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สรุปกจิกรรม
1) ที่มาและความสําคญั

ดนิถลมและนํ้าปาไหลหลากเปนภัยพิบัติทางธรรมชาตทิี่ทําใหเกิดความสูญเสยีชีวติและทรัพยสินไดอยาง
รุนแรง โดยประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงภยัดินถลมหลายแหง ยกตัวอยางเชนจังหวัดนานและจังหวดัอตุรดิตถ ซึ่ง
เปนพื้นท่ีที่เกิดเหตุการณดินถลมบอยและหลายครั้งมีผูเสียชวีิตหลายราย ถนน สะพานตาง ๆ ไดรับความเสยี
หาย ประชาชนเกดิความเดอืนรอน นอกจากนั้นในสวนของระบบการแจงเตอืนที่มีใชในอดีตไมสามารถแจง
เตือนไดทันเมื่อเกิดไฟฟาดบัอีกดวย

งานวจิัยเรื่องรั้วไรสายของคณะผูวจิัยมีจดุเริ่มตนจากงานวิจยัดานความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ซึ่งตอมาได
มกีารนาํมาประยกุตเพ่ืองานดานการปองกันภยัพิบัติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการพัฒนาระบบแจงเตือนดนิถลม
โดยการตรวจจับการเคลื่อนตวัของมวลดนิ โดยภายในของรั้วไรสายจะมรีะบบสวติซที่จะทํางานเมื่อพบการ
เคลื่อนที่ของมวลดนิหรอืการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้า ขอมลูสถานะการทาํงานของสวติซแตละตวัภายในรั้วไร
สายนี้สามารถนาํมาวิเคราะหเพ่ือจัดการปญหาการแจงเตือนผิดที่อาจจะเกิดจากการเดินของสตัวหรอืบุคคลได
เปนอยางด ี นอกจากนั้นแลวรัว้ไรสายยังมีความโดดเดนดานความทนทานตอสภาพแวดลอมซึ่งรั้วไรสายเปน
ระบบที่มีความทนทานตอสภาพแวดลอมที่มีความชื้น ความรอน และฝนตกไดดี รวมทั้งมีจดุเดนในดานระยะ
การทาํงานที่อุปกรณหนึ่งจดุสามารถทาํงานไดครอบคลุมพื้นที่มากกวา 1 ตารางกิโลเมตร ทําใหสามารถนําไป
ประยกุตสรางโครงขายการเฝาระวังที่มีขนาดใหญได อีกประการหนึ่งคือเปนอุปกรณที่ใชพลงังานตํ่าหรืออาจจะ
ไมใชเลยในบางสถานการณ ทําใหสามารถนาํไปประยกุตกับพื้นที่เปาหมายไดหลากหลายและแกปญหาการใช
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พลงังานในพ้ืนท่ีหางไกลไดเปนอยางดี  นอกจากนี้ยงัใชสายไฟเปนสื่อในการนําสญัญาณทาํใหประชาชนในพื้นที่
เปาหมายสามารถบาํรงุรักษาดวยตนเองไดงาย  ดังนั้นคณะผูวจิยัจึงขอเสนอการถายทอดความรูเรื่องรั้วไรสาย
ไปยังชมุชนที่มพีื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลุมและนํ้าปาไหลหลากเพื่อสรางชมุชนใหมีเครื่องมอืและความรู
สําหรับการพัฒนาและปองกันตนเองไดอยางยั่งยนื

2) วัตถปุระสงค
(1) สรางระบบแจงเตือนดินถลมและนํ้าปาไหลหลากโดยใชเทคโนโลยรีั้วไรสาย
(2) สรางองคความรูใหกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาและปองกันตนเองอยางยั่งยืน

3) วธิดีาํเนินงาน
ขั้นตอนการดาํเนินงานเริ่มดวยการนําองคความรูเรื่องรัว้ไรสายท่ีมจีุดเริ่มตนดานการทหาร มาปรับปรงุและ

พัฒนาใหเปนอุปกรณสําหรบัการแจงเตอืนภยัพิบตัดิานดนิถลมและนํ้าปาไหลหลาก นําตนแบบที่พัฒนาแลวมา
ผลติเปนกลองอปุกรณใหมคีวามพรอมใชงานโดยประชาชนใหสามารถใชงานไดงาย สะดวกตอการนาํไปใชงาน
ในสภาพภูมปิระเทศที่หลากหลายได หลังจากนั้นเปนการการประสานงานกับกลุมเปาหมายในพื้นที่เพื่อเลือก
พื้นที่ดาํเนนิการติดตั้งอุปกรณและการจัดการอบรมเพื่อถายทอดองคความรู  ซึ่งการถายทอดองคความรูแบง
ออกเปนสองชวง แตละชวงมีกลุมเปาหมายยอยตางกัน การถายทอดองคความรูชวงแรกจะเนนการใหความรู
กับตวัแทนชุมชนเ โดยมวีตัถปุระสงคหลกัเพ่ือการใหความรูทั่วไปเก่ียวกับระบบรั้วไรสาย และการฝกปฏิบัตโิดย
เฉพาะการผลิตสายสญัญาณและการซ อมบาํรงุ เพ ื่อเป นการเตรียมความพรอมใหกบัต ัวแทนชุมชน
ที่จะเปนผูดแูลอปุกรณทั้งหมดเปนขั้นตอนแรก ขั้นตอนการถายทอดองคความรูขั้นที่สองเนนกลุมเปาหมาย
ทั่วไป ซึ่งอาจจะเปนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และ หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ โดยเนนที่การทาํความรูจัก
การทาํงานของรั้วไรสาย การรบัขอมลูการแจงเตือน และแนวทางการแปลผลสัญญาณแจงเตือนของรั้วไรสาย

4) ผลการดําเนินงาน
การจัดการอบรมเชิงปฏบิัติการเพื่อถายทอดองคความรูของพื้นที่จังหวัดนานจัดขึ้นในชวงเดอืนสงิหาคม

2565 และของพ้ืนที่จังหวดัอุตรดิตถในชวงเดอืนพฤศจิกายน 2565 มีผูเขารบัการถายทอดเทคโนโลยรีวมทั้งสิ้น
52 คน สวนใหญเปนประชาชน รองลงมาคือบคุลากรจากองคการปกครองสวนทองถิ่น ผลการดาํเนนิงานพบวา
กลุมเปาหมายกลุมที่สองซึ่งเปนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยหรอืหนวยงานของรฐัในพื้นที่มีความรูความเขาใจใน
ระบบรั้วไรสายเปนอยางดี ดงัจะเห็นไดจากขั้นตอนการปฏบิตัิการในวันฝกอบรมที่ผูเขารบัการถายทอด
เทคโนโลยสีามารถทาํตามเงื่อนไขและขอกําหนดตาง ๆ ไดเปนอยางดี และสําหรับกลุมเปาหมายกลุมแรกซึ่งจะ
ทาํหนาที่หลักในการบํารุงรักษาอุปกรณนั้นมีความเขาใจในระบบไดด ีดังจะเหน็ไดจากมีการนาํอุปกรณไปตดิตั้ง
ในพื้นที่ที่ตองการไดดวยตนเอง รวมทั้งยังมีการนําองคความรูที่ไดไปถายทอดใหเครอืขายเตือนภยัหรือเครอื
ขายความรวมมืออื่นในพ้ืนที่ใหรับทราบ จนมกีารแจงความตองการใชงานระบบรั้วไรสายมายงัคณะผูวจิัย ดงันั้น
จะเหน็ไดวาการดาํเนินงานวจิัยครั้งไดผลลพัธที่ดีและสามารถบรรลุวตัถปุระสงคที่ตั้งไวทั้งหมด

