ีเป็นการพฒันาประตูคัดกรองผูป่้วยอัตโนมัติ โดยใช้เคร่ืองวดัอุณหภูมิ GP-100 ท่ีใช้ทั่วไปกับ Raspberry pi เพื่อ

ประยกุตใ์ชใ้นการคดักรองผูท่ี้มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.4 องศา มีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ตน้แบบประตูคดักรองผูป่้วย
อตัโนมติั 2) เพื่อพฒันาตน้แบบประตูคดักรองผูป่้วยอตัโนมติั 3) เพื่อทดลองหาประสิทธิภาพของการพฒันาตน้แบบประตูคดักรองผูป่้วย
อตัโนมติัผลการวิจยั พบวา่ การทดลองประสิทธิภาพการเปิด-ปิดประตูของมอเตอร์ จาํนวน 10 คร้ัง สามารถเปิด-ปิดได ้10 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ
100% การทดลองประสิทธิภาพการอ่านค่า RFID จาํนวน 10 คร้ัง สามารถอ่านได ้7 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 70% ผลการประเมินความพึงพอใจใน
การใชง้านระบบของผูดู้แ้ลระบบ จาํนวน 10 คน พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.34, ค่าเบ่ียงเบน มาตรฐาน = 0.64) 

 
คาํสําคญั: คดักรองผูป่้วย สแกนอุณหภูมิ 

 

Abstract  
This research is the development of automatic patient screening doors. The GP-100 thermometer commonly used on Raspberry pi 

was used to screen people with temperatures above 37.4 degrees. has objectives:  1)  To study, analyze, design a prototype of an automatic 
patient screening door 2) To develop a prototype of an automatic patient screening door 3) To test the efficiency of the prototype development 
of an automatic patient screening door.  The results showed that the efficiency of the motor door opening- closing experiment 10 times, can 
open-close 10 times, result 100%. The RFID reading efficiency test of 10 times, can be read 7 times, result 70%. The results of the evaluation 
of the satisfaction of using the system by 10 administrators found that their satisfaction was at a high level (mean = 4.34, standard deviation 
= 0.64). 

 
Keywords: Screening patients, Temperature Scan 
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การพฒันาโมดูลตรวจวดัคุณภาพนํา้ในเวลาจริงแบบเครือข่าย 

Development of a networked real-time water quality monitoring module for Aquaculture  
in large scale 

 
วศิวะ ส่ือสุวรรณ1  พงษ์ดนัย จิตตวสุิทธิกุล2  และบุญธง วสุริย์3 

1สาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม wisawa@webmail.npru.ac.th  
2สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม vazabizatan@webmail.npru.ac.th  

3สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม boontong@webmail.npru.ac.th 
 
 

บทคดัย่อ  
ในปัจจุบนัการบริหารการจดัการคุณภาพนํ้ า เป็นส่วนสาํคญัสาํหรับการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าใหไ้ดคุ้ณภาพและเหมาะสมคุม้ค่าต่อการ

ลงทุน ดงันั้นโครงการการพฒันาโมดูลตรวจวดัคุณภาพนํ้าในเวลาจริงแบบเครือข่ายสาหรับกลุ่มบ่อเล้ียงในฟาร์มเล้ียงสตัวน์ํ้ า จึงมีวตัถุประสงค์
ดว้ยกนัสองประการ ไดแ้ก่ การออกแบบระบบเพื่อวดัคุณภาพนํ้ าแบบเรียลไทมบ์นระบบเครือข่าย และเพื่อวดัประสิทธิภาพความคุม้ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย ์ ซ่ึงผลการดาํเนินงานพบว่า โมดูลท่ีพฒันาข้ึนสามารถตรวจวดัค่าออกซิเจน
ละลายในนํ้า ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าความเคม็ และอุณหภูมิ ไดโ้ดยพบวา่ ในช่วงเวลาวกิฤติ (22.00-07.00 น.) ค่าเฉล่ียของออกซิเจนละลายใน
นํ้ า มีค่าเฉล่ียตํ่ากว่า 5.8 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานตลอดการวดัเท่ากบั 0.168 ค่าเฉล่ียของค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากบั 
5.97 โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานตลอดการวดัเท่ากบั 0.114 ค่าเฉล่ียของค่าความเค็มมีค่าคงท่ีเท่ากบั 0.477 ส่วนในพนัส่วน และค่าเฉล่ียของ
อุณหภูมิค่าเท่ากบั 28.63 องศาเซลเซียสโดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานตลอดการวดัเท่ากบั 0.203 ซ่ึงระบบท่ีพฒันาข้ึนสามารถจดัเกบ็หรือรวบรวม
ขอ้มูลตามเวลาจริง และความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ท่ีได้ปรากฏว่ามีค่า PBP = 0.925, NPV=43,200 บาท/ปี, จุดคุม้ทุนจะตอ้งผลิต 1,702 
กิโลกรัมต่อปี  

 
คาํสําคญั: โมดูลตรวจวดั คุณภาพนํ้า เรียลไทม ์อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิง 

 

Abstract  
In recently years, a quality management of water which used in large scale’ s aquaculture.  This project has two proposes, first 

design a system for monitoring in a real- time network to controls qualities of water.  Second measure an efficiency economic value and 
commercial technologies transfer. The results showed that the developed module can measure dissolved oxygen in water.  The pH, salinity 
and temperature values were found during the critical period (22.00-07.00) the average dissolved oxygen in water. had an average of less than 
5. 8 milligrams per liter The mean standard deviation was 0.168, the mean pH was 5. 97, and the standard deviation was 0.114.  The mean 
salinity was constant at 0.477 parts per thousand.  part and the mean temperature were 28. 63 °C with a standard deviation of 0. 203.  The 
developed system can store or collect data in real time. And the economic value that appears to have a value of PBP = 0.925, NPV = 43,200 
baht / year, break-even point must produce 1,702 kilograms per year.  

 
Keywords: Measuring module, water quality, realtime, internet of thing 
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การพฒันาระบบควบคุมโรงเรือนปิดสวนผกัอจัฉริยะผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 

Development Evaporation Cooling Control System Smart Vegetable Garden Through the  
Internet of Things 

 
อาณตัิ รัตนถริกุล1  ปวนันพสัตร์ ศรีทรงเมือง2  และกติตยิา ปัญญาเยาว์3 

1,2,3สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 1arnutr@gmail.com 
 
 

บทคดัย่อ  
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความตอ้งการของเกษตรกรในการนาํเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชใ้นการปลูกผกั พฒันาและหา

ประสิทธิภาพ และศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อใชง้านระบบควบคุมโรงเรือนปิดสวนผกัอจัฉริยะผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
สรรพส่ิง กระบวนการวิจยัดาํเนินการโดยการพฒันารูปแบบระบบควบคุมโรงเรือนปิดสวนผกัอจัฉริยะ ท่ีผา่นการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและดา้นการเกษตร แลว้นาํรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใช ้จากนั้นไดท้าํการประเมินกบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นเกษตรกร 
หมู่ 2 ตาํบลเขาสมอคอน อาํเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี จาํนวน 30 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบสุ่มอยา่งง่าย เก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ดว้ย
สถิติค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรมีความตอ้งการในการนาํเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปลูกผกั 
ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อประสิทธิภาพระบบควบคุมโรงเรือนปิดสวนผกัอจัฉริยะ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ระบบควบคุมโรงเรือนปิดสวนผกัอจัฉริยะผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง ท่ีพฒันาข้ึน
ช่วยในการอาํนวยความสะดวกในการดูแลพืชผลการเกษตร ประหยดังบประมาณและแรงงานในการดูแล โดยผูใ้ชง้านสามารถควบคุมสั่งการ
ผา่นสมาร์ทโฟนไดจ้ากทุกท่ีทุกเวลา  

 
คาํสําคญั: ระบบควบคุมโรงเรือนปิด สมาร์ทฟาร์ม ไอโอที อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 

 

Abstract  
The purpose of this research was to study the needs of farmers in applying technology in vegetable cultivation.  develop and 

investigate the effectiveness of the system and to study the farmers' satisfaction towards using the smart vegetable garden closed greenhouse 
control system via the Internet of Things network. The research was conducted by developing, implementing, and evaluating the evaporation 
cooling control system smart vegetable garden through the Internet of Things.  The samples ware 30 farmers representatives who stayed at 
Moo. 2, Khao Samor Khon Sub- district, Tha Wung District, Lopburi Province.  They were selected by a Simple Random Sampling method. 
Data were collected and statistically analyzed by using percentage, mean and standard deviation statistics.  The results showed that farmers 
needed to apply technology in vegetable cultivation.  The revealed that the developed system was evaluated by the experts at an acceptable 
level.  After refining the system according to the expert’ s opinion and the Black Box Testing technique was used to evaluate the system, the 
efficiency of the system was considered at a highest level.  The samples also pointed out their opinions toward the developed system at an 
strongly agree level.  It can be concluded that the evaporation cooling control system smart vegetable garden through the Internet of Things 
network developed helps to facilitate in the care of agricultural crops Save budget and labor for maintenance.  which users can control and 
order via smartphones from anywhere at anytime. 

 
Keywords: Evaporative Cooling System, Smart Farm, IoT, Internet of Things 
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การประเมินประสิทธิภาพการฆ่าเช้ือโรคด้วยเคร่ืองผลติก๊าซโอโซนแบบพกพาเชิงพาณชิย์ทีใ่ช้ 

ภายในอาคาร 
Disinfection Efficiency Evaluation of Commercial Portable Ozone Generator for Buildings 

 
กนกวรรณ เรืองศิริ1  สายณัห์ ฉายวาส2  เพชร นันทวิฒันา3 และปรีชา กอเจริญ4 

1,2,3,4คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยจิีตรลดา 1kanokwan.rua@cdti.ac.th 
 
 

บทคดัย่อ  
บทความน้ีนาํเสนอการประเมินประสิทธิภาพการฆ่าเช้ือโรคดว้ยเคร่ืองผลิตก๊าซโอโซนแบบพกพาเชิงพาณิชยท่ี์เป็นผลิตภณัฑ์ท่ี

นิยมนาํมาใชอ้าคารและสถานท่ีเพื่ออบฆ่าเช้ือโรคในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 วตัถุประสงค์ของงานวิจยัมีดงัน้ี 1) เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของการอบฆ่าเช้ือดว้ยเคร่ืองกาํเนิดก๊าซโอโซนแบบพกพาท่ีมีขายเชิงพาณิชยข์นาด 32 กรัม/ชัว่โมง 2) เพื่อประเมินความ
เหมาะสมของเคร่ืองผลิตก๊าซโอโซนแบบพกพาท่ีมีขายเชิงพาณิชยก์บัขนาดห้องท่ี ใช้งาน วิธีการวิจยัเร่ิมตน้จากนาเคร่ืองเคร่ืองผลิตก๊าซ
โอโซนแบบพกพาขนาด 32 กรัม/ชัว่โมง วางตาํแหน่งกลางห้องกาํหนดเวลาทาํงาน 30 นาที ตามคาํแนะนาของผูผ้ลิต และนาํเคร่ืองมือวดั
ปริมาณก๊าซโอโซนแบบพกพาท่ีพัฒนาข้ึน  โดยใช้เซนเซอร์ว ัดก๊าซโอโซน  ZE14 ของบริษัท  Winsen ท่ี มีการประมวลผลจาก
ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถแสดงผลดว้ยจอ LCD และสามารถบนัทึกค่าลงใน Micro SD card ในรูปแบบของไฟล์ .xlsx ของโปรแกรม 
Excel ถดัมากาํหนดจุดวางเคร่ืองมือวดัฯ 5 ตาํแหน่ง จากนั้นนาํค่าท่ีบนัทึกมาวเิคราะห์ความเขม้ขน้ของปริมาณก๊าซโอโซนแต่ละจุด ผลของการ
วิจยั พบว่า 1) ประสิทธิภาพของการอบฆ่าเช้ือโรคดว้ยก๊าซโอโซนแบบพกพาท่ีมีขายเชิงพาณิชยข์นาด 32 กรัม/ชัว่โมงทั้ง 5 ตาํแหน่ง อยูใ่น
เกณฑท่ี์สามารถฆ่าเช้ือโรคได ้(  2.5 ppm เป็นระยะเวลา 5 นาที ) 2) ขนาดของห้อง 36 ลูกบาศก์เมตร มีความเหมาะสมกบัเคร่ืองผลิตก๊าซ
โอโซนแบบพกพาท่ีมีขายเชิงพาณิชยข์นาด 32 กรัม/ชัว่โมง โดยหากนาํไปใชก้บัหอ้งท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนอาจทาํใหป้ริมาณก๊าซไม่เขม้ขน้ถึงระดบั
ท่ีจะสามารถฆ่าเช้ือโรคได ้ดงัเช่นการทดสอบในหอ้งท่ีมีขนาดพื้นท่ีมากข้ึน ดงันั้นงานวิจยัน้ีสรุปไดว้า่การเลือกใชเ้คร่ืองผลิตก๊าซโอโซนแบบ
พกพาเชิงพาณิชยท่ี์ใชภ้ายในอาคารท่ีเหมาะสมกบัขนาดหอ้งเป็นปัจจยัสาํคญัเป็นอยา่งยิ่ง เพื่อใหก้ารใชง้านสาํหรับการฆ่าเช้ือโรคเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีกาํหนด อนัจะทาํใหผู้ใ้ชง้านสามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมัน่ใจ และลดความเส่ียงในการติดเช้ือในอนาคต  

 
คาํสําคญั: การประเมินประสิทธิภาพการฆ่าเช้ือโรค  เคร่ืองกาํเนิดก๊าซโอโซนแบบพกพาเชิงพาณิชย ์

 

Abstract  
This article proposes the efficiency evaluation of the disinfection by commercial portable ozone generator generally used in 

buildings during the COVID-19 pandemic.  The objectives of this research are (1)  to evaluate the efficiency of the 32 gram/ hour portable 
ozone generator available in the market; and (2)  to determine its capacity.  The generator was placed in the middle of a room for 30 minutes 
following the instructions of the manufacturer.  Then, the amount of the ozone was measured by the developed machine using the Winsen 
ZE14 ozone sensor.  The results were processed by a microcontroller, displayed on the LCD, and recorded in the Micro SD card in the . xlsx 
file of Excel Program.  After that, the generator was placed in five different points before analyzing the intensity of the ozone measured in 
each point. The results revealed that (1) the commercial portable ozone generator, after measuring in five points, was efficient to be used for 
the disinfection (2.5 ppm in 5 minutes); and (2) the capacity was appropriate for the 12 m2 room. Using it in larger room reduces its efficiency 
of disinfection. In conclusion, it is crucial to select the generator by considering its capacity and the size of the room for the highest efficiency 
according to the standards. The generator can be used assuredly and efficiently to disinfect and reduce the risk of infection.  

 
Keywords: disinfection efficiency evaluation, commercial portable ozone generator 
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Infectious Waste Collection Monitoring and Alerting System Using a Mobile Application 
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บทคดัย่อ  
ในปัจจุบนัไดมี้การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีปริมาณขยะติดเช้ือเพิ่มข้ึน เพื่อป้องกนัการ

ตกคา้งของขยะติดเช้ือและอานวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแลผูป่้วยโควิดบริหารจดัการขยะไดอ้ยา่งง่ายและรวดเร็ว 
ทางผูว้ิจยัจึงทาการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเพื่อพฒันาระบบตรวจสอบและแจง้เตือนการจดัเก็บขยะติดเช้ือผ่านแอป็พลิเคชนั เพื่อให้สามารถ
วดัปริมาณขยะติดเช้ือและแสดงผลผา่นแอป็พลิเคชนัได ้จากผลการทดสอบพบวา่ การทดสอบความแม่นยาและประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์วดั
ปริมาณขยะติดเช้ือกบัระยะจริงมีค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 การเปรียบเทียบกิจกรรมการปฏิบติังานก่อนและหลงันาระบบตรวจสอบ
และแจง้เตือนการจดัเก็บขยะติดเช้ือผ่านแอ็ปพลิเคชนัมาใชง้านสามารถลดขั้นตอนกิจกรรมการปฏิบติังานได ้2 ขั้นตอน และผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใชง้านของระบบมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 (จากคะแนนเตม็ 5)  

 
คาํสําคญั: ขยะติดเช้ือ การจดัเกบ็ขยะ โหนดเอม็ซีย ูแอป็พลิเคชนั 

 

Abstract  
Currently, the pandemic of COVID- 2019 is rapidly spreading.  Thus, the amount of infectious waste also rapidly increases.  To 

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

 
Keywords: Infectious Waste, Waste Collection, Node MCU, Application 
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The Novel Technique to Control Smart Meters over Blockchain Network 
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บทคดัย่อ  
การควบคุมการทาํงานของมิเตอร์ไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Meter) นบัวา่มีความสาํคญัอยา่งมากในการสร้างเครือข่าย Smart Grid ให้

เป็นเครือข่ายพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพในโลกอนาคต งานวิจยัน้ีจะเป็นการทดสอบการควบคุมการทาํงานของมิเตอร์ไฟฟ้าอจัฉริยะผา่นระบบ
เครือข่ายบล็อกเชน (Blockchain Network) ซ่ึงเป็นการนาํเอาแนวคิดการนาํเอาเทคโนโลยีสัญญาอจัฉริยะ (Smart Contract) มาประยุกต์ใช้ 
ควบคู่กบัการทาํธุรกรรมทางการเงินแบบไม่ผา่นคนกลาง โดยยงัคงมีความปลอดภยัและการป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูลได ้จุดเด่นของงานวจิยั
น้ีคือการสร้างเทคนิคแบบใหม่ในการกาํหนดเง่ือนไขในสัญญาอจัฉริยะ เพื่อควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีลกัษณะเป็นระบบ IoT 
(Internet of Thing)  งานวิจยัน้ีไดท้าํการสร้างการเช่ือมต่อมิเตอร์อจัฉริยะกบัเครือข่ายบล็อกเชน Ethereum โดยผา่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไอ
โอที (Raspberry PI) เพื่อควบคุมการจ่ายไฟไปท่ีหลอดไฟ หลงัจากท่ีมีการตรวจสอบเง่ือนไขการชาํระค่าไฟผา่นเงินดิจิทลัจากผูใ้ชไ้ฟฟ้าไปยงั
ผูผ้ลิตไฟฟ้าโดยตรงได ้ระบบท่ีพฒันาข้ึนน้ีสามารถนาํไปประยกุตก์บังานท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงน้ีไดอี้กมากมาย  

 
คาํสําคญั: เครือข่ายบลอ็กเชน สญัญาอจัฉริยะ ระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง สกลุเงินดิจิทลั 

 

Abstract  
In the near future, controlling the smart meters is crucial to implement the highly efficient smart grid energy network. This research 

is focused on the use of smart meter over the Blockchain network.  The idea here is to develop the smart contract to control the smart meter 
along with doing the financial transaction without intermediary ( ex.  financial institution) .  Blockchain technology and smart contract 
technology have been designed to have the platform to prevent counterfeit and theft of information. The prominent work is to develop the new 
technique to set up the condition in smart contract in order to control the IoT- based electrical devices.   In this work, we implement the 
connection of the smart meter to Blockchain network via the Raspberry Pi to control the power supply to the light bulb.  After examining the 
condition in the smart contract such as the successful payment transaction, the light bulb will be turned on to indicate the allowed power 
supply use. This is the direct payment from the user to the supplier. Our system can also be viewed as the prototype which can be applied to 
other various similar applications.  

 
Keywords: Blockchain network, Smart contract, Internet of Things (IoT), Cryptocurrency 
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การออกแบบอุปกรณ์ไมโครสมาร์ทกริดสําหรับแหล่งจ่ายกาํลงังานไฟฟ้าทางเลือก 

ส่งข้อมูลผ่านอนิเตอร์เน็ตสรรพส่ิงระยะทางไกลด้วยเทคโนโลย ีLoRa 
Design of Micro Smart Grid for Electric Power Sources Selection Via 

Internet of Things Using LoRa Technology 
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บทคดัย่อ  
งานวิจยัน้ีนาํเสนอการออกแบบอุปกรณ์ท่ีทาํการเลือกแหล่งจ่ายกาํลงังานไฟฟ้าแบบไมโครกริดสาํหรับแหล่งจ่ายกาํลงังานไฟฟ้า

แบบทางเลือกโดยจะมุ่งเน้นการเลือกใช้งานแหล่งจ่ายกาํลงังานอยู่ 3 ชนิด คือ แหล่งจ่ายกาํลงังานไฟฟ้าแบบเซลล์พลงังานแสงอาทิตย  ์
แหล่งจ่ายกาํลงังานไฟฟ้าจากลม และแหล่งจ่ายกาํลงังานไฟฟ้าจากกริดการไฟฟ้า เพื่อนาํมาประยกุตใ์ชง้านในการจดัสรรพลงังานไฟฟ้าใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายสําหรับพลงังานไฟฟ้าแบบกริดการไฟฟ้า ทั้งน้ีระบบยงัสามารถแสดงผลสถานะปริมาณไฟฟ้า
แรงดนัไฟฟ้า ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละแหล่งจ่ายกาํลงังานไฟฟ้าโดยส่งขอ้มูลผา่นเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพส่ิงแบบไร้สายดว้ยเทคโนโลยี LoRa 
ยา่นความถ่ี 923.4MHz และแสดงผลผา่น Web Application ใหแ้ก่ผูใ้ชง้านไดท้ราบ สามารถนาํขอ้มูลไปวเิคราะห์ได ้จากผลการทดลองสามารถ
บอกไดว้่าระบบสามารถเลือกแหล่งจ่ายกาํลงังานไฟฟ้าไดต้ามความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและเวลาโดยมีประสิทธิภาพในการทาํงาน 
สามารถจ่ายกาํลงังานสูงสุดได1้,000 วตัต ์ซ่ึงเหมาะกบังานท่ีตอ้งการใชพ้ลงังานทางเลือกท่ีมีกาํลงังานตาํและในการส่งขอ้มูลระยะทางไกล
แสดงใหเ้ห็นวา่อุปกรณ์นั้นสามารถส่งขอ้มูลไดไ้กลสูงสุดท่ีระยะทางเฉล่ีย 1.5 กิโลเมตร โดยสามารถรับสญัญาณไดต้ํ่าสุดท่ี RSSI -105 dBm ท่ี
กาํลงัส่งขนาด 20 มิลลิวตัตเ์ดซิเบลสามารถนาํไปประยกุตใ์ชง้านดา้นระบบมอนิเตอร์พลงังานและการจดัการพลงังานไดใ้นอนาคต 

 
คาํสําคญั: ไมโครสมาร์ทกริด  อินเตอร์เน็ตสรรพส่ิง  เทคโนโลย ีLoR 

 

Abstract  
This research presents the design of source selection device for micro smart grid system.  The alternative power sources focused 

on this research are solar cell, wind turbine and power grid which are used in order to provide maximum efficiency of microgrid power 
management and cost reduction in power grid. The status of power voltage generating from each power sources can be obtained and displayed 
via Internet of Things using wireless LoRa technology at 923.4 MHz frequency band.  These power voltage results are also demonstrated 
through the web application in which can be conveniently used for data analysis. The experimental results show that micro smart grid system 
provided proper generator selection to meet the demand in terms of environment and time, effectively. The system gives maximum power of 
1000 watts which is suitable for low- power use.  Moreover, it can be seen that the average maximum data transmitting range is at 2.45 km 
with a minimum received RSSI signal gain of -105 dBm at a 20 dBm transmitting power. This micro smart grid system can be clearly applied 
for energy monitoring system and management in the future. 

 
Keywords: Micro smart grid, Internet of things, LoRa Technology 
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การพฒันาแบบจําลองระบบตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ภายในบริเวณบ้านโดยใช้อนิเทอร์เน็ต 
ของสรรพส่ิงแสดงผลผ่านเวบ็แอปพลเิคชันด้วยบริการเซิร์ฟเวอร์การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

Developing A Monitoring and Controlling Devices in The House System Model by The Internet of 
Things Display through The Web Application using a Cloud Computing Server 
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บทคดัย่อ  
บทความน้ีกล่าวถึง การพฒันาแบบจาํลองระบบตรวจสอบ และควบคุมอุปกรณ์ภายในบริเวณบา้นโดยใชอิ้นเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง

แสดงผลผา่นเวบ็แอปพลิเคชนัดว้ยบริการเซิร์ฟเวอร์ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆโดยระบบมีคุณสมบติัสามารถ ควบคุมการเปิด-ปิดไฟส่อง
สว่างบริเวณรอบตวับ้านตรวจสอบการเปิด-ปิดประตูร้ัวบ้าน ตรวจสอบสถานะของตู้รับจดหมาย ตรวจสอบการจอดรถในโรงจอดรถ 
ตรวจสอบปริมาณขยะภายในถงัตรวจสอบวดัค่าอุณหภูมิ ตรวจสอบวดัความช้ืน และตรวจสอบวดัค่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็ไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
บริเวณภายนอกตวับา้น ซ่ึงงผลการตรวจสอบและคาํสั่งควบคุมอุปกรณ์จะถูกส่งไปแสดงผลแบบออนไลน์ผ่านเวบ็แอปพลิเคชัน โดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์รับค่าพารามิเตอร์จากเซนเซอร์ ส่งไปยงัฐานขอ้มูลแบบเรียลไทม ์ระบบประมวลผลผา่นเวบ็แอปพลิเคชนั และแสดงผล
ในรูปแบบแผงควบคุม ผ่านเวบ็บราวเซอร์บนอุปกรณ์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบเรียลไทม ์ผลการวิจยัระบบ สามารถทาํงานไดไ้ดอ้ย่าง
ถูกตอ้งครบทุกฟังก์ชนั และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษาแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 
จาํนวน 40 คน พบวา่ความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบอยูใ่นระดบัดีมาก 

 
คาํสําคญั: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ<ง, เซนเซอร์, ฐานขอ้มูลเรียลไทม,์การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

 

Abstract  
This article discusses the development of home monitoring and control systems model using the Internet of Things displayed 

through the web application using a Cloud Computing Server. The system has the ability to control the on-off of the lights around the house, 
check the opening-closing of the house’s gate, verify the status of the mail in the mailbox, check the parking in the garage, check the amount 
of garbage inside the bin, check the temperature, check the moisture measurement, and check the PM 2.5 dust measurement outside the house. 
The inspection results and device control commands will be sent to display online via the web application. It uses a microcontroller to receive 
various parameters from the sensor and send it to the database in real- time.  Then, the system will process through the web application and 
display as the dashboard via the web browser on any device on the Internet in real-time. The results show that the function of the system and 
the satisfaction analysis of the system of staff and students computer technology department Lopburi Technical College, 40 people are high 
levels. 