5) ขอเสนอแนะ
รัว้ไรสายเพื่อการเตอืนภยัดินถลมและนํ้าปาไหลหลากมีรูปแบบการใชงานงาย มีคาใชจายในการซอมแซม

และบาํรุงรกัษาอปุกรณตํ่าเนื่องจากมีการออกแบบที่ใชอุปกรณที่สามารถหาซื้อไดงายมาใชเปนสายสัญญาณ
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และเซ็นเซอรของระบบ อยางไรก็ตามระบบรั้วไรสายยังมีขอจาํกัดหลายประการซึ่งสามารถนาํไปพัฒนาตอได
อีกหลายประเดน็ เชน การแจงเตือน ซึ่งงานวจิัยนี้กําหนดใหแจงเตอืนผานลําโพงในกลองควบคมุ เมื่อมีการแจง
เตอืน ผูที่ดแูลกลองควบคุมจะมีหนาที่ในการแจงเตือนผูอ่ืนเปนลําดบัถัดไป ซึ่งประเด็นนี้อาจจะมีการพัฒนาให
ดขีึ้นไดดวยสงสัญญาณเตือนจากกลองรั้วไรสายไปยังหอกระจายขาวที่มีอยูในชุมชนนั้นไดทนัที อาจจะตองการ
การพัฒนาระบบหรอืรปูแบบการสื่อสารขอมูลระหวางกลองควบคมุรั้วไรสายกับหอกระจายขาวในชุมชนเพ่ือให
สามารถอปุกรณของทั้งสองฝงสามารถสื่อสารกันไดแบบอตัโนมตัิ อาจจะรวมไปถงึอาจจะกําหนดโพรโทคอล
(protocol) ใหมหรือนําโพรโทคอลสาํหรับการสื่อสารขอมูลที่จะใชในกรณีที่เกดิภัยพบิัติมาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนมากขึ้นก็เปนได  อกีประเด็นหนึ่งชุดเซน็เซอรของรั้วไรสายแมวาจะเนนความงาย สะดวกในการซอม
บํารุง แตขั้นตอนการเชื่อมตอสายสญัญาณและเซ็นเซอรนั้นยงัคงตองทําดวยมือ เมื่อเวลาผานไปผูใชอาจจะเกิด
ความสับสนในการเชื่อมตอสายสัญญาณได ดงันั้นจึงอาจจะเปนการพัฒนาชดุเชื่อมตอสายสัญญาณขึ้นใหม เปน
มอดลูหรอืเครื่องมือที่มีขนาดเลก็ใชสําหรับตอสายไฟและเซน็เซอรเขาดวยกัน  สามารถนํามาตอกับสายไฟที่มี
อยูแลวสามารถใชงานไดทันท ี มกีารกําหนดสัญลักษณและสีของชุดเชื่อมตอที่จะชวยใหการซอมบํารุงทําได
สะดวกและลดความผิดพลาดที่อาจจะเกดิจากการตอสายสญัญาณที่ผดิพลาดได  ประเดน็สดุทายเปนขอคิด
เหน็โดยสรุปจากกลุมผูใชงานบางสวนวาอุปกรณที่ไดรับมอบนั้นอาจจะมีจํานวนนอยเกินไป หลายคนอยากได
อุปกรณตดิตั้งไวท่ีบานพักหรือหนวยงานของตนเองเพ่ิมข้ึน ซึ่งกรณีนี้เปนขอจํากัดเน่ืองจากงบประมาณของการ
วจิยัครั้งนี้ ดังนั้นหากงานวจิยัครั้งนี้แสดงใหเห็นวารั้วไรสายเปนระบบที่มปีระโยชนตอการเตือนภัยดินถลมและ
นํ้าปาไหลหลากแลว คณะผูวจิยัจะทําการของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนํามา
ผลติอุปกรณและสงมอบใหในโอกาสตอไป
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคหลักของงานวจิัยนี้คือการถายทอดองคความรูเรื่องรั้วไรสายเพื่อการเตือนภัยดินถลมและ

นํ้าปาไหลหากในจังหวัดนานและจงัหวัดอตุรดติถ ขั้นแรกคอืการปรับปรงุรั้วไรสายใหเปนอุปกรณสาํหรบัการ
แจงเตือนภยัพิบตัิที่ใชงานงาย สะดวกตอการนาํไปใชงานในสภาพภมูปิระเทศที่หลากหลายได จากนั้นจงึ
เปนการถายทอดองคความรูซึ่งแบงออกเปนสองชวง แตละชวงมกีลุมเปาหมายยอยตางกัน  ชวงแรกเนนการให
ความรูกบัตัวแทนชมุชนโดยมวีัตถปุระสงคหลักเพื่อการใหความรูทั่วไปและการฝกปฏิบตัิ โดยเฉพาะการผลิต
สายสัญญาณและการซอมบาํรุง เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับตัวแทนชมุชนที่จะเปนผูดูแลอุปกรณขั้น
ตอนขั้นที่สองเนนกลุมเปาหมายทั่วไป เชน ประชาชน และ หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ โดยเนนที่การ
ทาํความรูจกัการทํางานของรั้วไรสาย การรบัขอมลูการแจงเตอืน และแนวทางการแปลผลสัญญาณแจงเตือน
ของรั้วไรสาย

ผลการดําเนินงานพบวากลุมเปาหมายกลุมท่ีซึ่งเปนประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภยัหรือหนวยงานของรฐัในพื้นที่
มคีวามรูความเขาใจในระบบรั้วไรสายเปนอยางดี สามารถทําตามเงื่อนไขและขอกําหนดตาง ๆ ไดด ีและสําหรับ
กลุมเปาหมายกลุมท่ีทาํหนาที่หลกัในการบํารุงรักษาอุปกรณนั้นมคีวามเขาใจในระบบไดดเีชนเดนีวกัน มีการนาํ
อุปกรณไปติดตั้งในพื้นที่ที่ตองการไดดวยตนเอง นาํองคความรูที่ไดไปถายทอดใหเครือขายเตอืนภัยหรือเครอื
ขายความรวมมืออื่นในพ้ืนที่ใหรบัทราบ จนมกีารแจงความตองการใชงานระบบรั้วไรสายมายงัคณะผูวจิัย ดงันั้น
จะเหน็ไดวาการดาํเนินงานวจิยัครั้งไดผลลพัธที่ดแีละสามารถบรรลุวตัถปุระสงคที่ตั้งไวทั้งหมด

อยางไรก็ตามงานวจิยันี้ยังมีขอจํากดัหลายประการเชน รปูแบบการแจงเตือนผานลาํโพงในกลองควบคุม
ซึ่งอาจจะมกีารปรับปรงุไดดวยสงสัญญาณเตือนจากกลองรั้วไรสายไปยังหอกระจายขาวแบบอัตโนมัติ
อีกประเด็นหนึ่งคืออาจจะพฒันาชดุเชื่อมตอสายสญัญาณขึ้นใหม เปนมอดูล หรอืเครื่องมือที่มขีนาดเลก็
เพื่อใชสําหรบัตอสายไฟและเซ็นเซอรเขาดวยกัน สามารถนําไปใชงานไดทันที  มีการกําหนดสัญลกัษณและสีที่
จะชวยใหการซอมบํารงุทาํไดสะดวกและลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากการตอสายสัญญาณที่ผิดพลาดได
Keywords: รั้วไรสาย, การเตือนภัยลวงหนา, ภัยพิบัติ
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บทคัดยอ
The primary objective of this research is to transfer the knowledge about the wireless

guard  for  landslide  and  flash  flood  warning  to  the  target  areas  in  Nan  and  Uttaradit
provinces. The previous version of the wireless guard system is improved so that it can be
used by ordinary people and can be transported into the different type of topography easily.
The knowledge transfer and training program can be devided in two stages. The first stage is
giving detailed knowledge to the group of users who will take care and maintain the given
devices. The second training stage targets on the general people and the government officers
about how to use, to receive and to interpret the warning messages.

As  the results,  all  of  the partcipants  know how the devices work and can repair  or
maintain the devices by themselves. In addition,  some of the participants can install  the
devices  at  the  target  risk  areas  which  are choosen  by  themselves  very  successfully.
Moreover, some of them can transfer the knowledge to the other people outside the target
areas of this study. In this case, those people show that they also want to use our system in
their  working  places.  Thus,  these  confirm that  our  knowledge  transfer  program is  done
successfully and all of the objectives are reached.

However,  there are some limitations that can be extended in  the future  works.  For
examples, in stead of making siren sound by the control box, it would be better to send the
warning  signal  to  the  government’s  warning  tower  automatically.  Also,  while  connecting
sensors to the wires can be performed manually and easily, the users sometimes can be
confused by the  colors  or  pins  of  the devices.  So,  this  could be  improved by make a
connector module so that wires and sensors can be attached into this connector without
any confusion. Thus, this should reduce errors during repairing the devices.
คาํสําคญั: wireless guard, early warning, disaster
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ที่มาและความสาํคญัของปญหา
ดินถลม (landslide) (กรมทรพัยากรธรณี, 2558) และนํ้าปาไหลหลาก (flash flood) เปนภยัพบิัติทาง

ธรรมชาติที่ทําใหเกิดความสญูเสียชวีิตและทรพัยสินไดอยางรุนแรง โดยประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงภยัดินถลม
หลายแหง ยกตัวอยางเชนจังหวัดนานและจงัหวัดอุตรดิตถ ซึ่งเปนพื้นที่ที่เกิดเหตุการณดนิถลมบอยและหลาย
ครั้งมผีูเสียชีวติหลายราย ถนน สะพานตาง ๆ ไดรับความเสยีหาย ประชาชนเกิดความเดือนรอน นอกจากนั้น
ในสวนของระบบการแจงเตือนที่มใีชในอดีตไมสามารถแจงเตือนไดทนัเมื่อเกิดไฟฟาดบัอีกดวย

งานวจิัยเรื่องรั้วไรสาย (อนสุรณ ยงัคุมญาติ และคณะ, 2551) ของคณะผูวจิัยมีจุดเริ่มตนจากงานวจิัยดาน
ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ซึ่งตอมาไดมีการนาํมาประยุกตเพื่องานดานการปองกนัภัยพิบตัิ (อนุสรณ ยงัคุม
ญาติ และคณะ, 2559; อนุสรณ ยังคุมญาต ิและคณะ, 2552)  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการพฒันาระบบแจง
เตอืนดนิถลมโดยการตรวจจับการเคลื่อนตวัของมวลดิน โดยภายในของรั้วไรสายจะมีระบบสวติซที่จะทาํงาน
เมื่อพบการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือการเปลี่ยนแปลงของระดบันํ้า ขอมลูสถานะการทํางานของสวติซแตละตัว
ภายในรัว้ไรสายนี้สามารถนาํมาวิเคราะหเพื่อจัดการปญหาการแจงเตือนผดิ (false alarm) ที่อาจจะเกิดจาก
การเดินของสตัวหรือบุคคลไดเปนอยางดี  นอกจากนั้นแลวรัว้ไรสายยงัมีความโดดเดนดานความทนทานตอ
สภาพแวดลอมซึ่งรั้วไรสายเปนระบบที่มีความทนทานตอสภาพแวดลอมที่มคีวามชื้น ความรอน และฝนตกไดดี
รวมทั้งมีจุดเดนในดานระยะการทํางานที่อปุกรณหนึ่งจุดสามารถทาํงานไดครอบคลุมพื้นที่มากกวา 1 ตาราง
กโิลเมตร ทําใหสามารถนาํไปประยกุตสรางโครงขายการเฝาระวังที่มีขนาดใหญได อีกประการหนึ่งคือเปน
อุปกรณที่ใชพลงังานตํ่าหรืออาจจะไมใชเลยในบางสถานการณ ทําใหสามารถนาํไปประยกุตกบัพื้นที่เปาหมาย
ไดหลากหลายและแกปญหาการใชพลังงานในพื้นที่หางไกลไดเปนอยางดี  นอกจากนี้ยังใชสายไฟเปนสื่อใน
การนาํสญัญาณทําใหประชาชนในพื้นที่เปาหมายสามารถบาํรุงรักษาดวยตนเองไดงาย

ดงันั้นคณะผูวจิยัจึงขอเสนอการถายทอดความรูเรื่องรั้วไรสายไปยงัชุมชนท่ีมีพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดนิถลุม
และนํ้าปาไหลหลากเพ่ือสรางชุมชนใหมเีครื่องมือและความรูสําหรับการพัฒนาและปองกันตนเองไดอยางยั่งยนื

1.2 วตัถปุระสงค
1) สรางระบบแจงเตือนดินถลมและนํ้าปาไหลหลากโดยใชเทคโนโลยรีั้วไรสาย
2) สรางองคความรูใหกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาและปองกันตนเองอยางยั่งยนื

1.3 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ไดระบบแจงเตอืนดนิถลมและนํ้าปาไหลหลากที่พัฒนามาจากเทคโนโลยรีั้วไรสาย ซึ่งจะทําใหชุมชนมี

อปุกรณที่สามามารถชวยแจงเตือนกอนที่ภัยพิบัติจะสรางความเสยีหายใหกบัชมุชนและประชาชนในพื้นที่
ซึ่งจะสงผลตอใหหนวยงานตาง ๆ สามารถนาํงบประมาณที่จะตองใชในการจัดกับความเสยีหายนี้ไปใช
ประโยชนดานอื่นได

2) ไดถายทอดองคความรูใหกับชมุชน ทั้งดานการนาํอุปกรณไปใชงานและการบํารงุรักษาดวยตนเองและ
เนื่องจากอปุกรณและเซน็เซอรสวนใหญที่ใชในระบบแจงเตอืนนี้มีราคาตํ่า สามารถหาซื้อไดทั่วไป ทาํใหการ
หนวยงานและประชาชนในพื้นที่สามารถจดัการ ดูแลและปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไดดวยตนเองอยาง
ยั่งยนื
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1.4 แผนการดําเนนิงาน