 
Keywords: Internet of Things, Sensor, Real-time, Cloud Computing 
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เคร่ืองต้นแบบการประเมินความพงึพอใจหลงัการเรียนด้วยเทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง  

สําหรับเด็กปฐมวยั 
IOT Prototype for Post-Test’s Satisfaction of Students’ Kindergarten 

 
สุรเทพ แป้นเกดิ1  และวาสนา ด้วงเหมือน2 

1,2สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและธุรกิจดิจิทลั คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 2wassana.d@mail.rmutk.ac.th 
 
 

บทคดัย่อ  
การพฒันาเคร่ืองตน้แบบการประเมินความพึงพอใจหลงัการเรียนดว้ยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง สําหรับเด็กปฐมวยั 

จดัทาํข้ึนเพื่อวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างเคร่ืองตน้แบบการประเมินความพึงพอใจหลงัการเรียน และเพื่อสร้างวิธีการเก็บผลการประเมินความพึง
พอใจหลงัการเรียน สาหรับเด็กปฐมวยั ผูจ้ดัทาํจึงไดจ้ดัทาเคร่ืองตน้แบบการประเมินความพึงพอใจหลงัการเรียน ดว้ยการนาํเอาอุปกรณ์อาร์
เอฟไอดี (Radio Frequency Identification :RFID) และปุ่มกดเช่ือมต่อเขา้กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ (NodeMCU) เพื่อใหไ้มโครคอนโทรลเลอร์
ทาํหนา้ท่ีส่งขอ้มูลเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลบนเคร่ืองแม่ข่าย และแสดงบนเวบ็ไซตเ์พื่อดูสรุปรายงานการประเมินความพงึพอใจหลงัการเรียนจาก
การทดลองพบว่าเคร่ืองตน้แบบการประเมินความพึงพอใจหลงัการเรียน ดว้ยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง สาํหรับเด็กปฐมวยั พบว่า
สามารถทาํงานไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ 

 
คาํสําคญั: อาร์เอฟไอดี ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไอโอที การประเมินความพึงพอใจ 

 

Abstract  
IOT Prototype for Post- Test’ s Satisfaction of Students’  Kindergarten aimed to develop the prototype of post- test satisfaction 

assessment, and to store these satisfaction of kindergarten students. This prototype was built from radio frequency identification (RFID) and 
push button switch connected to microcontrollers ( NodeMCU) , which could send data to the server's database system and illustrate the 
summary report on the website.  The result revealed that IOT Prototype for Post- Test Satisfaction of Students' Kindergarten was effectively 
developed.  

 
Keywords: RFID, NodeMCU, IOT, Satisfaction assessment 

 
 

 



                     การประชุมวิชาการ งานวจิยั และพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 14 วนัท่ี 17-19 กมุภาพนัธ์ 2565                        
                                      14th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand 

ECTI-CARD 2022  25 Abstract Book 
 

Paper ID 90 

 
การศึกษากระบวนการผลติก๊าซชีวภาพจากพืชพลงังานร่วมกบัมูลสัตว์และของเสีย 

จากโรงงานอุตสาหกรรม  
Study of biogas production from energy crops combined with animal manure and industrial waste 

 
วภิาลกัษณ์ ทพิมา1 และรัชพล สันติวรากร2 

1สาขาวชิาวศิวกรรมนวตักรรม คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น wipalak.t@gmail.com 
2สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 
 

บทคดัย่อ  
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ วิเคราะห์กระบวนการทาํงานและ

ประเมินประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพเทคโนโลยจีากประเยอรมนี โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นระยะเวลา 8 เดือน พบวา่ วตัถุดิบท่ี
ใชใ้นการผลิต ไดแ้ก่ หญา้เนเปียร์ กากมนัสาํปะหลงั มูลไก่ และมูลววั มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมสาํหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยหญา้เนเปียร์ มี
ค่า TS เท่ากบั 17 –26% VS เท่ากบั 85 –88% กากมนัสาํปะหลงั มีค่า TS เท่ากบั 12 –20% VS เท่ากบั 96 –98% มูลไก่ มีค่า TS เท่ากบั 60 –85% 
VS เท่ากบั 80 –84% และมูลววั มีค่า TS เท่ากบั 20 –38% VS เท่ากบั 70 –82% ระบบผลิตก๊าซชีวภาพดาํเนินการผลิตท่ีอุณหภูมิ 43 –52 ºC อตัรา
การผลิตก๊าซชีวภาพ เท่ากบั 0.49 m3/kg·VS โดยมีองคป์ระกอบก๊าซมีเทน 52 –55%  

 
คาํสําคญั: ก๊าซชีวภาพ ก๊าซมีเทน หญา้เนเปียร์ 

 

Abstract  
The objective of this study was to study the properties of raw materials used in the biogas production process. Analysis the process 

and evaluate the efficiency of the biogas production system from Germany technology.  Collecting data for 8 months, raw materials used in 
the production are napier grass, cassava pulp, chicken manure and cattle dung, raw material suitable for biogas production.  Napier grass has 
a TS 17 - 26% VS 85 - 88%, cassava pulp has TS 12 - 20% VS 96 - 98%, Chicken manure TS 60 - 85% VS 80 - 84% and cattle dung TS 20 
– 38% VS 70 – 82%. The biogas production system operates at temperatures 43 – 52 ºC. The biogas production rate is 0.49 m3/kg·VS with a 
methane gas composition of 52 – 55%  

 
Keywords: Biogas, Methane, Napier grass 
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ระบบควบคุมอัตโนมัติในชีวิตประจําวัน 
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การพฒันาระบบการตรวจวดัคุณภาพนํา้ตามแหล่งธรรมชาติโดยใช้แอปพลเิคชันโทรศัพท์มือถือ 

Development of Natural Water Quality Measuring System using Mobile Application 
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บทคดัย่อ  
บทความน้ีนําเสนอระบบการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าตามแหล่งธรรมชาติผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศพัท์มือถือ เพื่อเตือนภยัให้

ประชาชนทราบถึงระดบัความสูงของนํ้า ระดบัมลพิษทางนํ้าท่ีอนัตรายต่อมนุษย ์การสร้างระบบการตรวจวดัคุณภาพนํ้าประกอบไปดว้ยการวดั
ความเป็นกรดด่าง การวดัระดบัความเค็ม และการวดัระดบัความลึกของนํ้ า โดยสามารถเช่ือมต่อกบัวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ จากนั้นส่ง
ขอ้มูลไปบนัทึกท่ีระบบฐานขอ้มูลและแสดงผลผ่านแอพพลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือท่ีออกแบบโดยใชโ้ปรแกรม Thunkable ผลการทดสอบ
ระบบการตรวจวดัคุณภาพนํ้ า สามารถวดัระดบัความกรดด่าง (ค่า pH) ไดใ้นช่วงระหวา่ง 3 –12 สามารถวดัระดบัความเคม็ไดใ้นช่วง 100 -1000 
ppm และสามารถวดัระดบันํ้าไดใ้นระยะความลึกไม่เกิน 300 ซม. โดยค่าท่ีวดัไดมี้ค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน ±3%  

 
คาํสําคญั: ระบบการตรวจวดั คุณภาพนํ้าตามแหล่งธรรมชาติ แอปพลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือ แอปพลิเคชนั Thunkable 

 

Abstract  
This paper presents the development of a measuring system of water quality from natural sources via a mobile application.  The 

system is used for warning the population about the height of the water, the level of water pollution that is dangerous to humans.  The 
development of a water quality measuring system consists of measuring acidity and alkalinity, salinity measurement, and water level 
measurement.  The measuring sensors can be connected to a microcontroller, then the detecting data is sent to the database and displayed via 
a mobile application designed using the Thunkable program. The research results shown that the water quality measurement system is able to 
measure the pH level in the range of 3-12, can measure the salinity level in the range of 100 - 1000 ppm, and can measure the water level at a 
distance of not more than 3 meters. The overall error of each measuring value does not exceed ±5%.  

 
Keywords: Measurement System, Natural Water Quality, Mobile Applications, Thunkable Applications  
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บทคดัย่อ  
บทความน้ีนาํเสนอการพฒันาและออกแบบระบบควบคุมและแสดงผลการใชง้านพลงังานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อ

ใหบ้ริการพลงังานไฟฟ้าในสถานท่ีชุมชนหรือสาธารณะโดยชุดควบคุมการใชง้านพลงังานไฟฟ้าจะใชบ้อร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU 
รุ่น Esp8266 ท่ีสามารถควบคุมการจ่ายพลงังานไฟฟ้าและคาํนวณค่าใชจ่้ายของการใชพ้ลงังาน โดยอาศยัโมดูลการตรวจวดัค่าพลงังานไฟฟ้า 
และระบบจะส่งขอ้มูลไปจดัเกบ็และรายงานผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในคลาวดเ์ซิร์ฟเวอร์ ผลการทดสอบพบวา่ ชุดควบคุมสามารถตรวจวดั
ระดบัแรงดนั กระแส กาํลงัไฟฟ้า และพลงังานไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้งเม่ือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือวดัมาตรฐานท่ีมีค่าคลาดเคล่ือนไม่เกิน ± 2.5% 
ระบบสามารถจดัการและแสดงผลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าโดยใชเ้ครือข่ายอินเตอร์เน็ตบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ผ่านแอพพลิเคชัน่ Blynk ท่ีแสดง
ขอ้มูลและค่าใชจ่้ายการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
คาํสําคญั: การใชพ้ลงังานไฟฟ้า ระบบควบคุม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต แอพพลิเคชัน่ Blynk 

 

Abstract  
This article presents the development and design of a control and display system for electrical energy usage through the internet 

network.  The objective is to use for providing electric energy in public places or communities.  The electric energy controller based on the 
Esp8266 NodeMCU microcontroller board can control the electrical energy supply and calculate the cost of power consumption. The electric 
energy data is controlled and measured by using the power sensing module and will send to store and report on the internet cloud based server 
system.  The testing results showed that the control system can accurately measure voltage, current, electrical power, and energy levels 
compared to standard measuring instruments with an error of not more than ± 2. 5% .  The system can manage and display the electricity 
consumption using the internet network through the cloud server and the Blynk application that shows effectively the data of electrical energy 
usage and the electricity cost. 

 
 Keywords: Electrical Energy Usage, Control System, Internet Networks, Blynk Applications 
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บทคดัย่อ  
การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม สาํหรับกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดนางฟ้าดว้ยเทคโนโลยเีกษตรสมยัใหม่ เป็นส่ิงท่ีช่วยใหเ้กษตรกรเกิด

ความสะดวกสบายในการประกอบอาชีพมากข้ึน งานวิจยัน้ีเป็นการพฒันาระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มแบบสองระบบสาํหรับโรงเพาะเห็ด
นางฟ้าดว้ยเทคโนโลยสีมาร์ทฟาร์ม ท่ีเกษตรกรสามารถควบคุมการทาํงานของระบบไดใ้นระยะไกล โดยท่ีอุปกรณ์ควบคุมการทาํงานของโรง
เพาะเห็ดนางฟ้าสามารถตอบสนองต่อการทาํงานไดอ้ย่างคงท่ีผ่านการรับและส่งสัญญาณWi-Fi ท่ีสั่งการทาํงานจากผูใ้ชง้านทั้งแบบควบคุม
อตัโนมติัดว้ยเซ็นเซอร์ภายในโรงเพาะเห็ดนางฟ้า และแบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงดว้ยแอปพลิเคชนั eWelink จากโทรศพัท์
สมาร์ทโฟนได ้

 
คาํสําคญั: เทคโนโลยสีมาร์ทฟาร์ม อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง แอปพลิเคชนั eWelink 

 

Abstract  
Promoting agricultural career for farmers’  groups to cultivate mushrooms using modern agricultural technology.  It is something 

that helps farmers feel more comfortable in their occupation. This research aim to develop an environmental control system via dual function 
for mushroom smart farm technology so that farmers can control the operation of the system remotely.  The control device of the mushroom 
smart farm can respond stably by receiving and transmitting Wi-Fi signals that are commanded by users. Both are automatically controlled by 
sensors within the oyster mushroom smart farm and can be controlled via the Internet of Things with the eWelink application from a smart 
phone. 

 
Keywords: Smart Farm Technology, Internet of Things, eWelink Application 
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บทคดัย่อ  
กลุ่มเกษตรกรผูพ้าะปลูกผกัสลดัอินทรียม์กัจะพบกบัปัญหาดา้นสภาพภูมิอากาศท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาในระหว่างวนั 

และปัญหาของแรงงานคนท่ีขาดแคลน งานวิจยัน้ีเป็นการพฒันาระบบสมาร์ทฟาร์มสาํหรับโรงเรือนผกัสลดัอินทรีย ์โดยผลการทดสอบระบบ
ควบคุมสมาร์ทฟาร์มทั้ง 2 การทดสอบ พบวา่ เกษตรกรสามารถควบคุมการทาํงานผา่นอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงไดด้ว้นตนเองผา่นแอปพลิเค
ชนั eWelink จากโทรศพัทสมาร์ทโฟนได ้และเกษตรกรสามารถรับรู้ถึงการทาํงานของระบบไดอ้ยา่งเรียลไทม ์สรุปไดว้า่ ระบบสมาร์ทฟาร์มท่ี
พฒันาข้ึนสามารถนาํไปใชค้วบคุมการทาํงานของอุปกรณ์ดูแลผกัสลดัอินทรีย ์และช่วยในการแกปั้ญหาดา้นการดูแลผกัสลดัไดต้รงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

 
คาํสําคญั: สมาร์ทฟาร์ม อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง แอปพลิเคชนั eWelink 

 

Abstract  
Farmers growing organic salad vegetables face challenges from changing weather during the day and labor shortages during the 

week. This research is to develop a smart farm for an organic salad vegetable greenhouse. The results of the second test revealed that farmers 
were able to control their Internet of Things work by themselves through the eWelink application on their smartphones.  And farmers can be 
aware of the operation of the system in real time.  In conclusion, the developed smart farm system can be used to control the operation of 
organic salad care equipment. and help in solving the problems of taking care of salads according to the needs of users. 

 
Keywords: Smart Farm, Internet of Things, eWelink application 
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บทคดัย่อ  
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุเพื่อศึกษาและพฒันาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจดัการแหล่งปลูกผกัไร้สารพิษในโครงการอาหารปลอดภยัใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามยัท่ี 3 นครสวรรค์ โดยผูว้ิจยัได้พฒันาเว็บแบบ Responsive โดยโปรแกรม Adobe Dreamweaver, 
AtomText Editor และใช้การเขียนด้วยภาษา HTML, PHP และ CSS จากนั้นสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Quantum 
GIS,GeoServer แลว้นาํระบบไปทดลองใช ้และทาํการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชง้าน ประกอบดว้ยเจา้หน้าท่ีศูนยอ์นามยัท่ี 3 เจา้ของแหล่ง
ผลิตผกัไร้สารพิษ และบุคคลท่ีสนใจระบบจาํนวน 50 คน พบว่าผูใ้ชง้านระบบมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบในระดบัมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.86 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.35 ซ่ึงแสดงว่าระบบน้ี สามารถช่วยในการจดัการเชิงพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ถูกตอ้ง รวดเร็วและง่ายต่อการใชง้าน 

 
คาํสําคญั: อาหารปลอดภยั ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพื้นโลก 

 

Abstract  
The objectives of this research were to study and develop a Geographic Information System for the management of growing 

vegetables without toxic substances for food safety in the Health Promoting Hospital Health Center 3 in Nakhon Sawan. The researcher has 
developed in the form of responsive web applications with Adobe Dreamweaver, Atom Text Editor, and applications written in HTML, PHP, 
and CSS, then created GIS applications using Quantum GIS, GeoServer and then brought them to trial. and assesses the satisfaction of users. 
With a staff of less than 3 health centers owned by non-toxic vegetable production. And interested parties of 50 people found that those who 
use the system are satisfied with the performance of the system at the highest level. The average standard deviation was 4.86 and 0.35, which 
shows that this system can help manage spatial efficiency and is accurate, fast, and easy to use. 

 
Keywords: Food Health, Geographic Information System, Global Positioning System 
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บทคดัย่อ  
บทความน้ีนาํเสนอการสร้างวงจรปรับแต่งสัญญาณ (Demodulator Circuit) ของหมอ้แปลงผลต่างความเหน่ียวนาแบบเชิงเส้น 

(LVDT) วงจรใช้หลักการแบบอัตราส่วนบนพื้นฐานของชิพ  FPAA (Filed Programmable Analog Array) เพียงตัวเดียว  ภายในวงจร
ประกอบดว้ย วงจรรวมสัญญาณ วงจรหาร และวงจรกรองความถ่ีตํ่าผ่าน ฟังก์ชนับล๊อคของวงจรสามารถเลือกจาก Configurable Analogue 
Modules (CAMs) ของ FPAA ผ่านโปรแกรม AnadigmDesigner®2 สัญญาณไฟตรงท่ีเอาตพ์ุตมีการเปล่ียนแปลงตั้งแต่ -2.43 ถึง +2.2 ท่ีความถ่ี
ทดสอบ 2.5 kHz ตามการเคล่ือนท่ีของแกน -3 มม. ถึง +2.8 มม. ผลการจาลองการทาํงานสญัญาณไฟตรงมีความไม่เป็นเชิงเส้น   = 0.27%  

 
คาํสําคญั: FPAA  LVDT  วงจรปรับแต่งสญัญาณ 

 

Abstract  
This paper presents demodulator circuit for LVDT based on the field programmable analog array is implemented.  The proposed 

circuit uses ratio matrix method and employs single CMOS Field Programmable Analog Array ( FPAA)  device.  It consists of summing 
amplifier, divider circuit, and lowpass filter.  The functional elements of the demodulator circuit are realized by employment of the available 
Configurable Analogue Modules (CAMs) of the FPAA AN231E04 from AnadigmDesigner®2. Thus, direct current voltage between -2.43 and 
+2.3 at 2.5 kHz proportional to displacement -3 mm until +2.8 mm are outputted. Results show that displacement sensor nonlinear error is   
= 0.27 %  

 
Keywords: FPAA, LVDT, Demodulator Circuit 
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Paper ID 27 

 
วงจรตรวจหาโครงข่ายประสาทเทยีมแบบคอนโวลูชันสําหรับระบบการบันทกึแบบสองมิติทีถู่กเข้ารหัส 

Convolutional Neural Network Detector for a Coded Two-Dimensional Magnetic Recording  
 

ชัยวฒัน์ บวัจง1  และชานนท์ วริสาร2 
1,2สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 2chanon.wa@kmitl.ac.th 

 
 

บทคดัย่อ  
สาเหตุท่ีสมรรถนะระบบการบนัทึกขอ้มูลเชิงแม่เหลก็สูญเสียไปเม่ือเพิ่มความหนาแน่นเชิงพื้นท่ีใหม้ากกวา่ 1 เทระบิตต่อตารางน้ิว 

คือ การแทรกสอดระหว่างสัญลกัษณ์และการแทรกสอดระหว่างแทร็ก แมว้่าระบบการบนัทึกแบบสองมิติจะใช้เคร่ืองมือการประมวลผล
สญัญาณท่ีมีประสิทธิภาพสูง สมรรถนะของระบบยงัไม่เพียงพอต่อการนาํไปใชง้าน ดงันั้นการศึกษาน้ีนาํเสนอวงจรตรวจหาโครงข่ายประสาท
เทียมแบบคอนโวลูชนัท่ีสามารถนาํไปใชง้านร่วมกบัการถอดรหสัเทอร์โบสาํหรับระบบการบนัทึกแบบสองมิติท่ีถูกเขา้รหสั ผลการทดสอบจะ
จาํลองผ่านแบบจาํลองส่ือบนัทึกจากแผนภาพโวโรนอยท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัส่ือบนัทึกจริง โดยผลลพัธ์แสดงให้เห็นวา่ระบบท่ีนาํเสนอให้
สมรรถนะท่ีดีกว่าระบบท่ีใช้วงจรตรวจหาแบบทัว่ไปอย่างวงจรตรวจหาอลักอริทึมวีเทอร์บิ นอกเหนือจากนั้นเม่ือดาํเนินการวนรอบการ
ถอดรหสัเทอร์โบ ระบบท่ีนาํเสนอสามารถให้สมรรถนะท่ีดีกวา่รอบการวนซํ้ าก่อนหนา้ ต่างจากระบบทัว่ไปท่ีไม่สามารถเพิ่มสมรรถนะให้ดี
ยิง่ข้ึนไดอี้กแลว้  

 
คาํสําคญั: ระบบการบนัทึกแบบสองมิติ การแทรกสอดระหวา่งแทร็ก โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั 

 

Abstract  
The deterioration in the magnetic recording system’s performance when we expand the magnetic recording density beyond 1 terabit 

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

 
Keywords: two-dimensional magnetic recording, intertrack interference, convolutional neural network 
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Paper ID 28 

 
ระบบแจ้งเตือนการโจมตีในรูปแบบคฟัเวร์ิทแชนแนลด้วยไอซีเอม็พ ี

Notification System of Covert Channel Attack Over ICMP 
 

ณฐัวตัร คมเฉียบ1 และปิยวทิย์ เอีย่มพร้ิง2 
1สาขาวศิวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี  natthawat.k@ubru.ac.th 

2สาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี  piyawit.i@ubru.ac.th 
 
 

บทคดัย่อ  
การโจมตีในรูปแบบคฟัเวิร์ทแชนแนล เป็นรูปแบบการโจมตีโดยอาศยัการส่งผา่นขอ้มูลผา่นช่องทางท่ีไม่ไดอ้อกแบบใหส่้งขอ้มูล

ซ่ึงสามารถแฝงไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมลัแวร์ ไปยงัเคร่ืองเป้าหมาย การแจง้เตือนการโจมตีในรูปแบบคฟัเวิร์ทแชนแนลดว้ยไอซีเอม็พี พฒันา
ดว้ยการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาลูอา เพื่อใชเ้ป็นปลัก๊อินบนโปรแกรมไวร์ชาร์กสาํหรับตรวจสอบการโจมตีจากการใชค้าํสัง่ปิง ของไอซีเอม็พี
ท่ีจะแอบแฝงขอ้มูลเขา้ในส่วนของเพยโ์หลดของไอพีเวอร์ชัน่ 4 โดยจะตรวจสอบจากขนาดของไอซีเอม็พี ถา้มีขนาดท่ีมากกวา่ 100 ไบต ์จะถือ
วา่มีการโจมตีในรูปแบบคฟัเวิร์ทแชนแนล จากการทดลองโจมตีมายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีติดตั้งปลัก๊อินจาํนวน 10 คร้ัง พบวา่สามารถ
ตรวจพบไดว้า่มีการโจมตีมายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 
คาํสําคญั: คฟัเวร์ิทแชนแนล ไอซีเอม็พี  เพยโ์หลด 

 

Abstract  
The covert channel attack is the attack that exploits data transferring through a communication channel, where is not designed for 

data transfer. It can hiddenly attach viruses or malware into the target nodes. The proposed notification system for covert channel attacks over 
ICMP was developed, using the programming language Lua, to be a plug-in on Wireshark. The plug-in monitors the Ping command of ICMP 
to covertly insert information into the payload of IPv4.  If being used or not.  The inspection examines the size of ICMP.  If the size is more 
than 100 bites, it decides to be a covert channel attack.  From the experiment, attacking onto the server with the plug- in, it was found that no 
attack happened on the server. 

 
Keywords: Covert Channel, ICMP, Payload 
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Paper ID 57 

 
ตัวถอดคาํรหัสโครงข่ายประสาทเทยีมเพอร์เซ็ปตรอนหลายช้ัน 

สําหรับระบบการบันทกึข้อมูลแบบบิตแพต็เทร์ินทีใ่ช้การอ่านข้อมูลสองแทร็กด้วยหัวอ่านเดียว 
A Multilayer Perceptron Decoder for Single Reader/Two-Track Reading (SRTR) 

in Bit-Pattern Media Recording Systems 
 

ณฏัฐกนัย์ เรืองเนตร1 และชานนท์ วริสาร2 
1,2สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 163609010@kmitl.ac.th 2chanon.wa@kmitl.ac.th 

 
 

บทคดัย่อ  
เทคโนโลยีการบนัทึกแบบบิตแพต็เทิร์นมีเดียนั้นเป็นหน่ึงในเทคโนโลยีทางเลือกท่ีช่วยเพ่ิมความหนาแน่นเชิงพื้นท่ีของอุปกรณ์

จดัเก็บขอ้มูลฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟไดสู้งถึง 4 เทระบิตต่อตารางน้ิว อยา่งไรก็ตามในการเพิ่มความหนาแน่นเชิงพื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูลนั้นจาํเป็นตอ้งลด
ระยะความห่างของส่ือบนัทึกให้แคบลงส่งผลให้เกิดการแทรกสอด 2 มิติข้ึน เช่น การแทรกสอดระหว่างแทร็กและระหว่างสัญลกัษณ์ซ่ึง
กระทบต่อสมรรถนะของระบบแยล่งเป็นอยา่งมาก ดงันั้นการศึกษาน้ีไดน้าํเสนอการใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมชนิดเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้นใน
การช่วยถอดรหสัขอ้มูลบนระบบการบนัทึกขอ้มูลแบบเขา้รหสัมอดูเลชนัท่ีอตัรารหสั 3/5 ท่ีใชห้วัอ่านเด่ียวอ่านขอ้มูลสองแทร็กในระบบการ
บนัทึกแม่เหลก็แบบบิตแพต็เทิร์นมีเดีย จากผลการทดสอบพบวา่ระบบท่ีนาํเสนอนั้นมีสมรรถนะท่ีดีกวา่ระบบท่ีไม่มีการเขา้รหสัและระบบการ
บนัทึกแบบดั้งเดิมเป็นอยา่งมาก  

 
คาํสําคญั: การบนัทึกขอ้มูลแบบบิตแพต็เทิร์นมีเดีย  หวัอ่านเด่ียว/อ่านสองแทร็ก  โครงข่ายประสาทเทียมชนิดเพอร์เซ็บตรอนแบบหลายชั้น 

 

Abstract  
  Bit-patterned recording technology is one of the alternative technologies that can supports an areal density (AD) of up to 4 Terabits 
per square inch. However, to increase AD is to reduce the space between bit Island resulting in more interference effect that consists of inter-
track interference and inter-symbol interference. These interferences severely affect to the performance of the system. Therefore, this study 
proposes the use of a multilayer perceptron neural network for decoding the data sequence based on coded system with the rate-3/5 modulation 
code in a single-reader/two-track reading bit pattern magnetic recording system. The results show that the proposed system performs 
significantly better than an uncoded and coded conventional systems.  
 