กิจกรรม
2565 2566

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

1 ผลิต     

2 ตดิตั้ง/ทดสอบการใชงาน      

3 อบรมเชิงปฏิบตัิการ     

4 ตดิตาม   

5 ประเมินผล  

1.5 แผนการเผยแพรองคความรู เทคโนโลยี 
1) ใหความรู, ฝกปฏิบัตกิารตดิตั้ง, การใชงานอุปกรณและระบบที่เก่ียวของในพ้ืนที่เปาหมายรวมกับชุมชน,

ผูนําชุมชน และหนวยงานที่เก่ียวของ เชน กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมอยาง
นอย 30 คน ดําเนินการในชวงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2565

2) ใหความรูและฝกปฏบิัตวิธิกีารดแูลรักษาและซอมบาํรุงอุปกรณ รวมทั้งจะมีการสงมอบอุปกรณทั้งหมด
ที่ตดิตั้งแลวและอปุกรณสําหรบัการซอมบาํรุงตาง ๆ  เพื่อใหกลุมเปาหมายมคีวามรูและสามารถบริหารจดัการ
ระบบที่ไดรับมอบไดดวยตนเอง ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยนื มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมอยาง
นอย 30 คน ดําเนินการในชวงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2565

3) ประชาสัมพันธการดาํเนินการทางชองทางออนไลน ดําเนินการภายในเดอืนมกราคม 2566



บทที่ 2
องคความรูและเทคโนโลยี

2.1 เทคโนโลยีการเตือนภยัดนิถลมและนํ้าปาไหลหลาก
ภยัพิบัต ิ(disaster) เปนภยัอนัตรายฉบัพลนัอันกอใหเกิดความเสยีหายตอชวีติ ทรัพยสิน สงัคม เศรษฐกิจ

สิ่งแวดลอม และวถิีชีวติของผูคนในสงัคมอยางกวางขวางทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีไดทั้งภัยพิบัตทิี่มี
สาเหตมุาจากการกระทาํของมนุษย ซึ่งจดัวาเปนภยัพิบตัิที่มนษุยสรางขึ้น (man-made disaster) ยกตัวอยาง
เชน การทรดุตัวของพื้นดินจากการขดุเจาะนํ้าบาดาล การเกิดนํ้าทวมจากการทําลายความอดุมสมบูรณของ
หนาดนิ ในขณะที่วาตภยั อุทกภยั ความแหงแลง พายฝุนฟาคะนอง คลื่นพายซุัดฝง แผนดนิไหว ดินถลมหรือ
โคลนถลม  ไฟปา และสึนาม ิจัดเปนภยัพิบัติทางธรรมชาติ (natural disaster)

2.1.1 ภัยพิบัติ
ดนิถลม (landslide) (กรมทรัพยากรธรณี, 2558) และนํ้าปาไหลหลาก (flash flood) เปนภยั

พิบัตทิางธรรมชาติที่ทาํใหเกิดความสญูเสยีชีวติและทรพัยสินไดอยางรุนแรง โดยประเทศไทยมพ้ืีนที่เสี่ยงภยัดนิ
ถลมหลายแหง ยกตัวอยางเชนจังหวัดนานและจังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งเปนพื้นที่ที่เกดิเหตกุารณดนิถลมบอยและ
หลายครั้งมผีูเสยีชวีติหลายราย ถนน สะพานตาง ๆ ไดร ับความเสยีหาย ประชาชนเกิดความเดือนรอน
นอกจากนั้นในสวนของระบบการแจงเตือนท่ีมใีชในอดีตไมสามารถแจงเตือนไดทนัเมื่อเกิดไฟฟาดบัอีกดวย

ดินถลมหรอืโคลนถลม (landslide or mass movement) เกิดจากการเคลื่อนที่ของมวลดนิ
หรอืมวลหินลงมาตามลาดเขาดวยอิทธิพลของแรงโนมถวงของโลก (กรมทรัพยากรธรณี, 2564) ดนิโคลนถลม
เปนหนึ่งในภัยอันตรายทางธรรมชาติที่เกดิขึ้นอยางแพรหลายทั่วโลกและเกดิขึ้นบอยที่สุด มบีทบาทสาํคญัตอ
การเปลี่ยนแปลงภมูทิศันของพื้นท่ี ซึ่งมคีวามสมัพันธกับความลาดชนั ธรณีสัณฐาน สภาพทางธรณวีทิยา การใช
ประโยชนที่ดนิและสภาพภมูอิากาศ ปจจัยหลกัที่กระตุนใหเกิดดนิโคลนถลม อาทิ แผนดินไหว ฝนตกหนักตอ
เนื่องกนัเปนระยะเวลานาน และการเกิดไฟปา (Miccadei et al., 2022) นอกเหนือจากนี้ กิจกรรมของมนุษย
เชน การตดัไมทาํลายปา การกอสรางบริเวณเชงิเขาและการทําการเกษตรในพื้นที่ลาดชัน ทาํใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงรปูแบบการไหลของนํ้าผิวดนิและระดับนํ้าบาดาล เปนปจจัยเสรมิที่ทาํใหเกิดดินถลมเมื่อมปีริมาณ
ฝนตกหนักในพ้ืนที่สงูอยางตอเนื่อง ซึ่งปญหาของดนิโคลนถลมสามารถสรางผลกระทบในหลายมติ ิประเด็นมติิ
ดานเศรษฐกิจ เชน ความเสยีหายตอการคมนาคม เนื่องจากถนนชํารุดเสยีหายหรอืสะพานขาด ความเสยีหาย
ตอพื้นที่และผลผลติทางการเกษตร ในมติิดานสังคม การเกิดดินโคลนถลมสงผลใหประชาชนในพื้นที่ ไม
สามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในชวีติประจําวนัไดตามปกติ และอาจขาดแคลนอาหาร นํ้า และยารักษาโรคได
นอกจากนั้น ปญหาดังกลาวสามารถสรางความเสียหายตอทรัพยสนิ สขุภาพ และชีวิตของประชาชน ตั้งแต
ระดบัครัวเรือนไปจนถงึระดบัชุมชน

2.1.2 การเตือนภัย
ปจจุบันสาธารณภยัตาง ๆ เกิดขึ้นบอยครั้งและมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะ

อยางยิ่งสาธารณภยัที่เปนผลมาจากการเกิดภยัพิบัตทิางธรรมชาติที่เปนปจจยัที่มผีลตอการพัฒนาและชวีติของ
มนุษย การศกึษาที่ผานมา แนวคิดวงจรระยะการเกิดภัยพิบตั ิดังตัวอยางในภาพที่ 2.1 ไดแก การปองกันและ
ลดผลกระทบ (prevention/mitigation) การเตรียมความพรอม (preparedness) การเผชิญเหตุ (response)
และการฟนคนืสภาพและสรางใหม (recovery) ซึ่งไดถูกนาํมาใชอธิบาย ตรวจสอบ และจดัระเบียบเหตุฉุกเฉนิ
จากภยัพิบตั ิโดยที่การปองกันและลดผลกระทบ มเีปาหมายเพื่อการลดผลกระทบของภยัพิบตั ิเชน การจดัทํา
แผนที่เขตความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง และการเผยแพรความรูที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการเตรยีมความ
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พรอม คือการวางแผนการตอบสนองตอภัยพิบตัิ การวางแผนการเตรียมความพรอมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การฝก
อบรม รวมทั้งการพฒันาและการใชงานระบบเตอืนภยัลวงหนาหรืออีดบัเบลิยเูอส (early warning system:
EWS) ในระยะของการเผชิญเหตุ มเีปาหมายในการลดอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเกดิภัยพบิัติ ประกอบดวย
ภารกิจการคนหาและกูภัย (search and rescue: SAR) และการบรรเทาทุกขฉุกเฉิน ระยะการฟนคืนสภาพ
และสรางใหม เปนระยะที่ความเสียหายไดรับการประเมนิและความรูที่ไดรับระหวางเกิดภัยพิบตัจิะถูกนํามาใช
ในการสรางแบบจําลองการทํานายภยัพิบัตติอไป (Erdelj et al., 2017)

 

ภาพท่ี 2.1 การจัดการภยัพิบัติ
ที่มา: Erdelj et al., 2017

ปจจบุนัความกาวหนาทางเทคโนโลย ีเอื้อประโยชนอยางมากตอการศกึษาปญหาดานภัยพิบัติ
และทําใหมนษุยสามารถรบัมือกับภัยพบิัติไดอยางมปีระสิทธภิาพมากขึ้น เชน การพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ขอมูลภยัพิบตัิดวยการใชยานสาํรวจ (platform) ที่สามารถควบคุมไดจากระยะไกล เชน หุนยนต (robot)
อากาศยานไรคนขบั (unmanned aerial vehicle : UAV) หุนยนตใตนํ้า (underwater rover)  และการ
ประยกุตระบบสารสนเทศภูมศิาสตร (geographic information systems: GIS) สาํหรบัการสรางแบบจําลอง
ความออนไหวของพื้นที่ตอการเกิดดินถลม (Ali et al., 2021) การสํารวจโดยอาศัยเทคนคิการวเิคราะหขอมูล
จากเรดารชองเปดสังเคราะหแบบเทรกสอดหรืออนิซาร (interferometric synthetic aperture Radar :
InSAR) รวมกับภาพถายจากดาวเทยีมรายละเอียดสูง (high resolution satellite image : HRS) สาํหรับการ
ตรวจสอบความลาดชันพื้นที่ (Qin et al., 2020) รวมทั้งมีการใชอากาศยานไรคนขับสํารวจเพื่อสนบัสนนุการ
ตดิตามและการจัดการภยัพิบัตติาง ๆ เชน อบุตัเิหตนุวิเคลียร นํ้าทวม แผนดนิไหว และไฟปา (Restas, 2015)
นอกเหนือจากนี้ อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งหรือไอโอที (Internet of things : IoT) ที่เปนเทคโนโลยสีมัยใหม
เปนเครอืขายรวมของวตัถ ุอุปกรณ พาหนะ และสิ่งของอื่น ๆ ที่เชื่อมตอถงึกันและกนั ทาํใหสามารถควบคมุ
และรับรูถึงสภาพแวดลอมของสิ่งที่สนใจไดจากระยะไกล โดยเทคโนโลยนีี้ ไดเขามามีบทบาทอยางมากในงาน
ดานภัยพิบตั ิโดยเฉพาะอยางยิ่งกับการลดผลกระทบจากภัยพิบตัิ เชน การประยุกตอนิเทอรเนต็ของสรรพสิ่ง
สําหรบัการพฒันาระบบตรวจสอบระดับนํ้า (Kulkarni et al., 2020) การใชบอรดไมโครคอนโทรลเลอร
(microcontroller) รวมกบัตวัตรวจรูหรือเซน็เซอร (sensor) สาํหรบัการวดัการสั่นสะเทือน ความชื้นในดนิ
อุณหภมูิ และกริ่ง รวมกันในการเฝาระวัง ติดตาม และเตือนภยัดนิโคลนถลม (Elavarasi & Nandhini, 2021)
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การใชกลองถายภาพและการสงขอมูลภาพแบบไรสาย (wireless)  อกีตัวอยางหนึ่งคือการ
พัฒนาแบบจําลองน้ําทวม เพ่ือคาดการณตาํแหนง ความเสยีหาย และขอมูลแบบเรยีลไทมหากเกิดนํ้าทวม โดย
อาศัยการประมวลผลแบบคลาวดและการเรียนรูของเครื่อง (machine learning) (Dhingra et al., 2016)
นอกจากนี้ ยงัมีการพัฒนาระบบเตอืนภยัลวงหนาที่เรยีกวาระบบแจงเตอืนดินถลมลวงหนา (Landslide Early
Warning System  : LEWS)  ดวยอินเทอรเนต็ของสรรพสิ่ง และเครือขายเซ็นเซอรไรสาย (Wireless Sensor
Network : WSN) ที่มตีนทุนตํ่า ประหยัดพลังงาน และเชื่อถือได สาํหรบัการเตอืนภัยดินโคลนถลมในพื้นที่ที่มี
ลักษณะเปนเนินเขาและภเูขาเกือบทั้งหมด (Joshi et al., 2020)  ซึ่งเทคโนโลยทีั้งหมดที่กลาวมาขางตนนั้น จะ
ชวยใหผูใชทราบถงึสถานการณปจจุบันของภยัพิบัติอันนําไปสูการบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

2.1.3 ระบบการเตือนภัยพิบัติของประเทศไทย
ปจจุบนัความกาวหนาและความหลากหลายทางเทคโนโลยไีดพฒันาไปจากอดีตมาก ทาํใหการ

เตือนภัยพิบัตมิปีระสิทธภิาพและมีความแมนยาํที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระบบการเตอืนภัยลวงหนาซึ่งเปนระบบการ
สื่อสารในรปูแบบของการบรูณาการเทคโนโลยตีาง ๆ ในการตดิตาม พยากรณ ประเมินความเสี่ยง คาดการณ
อนัตราย และแจงเตอืนภัยพิบตัแิบบทันที เพื่อใหประชาชน ชุมชน รัฐบาล เตรียมความพรอมไดอยางเหมาะ
สมในชวงเวลาที่เพยีงพอ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพบิัตลิวงหนากอนเกดิเหตุการณอนัตรายหรือการสูญเสีย
ตวัอยางของการประยกุตระบบการเตอืนภัยในดานการจดัการภยัพิบัติ ดงันั้นระบบการเตือนภัยพิบัติ จึงระบบที่
ออกแบบมาเพื่อทําใหประชาชนสามารถรบัมือกับภยัธรรมชาติ เพื่อลดความเสี่ยงท่ีจะสงผลใหเกิดความสูญเสีย
ตาง ๆ ดังนั้น ระบบเตือนภยัสาธารณะ เชน ระบบเตือนภยัสนึามิ แผนดินไหว นํ้าทวม และดินโคลนถลม มี
ความจาํเปนที่จะตองไดรับการการพฒันาใหมีศกัยภาพในการปองกันภัยพิบตัิ และความปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสินของประชาชน  ยกตัวอยางเชน ราชศกัดิ์และคณะ (2561) เตือนภยัดวยคาเฝาระวงัคาระดับนํ้าจาก
เครื่องวัดนํ้าฝนแบบอัตโนมัตวิาอยูในเกณฑที่ตองเตอืนภัยหรือจําเปนตองอพพยหรือไม หากจาํเปนจะมกีารก
ระจายสัญญาณเตือนภยัไปยงักลองรบัสญัญาณหรือเครื่องลูกขายที่ตดิตั้งในพ้ืนที่เสี่ยงภยั

สําหรบัประเทศไทยในปจจุบันมีหนวยงานภาครฐัหลายหนวยงานที่รบัผดิชอบระบบและมีสวน
รวมในการแจงเตือนภยั เช น ศนูยเต ือนภยัพบิัต ิแห งชาติ, กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย, กรม
อุตนุยิมวิทยา, กรมทรพัยากรธรณ,ี และกรมชลประทาน โดยมีการแบงขั้นตอนการเตรยีมความพรอมออกเปน
4 ข้ันตอน ไดแก การเฝาระวงัและติดตามสถาณการณ (monitoring) การแจงเตอืนลวงหนา (early warning)
การแจงเตอืน (warning) และการอพยพ (evacuation)  ลาสดุในป พ.ศ. 2565 กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (2565) ในฐานะกรรมการบรหิารระบบการเตือนภยัพิบัตแิหงชาติไดดาํเนนิการประชุมรวมกับคณะ
กรรมการบรหิารระบบการเตือนภยัพิบตัแิหงชาตเิพื่อการแตงตั้งคณะทาํงานเพื่อพจิารณา (ราง) แผน
ยุทธศาสตรการเตือนภัยแหงชาตดิวยดจิทิลัแบบบรูณาการ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมเีปาหมายเพื่อการพัฒนา
ระบบการแจงเตอืนภัยโดยใชระบบกระจายแบบเซลล (Cell Boardcast) รวมถึงชองทางการแจงเตือนและ
ระบบควบคุมสั่งการตาง ๆ  (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม, 2565) โดยขอมูลของหนวยงานที่นา
สนใจบางหนวยงานดังนี้

1) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั
ศนูยเตือนภัยพิบตัแิหงชาตหิรือศภช. (national disaster warning center : NDWC)

เปนหนวยงานของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จดัตั้งขึ้นมาเมื่อป พ.ศ. 2547 ภายหลงัจากเหตุการณ
ภยัพิบัตจิากคลื่นสึนามิที่กระทบอยางมากตอพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย มีศนูยปฏบัิติการที่มีเจาหนาที่ประจํา
ทุกวันตลอด 24 ชัว่โมงเพื่อทาํหนาที่เฝาระวังและแจงเตอืนภัยใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของรวมถงึประชาชน
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ทั่วไป  โดยศูนยเตือนภยัพิบัติแหงชาติมอีุปกรณเตอืนภยัรูปแบบตาง ๆ ที่สามารถใชแจงเตอืนภยัไดหลาย
ประเภท เชน ทุนตรวจวัดคลื่นสึนามขิองประเทศไทย ซึ่งมีจํานวนทุนทั้งหมด 2 ทุน ทุนแรกไดรบัมอบจาก
หนวยงานบริหารสมุทรศาสตรและบรรยากาศแหงชาติหรอืโนอาร (National Oceanic and Atmospheric
Administration : NOAA) ตดิตั้งไวบรเิวณมหาสมทุรอินเดยี สวนทุนที่สองตดิตั้งเมื่อป พ.ศ. 2560 บรเิวณเขต
นานนํ้าเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังตัวอยางในภาพที่ 2.2

ทุนตัวที่หนึ่ง ทุนตัวที่สอง
ภาพที่ 2.2  ทุนตรวจวดัคลื่นสึนามขิองศูนยเตอืนภัยพิบัตแิหงชาติ

ที่มา: ศูนยเตอืนภัยพิบัตแิหงชาติ, 2565

หอเตือนภัยเปนสวนหนึ่งของระบบเตือนภยัของศนูยเตอืนภยัพบิตัแิหงชาต ิซึ่งมี
จํานวนทั้งหมด 338 แหง มีลกัษณะโครงสรางเปนเสาที่มีเสนผาศนูยกลางอยางนอย 1 เมตร สงู 16.5 เมตร ทาํ
หนาที่สงสัญญาณเตือนภัยใหกับประชาชนในพื้นที่โดยใชเสียงไซเรนและชุดคาํพูดแจงเตอืนที่ไดจดัเตรียมไวลวง
หนา สามารถสงสัญญาณไปยังพื้นที่เปาหมายภายในรัศมีอยางนอย 1 กโิลมตรจากตาํแหนงเสา ดวยการใชชุด
ลําโพงและเครื่องขยายเสยีงที่มกีําลังสงไมนอยกวา 115 เดซเิบลที่ระยะหาง 30 เมตร ดังตวัอยางในภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.3 หอเตือนภัย
ที่มา: ศูนยเตอืนภัยพิบัตแิหงชาติ, 2565
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อุปกรณอกีอยางหนึ่งของศูนยเตอืนภยัพิบตัิแหงชาติ สถานีถายทอดสัญญาณเตอืนภัย
หรือซเีอสซี (CSC) จํานวนทั้งหมด 285 แหง ซึ่งตดิตั้งอยูที่สวนราชการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอดินถลมและ
นํ้าปาไหลหลาก ศูนยนี้จะทําหนาที่รับสัญญาณเตอืนภัยจากศูนยเตอืนภยัพิบัตแิหงชาตทิี่จะถายทอดการแจง
เตือนผานทางคลื่นวทิยไุปยงัหอเตอืนภยัและหอกระจายขาว

ภาพที่ 2.4 สถานีถายทอดสญัญาณเตอืนภัย
ที่มา: ศูนยเตือนภัยพิบัตแิหงชาติ, 2565

  โดยปจจุบันศนูยเตือนภัยพบิัติแหงชาต ิไดมีการทดสอบสัญญาณการแจงเตือนภัย
ของหอเตือนภัยทั่วประเทศทุกวนัพุธ เวลา 08.00 น. โดยการปลอยเสียงเพลงชาติไทย (กรมประชาสมัพนัธ,
2565) ดงัตวัอยางในภาพที่ 2.4 และภาพที่ 2.5