Keywords: Bit-patterned magnetic recording, Single reader two track reading, Multilayer perceptron. 
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Paper ID 58 

 
การประมาณระดับการอ่านนอกแทร็กในระบบบันทกึแม่เหลก็แบบบิตแพทเทร์ินหัวอ่านเดียว/อ่านสอง

แทร็กจากฮิสโตแกรมของสัญญาณอ่านกลบัด้วยโครงข่ายประสาทเทยีมแบบคอนโวลูชัน 
CNN-based TMR Estimation Using Histogram of Readback Signal on SRTR BPMR Systems 

 
กติติพล ก้านขุนทด1 และชานนท์ วริสาร2 

1,2วทิยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
162609003@kmitl.ac.th  2chanon.wa@kmitl.ac.th 

 
 

บทคดัย่อ  
บทความน้ีนาํเสนอการประยกุต์ใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนัเพื่อใชเ้ป็นตวัประมาณระดบัการอ่านนอกแทร็กของ

ระบบบนัทึกแม่เหลก็แบบบิตแพทเทิร์นท่ีมีการอ่านขอ้มูลดว้ยหวัอ่านเด่ียวอ่านขอ้มูลสองแทร็กท่ีซ่ึงเกาะขอ้มูลถูกจดัวางแบบเยื้อง เรามุ่งเนน้
ไปท่ีการไดม้าซ่ึงแบบจาํลองของโครงข่ายประสาทเทียมและเทคนิคการลดขนาดของขอ้มูลอินพุตผา่นแผนภาพฮิสโตแกรมของสัญญาณอ่าน
กลบั ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการจาํลองระบบแสดงให้เห็นว่าตวัประมาณระดบัการอ่านนอกแทร็กท่ีมีพื้นฐานมาจากโครงข่ายแบบคอนโวลูชัน
สามารถประมาณระดบัการอ่านนอกแทร็กไดถู้กตอ้งในทุกๆ ระดบัของการอ่านนอกแทร็ก โดยให้เปอร์เซ็นต์ความแม่นยาํในการทาํนาย
มากกวา่ 90% ท่ีระดบัสญัญาณรบกวนส่ือบนัทึกเท่ากบั 0% และ 5% นอกจากนั้นแลว้ยงัมีความทนทานต่อสญัญาณรบกวนอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย  

 
คาํสําคญั: ระบบบนัทึกแม่เหลก็แบบบิตแพทเทิร์น  หวัอ่านเด่ียว/อ่านสองแทร็ก  การอ่านนอกแทร็ก  โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั 

 

Abstract  
This article presents an application of a convolutional neural network (CNN) for track misregistration (TMR) estimation on single-

reader/two-track reading (SRTR) bit-patterned magnetic recording (BPMR) systems. We focus on how to obtain a TMR estimator model for 
this system and the inputs size reduction technique which is the use of a readback signal histogram for reducing the complexity of the CNN 
model. Simulation results show that the proposed CNN-based TMR estimator can correctly estimate the TMR for all levels and also provides 
prediction accuracy above 90% under the media noise 0% and 5% for all TMR levels. Moreover, it also shows that our proposed CNN-based 
TMR estimator has robustness against electronic noise.  
 
Keywords: Bit-patterned magnetic recording, Track misregistration, Convolutional neural network. 
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Paper ID 48 

 
การสร้างสัญญาณ LTE ด้วย Software-Defined Radio (SDR) 
LTE signal generation with Software-Defined Radio (SDR) 

 
กอรปกติต์ กอบธัญกจิ1  ดาฤทธ์ิ กึง่วงศ์2  ทฆิมัพร ทองชุม3  และสิรภพ ตู้ประกาย4 

1,2,3,4สาขาวศิวกรรมโทรคมนาคม คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
4sirapop.to@kmitl.ac.th 

 
 

บทคดัย่อ  
บทความน้ีนาํเสนอการสร้างสญัญาณโทรศพัทไ์ร้สาย 4G ดว้ย Software-Defined Radio หรือ SDR โดยใชซ้อฟตแ์วร์ srsLTE จาํลอง

องคป์ระกอบโครงสร้างของเครือข่ายสัญญาณโทรศพัทไ์ร้สาย 4G ไดแ้ก่ สถานีฐาน (eNodeB), ผูใ้ชง้าน (UE) และคอร์เน็ตเวิร์ค (EPC) เพื่อ
สร้างการส่ือสารระหว่างสถานีฐานกบัผูใ้ชง้าน และวิเคราะห์สัญญาณอพัลิงค์ และดาวน์ลิงค์ LTE แบบ Frequency Division Duplex (FDD) 
ตามมาตรฐาน 3GPP Release 10  

 
คาํสําคญั: SDR LTE FDD 

 

Abstract  
This paper presents about 4G wireless telephony communication with Software-Defined Radio or SDR. By using srsLTE software 

to simulates base station (eNodeB) and user equipment (UE). To analyzes LTE downlink and uplink signal with Frequency Division Duplex 
(FDD) based on 3GPP Release 10.  

 
Keywords: SDR, LTE, FDD 
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Paper ID 56 

 
การอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าของกระบวนการอบยางยาแนวฝากระป๋องในอุตสาหกรรมผลติกระป๋อง 

Electrical Energy Conservation of Can Lining Compound Curled Process 
 

เพญ็พสุิทธ์ิ ทองหยวก1  และธมนวรรณ เฉ้ียนเงนิ2 
1,2ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการและการจดัการ คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศลิปากร 

1thongyoug_p@silpakorn.edu 
 
 

บทคดัย่อ  
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในกระบวนการอบ Lining Compound และลดตน้ทุนการผลิตใน

กระบวนการผลิตฝา Shell ขนาด 300 โดยใชท้ฤษฎีการถ่ายเทความร้อนมาใชใ้นการปรับปรุงตาํแหน่งฮีตเตอร์และโบลเวอร์ นอกจากน้ีไดใ้ช้
ทฤษฎีการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของทาโรยามาเน่ ในการสุ่มฝา Shell เพื่อคาํนวณเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนยาง เน่ืองการปรับปรุงน้ีความช้ืนของ
ยางตอ้งนอ้ยกวา่5% ตามท่ีมาตรฐานกาํหนด และใช ้Control Chart ในการควบคุมคุณภาพความช้ืนของยาง จากการศึกษาพบวา่ เม่ือปรับปรุง
ตาํแหน่งฮีตเตอร์และโบลเวอร์ไวท้างดา้นบนของตูอ้บทางยาง สามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดเ้ฉล่ีย 32.7 kWh หรือลดลง 37.36% จากเดิม 
และเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนยาง 1.87% ซ่ึงอยูใ่นมาตรฐานท่ีกาํหนด การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบวา่ การดาํเนินการปรับปรุงน้ีมีระยะเวลาคืน
ทุน 2 เดือน 

 
คาํสําคญั: การลดตน้ทุนการผลิต การอนุรักษพ์ลงังาน การปรับปรุงกระบวนการผลิต 

 

Abstract  
This study investigated electrical energy conservation solution in lining compound dried process for decreasing production costs 

of the process.  Heat transfer theory was applied to improving the position of heater and blower.  In addition, Taro Yamane’ s sample size 
determination theory applied for sampling lid shells. Calculating percentage of rubber moisture to controlled that it was less than 5% according 
to the standard. Control Chart used for controlling the rubber moisture standard value.  From this work, researchers improved the position of 
heater and blower on the top of incubator, the electrical energy decreased to 32. 7 kWh and the energy cost was 114 bath/ day or it can be 
decreased for 37.36%. Moreover, calculated percentage of rubber moisture was 1.87% which it followed the standard. An economic analysis 
on payback period that after improving the position of heater and blower was 2 months.  

 
Keywords: Energy conservation, Cost reduction, Process improvement 
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Paper ID 5 

 
การควบคุมแรงบิดของมอเตอร์เหน่ียวนํา 3 เฟสด้วยวธีิควบคุมความเร็วสลปิ 

Torque Control for 3 phase Induction Motor by slip speed method 
 

รัชต มัง่มชัีย 
ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้ากาํลงั คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

 
 
บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีนาํเสนอการควบคุมแรงบิดของมอเตอร์เหน่ียวนาํ 3 เฟส แรงบิดมอเตอร์สามารถ ควบคุมไดโ้ดยการ
ควบคุมความเร็วสลิปของอินดกัชัน่มอเตอร์ ใชพี้แอลซีรับคาํสั่งแรงบิดและคาํนวณหาความถ่ีเพ่ือ ส่งให้กบัอินเวอร์เตอร์ 
โดยการรับความเร็วรอบของมอเตอร์จากอุปกรณ์วดัความเร็วรอบ ป้อนกลบัไปยงัพีแอลซีเพ่ือ คาํนวณหาค่าความเร็วสลิป
ท่ีเหมาะสมสําหรับควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ให้คงท่ี จากผลการทดสอบ สามารถ ควบคุมแรงบิดให้คงท่ีได ้ค่าความ
ผดิพลาดเฉล่ีย 24.78 เปอร์เซ็นต ์ ดว้ยหลกัการน้ีสามารถนาํมาใชค้วบคุมแรงบิด ของมอเตอร์ใหค้งท่ีตามตอ้งการได ้
 
คาํสําคญั: การควบคุมแรงบิด มอเตอร์เหน่ียวนาํ ความเร็วสลิป 
 
Abstract 

This research presents a torque control for 3  phases induction motor by slip speed method of induction motor. 
Motor torque can be controlled by induction motor slip speed control. Using PLC to receive torque commands and 
calculate the frequency to deliver to the inverter. By receiving the motor speed from the tachometer device. Feed back to 
the PLC to calculate the optimal slip speed for constant motor torque control. From the test results. It can be controlled 
the torque to be constant on average error value of 24.78 percent. With this principle, it can be used to stabilize the motor 
torque as needed. 

 
Keywords: Torque control, Induction motor, Slip speed 
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Paper ID 10 

 
การเปลีย่นทรงผมเสมือนจริง: การกาํหนดตําแหน่งใบหน้าและผมด้วยแผนทีค่วามหมายสําหรับ SDEdit 

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

สรยุทธ มยีิม้, ภาฬพทัร์ เต็กตระกูล, ภคัพงษ์ อรรคบุตร, วรีพล จิรจริต 
ภาควชิาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

sorayut.mild@mail.kmutt.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

การสร้างภาพดว้ยการเรียนรู้ของเคร่ืองสามารถเปล่ียนสีผมหรือทรงผมของบุคคลในภาพได ้บทความน้ีนาเสนอ
วิธีการสร้างและตดัต่อภาพบุคคลกบัทรงผมท่ีตอ้งการโดยใชแ้ผนท่ีความหมาย จากนั้นจึงทาํการกาํหนดตาํแหน่งใบหนา้
และผม สุดทา้ยภาพจะถูกเติมเต็มโดยใชว้ิธี Fast Marching Method และ Stochastic Differential Editing (SDEdit) ผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นวา่วิธีท่ีนาํเสนอสามารถควบคุมไดท้ั้งรูปร่างของทรงผมและสีผมโดยใชรู้ปภาพบุคคลท่ีอยากเปล่ียน
ทรงผมและรูปภาพบุคคลท่ีมีทรงผมท่ีตอ้งการเพียงรูปเดียว นอกจากน้ียงัสามารถเปล่ียนทรงผมไดใ้นกรณีท่ีทรงผมเดิม
ของรูปภาพบุคคลถูกบดบงัดว้ยทรงผมเก่า 
 
คาํสําคญั: การเปล่ียนทรงผมเสมือนจริง, แผนท่ีความหมาย, SDEdit 
 
 
Abstract 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



                     การประชุมวิชาการ งานวจิยั และพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 14 วนัท่ี 17-19 กมุภาพนัธ์ 2565                        
                                      14th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand 

ECTI-CARD 2022  42 Abstract Book 
 

Paper ID 19 
 

การพฒันาโปรแกรมเติมค่าสูญหายข้อมูลฝนรายวนัด้วยวธีิถ่วงนํา้หนักระยะทางผกผนั 
Software Development of Missing Daily Rainfall Data using Inverse Distance Weighting 

 
จันทนา ปัญญาวราภรณ์1 ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน2 

1 ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา jantanap@eng.buu.ac.th 
2 ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา srisunee.wu@eng.buu.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

การประมาณค่าสูญหายของฝนรายวนัใชส้าํหรับเติมชุดขอ้มูลฝนใหมี้ความสมบูรณ์ก่อนนาํไปวิเคราะห์หรือประเมินปริมาณนํ้ าใน
อนาคต งานวิจยัน้ีจึงมุ่งเน้นท่ีการพฒันาโปรแกรมเติมค่าสูญหายขอ้มูลฝนรายวนัโดยใช้วิธีถ่วงนํ้ าหนักระยะทางผกผนั (Inverse Distance 
Weighting: IDW) ท่ีสามารถปรับสถานีฐานและค่ายกกาํลงัได ้จากผลการทดสอบขอ้มูลฝนรายวนัของสถานีเป้าหมายท่ีตอ้งการเติมค่าสูญหาย
พบว่า ระยะเวลาในการประมวลผลต่อรอบอยู่ท่ีประมาณ 9 - 20 วินาทีข้ึนอยู่กบัปริมาณฝนรายวนัและเปอร์เซ็นต์การสูญหาย นอกจากน้ี 
โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนมีส่วนต่อประสานผูใ้ชท้าํใหง่้ายต่อการใชง้านและประมวลผลท่ีรวดเร็วข้ึน 
 

คาํสําคญั: การพฒันาโปรแกรม วธีิถ่วงนํ้าหนกัระยะทางผกผนั ส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชง้าน 
 
 

Abstract 
The gap filling daily rainfall data is an important step to obtain a complete data set before further study that related to water 

resources. Therefore, this paper presented a software development to fill the missing daily rainfall data using Inverse Distance Weighting 
(IDW) method that can adjust the number of base station and power. The testing result showed that the processing time per round was 9-20 
seconds based on daily rainfall data and percent of missing rainfall. Moreover, the program has a user interface (UI) that makes it easy to use 
and fast processing. 
 
Keywords: Software Development, IDW, User Interface 
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Abstract 
Considering the spread of COVID-19 with increasing numbers, viruses continue to evolve species to reproduce. Hygiene for 

humans is necessary to maintain human health to keep the body clean and be free. 
For this reason, this research article. Therefore, designing and inventing an automatic liquid alcohol dispenser using an ultrasonic 

sensor and servo motor. This device would assist in preventing germs from spreading from the hands of people in that community. Users use 
their palms through an ultrasonic sensor then send a signal to the Arduino brain board to act and instruct the servo motor to suck the liquid 
alcohol from the container. The device would then dispense liquid alcohol to the user's palm. Test results show that the unit is 100% efficient, 
providing up to 500 fluid alcohol dispersed services. 
 
Keywords: Alcohol Hand Sanitizer, Hand Hygiene, Ultrasonic Sensor, Servo Motor 
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Paper ID 45 
 

การสร้างวงจรอนิเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสร่วมกบัวงจรแปลงผนักาลงัแบบพุช-พูล  
โดยใช้พลงังานเซลล์แสงอาทติย์ 

Implementation of a Single-Phase Inverter with a Push-Pull Converter using Sola Energy 
 

เทพพนม โสภาเพิม่ 
ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้ากาลงั คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร theppanom@mutacth.com 

 
บทคดัย่อ 

บทความน้ีนาํเสนอการสร้างวงจรอินเวอร์เตอร์ชนิดหน่ึงเฟสท่ีใชพ้ลงังานจากเซลล์แสงอาทิตย ์โดยจะอาศยัวงจรแปลงผนักาํลงั
แบบพุชพูลเพื่อทาํใหข้นาดแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลลแ์สงอาทิตยมี์ค่าเพิ่มข้ึนเป็น 400 โวลต ์และนามาต่อเขา้วงจรอินเวอร์เตอร์ท่ีมี
การใชเ้ทคนิคการสวิตช์แรงดนัแบบยนิูโพล่าร์ โดยอาศยัการเขียนโปรแกรมผา่นบอร์ไมโครคอนโทรเลอร์ จากผลการทดลองพบวา่ วงจรท่ีได้
นาํเสนอในบทความสามารถจ่ายโหลดท่ีมีค่ากาํลงัไฟฟ้าไม่ต่ากวา่ 100 W เม่ือความเขม้แสงมีค่าอยูใ่นช่วง 200 1000 W/m2 
 

คาํสําคญั: วงจรอินเวอร์เตอร์, วงจรแปลงผนักาํลงัแบบพชุ พลู, การสวติชแ์รงดนัแบบยนิูโพล่าร์ 
 

Abstract 
This paper presents the construction of a single-phase stand-alone inverter circuit that is powered by solar cells. It relies on a push-

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

 
Keywords: Inverter, Push-Pull Converter, unipolar SPWM switching technique. 
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยเีพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับวชิาสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ด้วยระบบบนชิป 
Technology-assisted Learning for Computer Architecture Course with System-on-chip 

 
เศรษฐกาล โปร่งนุช1 อภิรักษ์ ธิตินฤมติ1 อภิมุข เพช็รภาน2 นิรชา กาญจนะคงคา2 อพณิญา มุ่งอ้อมกลาง3 

1สาขาวชิาวศิวกรรมหุ่นยนต ์คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา sethakarn.pr@ssru.ac.th 
2สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

3สาขาวชิาอุตสาหกรรมศิลป์และวทิยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
 

บทคดัย่อ 
  บทความน้ี นาํเสนอการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ดว้ยระบบบนชิป มี
วตัถุประสงค์หลกั คือ นาํระบบบนชิปมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นส่ือทางด้านเทคโนโลยีสํา หรับส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ และเพื่อการประเมินผลการเรียนรู้จากการประยุกต์ใชเ้ทคนิคดงักล่าว ผลลพัธ์จากการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ส่งผลใหน้กัศึกษามีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึนถึงร้อยละ 74.50 และสามารถทาํความเขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายข้ึนพร้อมทั้งไดส้มัผสักบัเทคโนโลยจีริง 
 
คาํสําคญั:  เทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วชิาสถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์ ระบบบนชิป 
 

Abstract 
  This research presents the technology-assisted learning for computer architecture course with system-on-chip. The aims of a 
research are implementation of technology-assisted learning for computer architecture course with system-on-chip and evaluation of student 
learning in the computer architecture course evaluation. Results from using the technology-assisted learning implementation show that an 
average of student scores increases to 74.50% and can help to understand this course through the real-technology. 
 
Keywords: Technology-assisted Learning, Computer Architecture Course, System-on-chip 
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Paper ID 13 
 

การเปรียบเทยีบการสร้างลกัษณะเด่นจากสัญญาณคล่ืนไฟฟ้ากล้ามเน้ือเพ่ือการจําแนกวตัถุทีมี่ 
ขนาดแตกต่างกนั 

Comparison of EMG Feature Generations for Classification of Different Size Objects 
 

นันทริกา เทยีมชู1 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์1 
ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ pornchai.p@psu.ac.th 

 

บทคดัย่อ 
  งานวิจยัน้ีนาํเสนอการเปรียบเทียบเทคนิคการทาํใหเ้ป็นบรรทดัฐานเดียวกนัในระดบัสัญญาณคล่ืนไฟฟ้ากลา้มเน้ือและคุณลกัษณะ
เด่น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบจดจาํสัญญาณคล่ืนไฟฟ้ากลา้มเน้ือในการจาํแนกท่าจบัวตัถุทรงปริซึมส่ีเหล่ียมซ่ึงมีขนาดต่างกนั  
3 ขนาด ตัวช้ีวดัคุณภาพของคุณลักษณะเด่นช่ือ Separability index (SI) Mean semi- principal axis (MSA) ถูกนํามาใช้เบ่ือบ่งช้ีวิธการท่ี
เหมาะสมท่ีสุด นอกจากน้ีการลดจํานวนมิติข้อมูลด้วย Spectral regression extreme earning machine (SRELM) ยงัถูกนํามาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจาํแนกท่าจบัวตัถุใหมี้ความถูกตอ้งสูงข้ึน ผลการทดลองช้ีใหเ้ห็นวา่วธีิการทาํใหเ้ป็นบรรทดัฐานเดียวกนัทั้งในระดบัสญัญาณ
คล่ืนไฟฟ้ากลา้มเน้ือและคุณลกัษณะเด่นเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อการใชง้านระบบรู้จาํสัญญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือโดยสามารถให้ค่าความ
ผดิพลาดตํ่าท่ีสุดท่ีร้อยละ 0.03 โดยตวัจาํแนกประเภท inear discriminant analysis (LDA) 
 
คาํสําคญั: สญัญาณคล่ืนไฟฟ้ากลา้เน้ือ ระบบจดจาํรูปแบบ การจาํแนกท่าจบั เทคนิคการทาํใหเ้ป็นบรรทดัฐาน 
 

Abstract 
  This This study presents a comparison of normalization techniques of electromyogram (EMG) signal and EMG features, which 
are applied on the EMG pattern recognition system for hand grasp classification. The separability index (SI) and mean semi-principal axis 
(MSA) were employed to measure the quality of the proposed EMG feature sets, which are extracted from different normalization techniques. 
Moreover, the spectral regression extreme learning machine (SRELM) projection was used for dimensionality reduction (DR) and 
classification accuracy improvement. Our results show that the normalization of both EMG signal and features is able to provide the minimum 
classification error rate of 0.03% by using a linear discriminant analysis (LDA) classifier. 
 
Keywords:  Electromyogram, EMG Signal, Pattern Recognition, Hand Grasp Classification, Normalization Techniques 
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อุปกรณ์เพิม่ประสิทธิภาพการนอนหลบัต้นทุนตํ่า 
Low-cost Continuous Positive Airway Pressure Machine 

 
จิรเมธ พวัเพิ่มพลูศิริ จิรัฏฐ ์ฉิมนอ้ย จีรภทัร์ โชติแสงทอง พิพฒัน์ พรหมมี และ ณรงคศ์กัด์ิ มโนสิทธิชยั* 

ภาควชิาวศิวกรรมโทรคมนาคม คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 โทรศพัท ์02-329-8324  

E-mail: narongsak.ma@kmitl.ac.th 
 

 

บทคดัย่อ  
  บทความน้ีนาํเสนอ การออกแบบอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพขณะนอนหลบัตน้ทุนตํ่า สาํหรับผูท่ี้มีภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการ
อุดกั้นของของทางเดินหายใจส่วนบน อุปกรณ์น้ีมีฟังกช์นัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และติดตามการนอนหลบั แรงดนัอากาศของอุปกรณ์จะข้ึนอยู่
กบัสัญญาณผิดปกติจากเซ็นเซอร์ออกซิเจน และ อตัราการเตน้ของหวัใจ อากาศจะไหลเขา้สู่หนา้กากช่วยหายใจขณะนอนหลบั และ ควบคุม
โดยไมโครคอน-โทรลเลอร์ อุปกรณ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นส่วนประมวลผลซ่ึงประกอบดว้ยหน้ากากช่วยหายใจและหน่วย
แสดงผล ความดนัอากาศคาํนวณจากขอ้มูลออกซิเจนในเลือดและอตัราการเตน้ของหวัใจ นอกจากน้ี อุปกรณ์ดงักล่าวยงัสามารถเพ่ิมออกซิเจน
ไดม้ากข้ึนดว้ยถงัออกซิเจนขนาดเลก็ ออกซิเจนจะถูกผสมเขา้กบัอากาศในกรณีท่ีตรวจพบออกซิเจนในเลือดตํ่า ขอ้มูลการออกซิเจนในเลือด
และอตัราการเตน้ของหวัใจขณะนอนหลบัของผูใ้ชง้านจะผูบ้นัทึกไวบ้นแอปพลิเคชนัมือถือ เพื่อใชป้ระโยชน์ในการวนิิจฉยัเพิ่มเติมต่อไป  
 
คาํสําคญั: อตัราการเตน้ของหวัใจ ปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือด ไมโครคอนโทรลเลอร์  
 
 

Abstract  
  This research presents a low-cost continuous positive airway pressure (CPAP) device for a person who has obstructive sleep apnea 
syndrome. This device provides the sleepiness assistant function to enhance and sleep monitoring. The device produces high-pressure air 
depending on the abnormal signals from oxygen and heart rate sensors. The air flows to the respirator mask while sleeping and is manipulated 
by a microcontroller. The device is divided into two parts: The first part is a processing part which consists of a respirator mask and the display 
unit. The air pressure is calculated based on the blood oxygen and heart rate data. In addition, the device can provide more oxygen by a small 
oxygen canister. The oxygen has mixed in the air in case low blood oxygen was detected. The data is recorded during the sleeping of a person 
for further diagnostic by using mobile application.  
 
Keywords: Heart rate, Blood oxygen, Microcontroller 
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การพฒันาอุปกรณ์สําหรับคาํนวณ และบันทกึดัชนีมวลกายแบบอตัโนมัต ิ
Development of Automated Body Mass Index Calculation and recording Device 
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บทคดัย่อ 
  โครงการวิจยัน้ีเป็นพฒันาการวดัและบนัทึกค่าดชันีมวลกายแบบอตัโนมติั โดยใชค้วามสูง และนํ้ าหนกัมาคาํนวณค่าดชันีมวลกาย
แบ่งบอกถึงสุขภาพ และใชเ้ป็นฐานขอ้มูลดา้นสุขภาพของนกัศึกษาหรือบุคลากรท่ีเขา้ใชบ้ริการหอ้งออกกาํลงักายของสถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ โครงการวิจยัท่ีออกแบบโดยใชเ้ซนเซอร์อลัตร้าโซนิคพร๊อกซิมิต้ีและโหลด
เซลลใ์นการตรวจจบัความสูง และนํ้ าหนกัตามลาํดบั  ใชไ้มโครคอลโทลเลอร์ในการประมวลผลค่าดชันีมวลกาย แลว้แสดงผลผ่านหน้าจอ 
พร้อมทั้งพฒันาโปรแกรมเพ่ือบนัทึกขอ้มูลส่วนตวัและค่าดชันีมวลกายของผูใ้ชง้าน  
  จากการทดลองใชง้านจริงกบัตวัอยา่ง 40 คน ระบบท่ีออกแบบสามารถตรวจจบัค่านํ้ าหนกัได ้10-150 กิโลกรัม มีค่าความผิดพลาด
หรือคลาดเคล่ือนเพียง 0.42  % และสามารถวดัค่าความสูงได ้50-200 เซนติเมตร มีค่าความคลาดเคล่ือนในการตรวจจบัอยูท่ี่ 0.76% สามารถ
คาํนวณค่าดชันีมวลกายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ในขณะท่ีระบบบนัทึกขอ้มูลสามารถบนัทึกลงฐานขอ้มูล phpMyAdmin ไดอ้ยา่งงถูกตอ้ง 
 
คาํสําคญั : ดชันีมวลกาย ความสูง นํ้าหนกั ระบบบนัทึกของมูล 
 

Abstract 
  This paper presents the Development of Automated Body Mass Index (BMI) Calculation and recording Device. The purpose of 
this study is to calculate the weight and height measurement and display its BMI measurement automatically upon entering the system jamb. 
The device saves the BMI measurement for the database system of the student or personnel who used the exercise room of King Mongkut’s 
Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus. The proponents designed a circuit that combined the functions of the 
ultrasonic proximity sensor and weight sensor in one system and developed software embedded in two microcontrollers that control and 
manipulate the whole system of the design project. Based on a practical experiment with �� samples, the automatic system could be used 
for weight scaling in 10 -150 kilogram which was percentage difference as 0.42%. The standardized height scaling (50-200 cm) has been 
0.76% percentage error and BMI was calculated accurately. While the data logging system can be saved on the phpMyAdmin database were 
correctly.  
 