ภาพที่ 2.5 หอกระจายขาว
ที่มา: ศูนยเตอืนภยัพิบัตแิหงชาติ, 2565

2) กรมทรัพยากรนํ้า
ระบบปฏิบัติการเฝาระวัง และเตือนภัยลวงหนานํ้าหลาก-ดนิถลม (eartly warning

system) เปนสวนหนึ่งของสาํนกัวิจัย พฒันาและอุทกวทิยา กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานที่มีระบบรายงานขอมูลการตรวจวัดที่รวมรวบจากหนวยงานตาง ๆ ใหผูใช
สามารถขอรบับรกิารไดหลายชองทาง เชน ทางเวบ็ไซตของหนวยงาน , ทางการสืบคนจากรายงานและแผนท่ีใน
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รายงานประจําปของกรมทรพัยากรนํ้า และการขอขอมูลโดยตรง เปนตน ขอมลูเหลานี้มใีหบริการทั้งแบบไมคดิ
คาใชจายและแบบมีคาใชจาย  โดยสาํนกัวิจยั พฒันาและอทุกวิทยามีขอมลูใหผูใชเรียกดไูดหลายรายการ เชน
ขอมูลการตรวจวัดของสถานีของระบบแยกตามรายจังหวัด และ สถิตกิารแจงเตอืนภัย เปนตน มีแผนที่แสดง
พ้ืนที่ที่ตวัตรวจวดัครอบคลมุและแผนที่อบพยบริการ  โดยภาพที่ 2.6 แสดงแผนท่ีที่ตั้งสถานีอุทก-อุตนุิยมวิทยา
และสถานีเตอืนภยัลวงหนาในเขตลุมนํ้านานท่ีจัดทาํโดยกรมทรัพยากรนํ้า

ภาพที่ 2.6 สถานีตรวจวดั
ที่มา: สาํนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา, 2565

อีกหนวยงานหนึ่งภายในกรมทรพัยากรนํ้าที่มีรายงานขอมูลซึ่งนาํมาประยกุตเพื่อการ
แจงเตอืนภัยพิบัติได คือ กองวิเคราะหและประเมินสถานการณนํ้า ซึ่งเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นพรอมกบักรม
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ทรัพยากรนํ้า มหีนาที่สําคัญคือรวบรวมและวิเคราะหขอมลูตาง ๆ เพื่อเปนศูนยกลางในการกาํหนดแผนงาน
เสนอแนวทางเพื่อการปองกันแและแกไขสถานการณที่อาจจะทําใหเกิดภยัพิบตัิอันเนื่องมาจากนํ้า (กอง
วเิคราะหและประเมินสถานการณนํ้า, 2566) โดยกองวิเคราะหและประเมินสถานการณนํ้ามีเวบ็ไซตรายงาน
ขอมูลที่รวบรวมจากแหลงตาง ๆ รวมท้ังระบบโทรมาตรของกรมผานทางเวบ็ไซตหลายรายการ เชน ระบบโทร
มาตรแยกตามลุมนํ้า ระบบตรวจวดัปริมาณนํ้าเก็บกักในแหลงนํ้าขนาดเล็ก และระบบโทรมาตรเพื่อการ
พยากรณนํ้าและเตอืนภยั 25 ลุมน ํ้า นอกจากนี้กรมทรัพยากรนํ้ายงัมกีารพัฒนาระบบแจงเตอืนผาน
แอพพลเิคชนั EWS DWR (ไทยโพส, 2564) ที่ทาํงานผานสมารทดีไวซบนระบบปฏบิตักิารไอโอเอส (iOS) และ
ระบบปฏบิัตกิารแอนดรอยด (Android) 

ภาพท่ี 2.7 ระบบเตอืนภยัลวงหนานํ้าหลาก-ดินถลมของกรมทรัพยากรนํ้า
ที่มา: กรมทรัพยากรนํ้า, 2566

ภาพที่ 2.7 แสดงเว็บไซตระบบเตือนภัยลวงหนานํ้าหลาก-ดินถลมของกรมทรัพยากร
นํ้า เว็บไซตนี้มรีายงานขอมลูตาง ๆ แบบเวลาจรงิและขอมูลสถติยิอนหลัง มีการนาํขอมลูเชิงพื้นที่เขามาบูรณา
การเพื่อการแสดงแผนที่เสี่ยงภัยตาง ๆ ไดแบบเวลาจรงิ ดงัตวัอยางในซึ่งแสดงตาํแหนงของสถานตีรวจวัด
บริเวณพ้ืนที่ภาคเหนอืของประเทศไทย ผูใชสามารถกรองขอมูลเพ่ือเลอืกดเูฉพาะสถานีที่มีการแจงเตอืนไดแบบ
เวลาจรงิ

3)  กรมชลประทาน
ศนูยปฏิบัติการนํ้าอัจฉรยิะ (smart water operation center : SWOC) เปนหนวย

งานของสาํนกับริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ มหีนาที่หลักใน
การรวบรวมขอมูลอตุนุยิมวทิยาและขอมลูอื่น เช น ระดับน ํ้าในแหล งเก็บน ํ้า ท ั้งจากแหลงขอมลูของ
กรมชลประทานเองและจากแหลงขอมูลภายนอก เพ่ือนํามารายงานผานระบบออนไลน ใหบริการขอมลูทั้งแบบ
รายวัน รายชั่วโมง และแบบเวลาจรงิ นอกจากนี้ยังมีการนาํขอมูลตาง ๆ เหลานี้มาประมวลผลและวเิคราะห
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เพื่อพยากรณสถานการณที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกประชาชน (กรมชลประทาน, 2566)  ภาพที่ 2.8
แสดงเวบ็ไซตของศูนยขอมูลกลางดานนํ้าและการชลประทาน ซึ่งเปนเว็บไซตที่แสดงขอมูลระดบันํ้าหรอื
ปรมิาตรนํ้าในแหลงเกบ็นํ้าทั่วประเทศ มีรายงานใหผูใชเลือกไดหลายแบบ เชน แผนที่, กราฟ และ ตาราง
เปนตน ในภาพแสดงขอมูลปริมาตรนํ้าของเขื่อนแควนอยบํารุงแดน จงัหวดัพษิณุโลก รายงาน ณ วนัที่ 7
มกราคม 2566 ซึ่งมปีริมาตรนํ้าในอางประมาณ 801 ลานลูกบากศเมตรหรอืคิดเปน 85.30% ของความจุ  

ภาพที่ 2.8 เวบ็ไซตรายงานปรมิาตรนํ้าในอางเก็บนํ้าขนาดใหญของกรมชลประทาน
ที่มา: ศูนยขอมูลกลางดานนํ้าและการชลประทาน, 2566

อีกตวัอยางหนึ่งคอืเวบ็ไซตระบบรายงานสถานการณนํ้าของกรมชลประทานดงัตัวอยาง
ในภาพที่ 2.9 ระบบน้ีทาํหนาที่รายงานภาพรวม ปริมาณนํ้าฝน ปรมิาณนํ้าทา และรายงานอื่น ๆ ไดโดยในภาพ
เปนขอมลูรายงานนํ้าทา ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 บริเวณพื้นที่ภาคเหนอืของประเทศไทย ซึ่งระบบนี้
สามารถรายงานระดบันํ้าสงูสดุของแตละสถานีตรวจวดั รวมท้ังมรีายงานอัตราการไหลผานสูงสุดได
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ภาพที่ 2.9 รายงานขอมูลนํ้าทาของกรมชลประทาน
ที่มา: ศูนยขอมูลกลางดานนํ้าและการชลประทาน, 2566

ภาพที่ 2.10 รายงานเหตกุารณธรณพีิบัตภิยัในระบบ ศนูยกลางขอมูลเปดภาครฐั
ที่มา: ศูนยกลางขอมูลเปดภาครฐั, 2566
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4)  ศนูยกลางขอมูลเปดภาครฐั
ดงัที่ไดกลาวมาแลววาปจจบุันหนวยงานภาครฐัของประเทศไทยไดเริ่มมีการบรกิาร