Keywords: Body Mass Index, Hight, Weight, Data logging system 
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 บทคดัย่อ  
  ผูป่้วยฉุกเฉินหมายถึงบุคคลท่ีไดรั้บบาดเจบ็หรือมีอาการป่วยกะทนัหนั ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อชีวิตหรืออวยัวะสาํคญั จาํเป็นตอ้งไดรั้บ
การรักษาอยา่งทนัท่วงทีเพื่อป้องกนัการเสียชีวิต ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินท่ีใชใ้นปัจจุบนั เช่น โทรศพัทส์ายด่วน 1669 สามารถรับแจง้
เหตุแลว้ส่งรถพยาบาลไปรับผูป่้วยมาท่ีห้องฉุกเฉิน อยา่งไรก็ดี ผูป่้วยส่วนใหญ่เดินทางไปห้องฉุกเฉินดว้ยรถยนต์ส่วนตวั และไม่ใช่ผูป่้วยท่ี
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาอยา่งเร่งด่วน ดงันั้นจึงเกิดปัญหาความแออดัท่ีหอ้งฉุกเฉิน ซ่ึงส่งผลใหผู้ป่้วยฉุกเฉินอาจไม่ไดรั้บการรักษาทนัเวลา 
เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว งานวจิยัน้ีเสนอระบบ EMSPlus ท่ีสนบัสนุนบริการการแพทยฉุ์กเฉิน และเป็นเวบ็แอปพลิเคชนัรับแจง้ขอ้มูลของผูป่้วยท่ี
กาํลงัเดินทางไปหอ้งฉุกเฉินดว้ยตนเอง โดยผูแ้จง้เหตุสามารถคดักรองอาการวิกฤติเบ้ืองตน้ และระบุระยะเวลาในการเดินทางไปถึงหอ้งฉุกเฉิน 
เป็นผลให้เจา้หน้าท่ีห้องฉุกเฉินสามารถจดัการทรัพยากรและเตรียมการล่วงหน้าเพื่อช่วยเหลือผูป่้วยฉุกเฉินท่ีกาํลงัเดินทางมาถึง และสามารถ
ติดต่อผูแ้จง้เหตุเพื่อใหค้าแนะนาํเบ้ืองตน้ได ้ระบบ EMSPlus น้ีถูกประเมินประสิทธิภาพในดา้นความพึงพอใจของผูใ้ชท้ั้งประเภท ผูแ้จง้เหตุ และ
เจา้หนา้ท่ีห้องฉุกเฉิน โดยใชโ้มเดลการวดัความสาํเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ Delone และ McLean ผลการประเมินของกลุ่มผูแ้จง้
เหตุมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.95 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.90) และกลุ่มเจา้หนา้ท่ีหอ้งฉุกเฉินมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก เช่นกนั (ค่าเฉล่ีย = 3.51 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.80) ดงันั้นผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจมาก และระบบมีประโยชน์ใชง้านไดจ้ริง  
 

คาํสําคญั: การคดักรอง ผูป่้วยวกิฤต เวบ็แอปพลิเคชนั หอ้งฉุกเฉินแออดั  
 
Abstract  
  An emergency patient is defined as a person who is injured or has a life-threatening illness and thus requires emergency care. The 
current emergency medical service (EMS) system such as the 1669 hotline dispatches an ambulance to the caller's location to transport an 
emergency patient to an emergency room (ER) for medical treatment. However, the majority of patients requiring a service at an emergency 
room travel by private vehicle and are not emergency patients. As a result, ER overcrowding has been a serious problem, and an emergency 
patient may not receive a timely treatment. To address these problems, this paper describes a novel web application, called EMSPlus, that 
supports the EMS system by allowing patients travelling to emergency rooms to notify in advance their condition, self-triage category and 
expected arrival time. The notification enables ER staff to prepare for incoming emergency patients. The system was evaluated using the 
DeLone and McLean model to validate its information system success model. In particular, user satisfaction questionnaires were designed and 
completed by both categories of users: patients and ER staff. The evaluation results showed that the user satisfaction of the system was at the 
very good level for both categories. Specifically, the average satisfaction and standard deviation of the former were 3.95 and 0.90, respectively. 
Similarly, the average satisfaction and standard deviation of the latter were 3.51 and 0.80, respectively. Hence, the users were satisfied with 
the system, and the system was useful and practical.  
 
Keywords: Triage, Critical Patients, Web Application, Emergency Room Overcrowding 
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สาขาวชิาวศิวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
*piyapongdk@gmail.com 

 
บทคดัย่อ  
  บทความน้ีเป็นงานวิจยัเพื่อพฒันาแอพพลิเคชนัแจง้เตือนการรับประทานยาสาหรับผูป่้วยดว้ยเทคโนโลยเีวบ็ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อ
ช่วยผูสู้งอายใุนการรับประทานยาใหถู้กตอ้ง แอพพลิเคชนัถูกพฒันาดว้ยเทคโนโลยเีวบ็ เพื่อใหผู้ใ้ชง้านสะดวกในการใชง้านโดยไม่ตอ้งทาํการ
ติดตั้งลงสมาร์ทโฟน ผลการใชง้านพบว่าแอพพลิเคชนัสามารถช่วยแจง้เตือนการรับประทานยาได ้และมีขอ้เสนอแนะในเร่ืองการแสดงผล
หนา้จอ ซ่ึงผูว้จิยัจะนาํไปเป็นขอ้มูลในการพฒันาต่อไป  
 
คาํสําคญั: ยา การแจง้เตือน เทคโนโลยเีวบ็  
 
Abstract  
  This paper is about the development of notification application for taking medicine with web technology. The aim is to help the 
elders in taking medicine properly. The application is developed with web technology for the user’s convenience. The user needs no installation 
application in the smartphone. The result shows that the application can notify in taking medicine and there are comments about display for 
next step development.  
 
Keywords: Medicine, Notification, Web technology 
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บทคดัย่อ  
บทความน้ีไดน้าํเสนอระบบตรวจขอ้สอบปรนยั ซ่ึงทาํงานบนเวบ็แอปพลิเคชนั จุดประสงคจ์ดัทาํใชต้รวจขอ้สอบปรนยั เพื่อลดเวลา

ทาํงาน และอาํนวยความสะดวกใหน้กัการศึกษานาํไปใชง้าน ระบบมีวธีิการทาํงานบนเวบ็แอปพลิเคชนั ใชห้ลกัการประมวลผลภาพ ร่วมกบั 
โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนัสาํหรับผูใ้ชง้านจาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลไฟล ์ ภาพเฉลยขอ้สอบ พร้อมกระดาษคาํตอบ และอปัโหลดเขา้
ระบบ ส่ิงท่ีไดรั้บคือผลการตรวจคาํตอบซ่ึงประกอบดว้ย ไฟลรู์ปภาพคะแนน และไฟลเ์อกสารรูปแบบ *.CSV ความสามารถของ ระบบสามารถ 
ตรวจขอ้สอบจากกระดาษคาํตอบ 3 รูปแบบ และความเท่ียงตรงการตรวจ เคร่ืองหมายกากบาทเฉล่ียร้อยละ 95.38 และระบบมีความเร็วเฉล่ียใน
การตรวจ 17.43 วนิาทีต่อกระดาษคาํตอบหน่ึงแผน่  
 
คาํสําคญั: ขอ้สอบปรนยั โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชนั เวบ็แอปพลิเคชนั 
 

Abstract  
This article presents a multiple-choice examination system. The system works on the web application. It is intended to be used in 

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

Keywords:  Multiple choice exam, Convolution neural network, Web application 
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Paper ID 23 

 

การจัดการเรียนการสอนและความพงึพอใจทีมี่ต่อการจัดส่งวสัดุและอุปกรณ์ทีจั่ดให้  
นักศึกษาเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   

Educating management and satisfaction of delivering and providing equipment for educational 
propose, under the circumstances of COVID-19 pandemic 

 
เตือนใจ อาชีวะพนิช1  ประดบั แย้มแสง2  และภาคภูม ิคนัธววิรณ์3 

1,2,3มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 1tuanjai.theta@gmail.com 2pradab.y@rmutsb.ac.th 3poom@rmutsb.ac.th 
 

บทคดัย่อ  
บทความน้ีนําเสนอการจัดการเรียนการสอนและความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดส่งวสัดุและอุปกรณ์ท่ีจัดให้นักศึกษาเรียนใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในรายวิชาหวัขอ้เลือกทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 
(Selected Topics in Telecommunication Engineering) รหสัวชิา 504-44-19 จาํนวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวชิา 19 คน เทอม 1 ปีการศึกษา 
2564 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมท่ีมีต่อการจดัส่งวสัดุและอุปกรณ์ท่ีจดัให้นักศึกษาเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด ในระดบัคะแนน 4.60 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานกลุ่มตวัอยา่งอยูท่ี่ 0.524 
 
 คาํสําคญั: วสัดุ  อุปกรณ์  ไวรัสโคโรนา 2019  lockdown 
 
 

Abstract  
This article presents educational management and satisfaction of delivering and providing equipment for educational propose, 

under the circumstances of the COVID-19 pandemic in the Selected Topics in Telecommunication Engineering course code 504-44-19 of 
Electronics and Telecommunications Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Rajamangala University of Technology 
Suvarnabhumi. The sample consisted of 19 students enrolled in the course of the first semester of the year 2021. The result of the overall 
satisfaction assessment of delivering and providing materials and equipment for the  students during the pandemic of COVID-19 has the 
highest criterion score with 4.60. The sample standard deviation is 0.524.  
 
Keywords: materials, equipment, Corona 2019, lockdown 
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Paper ID 33 

 
ระบบตรวจสอบการเข้าช้ันเรียนด้วยรหัสควิอาร์ 

Attendance Checking System by using QR Code 
 

วนัชัย สีหะวงษ์1  ภูริทตั ปัญญาวนั2  สุภัทรา เกดิเมฆ3  วทิยา ศรีกุล4  และสน่ัน จันทร์พรม5 
1,2,3,4,5สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 3supattra@rmuti.ac.th 

 

บทคดัย่อ  
ระบบตรวจสอบการเขา้ชั้นเรียนดว้ยรหัสคิวอาร์ ถูกพฒันาข้ึนเพื่อลดระยะเวลาการบนัทึกเวลาเขา้ชั้นเรียนของผูส้อนในแต่ละ

รายวชิา โดย ระบบจะทาํการเปล่ียนรหสัคิวอาร์ทุกๆ 10 วนิาที เพื่อแกปั้ญหากรณีท่ีผูเ้รียนส่งรูปรหสัคิวอาร์ใหเ้พื่อน รองรับกลุ่มผูใ้ช ้3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มผูดู้แล ระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลระดบัการศึกษา คณะ สาขา และปี การศึกษา กลุ่มผูส้อน สามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบขอ้มูลกลุ่มเรียน 
ขอ้มูล รายวิชา สามารถนาํเขา้ขอ้มูลผูเ้รียนแต่ละกลุ่มเรียนดว้ยรูปแบบไฟล ์.xlx หรือ .xlxs  สามารถจดัการการบนัทึกช่ือเขา้ชั้นเรียน สามารถ
แกไ้ข สถานะการเขา้เรียน และแนบหลกัฐานการลา สามารถดูสถิติการเขา้ชั้นเรียนของผูเ้รียนโดยดูจากขอ้มูลการเขา้เรียน การขาดเรียนและมา
สาย และ กลุ่มนกัศึกษา สามารถนาํเขา้ขอ้มูลรหสัผูเ้รียนสาํหรับการบนัทึกช่ือเขา้ชั้น เรียนลงในระบบ และดูขอ้มูลและสถิติการเขา้ชั้นเรียนของ
ตนเองในแต่ละรายวิชาไดร้ะบบถูกพฒันาดว้ย Laravel Framework, PHP, JQuery, JavaScript, CSS และ MySQL เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูล 
จากผลการทดลองใชร้ะบบพบวา่ ระบบท่ีสร้างข้ึนสามารถใชไ้ดง่้าย ลดระยะเวลาในการขานช่ือเขา้ชั้นเรียนไดม้าก และระบบสามารถช่วยให้
การตรวจสอบ การเขา้ชั้นเรียนใชเ้วลานอ้ย  
 
คาํสําคญั: ระบบตรวจสอบการเขา้ชั้นเรียน รหสัคิวอาร์ เวบ็แอปพลิเคชนั 
 
 

Abstract  
Classroom Attendance Checking System by using QR Code is developed to shorten duration of student checking in class. The 

system will change the QR code every 10 seconds to solve the problem if the learner sends the QR code to a friend. It supports three types of 
users. The first is called administrator, who takes a role of maintaining databases and is able to insert/update/delete data of information of 
education level, faculty, branch and school year. The second is called teacher, who is able to insert/update/delete data of courses, group studies, 
inputting student with input spreadsheet file, modify the status of enrollment and attach proof of leave, manages student checking, views 
information of class attendances and views present/absent statistics  of students in the class. The third is called student, who is able to input 
student’s ID into the system while doing checking process in class and can view their own data and attendance statistics for each course. The 
system is implemented with Laravel Framework, PHP, JQuery, JavaScript, CSS and having MySQL as a database management system. From 
the results of the system experiment, it was found that. The built system is easy to use and reduced the time to class name. The system can 
help the classroom attendance checking take less time.  
 
Keywords:  Monitoring System, QR Code, Web application 
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Paper ID 47 
 
 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการใช้กระบวนการสอนแบบมส่ีวนร่วม 4P ทีม่ต่ีอเจตคติในการเรียน  
วชิาการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวชิาการจัดการ ช้ันปี ที่ 3   

คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี  
The Study of Students' Learning Achievement of Participatory 4P  

towards the Attitudes on Entrepreneurship Subject of 3rd year Students majoring in Management, Faculty of 
Management Science, Thepsatri Rajabhat University.  

 

เขมกิา สงวนพวก1  
1สาขาการจดัการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี bunyarak9@hotmail.com 

 
บทคดัย่อ  

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชก้ระบวนการ
สอนแบบมีส่วนร่วม 4P และ 2) เพื่อประเมินเจตคติของนกัศึกษาต่อกระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วม 4P ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษาสาขาวชิา
การจดัการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี ท่ีเรียนวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2564 จาํนวน 30 คน 
มีผลการสอบวดัความรู้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยใชก้ระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วม 4P มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 25.23 สูงกวา่คะแนน
เฉล่ียก่อนเรียน เท่ากบั 17.20 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และในภาพรวม นกัศึกษามีเจตคติต่อการใชก้ระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
4P มี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 จดัอยูใ่นระดบัมาก  
 

คาํสําคญั: กระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วม 4P เจตคติในการเรียน 
 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to compare students’ learning achievements before and after Learning Achievement of 

Participatory 4P method and 2) to evaluate students’towards the Attitudes learning Participatory 4P method. The results showed that the 
student’30 in the seconded semester of the academic year 2021 at Bachelor of Business Administration (Management), Faculty of Management 
Sciences, Thepsatri Rajabhat University. The students’ learning achievement after using the implementation of Participatory 4P method was 
rate at a significantly high level of 25.23 before using was rate at the level of 17.20, which was statistically significant level of .05. And in 
part of evaluate students’towards the Attitudes learning Participatory 4P method. Overall, the student’ satisfaction was rated at the high level 
of 4.40. 
 

Keywords: Learn the process of teaching participatory 4P, Attitude in Education 
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Paper ID 49 
 

การพฒันาเวบ็ไซต์ประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียนบ้านรังย้อย 
Development of public relations website of Ban Rang Yoi School 

 
พนัธ์ศักดิ์ พึง่งาม1  อรวรรณ แท่งทอง2  และสุพชิชา ยานะพนัธ์3 

1,2,3สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 1phansak_com@hotmail.com 
 

บทคดัย่อ  
บทความวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพือ่พฒันาเวบ็ไซต ์ ของโรงเรียนชุมชนบา้นรังยอ้ย 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเวบ็ไซต์

โรงเรียนบา้นรังยอ้ย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็ไซดคื์อ google site, Wix จากการพฒันา site map ของโรงเรียน ผลการดาํเนินการพบวา่ เวบ็
ไซดโ์รงเรียนชุมชนบา้นรังยอ้ยท่ีไดพ้ฒันาข้ึน สามารถแสดงขอ้มูลของโรงเรียนได ้ ครบถว้นสมบูรณ์ตามท่ีออกแบบไว ้ เป็นไปตามความ
ตอ้งการ ของโรงเรียนชุมชนบา้นรังยอ้ย สามารถท่ีจะเผยแพร่ใหก้บับุคคลภายนอกท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลของโรงเรียนไดต้ามท่ีตอ้งการและมี
ผลสาํรวจความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ
ส่วนมากเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 ระดบัความพึงพอใจ ดา้นคุณภาพของเน้ือหา ผลการวเิคราะห์พบวา่ ส่วน

ใหญ่มีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.58, S.D. = 0.56) ระดบัความพึงพอใจ ดา้นการออกแบบและการจดัรูปแบบ ผลการวเิคราะห์พบวา่ ส่วน

ใหญ่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.44, S.D. = 0.64) และดา้นการนาํไปใชง้านจริง ผลการวเิคราะห์พบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด (  = 4.51, S.D. = 0.60) 
 
คาํสําคญั: เวบ็ไซต ์ ประชาสมัพนัธ์ google site Wix โรงเรียนบา้นรังยอ้ย 
 
Abstract 

The objectives of this research article were 1) to develop the website of Baan Rang Yoi Community School 2) to measure the 
satisfaction of the website of Baan Rang Yoi School. The tools used for website development were google site, Wix. From the school site map 
development, the results showed that Ban Rang Yoi Community School website developed Able to display complete school information as 
designed. It meets the needs of the Ban Rang Yoi Community School. can be published to outsiders who want to know the information of the 
school as needed and the satisfaction survey of the sample group found that the respondents found that most of the respondents were female, 
of 33 people representing 25.00 percent and most of them being students/students of 20 people representing 45.45%. quality of content the 

results of the analysis revealed that Most of them had a high average (  = 4.58, SD = 0. 56) Level of satisfaction in terms of design and 

styling the results of the analysis revealed that Most of them were averaged at the highest level (  = 4.44, SD = 0.64) and on the practical 

side. The results of the analysis revealed that Most of them had the highest mean (  = 4.51, SD = 0.60). 
 
Keywords: M Website, Public Relations, google site, Wix, Ban Rang Yoi School 
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Paper ID 69 

 

ระบบโปรแกรมช่วยสอนวชิาการบัญชีขั้นต้น 

Program system to help teach basic accounting 

 

รุ่งทวิา จันเอยีด1 รุ่งนภา จันเอยีด1 สิรินรัตน์ สุบรรน้อย1 และจตุพร จิรันดร2 

1สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั   2rungthiwa.j@rmutsvmail.com 

 

บทคดัย่อ  

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาและพฒันาระบบโปรแกรมช่วยสอนวชิาการบญัชีขั้นตน้ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของผูใ้ชง้านระบบโปรแกรมช่วยสอนวชิาการบญัชีขั้นตน้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูส้อนวชิาการบญัชีขั้นตน้ จาํนวน 1 คน 

และนกัศึกษา จาํนวน 29 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาระบบประกอบดว้ย โปรแกรม Visual Studio 2019, Xampp และ Framework Laravel 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านต่อระบบโปรแกรมช่วยสอนวชิาการบญัชีขั้นตน้ คือ แบบประเมินความพึงพอใจ และ

สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยั พบวา่ การประเมินระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบโปรแกรม

ช่วยสอนวชิาการบญัชีขั้นตน้ มีการประเมินระดบัความพงึพอใจ ทั้งหมด 3 ดา้น คือ ดา้นคุณภาพของเน้ือหา ดา้นการทาํงานไดต้ามฟังกช์นังาน

ของระบบและดา้นประโยชน์และการนาํไปใช ้พบวา่ผูใ้ชมี้ระดบัความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.71 , S.D = 0.50)  

 

คาํสําคญั: ระบบโปรแกรมช่วยสอนวชิาการบญัชีขั้นตน้ รายการทางบญัชี สมุดรายวนัทัว่ไป บญัชีแยกประเภท งบทดลอง 

 

Abstract 

The objectives of this research were 1) to study and develop the system of teaching aids in basic accounting teaching; 2) to study 

the satisfaction of users of the system of teaching teaching aids in basic accounting. The sample group used in the research consisted of 1 

teacher of beginning accounting and 29 students. The tools used in the system development consisted of Visual Studio 2019, Xampp and 

Framework Laravel. The user for the system of teaching aids for teaching basic accounting is the satisfaction assessment form. and the statistics 

used in the research were mean and standard deviation. The satisfaction level was assessed in 3 areas, namely the quality of the content. The 

work side can be according to the system's function. and the benefits and uses It was found that users had the highest level of satisfaction  

( = 4.71 S.D = 0.50)  

 

Keyword: Program system to help teach basic accounting, teaching aids, accounting entries, general journal, ledger, Trial Balance 
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Paper ID 15 

 
การประยุกต์ใช้ YOLOv3 ร่วมกบัการอ่านอกัขระด้วยแสงสําหรับการตรวจจับยานพาหนะบนถนน 

An Applying YOLOv3 with Optical Character Recognition in Detecting Vehicle on Road 
 

พทิกัษ์ บวัใหญ่1 วชัรีวรรณ จิตต์สกลุ2 
สาขาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดิจิทลั มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

1s6307021810039@email.kmutnb.ac.th,  2watchareewan.j@itd.kmutnb.ac.th 

 

 บทคดัย่อ  
  การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ YOLOv3 ร่วมกบัการอ่านอกัขระดว้ยแสงในการตรวจจบัยานพาหนะบนถนนเพื่อวดั
ปริมาณการจราจร ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลวิดีโอภาพการสัญจรของยานพาหนะบนถนนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จาํนวน 3 วิดีโอ ความ
ละเอียด 720p ท่ี 30 fps จานวน 10,890 เฟรม โดยใช ้YOLOv3 ในการนบัจาํนวนรถ และใชก้ารอ่านอกัขระดว้ยแสง ทาการอ่านวนัท่ีเวลาบน
วีดีโอให้ออกมาแสดงขอ้มูลในรูปแบบตวัเลข ทาการทดสอบวดัประสิทธิภาพดว้ยค่าความแม่นยาํ ผลการวิจยัพบวา่ การตรวจจบัยานพาหนะ
ใหค่้าความแม่นยาํ ร้อยละ 93.46 และการตรวจจบัวนัท่ีและเวลาใหค่้าความแม่นยาํ ร้อยละ 95.80  
 
คาํสําคญั: การตรวจจบัยานพาหนะ การอ่านอกัขระดว้ยแสง YOLOv3  
 

Abstract  
  The purpose of this research is to apply YOLOv3 with optical character in detecting vehicles on road to measure traffic volume. 
The data used is video footage of vehicle traffic on roads in Ubon Ratchathani municipality amount of 3 videos, resolution 720p 30 fps, 10,890 
frames, using YOLOv3 to count the number of cars and use optical character reading to read the date and time on the video to display the data 
in numerical form perform a performance benchmark test with precision. The results showed that Vehicle detection had an accuracy of 93.46% 
and date-time detection had an accuracy of 95.80 %.  
 
Keywords: Detecting Vehicle, Optical Character Recognition (OCR), YOLOv3 
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Paper ID 51 

 

การจําลองเพ่ือเปรียบเทยีบการใช้พลงังานของยานยนต์ไฟฟ้าด้วยวฏัจักรขับทดสอบของ WLTP 
บรรณญตั ิบริบูรณ์ ณฐัพงศ์ บุตรธนู นพรัตน์ ธรรมวงษา ไพบูลย์ บุบผา นิวตัร ภูมพินัธ์ุ ณฐักติติ์ แสนทอง 

สาขาวชิาอิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะและยานยนตไ์ฟฟ้า คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี banyat.bo@udru.ac.th 

 

บทคดัย่อ  
  บทความน้ีนาํเสนอการจาํลองเพ่ือเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานของยานยนตไ์ฟฟ้า 3 รุ่น ความเร็วท่ีใชจ้าํลองพลวตัสาํหรับยานยนต์
ไฟฟ้าเป็นขอ้มูลของวฏัจกัรขบัทดสอบตามขั้นตอน WLTP ซ่ึงเป็นการทดสอบแบบแชสซีไดนาโมมิเตอร์ เพื่อคาํนวณหาการปล่อยไอเสียและ
การบริโภคเช้ือเพลิงของยานยนตข์นาดเล็ก พารามิเตอร์ท่ีแตกต่างกนัของยานยนตไ์ฟฟ้าท่ีนาํมาพิจารณาในแบบจาํลองคือชนิดของแบตเตอร่ี 
ประสิทธ์ิภาพวงจรขบั ประสิทธิภาพมอเตอร์ และอุณหภูมิของบรรยากาศรอบตวัยานยนต ์เม่ือพิจารณาผลการจาํลองของพลงังานท่ีใชข้ณะ
ขบัเคล่ือนของยานยนต์ไฟฟ้าทั้ง 3 รุ่นพบว่ามีค่าแตกต่างกนั ยานยนต์ท่ีมีนํ้ าหนกัรวมและแรงดนัขั้วแบตเตอร่ีมากกว่าจะใชพ้ลงังานไฟฟ้า
สาํหรับขบัเคล่ือนมากกว่าตามไปดว้ย ขอ้มูลสาํคญัดงักล่าวน้ีผูบ้ริโภคสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์เพื่อการเปรียบเทียบสมรรถนะของยานยนต์
ไฟฟ้าท่ีถูกระบุโดยผูผ้ลิตยานยนตไ์ฟฟ้าทั้ง 3 รุ่นได ้ 
 
คาํสําคญั: การจาํลองยานยนตไ์ฟฟ้า พลงังานยานยนตไ์ฟฟ้า การจาํลองพลวตัยานยนตไ์ฟฟ้า  
 

Abstract  
  This paper presents the comparison of simulation in term of the energy consumption of three electric vehicle (EV) models. The 
speeds for electric vehicles' dynamic modeling are the data of the test drive cycle according to the WLTP procedure. This is the chassis 
dynamometer test for the determination of emissions and fuel consumption from light-duty vehicles. The different parameters of electric 
vehicles are considered in the type of batteries, efficiency of electric drive circuits and motors, and the temperature of the atmosphere around 
the vehicle. When considering the simulation results of the energy consumption while driving of the three electric vehicles, it was found that 
they were different. The EVs with higher gross weight and battery terminal voltage will also consume more electric power for propulsion. 
This important information can be used by consumers to compare the performance of electric vehicles specified by the manufacturers of the 
three electric vehicle models.  
 
Keywords: EV Simulation, EV Energy Usage, EV Dynamic Modeling 
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Paper ID 71 
 

รูปแบบการแก้ปัญหารถโม่เสียในกระบวนการขนส่งคอนกรีตโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ 
The model for solving the problem of break down mixer truck in the concrete transport process 

using the decision tree technique 
 

บญัชา ปล้องอ้วน1 นัฐพงศ์ ส่งเนียม2 ดุษณ ีศุภวรรธนะกลุ3 จรูญ จันแทน4 
1สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลย ีคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร plonguan.1966@gmail.com 

2สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร xnattapong@hotmail.com 
3สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลย ีคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร s.dusanee25@gmail.com 

4สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลย ีคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร CChantan@yahoo.com 

 
บทคดัย่อ  
  งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจในการเลือกใช้วิธีการแกไ้ขปัญหารถโม่ท่ีเสียระหว่างการขนส่ง
คอนกรีตผสมเสร็จ โดยใชก้ารทาเหมืองขอ้มูล เพ่ือหาโมเดลการแกไ้ขปัญหาท่ีมีค่าความถูกตอ้งมากท่ีสุดโดย ใชโ้ปรแกรม RapidMiner9.9 ผา่นวิธี
เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ วิธีการเพ่ือนบา้นใกลท่ี้สุด และวิธีโครงข่ายประสาทเทียม โดยการเปรียบเทียบโมเดลท่ีถูกสร้างข้ึน จากขั้นตอนวิธีต่าง ๆ 
พบวา่วิธีเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ แบบ Cross Validation Test ใช ้5 Folds นามา เปรียบเทียบประสิทธิภาพพบวา่ มีคา่ Accuracy ของโมเดลมากท่ีสุด คือ 
96.30 % จึงจะนาโมเดลท่ีไดน้ี้ไปพฒันาระบบใชส้ร้างแอปพลิเคชนัเพ่ือนาไปใชง้าน ต่อไป  
 

คําสําคัญ: คอนกรีตผสมเสร็จ ตน้ไมต้ดัสินใจ เหมืองขอ้มูล  

 
Abstract  
  The purpose of this research was to develop a decision support system in the selection of a method of repairing a broken mixer 
truck during the transport of ready mixed concrete. Data mining was used to find the most accurate repair model using RapidMiner9.9 through 
Decision Tree (DT), k-Nearest Neighbor (KNN) and Neural Network (NN) methods. By comparing the model that was created from various 
algorithms, it was found that the Cross Validation Test decision tree technique uses 5 folds to compare the efficiency and found that the 
model's Accuracy value is the most, 96.30%. application for further use  
 

Keywords: Ready Mixed Concrete, decision tree, Data Mining 
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Paper ID 97 
 

ระบบติดตามและควบคุม รถเช่าจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
Tracking/Control EV Motorcycle Rental System 

 
Krit Wongrujira 

Telecommunication Dept., School of Engineering,King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, 
Bangkok, Thailand krit.wo@kmitl.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

  ปัจจุบนัรถจกัรยานยนต ์มีการพฒันาไปมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า และมีการเกิดข้ึนของธุรกิจการแบ่งเป็นการให้
เช่าใชเ้ป็นช่วงเวลา ซ่ึงมีโอกาสอยา่งมากในสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียวหรือในสถาบนัการศึกษา การทาํธุรกิจดงักล่าวจะตอ้งมีระบบการติดตาม
รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าท่ีถูกนาํไปใช ้ซ่ึงระบบการติดตามดว้ย GPS ไม่ใช่เร่ืองใหม่ แต่เม่ือรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า มีการนาํไปจอดใตดิ้น หรือ
ภายใตอ้าคาร ท่ีไม่สามารถรับสัญญาณ GPS ได ้ทางผูว้ิจยัไดน้าํเสนอวิธีการนาํสัญญาณของผูใ้ห้บริการโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี มาใชใ้น
การคํานวณตําแหน่งของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า  และยงัสร้าง  Application บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ให้สั่งงานปิด  เปิดการใช้งานของ
รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า โดยมีการคาํนึงถึง ความปลอดภยัของผูใ้ชง้าน นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาระบบ ใหผู้บ้ริการทราบถึงประวติัการเดินทาง
และการตั้งค่าต่างๆ ผา่น Web และBluetooth ได ้
 
คาํสําคญั: ระบบการติดตามดว้ย GPS 

 

Abstract 

Currently, there are many trends of electric vehicle (EV) for better environment. The EV motorcycle is one of them. Especially, 

the concept of car sharing, EV motorcycle may be a good solution to share and preserve environment. Sharing by renting the EV motorcycle 

in city or campus is an opportunity for business and it needs a way to manage and track the EV motorcycle. Tracking by GPS is not a novel 

concept, but it cannot work in a car park building or underground parking. Therefore, we purpose a system that can track the vehicle with or 

without GPS signal and control ON/OFF the EV motorcycle with safety check before execution. We also wrote an Android Application and 

Web GUI for administrator to easily control and generate reports. Our Android Application can communicate with EV motorcycle via 

Bluetooth so we can set and modify many parameters to suit our needs. The Web interface can be used for remote command and tracking. 

 

Keywords: GPS tracking, Location based on Cell site, EV motorcycle tracking and control 
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บทคดัย่อ 

  งานวิจยัน้ีใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซลโซลเวอร์(Microsoft Excel Solver) และ Google Map เพื่อจดัเส้นทางของการจดัส่ง
สินคา้ ซ่ึงให้คาํตอบท่ีใกลเ้คียงคาํตอบท่ีดีท่ีสุดดว้ยเวลาการประมวลผลอนัรวดเร็ว วิธีการหาคา ตอบเร่ิมตน้จากการสร้างตารางเมตริกซ์
ระยะทางโดยใช้ระยะทางระหว่างจุด 2 จุด ตามความถ่ีท่ีเกิดข้ึนจริงในการจดัส่งสินค้า แลว้ทาํการพฒันาตวัแบบคาํนวณบนโปรแกรม
ไมโครซอฟทเ์อก็เซลเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัตวัแบบของปัญหา กาํหนดค่าพารามิเตอร์ท่ีสอดคลอ้งกบัตวัแปรในการตดั สินใจ และขอ้จาํกดั ต่างๆ 
แลว้ทาํการประมวลผล นาํมาเปรียบเทียบกบั Google Map โดยจดัทาํตาราง Matrix จาํนวนกิโลเมตร ได้ความแตกต่าง แลว้คาํนวนอตัรา
ส้ินเปลืองนํ้ ามนั กิโลเมตร/ลิตรค่าใชจ่้ายนํ้ า มนัเช้ือเพลิงและระยะเวลาการขนส่งสินคา้ วิธี TSP และ Google Map สามารถนาํไปประยกุตใ์น
การวางแผนการขนส่งเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ และลดตน้ทุนขนส่งได ้
 
คาํสําคญั: การจดัเส้นทางการขนส่ง ประสิทธิภาพการขนส่ง ลดตน้ทุนขนส่ง 

 

Abstract 

This research uses Microsoft Excel Solver and Google map to organize the shipping route. Which gives the closest answer to the 

best answer with fast processing time. The solution begins with creating a distance matrix table using the distance between two points based 

on the actual frequency of delivery. Then develop a computational model on Microsoft Excel to match the model of the problem. Assign 

parameters that correspond to decision variables and constraints and process them. Compared to Google Map by creating a matrix of 

kilometers. Get the difference and then calculate the fuel consumption rate kilometers/liter fuel cost and delivery time. Travelling Salesman 

Problem and Google Map methods can be applied in transportation planning for efficiency. and reduce transportation costs. 

 

Keywords: Transport routing Transport efficiency reduce Transportation costs 
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Paper ID 32 
 

โปรแกรมหาความเป็นไปได้ในการเลือกลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลงัคาด้วยไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล 
SOLAR PV ROOFTOP FEASIBILITY CALCULATION BY MICROSOFT EXCEL 

 

กษเิดช ทพิย์อมรววิฒัน์ 1 ชัยรัตน์ วสุิทธิรัตน์ 2 
1 ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ประยกุต ์คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม kasidej.ti@spu.ac.th 

 

บทคดัย่อ  
  บทความน้ีนาํเสนอโปรแกรมหาความเป็นไปไดใ้นการเลือกลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลลบ์นหลงัคาดว้ยไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล เพื่อ
เป็นแนวทางในการเลือกขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้า ให้เหมาะสมกบัภาระทางไฟฟ้าในช่วงเวลาท่ีมีแสงแดด เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บน
หลงัคาและอินเวอร์เตอร์ ในรูปแบบเช่ือมกริด โดยใช้โปรแกรม PVWatts’ Calculator ในการผลิตกาํลงัไฟฟ้าของแผงผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยเ์ฉล่ียต่อปี ให้ค่ากาํลงังานกระแสตรงดา้นออก คิดเป็นประมาณ 64 เปอร์เซ็นตข์องกาํลงังานติดตั้ง ความสูญเสียของระบบท่ีใส่ใน
แบบจาํลองกระแสสลบัท่ี 20 เปอร์เซ็นต ์แตกต่างจากค่าประมาณกาํลงังานดา้นออกท่ีแนะนาํทัว่ไป โดยบริษทัรับติดตั้งอยูท่ี่ 80 เปอร์เซ็นต ์ผล
การทาํงานของโปรแกรมจะคาํนวณความเป็นไปไดใ้นการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์สาํหรับท่ีอยูอ่าศยั ร้านคา้ ท่ีมีการ
ใชง้านเคร่ืองปรับอากาศในเวลากลางวนั ของพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีขอ้มูลความแตกต่างในการติดตั้งทั้งหมด 6,016 ชุดขอ้มูล  
 
คาํสําคญั: ภาระทางไฟฟ้า, โซลาร์เซลลบ์นหลงัคา, แผงผลิตไฟฟ้า  

 
Abstract  
  This article presents the possibility program of solar roof top generator invesment consideration using microsoft Excel in order to 
choose the optimal solar cell sizing base on day ligh electrical load power. The element of system consists solar cells roof top sets and on-grid 
inverter. Beside, the year consumption power calculate is calculated by PV watt’s calculation. For homes, shops, where air conditioning is 
usedduring the day. Of the area of Bangkok which contains a total of 6,016 different installation data sets.  
 
Keywords: solar rooftop, On Grid, PV Watts Calculator 
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Paper ID 30 

 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาจารย์ทีป่รึกษาโครงงาน 

Information System for the Management of Project Advisors 
 

ศศิวมิล ฮงมา1   สืบทศัน์ ลิม่สายห้ัว2  และสายนัห์ ร้ิวทอง3 
1,2,3สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมโมบายซอฟตแ์วร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

1sasiwimol@mutacth.com 
 

บทคดัย่อ  
โครงงานนกัศึกษาเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัสาํหรับการศึกษา โดยเป็นการบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีนกัศึกษาไดเ้รียนมาเพ่ือประยกุต์

ใช้กับการทาํงานจริง ภายใตค้าํแนะนาํและการสนับสนุนจากอาจารยท่ี์ปรึกษา การเลือกอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีเช่ียวชาญและตรงกับหัวข้อ
โครงงานวิจยั รวมทั้งกระบวนการให้คาํปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและการติดตามความคืบหน้าของโครงงานลว้นเป็นการส่งเสริมการทาํ
โครงงานให้สําเร็จลุล่วง แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ทาํให้การเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงงานไม่สะดวกและเส่ียงต่อการแพร่และติดเช้ือโรคได ้งานวิจยัน้ีจึงนาํเสนอระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการอาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงงาน โดยเป็นระบบสารสนเทศท่ีช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจเลือกอาจารยท่ี์ปรึกษา และเป็นระบบบริหารจดัการขอ้มูลการให้คาํปรึกษา
โครงงาน การส่ือสารระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษา ตลอดจนการติดตามความคืบหนา้ของโครงงาน ซ่ึงจะสนบัสนุนการทาํโครงงานใหเ้ป็นไป
อยา่งราบร่ืนและสาํเร็จลุล่วงภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควดิ-19 การวิจยัน้ีไดน้าํระบบสารสนเทศใหก้ลุ่มผูใ้ชง้านหลกัทดลอง
ใช้งาน คือ อาจารยแ์ละนักศึกษา จาํนวน 60 คนแบ่งเป็น อาจารยจ์าํนวน 45 คน และนักศึกษาจาํนวน 15 คน โดยพบว่าความพึงพอใจของ
ผูใ้ชง้านระบบมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.34 (จากคะแนนเตม็ 5.00 คะแนน) 
 
คาํสําคญั: โครงงานนกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน ระบบบริหารจดัการอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน ระบบสารสนเทศ 
 

 

Abstract  
Student project is an important for education by integrating the knowledge that students have learned to apply to real work, under 

the guidance and support from an advisor. The advisors who have an expertise of research project topic. Including an effective consulting 
process and monitoring project progress all support project completion. But in the epidemic situation of the Corona Virus or COVID-19, 
visiting the project advisor is inconvenient and risk of spreading and contracting the disease. This research presents an information system for 
the management of project advisors. It is an information system that supports decision-making for choosing an advisor, and is a project 
consulting information management system communication between advisors and students as well as monitoring the progress of the project. 
All of this is to support project successful under the COVID-19 situation. This research has brought the information system to a group of key 
users to try it out. There were 60 teachers and students, divided into 15 teachers and 45 students. It was found that the user satisfaction of the 
system had an average score of 4.34 (from a full score of 5.00).  
 
Keywords: Student project, Advisor, Management Systems of Project Advisor, Information System 

 
 
 



                     การประชุมวิชาการ งานวจิยั และพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 14 วนัท่ี 17-19 กมุภาพนัธ์ 2565                        
                                      14th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand 

ECTI-CARD 2022  66 Abstract Book 
 

 
Paper ID 35 

 

ชุดปฏิบตัิการตัวควบคุมพไีอดีควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยพแีอลซี 

The Experimental Set of DC Motor with PID Controller using PLC 
 

ปรากฤต เหลีย่งประดษิฐ์1  นิมติ บุญภิรมย์2  และกฤษฎา ไทวฒัน์3 
1,2,3ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ประยกุต ์คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 1prakit.li@spu.ac.th 

 

บทคดัย่อ  
บทความน้ีเป็นการนาํเสนอชุดปฏิบติัการตวัควบคุมพีไอดีควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงดว้ยพีแอลซี โดยวตัถุประสงคจ์ะเป็น

การนาํเสนอการสร้างชุดปฏิบติัการเพื่อพฒันาพีแอลซีมาใช้ในการควบคุมกระบวนการแบบอนาล็อก โดยประยุกต์ในการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง รายละเอียดของบทความจะเป็นการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพีแอลซี อาทิเช่น ตวัเปล่ียนสัญญาณอนาลอ็ก เป็น
สญัญาณดิจิตอลและตวัเปล่ียนสญัญาณดิจิตอลเป็นอนาลอ็ก ออกแบบตวัควบคุมพีไอดี โดยใชก้ารประมาณค่าแบบซิงเกิ-นิโคล การโปรแกรม
ค่าพารามิเตอร์ลงในพีแอลซี และการปรับตั้งค่าเร่ิมตน้ในส่วนต่างๆ การทดสอบโมดูลอีเอม235 ทั้งในส่วนของสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล
และดิจิตอลเป็นอนาล็อก ทดสอบฟังก์ชนัพีไอดี โดยควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ทั้งในส่วนการเปล่ียนระดบัความเร็ว การลดระดบั
ความเร็วและการตอบสนองโหลดทางกล  
 
คาํสําคญั: พี แอลซี ตวัควบคุมพีไอดี มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 
 

Abstract  
This paper presents the experimental set of DC motor with PID control using PLC. The main objective is to develop a PLC 

experimental set in order to apply for analog control system by employing in the DC motor control. The description of the process parameter 
setup on analog to digital converter, and digital to analog converter are consequently explained. Moreover, the configuration of EM235 module 
of S7-200 PLC, and PID controller estimating design by Ziegler-Nichol tuning method are clarified. Finally, the PID experimental results 
show the purpose achievement of DC motor open loop speed control in case of step up and step down, and step load, respectively.  
 
Keywords: PLC, PID Controller, DC motor control. 
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Paper ID 36 
 

ชุดปฏิบตัิการควบคุมอุณหภูมิด้วยตัวควบคุมพไีอดด้ีวยไมโครคอนโทรเลอร์ 

The Experimental Set of Temperature PID Controller using Microcontroller 

 
ปรากฤต เหลีย่งประดษิฐ์1 และนิมติ บุญภิรมย์2 

1,2ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ประยกุต ์คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 1prakit.li@spu.ac.th 
 

บทคดัย่อ  
บทความน้ีเป็นการนาํเสนอชุดปฏิบติัการควบคุมอุณหภูมิดว้ยตวัควบคุมพีไอดีดว้ยไมโครคอนโทรเลอร์ โดยวตัถุประสงค์จะ

นาํเสนอการสร้างชุดปฏิบติัการเพื่อใชใ้นการเรียนการสอนวชิาระบบควบคุม ส่วนประกอบท่ีสาํคญัจะประกอบดว้ยระบบควบคุมอุณหภูมิโดย
กระบวนใชค้วามตา้นทานขนาด 20 วตัตใ์นการกาํเนิดความร้อนในยา่นต่างๆ เพื่อเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ ประยกุตไ์มโครคอนโทรลเลอร์อาดูโน่
ใชเ้ป็นตวัควบคุมพีไอดี ขบักระบวนการดว้ยชอปเปอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อควบคุมกาํลงัไฟฟ้าท่ีจ่ายใหต้วัตา้นทานใหเ้กิดพลงังานความร้อน 
ตรวจจบัดว้ยเทอร์โมคอปเป้ิลและส่งสญัญาณยอ้นกลบัใหต้วัควบคุม การออกแบบค่าพารามิเตอร์จะใชว้ธีิประมาณค่าของซิงเกิลนิโคล ทดลอง
ปรับค่าในแบบตวัควบคุมพี ตวัควบคุมพีไอ และตวัควบคุมพีไอดี ตามลาํดบั ผลการทดลองสามารถทดลองวดัการตอบสนองระดบัโดยปรับ
ค่าพารามิเตอร์และวดัการตอบสนองชัว่ครู่และการตอบสนองคงตวัไดส้อดคลอ้งกบัทฤษฎี  
 
คาํสําคญั: ตวัควบคุมอุณหภูมิ ไมโครคอนโทรเลอร์ ตวัควบคุมพีไอดี 
 
 

Abstract  
This paper presents the experimental set of temperature PID controller using microcontroller. The main objective is to create the 

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

แบบออนไลน์ 

Development of Problem-based Learning on Basic Electrical and Electronics using Online 
Laboratory 

 
พลัลภ พนัธุปรีชารัตน์1 สุชาดา สิทธ์ิจงสถาพร2 กฤษณพงศ์ นันทศรี3 พงษ์ศักดิ์ พร้อมวงค์4 วศิน บุญโสภาคย์5 และชฎารัตน์ อนันตกลู6 
1,2,3,4,5สาขาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ สถาบนันวตักรรมมหานคร คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

6คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 1panlop@mutacth.com, 2suchada@mutacth.com 
 

บทคดัย่อ  
บทความน้ีนาํเสนอรูปแบบการพฒันาการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาปฎิบติัการพื้นฐานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์แบบออนไลน์สาํหรับ

นกัศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ทางการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผา่นโปรแกรมสาํเร็จรูป LTspice โดยใชก้ารเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ี
เนน้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรียนปฏิบติัการในรูปแบบออนไลน์โดยเนน้ท่ีผูเ้รียนเป็นหลกั ส่วนทีมอาจารยผ์ูส้อนจะเป็นผูจ้ดัการเรียนการสอน
ผา่นกิจกรรมหลากหลายรูปแบบท่ีเนน้การเรียนรู้เชิงรุกและการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ผลท่ีได ้พบว่า คะแนนเฉล่ียของนกัศึกษาร้อยละ 
76.48  
 
คาํสําคญั: การเรียนรู้เชิงรุก การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ปฏิบติัการออนไลน์ พื้นฐานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 

Abstract  
This paper presents the development of problem-based learning in the online laboratory course of basic electrical and 

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

Problem-based Learning in System Analysis and Design Online Course:  
Design and Development 

 

สุชาดา สิทธ์ิจงสถาพร1  กนกสม ชุติโสวรรณ2  พลกีารณ์ ตรีนันทรัตน์3  และชฎารัตน์ อนันตกูล4 
1สาขาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ สถาบนันวตักรรมมหานคร คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

2,3สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบนันวตักรรมมหานคร คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
4คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 2kanoksom@mutacth.com 3prekarn@mutacth.com 

 

บทคดัย่อ  
บทความน้ีนาํเสนอการพฒันาการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบในรูปแบบการสอนออนไลน์ โดย

ปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสาหรับนกัศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อให้
ผูเ้รียนไดมี้ความเขา้ใจในการวิเคราะห์ระบบและสามารถออกแบบระบบไดต้ามเง่ือนไขท่ีตอ้งการได ้และเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน ซ่ึงเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเนน้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอนโดยเนน้ท่ีผูเ้รียนเป็นหลกัผา่นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียน
การสอนรูปแบบ Google Education เป็นเคร่ืองมือร่วมกบัพฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารในการทาํงานเป็นทีมและการนาเสนอผลงานผ่านการ
ประชุมออนไลน์ โดยอาจารยผ์ูส้อนจะเป็นผูจ้ดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้ดว้ยการนาํปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้เชิงรุก ผลท่ีได ้
คะแนนเฉล่ียของนกัศึกษาท่ีเรียนออนไลน์ใกลเ้คียงกบัคะแนนเฉล่ียของนกัศึกษาท่ีเรียนในชั้นเรียนปกติ  
 
คาํสําคญั: การเรียนรู้ดว้ยการนาํปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้เชิงรุก การสอนออนไลน์ การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
 
 

Abstract  
This paper presents the development of teaching and learning in the online course of system analysis and design. Due to the 

improvement of online course for computer engineering students, the main objective is to provide students with an understanding of system 
analysis and design the system according to the desired conditions. Design of problem-based learning with the student-centered approach on 
this online course is deployed through the education technology as Google Education that can improve the soft skills as communication in 
teamwork and presentation via online meetings. The instructors manage and emphasize the course with problem-based learning and active 
learning. Results show that the average scores of students for online course is close to the onsite course.  
 
Keywords: Problem-based learning, Active learning, Online teaching, System analysis and design 
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Paper ID 50 

 

การพฒันาระบบสนับสนุนการขายสินค้าออนไลน์ สําหรับวสิาหกจิชุมชนประเภทส่ิงทอ 
The Development of Online Sales Support System for Textile Community Enterprise 

 
เอกราช ธรรมษา 

สาขาสมาร์ตแอปพิเคชนั คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ekarach.t@ubru.ac.th 
 

บทคดัย่อ  
การใช้เทคโนโลยีเป็นการเพ่ิมช่องทางการตลาดท่ีมีความสําคญัมากในปัจจุบนั โดยสามารถทาํให้ชุมชนเพ่ิมยอดขายสินคา้ได ้

บทความวิจัยน้ีได้นําเสนอการศึกษา และพฒันาระบบสนับสนุนการขายสินค้าออนไลน์ในวิสาหกิจชุมชนประเภทส่ิงทอในจังหวดั
อุบลราชธานี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ระบบซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ ท่ีพฒันาข้ึนสามารถใชง้านไดท้ั้งรูปแบบของเวบ็แอปพลิเคชนัและ
โมบายแอปพลิเคชนั แบบสอบถามความรู้ แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบท่ีพฒันาข้ึนไดน้าํไปประเมินประสิทธิภาพกบัผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 
3 คน พบวา่ มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.19, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.54) แบบสอบถามความรู้ และแบบประเมินความพึง
พอใจ ไดน้าํไปประเมินความเท่ียงตรง จากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน และความเช่ือมัน่กบักลุ่มทดสอบ จาํนวน 30 คน นาํเคร่ืองมือท่ีผ่านการ
ตรวจสอบไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 60 คน ผลท่ีได ้พบวา่ ผูใ้ชง้านมีความเขา้ใจอยูใ่นระดบัดี ร้อยละ 85 มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าอยูท่ี่ 
0.73 ถือว่ามีความเช่ือมัน่ต่อการใช้โปรแกรม และภาพรวมความพึงพอใจต่อการใช้ระบบอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย=3.43, ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = 0.65)  
 
คาํสําคญั: วสิาหกิจชุมชน เวบ็แอปพลิเคชนั โมบายแอปพลิเคชนั 
 

Abstract 
Technology is a very important tool for increasing market opportunities today which can increase the sales of products in the 

community. This research paper presents the study and develop a system for support online sales in textile community enterprises in Ubon 
Ratchathani Province. The tools used in the research were online shopping systems which developed to be able to use both the form of web 
applications and mobile applications, knowledge questionnaire and satisfaction assessment. The developed system was evaluated for efficiency 
from 3 experts and found that the efficiency was at a high level (Mean = 4.19, SD = 0.54). The knowledge questionnaire and satisfaction 
assessment that was used to assess the validity from 3 experts and reliability with the test group of 30 people. The instruments were verification 
and applied to a sample of 60 people. The results showed that the user had a 85% understanding on good level and the alpha coefficient was 
0.73. It was concluded that the experimental group had a better understanding of the use of the program, the results are confident and overall 
satisfaction with using the system was at a high level (Mean=3.43, SD=0.65). 
 
Keywords: Community Enterprise, Web Application, Mobile Application 
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ตู้อบแห้งไส้เดือนแบบอตัโนมัติด้วยรังสีอนิฟราเรด 
Automatic Infrared Earthworm Drying Cabinet 
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สาขาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี goldgear65@npu.ac.th 

 

 บทคดัย่อ  
  บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบและสร้างตูอ้บแหง้ไส้เดือนแบบอตัโนมติัดว้ยรังสีอินฟราเรด รวมถึงออกแบบระบบควบคุม
อุณหภูมิ ความช้ืนอตัโนมติั เพื่อศึกษาการอบไส้เดือนดว้ยตูอ้บแห้งไส้เดือนแบบอตัโนมติัดว้ยรังสีอินฟราเรด เพื่อเปรียบเทียบกบัการตาก
ไส้เดือนดว้ยแสงแดดธรรมชาติ จากผลการทดลองการตากแหง้ พบวา่ การตากแห้งไส้เดือนดว้ยวิธีการตากแดดธรรมชาติสามารถลดความช้ืน
ภายในไส้เดือนนา้หนกัเร่ิมตน้ 100 กรัม เหลือ 44.70 กรัม จากความช้ืน 56.03% (มาตรฐานเปียก) เหลือความช้ืนในไส้เดือน 28.63 % (มาตรฐาน
เปียก) ใชเ้วลาในการตากแหง้ 8 ชัว่โมง การอบแหง้ไส้เดือนดว้ยตูอ้บแหง้ไส้เดือนแบบอตัโนมติัดว้ยรังสีอินฟราเรด พบวา่ อุณหภูมิท่ีเหมาะสม
ในการอบแหง้อยูท่ี่ 70°C สามารถลดความช้ืนภายในไส้เดือนนํ้ าหนกัเร่ิมตน้ 100 กรัม เหลือ 42.6 กรัม จากความช้ืน 54.20% (มาตรฐานเปียก) 
เหลือความช้ืน 26.13% (มาตรฐานเปียก) ใชเ้วลาในการอบแห้ง 5 ชัว่โมง เม่ือเปรียบเทียบระหว่างการตากแดดดว้ยแสงแดดธรรมชาติกบัการ
อบแห้งด้วยตูอ้บแห้งไส้เดือนแบบอตัโนมติัด้วยรังสีอินฟราเรด จะเห็นได้ว่าตูอ้บไส้เดือนแบบอตัโนมติัด้วยรังสีอินฟราเรดสามารถลด
ความช้ืนจากไส้เดือนไดเ้ร็วกวา่ตากแดดธรรมชาติ และลกัษณะของไส้เดือนจะยงัคงสภาพเป็นตามท่ีตลาดตอ้งการ  
 
คาํสําคญั: ไส้เดือน ตูอ้บแหง้ ความช้ืน 
 
 

Abstract  
  This article aims to design and build an automatic infrared earthworm drying cabinet as well as to design a temperature control 
system and automatic humidity to study the drying of the earthworms with an automatic infrared earthworm drying cabinet to compare with 
the drying of the earthworms in natural sunlight. From the results of the drying experiment, it was found that drying the earthworms by natural 
sunlight method can reduce the humidity inside the earthworms starting from 100 gram to 44.70 gram, from 56.03% humidity (wet standard) 
to 28.63% humidity (wet standard) and drying time 8 hours. The drying of the earthworms in an automatic infrared earthworm drying cabinet 
revealed that the optimum drying temperature of 70 °C was able to reduce the humidity inside the 100-gram original weight earthworm to  
42.6 gram, from humidity 54.20% (wet standard) to 26.13% humidity (wet standard) and drying time 5 hours. Comparison between drying in 
natural sunlight and drying with automatic infrared earthworm drying cabinet, the automatic infrared earthworm drying cabinet can reduce 
the humidity of the earthworm faster than natural sunlight, and the characteristics of the earthworm will be in demand in the market.  
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บทคดัย่อ  
  บทความน้ีนาํเสนอการพฒันาและประยกุตใ์ชไ้อโอทีบนเครือข่ายตวัรับรู้ไร้สายสาหรับการรับรู้สภาพแวดลอ้มของการผลิตทุเรียน
นอกฤดูกาล เพื่อออกแบบระบบควบคุมความช้ืนในดินให้สอดคลอ้งกบักระบวนการผลิตทุเรียนนอกฤดู ซ่ึงกระบวนการผลิตทุเรียนนอกฤดู
ประกอบดว้ย 4 ระยะคือ 1) ระยะเตรียมความพร้อมของตน้ทุเรียน 2) ระยะบงัคบั 3) ระยะออกดอกและการดูแลผลทุเรียน 4) ระยะหลงัการ 
เก็บเก่ียว ผลการพฒันาและสอบเทียบเครือข่ายตวัรับรู้ไร้สายพบว่า เครือข่ายตวัรับรู้ไร้สายท่ีพฒันาข้ึนมีค่าความผิดพลาดเฉล่ียร้อยละ 0.05 
สามารถนาํไปออกแบบระบบความคุมความช้ืนในดินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
คาํสําคญั: การผลิตทุเรียนนอกฤดู การควบคุมความช้ืนในดิน เครือข่ายไร้สาย การวดัและการควบคุม  
 
 

Abstract  
  This article focused on IoT-based development and application on wireless sensor network for environmental sensing to off-season 
durian production. The objective of this research was to design soil moisture control system for the off-season durian production in 4 phases: 
1) site preparation phase, 2) the controlling phase, 3) the pruning phase, and 4) the harvesting phase. The results showed good calibration 
properties where calibrated p = 0.05. This will be used to develop soil moisture control system effectively.  
 
Keywords: Off-Season Durian Production, Soil Moisture, Wireless Sensor Network, Measurement and Control System 
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 บทคดัย่อ  
  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพเคร่ืองให้อาหารปลาแบบพ่นปรับองศาอตัโนมติัท่ีควบคุมการทาํงานดว้ย 
Node MCU และ App Blynk บนสมาร์ทโฟน ตวัเคร่ืองมีระบบการทาํงานอยู ่2 รูปแบบคือ พ่นใหอ้าหารปลาแบบอตัโนมติั (Auto) และพ่นให้
อาหารปลาแบบกาํหนดเอง (Manual) เคร่ืองจะสามารถปรับตั้งองศากม้เงยของการพ่นได ้4 ระดบัคือ 0, 15, 30 และ 45 องศา ผลการวิจยัพบวา่ 
ระยะทางในการพน่เมด็อาหารปลาสามารถพน่ไดไ้กลสุดเฉล่ีย 5.4 เมตร ท่ีมุม 45 องศา ประสิทธิภาพดา้นปริมาณของการพน่เมด็อาหารปลาต่อ
เวลา สามารถพน่จ่ายอาหารปลาไดเ้ฉล่ีย 2.85 กิโลกรัมต่อนาที และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพดา้นการควบคุมผา่น App Blynk บนสมาร์ท
โฟน สามารถควบคุมการทาํงานไดทุ้กคร้ัง การปรับองศาของการพน่ใหอ้าหารปลามีความเท่ียงตรงโดยมีความคาดเคล่ือนเพียง 0.4 องศา  
 
คาํสําคญั : การเล้ียงปลา, เคร่ืองใหอ้าหารปลา, พน่อตัโนมติั  
 
Abstract  
  This research aims to develop and determine the efficiency of automatic fish feeders that are controlled by Node MCU and App 
Blynk on smartphones. Automatic (Auto) and spray feeding fish custom (Manual). The machine can adjust the tilt angle of the spray 4 levels: 
0, 15, 30 and 45 degrees. The results showed that The distance of spraying fish feed pellets can be sprayed as far as average 5.4 meters at an 
angle of 45 degrees. Able to spray fish food at an average of 2.85 kg per minute. And the results of testing for control performance via App 
Blynk on smartphones can be controlled every time Adjusting the angle of spray feeding is precise with a deviation of only 0.4 degrees.  
 
Keywords: Fish farming, Fish feeders, Automatic spraying 
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การพฒันาระบบอจัฉริยะสําหรับการบริบาลลูกไก่แรกเกดิด้วยระบบสมองกลฝังตัว 
The Development of Smart System for the Care of Newborn Chicks with an Embedded System 
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บทคดัย่อ  
  บทความน้ีเป็นการนาํเสนอการพฒันาระบบอจัฉริยะสาหรับการบริบาลลูกไก่แรกเกิดดว้ยระบบสมองกลฝังตวั โดยจะแบ่งการ
ดาํเนินงานออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) การออกแบบระบบสมองกลฝังตวั 2) การออกแบบแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน และ3) การออกแบบ
โครงสร้างตน้แบบ ซ่ึงจากการทดสอบระบบต่าง ๆ พบวา่ ระบบท่ีพฒันาข้ึนสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม ตรวจสอบ 
แจง้เตือน สามารถแสดงขอ้มูลใหเ้กษตรกรไดท้ราบสถานะแบบ Real-Time เพิ่มอตัราการรอดชีวิต อีกทั้งยงัช่วยลดตน้ทุน เพิ่มผลผลิตอาํนวย
ความสะดวกในการบริหารจดัการ ลดแรงงานใหก้บัเกษตรกรอีกดว้ย  
 
คาํสําคญั: อิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ, เกษตรอจัฉริยะ, ระบบสมองกลฝังตวั  
 
 

Abstract  
  This paper presents the development of smart system for the care of newborn chicks with an embedded system. The operation is 
divided into 3 parts: 1) Embedded System Design 2) Smartphone Application Design and 3) Prototype Structure Design. From testing various 
systems, it was found that the developed system can be used effectively, able to monitor, monitor, alert, and display information to farmers in 
real-time status, increasing the life expectancy rate. It also helps reduce costs. Increase productivity, facilitate management. Reduce labor for 
farmers as well.  
 
Keywords: Smart Electronics, Smart Agriculture, Embedded system 
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Development of Raising Pomacea Canaliculata in Clear Pond Controlled by Microcontroller System 
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บทคดัย่อ 
  งานวิจัยน้ี  เป็นการออกแบบพัฒนาระบบเล้ียงหอยเชอร่ีในบ่อพลาสติกด้วยนํ้ าใส  โดยมีชุดควบคุมการกรองด้วยระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล Arduino ประกอบกบัมีตวัตรวจรู้ค่า PH ของนํ้ า และตวัตรวจรู้นํ้ าขุ่น ร่วมกบัระบบกรองนํ้ าซ่ึงทาํการทดลอง
เปรียบเทียบกนักบัการเล้ียงปกติ ในกระชงับกขนาด 150x100x30 เซนติเมตร เติมนํ้ าสูง 15 เซนติเมตร (0.225 ลูกบาศกเ์มตร) จาํนวนหอยเชอร่ี
ท่ีช่วงนํ้ าหนักระหว่าง 20.01-22.25 กรัม จํานวนบ่อละ 200 ตัว และให้อาหารชนิดเดียวกัน ปริมาณเท่ากัน โดยเล้ียงเป็นเวลา 120 วนั 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2564) เม่ือส้ินสุดการทดลองพบวา่ หอยเชอร่ีในบ่อท่ีควบคุมมีอตัราการตาย อยูท่ี่ร้อยละ 6 และนํ้าหนกัเฉล่ียโดยคละไซด ์
จาํนวน 100 ตวั นํ้าหนกัเฉล่ียอยูท่ี่ 109.0 กรัม มีการเปล่ียนนํ้ า 1 คร้ัง ส่วนหอยเชอร่ีท่ีเล้ียงแบบปกติจะมีการตายท่ีร้อยละ 28 และนํ้ าหนกัเฉล่ีย
และนํ้ าหนกัเฉล่ียโดยคละไซด์จาํนวน 100 ตวั นํ้ าหนกัเฉล่ียอยูท่ี่  83.1 กรัม มีการเปล่ียนนํ้ า 12 คร้ัง โดยสรุปจากการวิจยัพบวา่หอยท่ีเล้ียงใน
ระบบบ่อท่ีควบคุมมีอตัราการเจริญเติบโตมากกวา่บ่อท่ีเล้ียงปกติ 31.16 เปอร์เซ็นต ์และยงัพบอีกวา่หอยท่ีเล้ียงในระบบบ่อท่ีควบคุมมีเปลือกท่ี
เงาใสกวา่และมีวางไข่เร่ิมท่ีวนัท่ี 117 ของการเล้ียง ส่วนบ่อเล้ียงปกติไม่มีการวางไข่ 
 
คาํสําคญั: หอยเชอร่ี  ไมโครคอนโทรลเลอร์ สมาร์ทฟาร์ม 
 
Abstract 
  This research was the design and development of a system for raising apple snails in a plastic pond with clear water. There is a 
water filtration control system with a microcontroller system of the Arduino family and has a PH sensor to know the PH value of the water 
and turbid water detector together with the water filtration system. Which was compared with normal culture in a plastic pond size 150x100x30 
cm, add water 15 cm. (0.225 cubic meter), the number of pomacea canaliculata weighing between 20.01-22.25 g, there are 200 pomacea 
canaliculata, and feed the same type of food and same amount by raising for 120 days (May-August 2021). The controlled cultured pomacea 
canaliculata died at 6% and the average weight of 100 assorted snails averaged 109.0 g with 1-time water changes. The normal cultured 
pomacea canaliculata died at 28% and the average weight of 100 assorted snails averaged 83.1 g with 12-time water changes. The research 
found that pomacea canaliculata raised in the controlled pond system had a higher growth rate than the normal pond at 31.16 %. It was also 
found that the pomacea canaliculata raised in the controlled pond system had a more shiny shell and spawning begins on the 117th day of 
raising and the normal pond does not lay eggs. 
 
Keywords: Microcontroller, Smart farm, pomacea canaliculata 
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กล่องควบคุมและตรวจวดัสภาพดินสาหรับสมาร์ทฟาร์ม 
Soil Control and Condition Monitoring Box for Smart Farm 
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บทคดัย่อ  
  บทความน้ีนาํเสนอการพฒันากล่องควบคุมและตรวจวดัสภาพดินในระบบเกษตรอจัฉริยะท่ีสามารถวดัค่าต่างๆในดินและสามารถ
สัง่การเปิดปิดการทาํงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่น ป๊ัมนํ้า โดยผา่นทางหนา้เวบ็ไดบ้ทความช้ินน้ีประกอบไปดว้ยหนา้เวบ็แอปพลิเคชนัท่ีพฒันาข้ึน
มาเพื่อรับขอ้มูลจากเคร่ืองมือวดัมาแสดงให้ผูใ้ชเ้ห็นไดแ้ละผูใ้ชส้ามารถสั่งเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมาติดตั้งเพิ่มไดโ้ดยตวัเวบ็แอปพลิเคชนัมี
ระบบลอ็กอินในการแบ่งอุปกรณ์ของแต่ละคนและยงัมีการเขา้ใชง้านโดยเพียงใส่รหสัประจาํตวัของอุปกรณ์เพื่อดูหรือสัง่การไดเ้ลยโดยไม่ตอ้ง
สมคัรบญัชีผูใ้ช ้ในส่วนของตวัอุปกรณ์ IoT บทความน้ีแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยส่วนแรกเป็นกล่องวดัค่าต่างๆในดินโดยมีเซ็นเซอร์แบบ RS485ใน
การวดัค่าในดินสามารถวดั แร่ธาตุในดินค่าความกรดด่าง ค่าความเค็มในดิน ความช้ืนในดิน อุณหภูมิในดิน ในแต่ละจุดของท่ีเซ็นเซอร์วดั
เท่านั้น อีกส่วนหน่ึงเป็นกล่องควบคุมโดยมีรีเลยใ์นการควบคุมเปิดปิดการทาํงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า  
 
คาํสาํคญั: เวป็แอปพลิเคชนั, ระบบเกษตรอจัฉริยะ, IoT ,RS485, แร่ธาตุ  
 

Abstract  
  This paper presents smart farm system that can measure various values in the soil and be able to turn on and off electrical equipment 
such as water pumps through a web page. This project consists of a web page app. Applications developed to receive data from the measuring 
device to show to the user and users can order to turn on and off the installed electrical equipment by the web application has a log-in system. 
In to divide the device of each person and also have access by just inserting the serial number of the device to view or command at all without 
having to apply for an account in the part of the IOT device. This project is divided into 2 parts. The first part is a box for measuring various 
values in the soil with a RS485 sensor to measure the values in the soil can be measured soil minerals, pH, soil salinity, moisture and 
temperature. Each point of the sensor measures only, the other part is a control box with a magnetic relay to control the on and off of the 
electrical equipment.  
 
Keywords: Web Application, Smart Farm, IoT, RS485, Soil Minerals 
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Paper ID 4 
 

การวดัเวลาและความถ่ี 
Time and frequency measurement 

 

ทยาทพิย์ ทองตัน 
ฝ่ายมาตรวทิยาไฟฟ้า สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ thayathip@nimt.or.th 

 
บทคดัย่อ 

มาตรวิทยาเวลาและความถ่ีเป็นการวดัและบ่งช้ีคุณลกัษณะของมาตรฐานความถ่ีจากอะตอม รวมไปถึงการถ่ายทอดค่า และ
เปรียบเทียบค่าเวลาจากนาฬิกาอะตอมท่ีอยูร่ะยะไกลเพื่อใหไ้ดเ้วลาท่ีมีความเท่ียงตรงและแม่นยาํเพื่อใหบ้ริการประสานเวลาท่ีมีค่าดีกวา่ระดบั
นาโนวนิาที ระบบดาวเทียมนาํทางสากลไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํหรับการเช่ือมโยงเวลาระหวา่งสถาบนัมาตรวิทยาของประเทศต่างๆ ท่ีดาํเนินการ
วดัคาบเวลาจากนาฬิกาอะตอมและระยะเวลาท่ีสัญญาณใชใ้นการเดินทางจากดาวเทียมนาํทางสากลมาท่ีเคร่ืองรับสัญญาณสาํหรับใชใ้นการ
เปรียบเทียบเทียบสัญญาณเวลาในการประมวลผลหาคุณลกัษณะและประสิทธิภาพของนาฬิการวมไปถึงการสอบยอ้นกลบัไปยงัการบอกเวลา
ในระบบเวลาสากลร่วม โดยบทความน้ีไดแ้สดงวธีิการดาํเนินการ ผลท่ีไดจ้ากการวดัสญัญาณเวลา คุณลกัษณะและประสิทธิภาพของมาตรฐาน
การวดัเวลาและความถ่ีของประเทศไทย 
 

คาํสําคญั: มาตรวทิยาเวลาและความถ่ี การไดม้าซ่ึงเวลา UTC โดยสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ 
 
 

Abstract 
Time and frequency metrology rely on measuring and characteriseatomic frequency standards as well as disseminate and compare 

distant atomic clocks to get precise and accurate time with the aim of providing synchronisations at less than the nanosecond level. Global 
Navigation Satellite System (GNSS) is applied to deliver time link between national metrology institutes maintaining their primary clocks by 
measuring time intervals of travelling signals from satellites to ground station receivers before determining characteristics and performances 
of atomic clocks as well as providing traceability to the Coordinated Universal Time (UTC). Their measurement results, performances and 
characteristics are presented in this paper. 
 

Keywords: Time and frequency metrology, UTC(NIMT) realization 
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Paper ID 9 

 
การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ประจุเดี่ยวสาหรับมาตรฐานปฐมภูมิทางด้านกระแสไฟฟ้า 

Application of single charge device for the current primary standard 
 

จุฑารัตน์ ทานะรมณ์ 1 มณฑล หอมกลิน่เทยีน 1 
1 ฝ่ายมาตรวทิยาไฟฟ้า สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ jutarat@nimt.or.th, monthol@nimt.or.th 

 
บทคดัย่อ 

บทความน้ีอธิบายคุณสมบติัของทรานซิสเตอร์คู่คูเปอร์เด่ียว ซ่ึงเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของอุปกรณ์ประจุเด่ียว โดยใชป้รากฏการณ์การ
ขดัขวางแบบคูลอมป์ในการควบคุมอิเลก็ตรอนเด่ียว หรือ คู่คูเปอร์อิเลก็ตรอน ดว้ยคุณสมบติัน้ี ทรานซิสเตอร์ คู่คูเปอร์เด่ียวสามารถประยกุตใ์ช้
เป็นอุปกรณ์มาตรฐานควอมตมัทางดา้นมาตรวิทยาได ้งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาและสร้างทรานซิสเตอร์ คู่คูเปอร์เด่ียว ดว้ยเทคนิค electron beam 
lithography และ electron gun evaporation ทรานซิสเตอร์คู่คูเปอร์เด่ียวถูกวดัท่ีอุณหภูมิตํ่ากว่า 100 mK ด้วย dilution refrigerator พบว่า 
ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงดนัไฟฟ้าท่ีขั้วเกตและกระแสท่ีพีทของกระแสซุปเปอร์ แสดงความสัมพนัธ์การส่งผ่านของคู่คูเปอร์อิเล็กตรอน
เท่านั้น ทาใหช้ี้ใหเ้ห็นไดว้า่ทรานซิสเตอร์คู่คูเปอร์เด่ียว มีคุณสมบติัของการส่งผา่นคู่คูเปอร์อิเลก็ตรอนท่ีสมัพนัธ์กบัความถ่ีในระดบัจิกะเฮริตซ์ 
จึงมีความเป็นไปไดท่ี้สามารถนามาประยกุตใ์ชง้านเป็นตวัตรวจนบัอิเลก็ตรอนรวมกบัอุปกรณ์อ่ืนๆได ้
 

คาํสําคญั: ทรานซิสเตอร์คู่คูเปอร์, ปรากฏการณ์การขดัขวางแบบคูลอมป์, มาตรวทิยา 

 
 

Abstract 
This article describes the properties of single Cooper pair transistors, a basic device of a single charge device by using the Coulomb 

blockade phenomenon to control single electrons or Cooper- pairs. Single Cooper pair transistors can be applied as a quantum standard in 
metrology. Single Cooper pair transistor is studied and fabricated by using electron beam lithography and electron gun evaporation techniques. 
Single Cooper pair transistor is measured at temperatures below 100  mK with a dilution refrigerator. The coulomb oscillation characteristic 
at the supercurrent peak shows the coherent Cooper-pair transport regime. It is possible to point out that the Cooper-pair tunnel with the 
frequency of coherent oscillation in order gigahertz. Therefore, it is possible that it can be applied as an electron detector with other 
superconducting devices. 

 
Keywords: single Cooper-pair transistor, Coulomb blockage phenomenon, metrology 
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การศึกษาวธีิการตรวจสอบเคร่ืองทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวน 
A study of method to calibrate an eddy current crack detector 

 

กรภัสร์สิษฐ์ พรมอาสา 1 

1 หอ้งปฏิบติัการคล่ืนความถ่ีสูง กลุ่มงานไฟฟ้ากาํลงัและเคร่ืองมือวดัไฟฟ้าความถูกตอ้งสูง 
3/4-5 หมู่3 ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 โทรศพัท ์025-775100 E-mail: kornpatsitt@nimt.or.th 

 
บทคดัย่อ 

บทความน้ีจะนาํเสนอการหาวิธีการในการตรวจสอบเคร่ืองทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวน (Eddy current crack 
detector) เพื่อใชต้รวจสอบถึงคุณลกัษณะของเคร่ืองทดสอบรอยแตกรอยรอยร้าว ว่ามีคุณสมบติัตามการใชง้านหรือไม่ โดยการตรวจสอบ
เคร่ืองมือจะใช้วิธีในการวดัปริมาณแรงดันไฟฟ้า (Driving voltage) ในช่วง 0.5 V ถึง  16 V ท่ีช่วงความถ่ี 10 Hz ถึง 6 MHz และ ความถ่ี 
(Frequency) ท่ียา่นความถ่ี 10 Hz ถึง 6 MHz โดยวิธีการการวดัเอาตพ์ุตดงักล่าวโดยตรงจากเคร่ืองทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวน
โดยการวดัตรง ผลการวดัท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ค่าเอาตพ์ุตท่ีวดัไดท้ั้งแรงดนัไฟฟ้าและความถ่ี มีค่าใกลเ้คียงกบัค่าเอาตพ์ุตจากเคร่ืองทดสอบรอย
แตกรอยร้าว และเม่ือนาํผลการวดัท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัใบรายงานผลท่ีสอบเทียบจากต่างประเทศมีค่าใกลเ้คียงกนั แสดงว่าวิธีการดงักล่าว
สามารถนาํมาใชใ้นตรวจสอบเคร่ืองทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวนได ้

 
คาํสําคญั: เคร่ืองทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวน คุณลกัษณะวธีิการวดัตรง 
 
 

Abstract 
This article reviews methods to calibrate an eddy current crack detector in order to investigate its characteristics as specified in 

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

 
Keywords: Eddy current crack detector, characteristics, direct measurement method 
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ระบบควบคุมการเปิดและปิดไฟแสงสว่างอตัโนมัติโดยใช้การประมวลผลภาพด้วยอลักอริทมึ YOLO 
The Automated Control System of Lighting Power Using YOLO Algorithmic Image Processing 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบแสงสว่างบริเวณทางเดินภายในอาคารแบบอตัโนมติัโดยใช้การ
ประมวลผลภาพดว้ยอลักอริทึม YOLO หลกัการทางานของชุดอุปกรณ์จะใชก้ลอ้งเวบ็แคม 2ตวัในการตรวจจบัภาพของบุคคล จากนั้นทาํการ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าความเหมือนของบุคคลดว้ยอลักอริทึม YOLO โดยพิจารณาค่าความเหมือนของบุคคล (Confident) มากกว่า 0.35 
เพื่อระบุตวัภาพบุคคล ผลการทดลองการควบคุมการเปิดและปิดไฟแสงสว่างบริเวณทางเดินภายในอาคาร พบว่าชุดอุปกรณ์สามารถเปิดไฟ
แสงสวา่งบริเวณพื้นท่ีท่ีมีภาพบุคคลและปิดไฟแสงสวา่งเม่ือไม่พบภาพบุคคลไดดี้ในช่วงระยะการตรวจจบัภาพไม่เกิน 16 เมตร 
 

คาํสําคญั: YOLO, กลอ้งเวบ็แคม, ค่าความเหมือนของบุคคล 
 
 

Abstract 
The purpose of this research is to create an automated control system for indoor corridor lighting using image processing by YOLO 

algorithm. The main principle of this operation is to use a two webcam to detect the image of a person. Then analyze and compare the person's 
similarity with YOLO algorithm, considering the person's similarity (Confident) greater than 0.35 to identify the person's image. The results 
of the experiment on the control of turning on and off the lights in the corridors inside the building. It was found that the unit can turn on the 
lights in the area with portraits and turn off the lights when there are no portraits well within the detection distance of up to 16 meters. 
 

Keywords: YOLO, Webcam, Confident 
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การต่อลงดนิสําหรับการวดัความต้านทานโดยใช้เคร่ืองวดัความต้านทานสูง 
Ground connection for resistance measurement by using High resistance meter 
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บทคดัย่อ 

โดยทัว่ไปการวดัความตา้นทานมกันิยมใชเ้คร่ืองวดัความ ตา้นทานทาํการวดัโดยตรงกบัความตา้นทาน ปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อ
ค่าท่ีวดัเม่ือทาํการวดัความตา้นทานสูงคือการร่ัวไหลของกระแส ท่ีสามารถลดทอนไดด้ว้ยการต่อสายดินและการป้องกนัในระบบการวดั
บทความน้ีนาํเสนอถึงความสาํคญัของการต่อสายดินสาํหรับการวดัความตา้นทาน โดยทาํการวดัความตา้นทานดว้ยเคร่ืองวดัความตา้นทานสูง
ในยา่น 100 กิโลโอห์มถึง 1 เทระโอห์ม ท่ีแรงดนัทดสอบ 100 โวลท ์และทาํการเปรียบเทียบค่าผลการวดัในสภาวะท่ีไม่มีการต่อลงดินและการ
ป้องกนัมีการป้องกนัแต่ไม่มีการต่อลงดิน มีการต่อลงดินแต่ไม่มีการป้องกนั และมีการต่อลงดินและการป้องกนัระหว่างความตา้นทานกบั
เคร่ืองวดัความตา้นทานสูง จากผลการวดัพบว่าการป้องกนัจะมีผลต่อค่าท่ีวดัในยา่นความตา้นทานท่ีมีค่าสูงข้ึน รวมถึงการต่อสายดินและการ
ป้องกนัจะช่วยเพิ่มความถูกตอ้งของค่าท่ีวดัใหมี้ค่าความถูกตอ้งแม่นยาํข้ึน 

 
คาํสําคญั: การต่อลงดิน การต่อป้องกนั การวดัความตา้นทาน กระแสร่ัวไหล 

 
Abstract 

In general, resistance measurements are often used with a resistance meter to measure directly with the resistance. One factor 
affecting the measured values when measuring high resistance is leakage current. that can be reduced with grounding and guarding in the 
measurement system. This article presents the importance of grounding for resistance measurements. Resistance was measured with a 
highresistance meter in the 100 kW to 1 TW range at a 100 V test voltage and compare the measurement results under no grounding and no 
guarding conditions, guarding but no grounding, grounding but no guarding and grounding and guarding between resistance and high 
resistance meter. From the measurement results, it was found that the guarding would affect the value measured in the higher resistance region. 
Including grounding and guarding will increase the accuracy of the measured value to be more accurate. 

 
Keywords: Grounding, Guarding, Resistance measurement, Current Leakage 
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การออกแบบชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสําหรับชุดลดการแพร่เช้ือโควดิ 19 
Design of DC to DC Converter for Reducing COVID 19 infected 

 
อธิปตย์ จันทร์ดี 1 
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บทคดัย่อ  
  บทความน้ีนําเสนอการออกแบบและทดสอบวงจรแปลงผนักาํลงัไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกาํลงัไฟฟ้ากระแสตรงชนิดลดทอน
แรงดนัไฟฟ้าหรือวงจรบคัคอนเวอร์เตอร์ สาํหรับใชก้บัเคร่ืองช่วยลดการแพร่เช้ือโควิด-19 ซ่ึงออกแบบใหใ้ชง้านไดเ้ฉพาะช่วงกลางวนัเท่านั้น 
โดยพลงังานดา้นเขา้รับจากแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์โดยมีพิกดัแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ท่ี 80 วตัตแ์ละแรงดนัไฟฟ้าขนาด 18 โวลต ์และเขา้สู่วงจรบคั
คอนเวอร์เตอร์ท่ีจดัทาํข้ึนโดยมีความถ่ีสวิตซ์ช่ิงท่ี 10 กิโลเฮิรตซ์ เพื่อจ่ายใหก้บัป๊ัมไดอะแฟรมท่ีใชก้าํลงัไฟฟ้าขนาด 24 วตัต ์และแรงดนัไฟฟ้า
ดา้นออกท่ี 12 โวลต ์สาํหรับเป็นตวัอดัส่งนํ้ ายาแอลกอฮอลใ์ห้หวัฉีดพ่นนํ้ ายาสาํหรับในการลดการแพร่เช้ือโควิด-19 และจดัสร้างช้ินงานจริง 
เพื่อทดสอบและนาํปรับปรุงต่อไป  
 
คาํสําคญั: วงจรลดทอนแรงดนัไฟฟ้า ชุดลดการแพร่เช้ือโควดิ-19  
 
 
Abstract  
  This paper presents the design and testing of a DC to DC converter or a Buck converter for using with devices to reduce the spread 
of COVID-19 which is designed for using in day light only. The input power generated from solar cell rating of 80 watts and voltage is 18 
volts DC and transfer to Buck converter with a switching frequency of 10 kilo Hertz for supply the diaphragm pump that required power is 24 
watts and the output voltage is 12 volts DC. It is used as a pump to deliver alcohol to the spray nozzle for reduce the spread of COVID-19. 
and create an experimental device to testing and improve further.  
 
Keywords: Buck Converter, Reducing COVID-19 infected 
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การพฒันาสายอากาศวลิอลดิสําหรับสําหรับประยุกต์ใช้งานในระบบทวีดีิจิทลั 

DEVELOPMENT OF VIVALDI ANTENNA APPLIED FOR DIGITAL TV SYSTEMS 
 

โยษติา เจริญศิริ1 เฉลมิชนม์ ตั้งวชิรพนัธ์ุ2 
1 สาขาอิเลก็ทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ yosita.cha@vru.ac.th 

2 สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม shalerm123@yahoo.co.th 
 

บทคดัย่อ 
บทความน้ีไดน้าํเสนอการออกแบบสายอากาศไมโครสตริปแบบวิวอลดิสาํหรับประยกุตใ์ชง้านในระบบทีวีดิจิทลัโดยออกแบบให้

มีสายนาํสัญญาณระนาบร่วม ซ่ึงมีผลทาํให้การแผ่พลงังาน เป็นแบบช้ีทิศทาง แ ล ะ มีการสร้างบนแผ่นวงจรพิมพช์ นิด FR-4 แบบมีอินพุท
อิมพีแดนซ์ 50 โอห์ม ทาํให้มีขนาดกะทดัรัด นํ้ าหนกัเบา ง่ายต่อการสร้างการติดตั้งและใชง้าน การสร้างสายอากาศ มีการใชเ้ทคนิคการเซาะ
ร่องร่วมกบัการทาํแบบจาํลองผล (Simulation) ดว้ยโปรแกรมComputer Simulation Technology (CST) เพื่อให้ไดค่้ าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสม
กบัสายอากาศโดยใช้ย่านความถ่ี510MHz – 790 MHz ค่าอินพุทอิมพีแดนซ์เท่ากบั 50 โอห์ม ผลการจาํลองและการวดัค่าสูญเสียยอ้นกลบั 
(Return Loss) พบวา่มีค่านอ้ยกว่า -10 dB ตลอดยา่นความถ่ี 510 MHz – 790 MHzและมีอตัราขยายประมาณ 5 dBi ดงันั้นสายอากาศน้ีสามารถ
นาํไปใชง้านในระบบทีวดิีจิทลัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
คาํสําคญั: ไมโครสตริป, สายอากาศววิอลดิ,โทรทศัน์ระบบดิจิตอล 
 

 
Abstract 

This paper presents a Vivaldi microstrip antenna design for applying for digital TV systems. The Vivaldi microstrip antenna was 
designed by using a common plane signal cable, which resulted in the radiating of directional energy. And it is built on FR-4 printed circuit 
board, with 50 ohm input impedance, making it compact, lightweight, easy to build, install and operate. The building antenna used the 
Grooving technique, together with simulation by Computer Simulation Technology (CST) program to obtain the parameters suitable for the 
antenna, which equal to 50-ohm. The simulation results and the return loss measurements were less than -10 dB across the 510 MHz – 790 
MHz bandwidth, and the gain value was about 5 dBi. Therefore, this antenna design can be effectively used in digital TV systems. 

 
Keywords: Microstrip, Vivaldi Antenna, Digital TV 
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การจัดการการส่งลอราแบบหลายช่องสัญญาณสําหรับระบบติดตามเรือประมงขนาดเลก็ 
Multichannel LoRa TransmissionsManagement for Small Vessel Tracking System 

 
ชนกชนม์ เฉิน, สุชัยศรี ไลออน, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว, อนันต์ ผลเพิม่, วธิวชั ตั้งตรงไพโรจน์* 
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บทคดัย่อ 
  เน่ืองจากเกิดการทาํประมงผิดกฎหมายการประมงท่ีขาดการรายงาน และควบคุมทาํใหส้หภาพยโุรปประกาศใบเหลืองเพื่อเตือนใน
ปี 2558 ส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภณัฑ์ประมงของไทย ต่อมากรมประมงไดมี้การนาํระบบติดตามท่ีมีการใชร้ะบบดาวเทียมในการ
ส่ือสารส่งผลใหมี้ค่าใชจ่้ายสูง ทาํใหช้าวประมงพื้นบา้นท่ีมีเรือประมงขนาดเลก็ไม่สามารถใชร้ะบบน้ี ส่งผลใหเ้รือประมงขนาดเลก็ไม่มีระบบ
การบนั ทึกขอ้มูลและรายงาน ในบทความน้ีไดน้าํ เสนอระบบติดตามเรือประมงขนาดเล็กแบบอตัโนมติัโดยระบบมีการเก็บขอ้มูลพิกดั 
ตาํแหน่งและสามารถรองรับเรือไดห้ลายลาํพร้อมกนั โดยขอ้มูลท่ีเกบ็ตอ้งมีความปลอดภยั และไม่สามารถท่ีจะถูกแกไ้ขได ้
 
คาํสําคญั: ระบบติดตามเรือประมงขนาดเลก็, ลอราหลายช่องสญัญาณ, จีพีเอส, ชาวประมงพื้นบา้น 
 

 
Abstract 

In 2015, Thailand was issued a yellow warning card from IUU Fishing due to illegal fishing without reports and control, causing 
adverse effects on Thai fishery products. Later, the fishery department deployed the Vessel Management System (VMS) to track vessels 
communicating via a satellite system. Unfortunately, due to the high implementation and operating cost, artisanal fisheries are prohibited from 
deploying the system. Therefore, these small vessels cannot log their locations and cannot generate the report. In this paper, the Scheduling 
Multichannel LoRa Transmissions for Small Vessel Tracking System has been proposed. The system is designed for simultaneous logging of 
the locations of multiple vessels. Furthermore, all recorded data are managed to be secured and unaltered. 

 
Keywords: Small vessel tracking system, LoRa multichannel, GPS,Artisanal fisherman 
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บทคดัย่อ 
การหาจุดติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณลอรานั้นจาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบคุณภาพของสัญญาณ ซ่ึงการสาํรวจสัญญาณลอราโดย

ปกติอุปกรณ์สาํรวจจะมีขนาดใหญ่ รวมถึงตอ้งเช่ือมต่อกบัมือถือหรือคอมพิวเตอร์ ทาํในช่วงการติดตั้งจริงอาจเกิดความยากลาํบาก บทความน้ี
จึงนาํเสนออุปกรณ์สาํรวจสัญญาณลอราขนาดเล็กท่ีสามารถปรับเปล่ียนโหมดการทาํงานไดส้องโหมดคือโหมดผูส่้งท่ีจะส่งค่าพิกดัดาวเทียม
ไปท่ีอุปกรณ์สาํรวจสญัญาณ และโหมดสาํรวจท่ีจะรับค่าพิกดัดาวเทียมมาหาค่าคุณภาพสญัญาณลอรา รวมถึงเกบ็ขอ้มูลการสาํรวจเพ่ือนาํผลมา
วิเคราะห์ภายหลงัได ้อุปกรณ์มีหน้าจอแสดงผลเพื่อใชใ้นการควบคุมและแสดงค่าคุณภาพสัญญาณและพิกดัดาวเทียม มีโมดูลปุ่มกดเพื่อใช้
ควบคุมการทาํงานและการแสดงผลของอุปกรณ์ เม่ืออุปกรณ์พบสญัญาณท่ีมีคุณภาพดีจะมีเสียงจากโมดูลเสียงเพ่ือแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบโดยไม่ตอ้ง
มองอุปกรณ์ จากการทดลองอุปกรณ์มีค่าความคลาดเคล่ือนพิกดัดาวเทียมเทียบกบัพิกดัดาวเทียมจากโทรศพัทเ์ท่ากบั 3.2 เมตร และจากการวดั
กระแสไฟฟ้า อุปกรณ์สามารถใชง้านไดป้ระมาณ 2 วนั 
 
คาํสําคญั: ลอราจีพีเอส โหมดผูส่้ง โหมดสาํรวจ 
 
Abstract 

Finding a suitable location for installing the LoRa node or gateway is quite challenging. The accurate signal quality measurement 
for LoRa communications is essential. Typically, the signal surveying equipment is quite large and may need to connect with the computer or 
mobile phone to operate and display the results, which is difficult to carry and work in the field. This paper has developed the LoRa signal 
survey device with a small form factor. The device can operate in two modes. For the Survey mode, the device keeps monitoring the signal 
quality and location, which can be analyzed if needed. Meanwhile, the device can act as a transmitting device for the Sender mode that 
periodically broadcasts the GPS location for testing. To make the survey easy, the device has been designed with a monitoring screen and 
audio module to show the different levels of the received signal. Testing results show that the device works functionally well and can last for 
two days, with a GPS location drift of around 3.2 meters. 

 
Keywords: LoRa, GPS, Sender Mode, Survey Mode 
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Reactive Agility Test System for Badminton Players 
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บทคดัย่อ 
กีฬาแบดมินตนัเป็นกีฬาท่ีตอ้งใชค้วามเร็วและความคล่องตวัสูงในการเคล่ือนท่ีระยะสั้น ส่งผลใหร้ะบบการทดสอบความคล่องตวั

ของนกักีฬาแบดมินตนัจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชร้ะบบท่ีมีความแม่นยาํสูง เพื่อใหน้กักีฬาและผูฝึ้กสอนสามารถนาํผลไปวเิคราะห์และวางแผนการฝึก 
ซ้อมได้งานวิจยัน้ีเสนอระบบทดสอบปฏิกิริยาความคล่องตวัของนักกีฬาแบดมินตนัโดยนาํอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง มาประยุกต์ใช้กบั
วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีการบนัทึกเวลาท่ีนกักีฬาเคล่ือนท่ีไปแต่ละจุดและแสดงผลจากการทดลองระบบโดยการเปรียบเทียบกบเวลาจาก
วิดีโอท่ีบนัทึกขณะทดสอบ พบว่าระบบมีความคลาดเคล่ือนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 4.5ในขณะท่ีความคลาดเคล่ือนเฉล่ียของการใชค้นจบัเวลาอยท่ีู
ร้อยละ 7.4 
 
คาํสําคญั: ความคล่องตวั, การทดสอบสมรรถภาพ, กีฬาแบดมินตนั, อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 
 
 

Abstract 
Badminton requires speed in the short distance movement and agility of the players. Therefore, a high accuracy measuring system 

is necessary for proper training and improving the athlete’s skill. In this paper, the Reactive agility test system for badminton players has been 
proposed. In each drill, the system records timings of all moving checkpoints of each athlete and transmits the data to the server for displaying 
the results by IoT system. After comparing the test results with the recorded videos and manual stopwatches by humans, the averaged errors 
are 4.5 % and 7.4 %, respectively. 

 
Keywords: Agility, Physical Test, Badminton, Internet of Things. 
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Real-time tide data tracking system with moving buoys 
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บทคดัย่อ 
ระบบติดตามขอ้มูลกระแสนํ้าในปัจจุบนัถูกใชเ้พื่อการวดั คุณภาพนํ้า ซ่ึงโดยทัว่ไปจะเป็นการใชทุ่้นท่ีมีระบบวดัคุณภาพนํ้ า ณ จุดท่ี

ตอ้งการทดสอบ ซ่ึงถา้หากจะทดสอบหลายจุดจะตอ้งเพิ่มจุดทดสอบจาํนวน มาก และเกิดความยุ่งยากในการดูแลรักษา จากปัญหาขา้งตน้ 
งานวจิยัน้ีไดท้าํการออกแบบระบบติดตามขอ้มูลกระแสนํ้าจากทุ่นลอย แบบปล่อยลอยตามกระแสนํ้าซ่ึงจะใชง้านไดค้รอบคลุมพื้นท่ีไดม้ากข้ึน
กวา่การใชทุ่้นฝังสมอ โดยมีการออกแบบอุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจวดันํ้ าแบบพื้นฐาน ท่ีสามารถใชง้านไดข้ณะทุ่นเคล่ือนท่ี ไดแ้ก่ อุณหภูมิ ความ
ขุ่นของนํ้ า ลกัษณะของคล่ืน และมีระบบติดตามตาํแหน่ง ซ่ึงออกแบบระบบใหส่้งขอ้มูลเซนเซอร์แสดงผลบนเวบ็แอปพลิเคชนัตามคาบเวลา
แบบเวลาจริง โดยใช้เทคโนโลยีลอราเป็นตวัติดต่อส่ือสารระหว่างทุ่นและเกตเวยท่ี์ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ และใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น
ตวักลางในการส่งขอ้มูลมาท่ีเครือข่ายหลกัในการจดัเกบ็ลงในฐานขอ้มูล  
 
คาํสําคญั: การวดัคุณภาพนํ้า, เทคโนโลยลีอรา, ระบบติดตามตาํแหน่ง, อินเตอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง 
 
Abstract 

In the present, tide data tracking system is used for measuring water quality with the fixed location of the anchored buoy. 
However, if more testing areas are required, more anchored buoys are needed to be installed, which leads to more maintenance issues. In 
this paper, Real-time tide data tracking system with moving buoys has been proposed. The buoy is freely floated and moves along the water 
current, covering more sensing areas than the anchored buoy. The proposed system is equipped with many sensors such as essential water 
quality measurement, temperature, water turbidity, current wave characteristics, and GPS tracking. All periodically sensing data will be 
transmitted to the gateway via the LoRa technology. Then the gateway will forward the data to the database server on the Internet via the 
mobile communication technology for analyzing and displaying the results in the web application. 

 
Keywords: water quality measurement, LoRa Technology, GPS tracking system, IoT 
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Paper ID 96 

 

การพฒันาต้นแบบเคร่ืองหยอดดินสอพองอตัโนมัติระบบ CNC 
Development of the white clay filler automatic extrusion machine based on CNC system 

 
กติติเทพ วงษ์เรือง 1 เจษฎา จงภกัดี 1 ธีรพงษ์ ประสมพงษ์ 1 สหัสวรรษ ศรีตัมภวา1 โชติวุฒิ ประสพสุข1 

1 แขนงวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองกล คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี chotiwut.p@lawasri.tru.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีเป็นการออกแบบและสร้างตน้แบบเคร่ืองหยอดดินสอพองอตัโนมติั โดยใชเ้คร่ือง Mini CNC Router เป็นโครงสร้าง และ
ติดตั้งชุดหยอดดินสอพองโดยใชก้ารเคล่ือนท่ี ข้ึน ลง ของแกน z เป็นตวัเปิด ปิด การทางานของชุดหยอดควบคุมดว้ย limited switch เช่ือมต่อ
กบับอร์ด Adruino การเคล่ือนท่ีของแกน x, y, z ใชห้ลกัการเคร่ือง CNC โดยใชโ้ปรแกรม GRBL Controller เช่ือมต่อกบัเมนบอร์ดและควบคุม
มอเตอร์ขบัเคล่ือน โดยงานวิจยัช้ินน้ีเป็นตน้แบบในการผลิต ในภายภาคหน้าผูท่ี้มีความสนใจสามารถใชห้ลกัการของงานวิจยัน้ี ออกแบบ
โครงสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน หรือวสัดุท่ีแขง็แรงข้ึนเพื่อใชก้บัการผลิตจริงได ้เม่ือทาํการทดสอบประสิทธิภาพพบว่าระยะเวลาท่ีเหมาะสมกบั
การหยอดอยูท่ี่ 5 วนิาที และอตัราส่วนผงดินสอพองกบันา้ท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 3.2:1 และความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญและผูป้ระกอบการอยูใ่น
เกณฑดี์ถึงดีมาก 

 
คาํสําคญั: ดินสอพอง ซีเอน็ซี ระบบอตัโนมติั 

 
 
Abstract 

This paper presents prototyping of an automatic extrusion of the white clay filler with CNC based system and Install the extrusion 
set by using the up-down movement of the z-axis as an on-off switch that controls with a limited switch connected to the Adruino board. The 
movement of the x, y, z axes is CNC machined using the GRBL Controller programmed to connect to the motherboard and control the drive 
motor. The system can be extended to other materials and scaled up with slight hardware modifications. The result shows the optimal time for 
instillation was 5 seconds and The optimum ratio of chalk powder to water was 3.2:1, and the satisfaction of experts and operators was in the 
range of good to very good. 

 
Keywords: The white clay filler, CNC, Automation 
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Paper ID 102 

 
ศึกษาการลดของเสียทีเ่กดิจากคราบนํา้มันระหว่างกระบวนการฉีดพลาสติก 

Study of the reduction of waste from the oil during the plastic injection process 
 

ธรรมวชิช์ ประเสริฐ 1 เพญ็พสุิทธ์ิทองหยวก 2  
1 ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการและการจดัการ คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร 

prasert_t@silpakorn.edu 

 
บทคดัย่อ 

งานศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อลดการเกิดของเสียท่ีเกิดข้ึนระหว่างกระบวนการฉีดพลาสติกของโรงงานกรณีศึกษา ในเบ้ืองตน้
พบว่าระหว่างกระบวนการฉีดพลาสติกมีของเสียเกิดข้ึนหลายลกัษณะ โดยลกัษณะหน่ึงของของเสียท่ีถูกเลือกมาศึกษานั้นเป็นของเสียท่ีเกิด
จากคราบนํ้ามนั และเพื่อใหท้ราบถึงสาเหตุของเสียท่ีเกิดจากคราบนํ้ามนัในการศึกษาน้ีจึงไดน้าแผนภูมิกา้งปลาท่ีเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือควบคุม
คุณภาพ 7 Tools มาช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง โดยพบว่าสาเหตุท่ีสําคญัของการเกิดของเสียจากคราบนํ้ ามนัคือ การท่ีมีคราบ
สกปรกอยูบ่นหนา้แม่พิมพ ์จากสาเหตุขา้งตน้ผูจ้ดัทาํจึงไดน้าเสนอแนวทางการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัเพื่อนามาประยกุตใ์ชใ้นการลดการเกิด
ของเสียจากคราบนํ้ามนั โดยภายหลงัการปรับปรุงพบวา่ของเสียท่ีเกิดจากคราบนํ้ามนัลดลง 91.8% นอกจากน้ียงัสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ
เคร่ืองจกัรทาํใหเ้วลาเฉล่ียระหวา่งการเกิดเหตุขดัขอ้ง (MTBF) เพิ่มข้ึน 223% เวลาเฉล่ียการซ่อมแซม (MTTR) ลดลง 34.32% ความพร้อมของ
เคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึน 4.45% 

 
คาํสําคญั: การลดของเสีย, การบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั, เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 

 
 
Abstract 

This study aims to reduce the waste that occurs during the injection molding process of the plant. The study found that the problems 
in the injection molding process has many of the characteristics of the waste appears. The type of the waste caused by the oil mark was chosen 
to study. In addition to identify a problem’s root causes of the waste by oil mark in this study, the fishbone diagram, which is one of the QC 
7 tools, was applied to analyze the exact cause. Inquiry showed that the cause of the waste is the deposits oil on the mold. Then the preventive 
maintenance was used to apply to reduce the waste. After the improvements, oil slick waste was reduced by 91.8%. In addition, the efficiency 
of the machine could be improved, resulting in a 223% increase in Mean Time Between Failure (MTBF), and a 34.32 decrease in Mean Time 
to Repair (MTTR). And machine availability increased by 4.45% 

 
Keywords: waste reduction, preventive maintenance, QC 7 Tools 
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Paper ID 108 
 

การศึกษาการเปรียบเทยีบของระบบเฟืองท้ายในรถยนต์ 
Comparative Study of the Differential Gear System in Cars 

 

ภาณุวฒัน์ หุ่นพงษ์ 1 และ บรรหยดั ประหา2,* 
1 แขนงวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองกล สาขาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

panuwat.h@lawasri.tru.ac.th 
2,*สาขาวชิาเทคโนโลยยีานยนต ์วทิยาลยัเทคนิคลพบุรี สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

 
บทคดัย่อ 

บทความน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาและทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพเฟืองทา้ยในรถยนต ์3 แบบ ไดแ้ก่ เฟืองทา้ยแบบธรรมดา, เฟืองทา้ย
แบบลิมิเตด็สลิป และ เฟืองทา้ยแบบด๊ิฟลอ็ก โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทดสอบเฟืองทา้ยตามกรณีไดแ้ก่ ทดสอบทางลาดชนัและทดสอบทางเนิน
สลบัมีการจบัเวลาในแต่ละอุปสรรคในการทดสอบเพื่อนาํผลการทดสอบมาวิเคราะห์เป็นขอ้มูลในงานวจิยัดงักล่าว ซ่ึงการทดสอบพบวา่เฟือง
ทา้ยแบบด๊ิฟลอ็กท่ีผา่นอุปสรรคทั้งการทดสอบทางลาดชนัและทางเนินสลบัมีประสิทธิภาพดีกวา่เฟืองทา้ยแบบลิมิเตด็สลิปและเฟืองทา้ยแบบ
ธรรมดา โดยจากการทดสอบทางลาดชนัและการทดสอบทางเนินสลบัอยา่งละ 3 รอบเฟืองทา้ยแบบดีฟลอ็กจะมีประสิทธิภาพผา่นการทดสอบ
ทั้ง 3 รอบของการทดสอบทั้งทางลาดชนัและทางเนินสลบั 

 
คาํสําคญั: เฟืองทา้ย, ลิมิเตด็สลิป และ ด๊ิฟลอ็ก 

 
 
Abstract 

This article has studied and compared the performance of 3 different differentials in automobile: the conventional differential, the 
limited slip differential, and the diff-lock differential. The researcher conducted the tests, including the slope test and the hill test. There is a 
timer for each test. From the test results, it was found that the automobile with a diff-lock differential provides better performance than the 
conventional differential and the limited slip differential when compared to the test results of slope tests and the hill test. The automobile with 
a diff-lock differential when performing the slope test and the hill test, alternating 3 rounds each, was found to be effective in all 3 rounds. 

 
Keywords: differential, limited slip, diff-lock 
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Paper ID 111 
 

การประยุกต์ขดลวดเหนียวนําด้วยสนามไฟฟ้า 
An Application Induction Coil with Electromagnetic 

 

นิคม ลนขุนทด 1 , วชิรพล แสนโซ้ง2 
1 สาขาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ Mon_evolution@hotmail.com  

2 สาขาเทคโนโลยเีคร่ืองกล คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ Wachirapol@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

การเหน่ียวนาํทางแม่เหล็กไฟฟ้าในรูปแบบอนุภาคท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงสนามแม่เหล็กในบริเวณขดลวดจะเกิดแรงเคล่ือนเหนียว
นาํในขดลวดต่อเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าตามกฏของฟาราเดยเ์ม่ือมีการเคล่ือนท่ีสัมพทัธ์ระหวา่งขดลวดกบัแม่เหลก็จะทาใหฟ้ลกัซ์แม่เหล็กท่ีผ่าน
ขดลวดมีปริมาณเปล่ียนแปลงจึงเกิดแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวนาทั้งน้ีแลว้ผลของงานวิจยัใชก้ารประยกุตข์องกฏฟาราเดยท่ี์ทาํใหเ้กิดศกัยไ์ฟฟ้า
ภายในระบบวงจรไฟฟ้าเขา้กบักฏของเกาส์กรณีท่ีศกัยไ์ฟฟ้าเกิดข้ึนบนระนาบพิกดัฉากทรงกลมลกัษณะรูปแบบสนามไฟฟ้าท่ีใช้ในการ
พิจารณาคือสนามไฟฟ้าระหว่างเส้นลวดกับแผ่นราบเพื่ออธิบายถึงแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์เม่ือต่อเข้าโหลด 11kV, 18kV และ 29kV 
พารามิเตอร์ในงานวิจยั ระยะห่างอิเลก็ตรอน ขอ้มูลไดเ้ป็นเชิงตวัเลข วิเคราะห์แรงดนัเบรกดาวน์ท่ีอินพุตเขา้กบัโหลด 11 kV การเพิ่มจาํนวน
อิเลก็ตรอน 3 ตวั บนขดลวดเหน่ียวนาํทาํใหเ้กิดเบรกดาวน์มากเดิม 2.24 เปอร์เซ็นตอ์าจทาใหโ้หลดเกิดความเสียหายไดแ้ละระยะห่างท่ีมากกวา่ 
0.5 เซนติเมตรส่งผลเสียอีกเช่นกนั ในส่วนของโหลด 18 kV แรงดนัเบรกดาวน์ท่ีใชไ้ดอ้ยูใ่นช่วงท่ีมีระยะห่างของอิเล็กตรอน 0.5 เซนติเมตร
ภายในขดลวดเหน่ียวนําสามารถบรรจุอิเล็กตรอนได้ 3 ตวั และในโหลดท่ี 24 kV ระยะห่างของอิเล็กตรอนท่ีดีท่ีสุดคือ ระยะห่างท่ี 1.5 
เซนติเมตร จาํนวนอิเลก็ตรอนท่ีบรรจุ 1 ตวั มีแรงดนัไฟฟ้าเบรกดาวน์มากข้ึนเพียง 0.83 เปอร์เซ็นตซ่ึ์งตามมาตรฐานแลว้สามารถยอมรับได ้

 
คาํสําคญั: แรงดนัเบรกดาวน์, อิเลก็ตรอน, ขดลวดเหน่ียวนาํ 

 
 
Abstract 

Magnetic conduction cohesive to form particles in which the magnetic field changes in the area of the coil a ductile conductive 
force is applied in the coil to an electric machine according to Faraday's law When there is a relative motion between the coil and the magnet, 
it causes the magnetic flux Through the coil there is a change in quantity, thus creating an induced However, the result of this research is the 
application of Faraday's law that creates an internal electric potential Within a system of electric circuits it follows Gauss's law in which 
electric potential occurs on a spherical coordinate plane electric field characteristic used in the consideration is the electric field between the 
wire and the plate to describe the break-down voltage When connected to 1 1 kV, 18kV and 29kV loads. Parameters in research. electron 
distance data can be numerically Analyze the break-down voltage at the input to the 11 kV load, increasing the number of 3 electrons on the 
inductor coil 2.24 percent more break-downs can cause load damage and distances greater than 0.5 cm. It has a negative effect as well. For 18 
kV loads, the applicable break-down voltage is in the range of 0.5 cm. electron distance Inside the inductor coil can hold 3 electrons and in a 
load of 24  kV The best electron distance is 1 .5  cm. number of electrons contained in one has only 0 .83  percent more break-down voltage 
which according to the standard can be accepted. 

 
Keywords: Breakdown Voltage, Electrons, Induction Coil 
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แอป็พลเิคชันแนะนําชุมชนท่องเทีย่วโอทอ็ปนวตัวถีิ ในพืน้ทีต่ะเข็บชายแดน 

Application to Publicize the OTOP Innovation Tourism Community in Border Seam Areas 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีเป็นศึกษาและหาแนวทางการออกแบบและพฒันาแอ็ปพลิเคชนัเพื่อประชาสัมพนัธ์ชุมชนท่องเท่ียวโอท็อปนวตัวิถี ใน

พื้นท่ีตะเขบ็ชายแดนของจงัหวดัอุบลราชธานี รองรับการใชง้านของผูใ้ช ้4 ประเภท ไดแ้ก่ ผูดู้แลระบบ บุคคลทัว่ไป สมาชิก และเจา้ของร้านคา้
และบริการ โดยมีสิทธ์ิการเขา้ถึงและจดัการขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั แบ่งการออกแบบและพฒันาระบบเป็น 2 ส่วน คือ 1) การให้บริการเคร่ืองแม่
ข่ายในรูปแบบเวบ็ไซต ์และการใหบ้ริการขอ้มูลสาหรับแอป็พลิเคชนั ประกอบดว้ย ส่วนนาํเขา้ขอ้มูลและรูปภาพ ขอ้มูลตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ 
2) แอป็พลิเคชนัแนะนาํชุมชนท่องเท่ียวโอทอ็ปนวตัวิถี เม่ือนาํระบบท่ีไดไ้ปทดสอบกบัผูใ้ชซ่ึ้งประเมินคุณภาพของเน้ือหาและความพึงพอใจ 
พบวา่ ระบบมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมากทุกดา้น จากทั้งหมด 3 ดา้น โดยสูงสุดอยูท่ี่ดา้นเน้ือหาการนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งชุมชน
ท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย = 4.72, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.50) รองลงมาคือ ด้านการออกแบบแอ็ปพลิเคชัน (ค่าเฉล่ีย = 4.69, ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = 0.56) และประโยชน์และการนาํไปใช ้(ค่าเฉล่ีย = 4.60, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.59) 

 
คาํสําคญั: แอป็พลิเคชนั ชุมชนท่องเท่ียว พื้นท่ีตะเขบ็ชายแดน 

 
Abstract 

This research is a study and approach to designing and developing applications to promote the OTOP innovation tourism 
community in the border seam area of Ubon Ratchathani. The system supports four groups of users: administrators, individuals, members, 
and shop/service owners with different authorities to access and manage information in the system. The system consists of 2 subsystems which 
were 1) a providing website server services and providing information services for applications, including data and image imports, geolocation 
information, 2) an application to publicize the OTOP innovation tourism community. The whole system had been tested and assessed by users. 
The results showed that the system was assessed at a highest level in all 3 aspects. The highest score went for the content of the presentation 
of information about tourist communities (mean = 4.72, S.D. = 0.50), followed by application design (mean = 4.69, S.D. = 0.56) and the 
system usage and implementation (mean = 4.60, S.D. = 0.59). 

 
Keywords: Applications, Tourism Community, Border Areas 
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Participatory Action Research : Sub-Jumpa Pottery Heritage Conservation Village for Tourism, 
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อษิฏ์ รานอก 1 และพลวฒัน์ เกดิศิริ 1 
1 สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี dewsuperdesign@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยีดา้นการสร้างสรรคเ์คร่ืองป้ันดินเผาโบราณซบัจาํปาเชิงอนุรักษ ์
สาํหรับนาํไปผลิตเป็นสินคา้เพื่อการท่องเท่ียวของกลุ่มชุมชน โดยใชก้ารวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกบักลุ่มชมุชน ตาํบลซบัจาํปา อาํเภอ
ท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี โดยเก็บขอ้มูลดว้ยการจดัประชุมแลกเปล่ียนขอ้มูลร่วมกนั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสารวจชุมชน การ
สนทนากลุ่ม แบบสัมภาษณ์ การลงพื้นท่ีสารวจแหล่งวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน และการจดักิจกรรมอบรมเพื่อบ่มเพาะความรู้ให้กบัชุมชน จานวน 4 
กิจกรรม ไดแ้ก่ โครงการจดัอบรมเสวนาการศึกษาประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญัของชุมชน เพื่อการอบรมเสวนาการศึกษาประวติัศาสตร์เมืองโบราณ
ของซบัจาปาเพื่อใหก้ลุ่มชุมชนตระหนกั หวงแหนและเห็นคุณค่าเคร่ืองป้ันดินเผา  ท่ี เป็นตน้ทุนมรดกตกทอดทางศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
, โครงการจดัอบรมปฎิบติัการขั้นตอนการทาเคร่ืองป้ันดินเผา เพื่ออบรมปฎิบติัการขั้นตอนการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา ,โครงการจดัอบรมปฎิบติั
การการสร้างตน้แบบสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผาซบัจาํปา เพื่อการอบรมฝึกปฎิบติัการสร้างตน้แบบสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผาซบัจาํปาเพื่อการท่องเท่ียว 
และ โครงการอบรมฝึกปฎิบติัการสร้างเตาเผาฟืนแบบโบราณ เพื่อสามารถใชป้ระโยชน์ในการผลิตสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผา ซ่ึงสรุปผลการอบรม
พบวา่ ผูเ้ขา้อบรมสามารถนาํความรู้จากการอบรมนาํไปสร้างตน้แบบสินคา้ทางวฒันธรรมเคร่ืองป้ันดินเผาซบัจาํปาได ้และผลประเมินความพึง
พอใจในภาพรวมของกิจกรรมมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (4.64) 
 

คาํสําคญั: การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม, เคร่ืองป้ันดินเผาซบัจาํปา, ลพบุรี 

 
 

Abstract 
The purpose of this research was to transfer knowledge and technology regarding the conservative creation of Sub-Jumpa 

traditional pottery in order to be used as products for local tourism. This participatory action research was conducted with the community in 
Sub-Jumpa Sub-district, Tha Luang District, Lop Buri Province. The data were collected by means of conferences, and the research instruments 
were a community survey questionnaire, a group discussion, an interview, an exploratory survey of local materials, and a training which 
consisted of four activities including an educational dialogue on the important history of the community for a training on the history of the 
ancient city of Sub-Jumpa so as to make the community members realize, cherish, and appreciate the pottery which was inherited as local arts 
and culture, a workshop on the pottery production process, a workshop on producing a model of pottery products for tourism, and a workshop 
on making traditional wood kilns used for pottery manufacturing. The training results revealed that the trainees could apply the knowledge 
from the trainings to the creation of a model of Sub-Jumpa cultural pottery products, and the satisfaction towards the trainings was overall 
rated at a very high level (4.64) 

 
Keywords: Participatory Action Research, Pottery Sub-Jumpa, Lopburi 
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การออกแบบและพฒันาอุปกรณ์การสร้างภาพจากความต้านทานไฟฟ้าโดยใช้ต้นทุนตํา่ 
Design and Development of Low-Cost Electrical Impedance Tomography Equipment 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีนาํเสนอการออกแบบและพฒันาอุปกรณ์การสร้างภาพจากความตา้นทานไฟฟ้า (Electrical Impedance Tomography : 
EIT) โดยใชต้น้ทุนตํ่า การออกแบบจะประกอบไปดว้ยวงจรกาํเนิดสัญญาณรูปไซน์ วงจรเปล่ียนแรงดนัเป็นกระแสซ่ึงจะใชเ้ป็นวงจรขยาย
สัญญาณแบบป้อนกลบักระแส การใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 ในการควบคุมมลัติเพล็กเซอร์สาํหรับการทาํงานในส่วนของ
การรับ-ส่งสัญญาณ รูปแบบการทาํงานจะทาํการจ่ายสัญญาณไซน์รูปแบบกระแสให้กบัตวัโพรบท่ีถูกติดตั้งไวร้อบตวั Vessel จากนั้นเม่ือจ่าย
สัญญาณไซน์ วงจรเรียงกระแสแม่นยาํแบบเต็มคล่ืนและมลัติเพล็กเซอร์จะทาํหน้าท่ีรับสัญญาณและจ่ายสัญญาณในแต่ละจุด หลงัจากท่ีรับ
สญัญาณจะแปลงสญัญาณแรงดนัไฟฟ้าจากอนาลอกเป็นสญัญาณดิจิตอลเพื่อส่งไปประมวลผล แสดงตาํแหน่งวตัถุท่ีอยูใ่น Vessel ซ่ึงเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการประมวลใชซ้อฟแวร์ท่ีมีช่ือว่า EIDORS ไฟไนตเ์อลิเมนต์ บนโปรแกรม MATLAB โดยในบทความน้ีมีการทดลองจริงเพื่อยืนยนั
หลกัการสร้างของงานท่ีออกแบบมา พบวา่เป็นไปตามทฤษฎีทุกประการ 
 

คาํสําคญั: วงจรเรียงกระแสแม่นยาํแบบเตม็คล่ืน ไมโครคอนโทรลเลอร์ มลัติเพลก็เซอร์ การสร้างภาพจากความตา้นทานไฟฟ้า 

 
 

Abstract 
This paper presents the design and development of a low-cost Electrical Impedance Tomography (EIT) device. The various 

subsystems, sinusoidal oscillator, voltage-to-current converter (V/I), multiplexer microcontroller (Arduino UNO R3 )  is incorporated to be 
transmitter and receiver. The current-feedback OPAMP (CFOA) is required as a V/I converter. The sinusoidal current injects into the probes 
located in circular vessel positions in the transmitter. The rectifier circuit and multiplexer provide multiple positions receiving signals. The 
receiving signals have been converted to digital signals and sent to reconstruct to detect the vessel's object. The MATLAB-based EIDORS 
finite element program is used to generate the image from the receiving data. The experimental results have confirmed the workability of the 
different conductivity objects tested in the vessel. 

 
Keywords: Full wave precision circuit, Microcontroller, Multiplexer, Electrical Impedance Tomography 
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การเปรียบเทยีบสมรรถนะเทคนิคการจัดเรียงสัญญาณแคเรียร์หลายระดับจากผลกระทบทีมี่การฉีด 
ฮาร์มอนิกอนัดับที ่3 ในสัญญาณอ้างองิบนอนิเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิดฟลายองิคาปาซิเตอร์ 

Performance Comparison of Multi-Level Carrier Signaling Techniques from the Effect of Third-
Order Harmonics Injection in the Reference Signal on a Five- Level Inverter Flying-Capacitor. 

 

สถิตยพ์ร เกตุสกลุ 1 
1 สาขาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี satitporn123g@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

บทความน้ีนาํเสนอการการเปรียบเทียบสมรรถนะเทคนิคการจดัเรียงสัญญาณแคเรียร์หลายระดบัจากผลกระทบท่ีมีการฉีดฮาร์มอ
นิกอนัดบัท่ี 3 ในสัญญาณอา้งอิงบนอินเวอร์เตอร์ 5 ระดบัชนิดฟลายอิงคาปาซิเตอร์ เทคนิคการพีดบับลิวเอ็มท่ีนามาเปรียบเทียบ คือ APCO 
(Alternative Phase Carrier Overlap Pulse Width Modulation) IPD (In-Phase Disposition) POD (Phase Opposite Disposition) และ  APOD 
(Alternative Phase Opposite Disposition) โดยทดสอบบนอินเตอร์ 5 ชนิดฟลายอิงคาปาซิเตอร์ (Flying Capacitor Inverter, FCI) ขณะจ่ายโหลด 
R-L ซ่ึงการทดสอบจะดาเนินการจาลองและสร้างแบบจาํลองดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ผลท่ีได้นามาคาํนวณและแสดงค่า THDV ของ
แรงดนัดา้นออกระหว่างสายโดยมุ่งศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการจดัเรียงแคเรียร์หลายระดบัจากกระทบท่ีมีการฉีดฮาร์มอนิกอนัดบัท่ี 3 เขา้ใน
สญัญาณอา้งอิง (Harmonic Injection Pulse Width Modulation, HIPWM) ซ่ึงเทคนิค IPD ใหผ้ลดา้น THDv ต่าท่ีสุด 

 
คาํสําคญั: อินเวอร์เตอร์ 5 ระดบั พิดบับลิวเอม็ ฮาร์มอนิกอนัดบัท่ี 3 

 
 
Abstract 

This paper present performance comparison of multi-level carrier signaling techniques from the effect of third-order harmonics 
injection in the reference signal on a five-level inverter flying-capacitor, The PWM techniques to be compared are: APCO, IPD, POD, and 
APOD. All of process are simulate with computer program. The result of simulation has shown value of THDV line-line output voltage focus 
on comparison of multi-level carrier signaling techniques from the effect of third-order harmonics injection modulation inverter (HIPWM) 
with IPD carrier signal generate a minimum THDv. 

 
Keywords: Five-Level Inverter, PWM, third-order harmonics 
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วธีิการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านแบบไร้เซนเซอร์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทยีม 
The Control Method of a Sensorless Brushless DC Motor using Artificial Neural Networks 

 

ศุภรัตน์ วศิวกรสกาว1 ไพโรจน์ ทองประศรี 2 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีนาํเสนอวิธีการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่านแบบไร้เซนเซอร์โดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียม โครงข่าย

ประสาทเทียมท่ีใชเ้ป็นแบบ 2 ชั้น ซ่ึงใชก้ารเรียนรู้แบบแพร่ยอ้นกลบั ค่าแรงดนัตา้นกลบัจากมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านถูกนามาใชเ้ป็น
อินพุตให้กบัโครงข่ายประสาทเทียมสําหรับพยากรณ์ตาํแหน่งมุมกระตุน้ให้กบัวงจรอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส แบบจาํลองมอเตอร์กระแสตรงไร้
แปรงถ่านแบบไร้เซนเซอร์สาหรับควบคุมความเร็วถูกสร้างจากโปรแกรม MATLAB/Simulink โดยใชก้ารควบคุมแบบป้อนกลบั PI ผลจาลอง
การทาํงานโครงข่ายประสาทเทียมสามารถพยากรณ์มุมกระตุน้ใหก้บัวงจรอินเวอร์เตอร์ 3 เฟสไดถู้กตอ้ง 

 
คาํสําคญั: อินเวอร์เตอร์ 3 เฟส ไร้เซนเซอร์ โครงข่ายประสาทเทียม 

 
 
Abstract 

This paper presents the control method of a sensorless brushless DC motor using artificial neural networks. The artificial neural 
network used is a two-layer that uses the backpropagation algorithm for training. The back EMF voltage from the brushless DC motor is used 
as input to the neural network for predicting the excitation angle position of the 3 - phase inverter circuit. A sensorless brushless DC motor 
model for speed control is created by MATLAB/Simulink using PI feedback control. The simulation result, the artificial neural network can 
accurately predict the excitation angle for the 3-phase inverter circuit. 

 
Keywords: 3-Phase Inverter, Sensorless, Artificial Neural Networks 
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เคร่ืองประจุแบตเตอร่ีใช้พลงังานแสงอาทติย์สําหรับโทรศัพท์เคล่ือนทีแ่ละคอมพวิเตอร์พกพารายงานการ
ทาํงานด้วยระบบ IoT 

A solar-powered battery charger for mobile phones and laptops monitoring via IoT system 
 

บุรินทร์ เทพโพธา 1 มนตรี ศิริปรัชญานันท์ 2 
1 ภาควชิาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ burin.tpt@gmail.com 

2 ภาควชิาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ montree.s@fte.kmutnb.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

บทความน้ีนาํเสนอการสร้างเคร่ืองประจุแบตเตอร่ีท่ีใช้พลงังานแสงอาทิตยส์ําหรับโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและคอมพิวเตอร์พกพา
รายงานการทาํงานดว้ยระบบ IoT โดยสามารถนาํไปใชง้านในพื้นท่ีท่ีไม่มีระบบไฟฟ้า ตวัเคร่ืองมีขนาดกะทดัรัด เหมาะสาํหรับการเดินทางไกล
ในพื้นท่ีทุรกนัดาร และสามารถประจุไดท้ั้งระบบโซลาร์เซลล์และระบบไฟฟ้า 220 โวลตท่ี์ผ่านอะแดปเตอร์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ 
อุปกรณ์สามารถเช่ือมต่อกบัระบบ IoT เพื่อแสดงผลขณะประจุดงัน้ี 1.กระแสไฟฟ้าในการประจุ 2.ระยะเวลาในการประจุเตม็ 3.ความจุ (mAh) 
4.เปอร์เซ็นตแ์บตเตอร่ี 5.เวลาขณะประจุของอุปกรณ์ต่าง ๆ นอกจากน้ียงัมีระบบแจง้เตือนทางแอปพลิเคชนัไลน์เม่ือประจุแบตเตอร่ีเตม็ โดยใน
การประจุแบตเตอร่ีจากระบบไฟฟ้าใชเ้วลานอ้ยกวา่การประจุแบตเตอร่ีจากแผงโซลาร์เซลล ์35 นาที 

 
คาํสําคญั: เคร่ืองประจุแบตเตอร่ี พลงังานแสงอาทิตย ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและคอมพิวเตอร์พกพา อินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง 

 
 
Abstract 

This article presents a solar-powered battery charger for a mobile phones and laptop reporting via IoT system, which can be used 
in the area without electrical distribution system. The implementation is compact, suitable for long-distance travel in rugged areas and can be 
charged from both the solar cell system and the 220V electrical system, converting 220VAC to 12VDC by an adapter. The device can be 
connected to an IoT system to display various charging statuses as follows 1. Charging current 2. Remaining time to full charge 3. Charging 
capacity (mAh) 4. Battery charging percentage 5. Charging time. In addition, there is also a notification system on the Line application when 
the battery is fully charged. From the results, charging the battery from the electrical system is faster than charging the battery from the solar 
panel to be 35 minutes.  

 
Keywords: A solar-powered battery charger, mobile phones and laptops, internet of things. 
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การออกแบบระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าดับผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที ่
Design of a Power Outage Notification System via Mobile Network 
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สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั aziz.aseeyah@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

บทความน้ีนาํเสนอการออกแบบระบบแจง้เตือนไฟฟ้าดบัผา่นเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี สาํหรับค่ายทหารในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ซ่ึงประกอบดว้ยเซนเซอร์วดัแรงดนัไฟฟ้า ไมโครคอนโทรลเลอร์สาํหรับควบคุมการทาํงานของระบบและทาํการตรวจจบัแรงดนัไฟฟ้า 
มาเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลและแจง้เตือนผูดู้แลระบบ โดยส่งขอ้มูลไปยงัฐานขอ้มูลออนไลน์ผ่านสัญญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีดว้ยโมดูล GSM จาก
ผลการทาํงานของระบบท่ีนาํเสนอ พบว่า ระบบสามารถส่งค่าแรงดนัไฟฟ้าท่ีวดัไดจ้ากเซนเซอร์และสถานะไปเก็บไวท่ี้ฐานขอ้มูลและแจง้
เตือนผูดู้แลระบบได ้ซ่ึงในกรณีท่ีแรงดนัไฟฟ้ามีขนาดนอ้ยกวา่ 180 โวลตพ์บวา่ ระบบทาํการ ส่งขอ้มูลไปยงัฐานขอ้มูล โดยมีการส่งขอ้ความ 
SMS และแจง้เตือนไปยงัผูดู้แลระบบ 

 
คาํสําคญั: ฐานขอ้มูล ไมโครคอนโทรลเลอร์ โมดูล GSM 

 
 
Abstract 

This paper proposes a power outage notification system via mobile network for military bases in three southern border provinces 
which consists of voltage sensor, a microcontroller for controlling the operation of the system furthermore the detected parameters from the 
voltage sensors are stored in database and sent to notify the system administrator, and a GSM module for data transmission. The experiment 
results show that the system can send the sensor parameters to store in the database and notify the system administrator. In the case of the 
voltage is less than 180V, the system will send out an SMS message and notify the system administrator. 

 
Keywords: Database, Microcontroller, GSM Module 
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พฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าของบุคลากรใน บริษัท ลูเมนตั้ม อนิเตอร์เนช่ันแนล(ประเทศไทย) จํากดั 
โดยจะทาํการศึกษาเฉพาะแผนกทีเ่ป็นสายงานหลกัของบริษัท 

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

 
มณัฑกรณ์ ครุตรารักษ์ 1 รัตน์สิกา บุญลือ2 ปฎญิญา ศักดิ์หวาน 3 
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บทคดัยอ่  
  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าของบุคลากรใน บริษทั ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จาํกดัเฉพาะแผนกท่ีเป็นสายงานหลกั ของบริษทัมีจานวนประชากรทั้งส้ิน 60 คน กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชก้ารคาํนวณดว้ยวิธี (คาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่างในแต่ละชั้นภูมิ) จะไดก้ลุ่มตวัอย่างดงัน้ี Quality จานวน 4 คน 
Facility จาํนวน 10 คน และManufacturing Engineer จานวน 6 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยคิดเป็นค่าเฉล่ีย ผลวิจยัพบวา่พฤติกรรมการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าเฉพาะแผนกท่ีเป็นสายงานหลกัของบริษทัลูเมนตั้ม คือ Quality Facility และManufacturing Engineer การใชไ้ฟฟ้าเพื่อแสงส่องสว่าง 
และการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆของบริษทัเพื่อความสะดวกสบายมีการใชใ้นปริมาณท่ีเท่ากนั โดยคิดเป็นค่าเฉล่ีย 8.42 ชัว่โมง ต่อวนั และการ
ตอบแบบสอบถามในเร่ืองของพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าของกลุ่มตวัอยา่งเห็นไดช้ดัว่ามีพฤติกรรมท่ีมีส่วนรวมในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
และใหค้วามร่วมมือในการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าคิดเป็นค่าเฉล่ียในการตอบแบบสอบถามของบุคลากรทั้งหมดจาํนวน 20 คน เฉล่ีย 3.7 อยูใ่น
เกณฑป์ระหยดัมาก  
 
 
Abstract  

The objective of this research is to study the behavior of electricity consumption of the personnel of Lumentum International 
(Thailand) Co., Ltd. The research was carried out with 60 people, selected by stratified sampling only from the main departments of the 
company; four from Quality Department, six from Manufacturing Engineering Department, and ten from Facility Department. The data were 
analyzed to find the average value. The results showed that the electricity that the personnel from all the three main departments used was 
averagely 8.42 hours per day. The electricity is used for lighting, electronic devices, and staff comfort. In addition, the results from the 
questionnaire on the electric consumption behavior submitted by 20 employees revealed that they took part in electricity saving and cooperated 
in energy conservation, with the average score of 3.75 in electricity saving item. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์ ไพรินทร ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรภพ ตู้ประกาย   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร พรหมวงศ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย ชัยชนะ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ พัฒนธาดาพงษ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์เกียรติ จงไตรลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระชัย พิมพ์สาลี    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
อาจารย์ ดร.สมปอง วิเศษพานิชกิจ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน   มหาวิทยาลัยศลิปากร 
อาจารย์ ดร.ภมร ศิลาพันธ์    มหาวิทยาลัยศลิปากร 
อาจารย์ ดร.กัณธิดา พันธ์ุเจริญ   มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา ปัญญาวราภรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาวดี ผลเอนก  มหาวิทยาลัยบูรพา  
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
อาจารย์สมชาติ โสนะแสง    มหาวิทยาลัยนครพนม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อาจารย์ ดร.ประชา คําภักดี   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภัทร พันธ์คง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย แดงเอม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
ดร.วีณา จันทร์รัชชกูล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย แดงเอม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  พันธุนะ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ คุณรัตนสริิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศรี วรรณการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
อาจารย์ ดร.อานนท์ สิงห์เสถียร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เหลืองอําพล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
อาจารย์ ดร.อัญชลี มโนสืบ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร วุฒิพัฒนพันธ์ุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
อาจารย์ ดร.พูนศรี วรรณการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ บุญม ี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ดร.เตือนใจ อาชีวะพนิช    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทํานา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
อาจารย์ ดร.ยุทธณา คงจีน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ แดงขํา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต อ้วนไตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทรัฐ บํารุงเกียรติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ําชลิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อาจารย์ ดร.ธาดา คําแดง    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อาจารย์ ดร.สกุล คํานว   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อาจารย์ ดร.วิทยา พันธ์ุพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย   เขื่อนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อาจารย์อาคิรา สนธิธรรม    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ย้ิมละมัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
อาจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เหลียวตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าที่ร้อยโท ดร.ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัน ลี้กุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชันีกร ด่านศิริชัยสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
อาจารย์ ดร.สิทธิโชค สินรัตน์   มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวิชญ์ เลิศไทตระกูล มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
อาจารย์ ดร.สรพล บูรณกูล   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
อาจารย์ตะวัน ภูรัต     มหาวิทยาลัยสยาม 
อาจารย์พิมพา ชีวาประกอบกิจ    มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง วังศิลาบัตร   สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ภัทร์สรณ์สิร ิ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ ศรีธงชัย    สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์     สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ดร.นฤดม นวลขาว     สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ดร.ศริญญา ปะสะกวี     สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
นาวาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศิษฎ์ ทวิชพงศ์ธร  โรงเรียนนายเรือ 
นาวาตรีภาณุกร วัฒนจัง     โรงเรียนนายเรือ 
นาวาโทธีรพงศ์ โอฬารกิจอนันต์    โรงเรียนนายเรือ 

 
 
 
 

Tontan
Typewritten text
นชัย



                     งานประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั�งที� �� วันที� 17-19 กุมภาพันธ์ 2565 
                                      14th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand 
 

ECTI-CARD 2022   Abstract Book 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