ขอมูลใหประชาชนทั่วไปเขาถึงขอมูลผานระบบรายงานของของตนเองไดสะดวกมากขึ้น อยางไรก็ตามปญหา
หนึ่งของการแยกรายงานขอมูลลกัษณะนี้คอืผูใชอาจจะไมทราบแนชัดวาควรจะตองใชรายงานใดจากหนวยงาน
ใดแน รวมถึงอาจจะไมทราบแหลงขอมลูที่ชดัเจนจึงอาจจะทําใหการวิเคราะหหรือประเมนิสถานการณตาง ๆ
โดยหนวยงานอื่นทาํไดยาก 

ดงันั้นส ําน ักงานพัฒนารฐับาลดิจ ิทัล (องคการมหาชน) หรือ สพร. จงึได พฒันา
ศนูยกลางขอมลูเปดภาครฐั (Open Government Data) ดังตัวอยางในภาพที่ 2.10 ซึ่งระบบนี้จะทาํหนาที่
เปนศนูยกลางสําหรับการบริการขอมูลใหหนวยงานและประชาชนโดยทั่วไปใหเขาถงึขอมลูจากหนวยงานตาง ๆ
ไดสะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา (สํานกังานพัฒนารฐับาลดิจิทัล, 2566) โดยมีรูปแบบขอมลูตาง ๆ ใหผูใชเขาถงึ
ไดหลายรปูแบบ ทั้งรายงาน ภาพ และ ตาราง รวมไปถงึบริการผานสวนตอประสานโปรแกรมประยกุตหรือเอพี
ไอ (application programming interface : API) ซึ่งจะชวยใหหนวยงานหรอืผูใชสามารถเขาถงึหรือรองขอ
(request) ขอมลูตาง ๆ ผานทางโปรแกรมคอมพิวเตอรไดโดยอัตโนมัติ  โดยในศูนยกลางขอมูลเปดภาครฐันี้มี
ขอมูลดานธรณีพิบัตภิยัหลายรายการ เชน การเคลื่อนตัวของมวลดินที่วดัจากเครื่องมือวัดการเคลื่อนที่ของมวล
ดินอัตโนมตั ิและแรงดันนํ้าได ด ินจากเครื่องว ัดมวลดนิที่ม ีการส งข อมูลมาจากระบบแมข ายของกรม
ทรพัยากรธรณี แสดงตัวอยางขอมลูเหตุการณธรณพีิบัตพิัยของกรมทรพัยากรธรณีในศูนยกลางขอมลูเปดภาค
รฐั  ในภาพแสดงตารางขอมลูซึ่งมีการปรบัปรุงขอมูลลาสดุเมื่อ 3 สิงหาคม 2565 ในรายงานจะมขีอมูลตาง ๆ
ที่สามารถนําไปใชประโยชนตอได เชน พกิดัทั้งระบบพิกัดภูมิศาสตร (geographic coordinates) และระบบ
พิกัดยูทีเอ็ม (universal transverse Mercator : UTM) ของสถานที่เกิดธรณพีบิัติ รวมถงึประเภทของธรณี
พิบัติ และผลกระทบหรือรายละเอียดของเหตุกรณดวย

2.1.4 สาํนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ
สํานกังานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคการมหาชน) หรอื สทอภ. หรือจิสดา

(geo-informatics and space technology development agency : GISTDA) เปนหนวยงานในกาํกับของ
รัฐ มีหนาที่หลกัในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยทีี่เก่ียวของกับอวกาศและภมูสิารสนเทศของประเทศไทย เพื่อ
นํามาใหบริการกับหนวยงานและประชาชน รวมถงึมีพันธกิจดานการจัดหาเครื่องมือ ออกแบบ หรือบรกิารตาง
ๆ ในดานเทคโนโลยีอวกาศและภมูสิารสนเทศ (สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูสิารสนเทศ, 2566)
นอกจากนั้นสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ยงัเปนหนวยงานหลกัที่รับ
ผิดชอบการบริการขอมลูจากดาวเทยีมไทยโชต (Thaichote) หรือชื่อเดิมดาวเทยีมธอีอส (THEOS) ซึ่งเปนดาว
เทียมสาํรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของประเทศไทยอีกดวย โดยปจจบุันสาํนกังานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคการมหาชน) ไดมีการพัฒนาหนวยงานและบุคลากรดานตาง ๆ จนมีความ
สามารถและความพรอมในการพฒันาดาวเทียมสาํรวจทรัพยากรธรรมชาตดิวงที่สองของประเทศไทยดวย
บุคลากรซึ่งเปนคนไทย กาํหนดชื่อดาวเทยีมนี้ว าธอีอสทู (THEOS-2) ซึ่งดาวเทยีมนี้เปนกลุมของดาวเทยีม
จาํนวน 2 ดวง (สาํนกังานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ, 2566)  มีกําหนดการสงดาวเทียมขึ้นสู
วงโครจรในชวงตนป พ.ศ. 2566 (ไทยโพส, 2566)
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ภาพที่ 2.11 แผนที่นํ้าทวมจากภาพถายจากดาวเทยีม
ที่มา: สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูสิารสนเทศ, 2566

เมื่อเกิดภยัพิบัต ิเชน นํ้าทวม เกิดข้ึนในพื้นที่ของประเทศไทย สาํนกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศ
และภมูสิารสนเทศ (องคการมหาชน) จะนําขอมูลภาพถายจากดาวเทยีมตาง ๆ มาวเิคราะหรวมกบัขอมูลอื่น
เพ่ือผลติเปนแผนที่แสดงขอมูลภัยพิบตัแิจงใหประชาชนทราบ ดงัตวัอยางในภาพที่ 2.11 ซึ่งเปนแผนที่ภาพถาย
จากดาวเทียมเซนทิเนลทู (SENTINEL-2) บันทึกภาพเมื่อวนัที่ 13 ตลุาคม 2565 แสดงพื้นที่นํ้าทวมในเขต 5
อาํเภอของจังหวดัเพชรบูรณ (สํานักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ, 2566) นอกจากแผนที่
ทั่วไปแลวยงัมีระบบติดตามนํ้าทวมของประเทศไทย (Thailand Flood Monitoring System) ซึ่งมีการให
บริการขอมูลภาพถายจากดาวเทยีมคอสโม (COSMO) ดาวเทยีมเรดารแซท (RADARSET) และดาวเทียมไทย
โชตใหผูใชไดใชตดิตามสถานการณตาง ๆ อยางตอเนื่อง  นอกจากนั้นแลวสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศ
และภูมสิารสนเทศ (องคการมหาชน) ยงัมรีะบบบริการดานการแกไขปญหาภยัพิบตัิ ดังตวัอยางในภาพที่ 2.12
ซึ่งแสดงเว็บไซตสําหรับการจัดการภัยพบิัตดิานตาง ๆ อกีหลายดน ทั้งดานนํ้าทวม ไฟปา ภัยแลง และปญหา
ฝุนพีเอ็ม 2.5 
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ภาพที่ 2.12 ระบบจัดการปญหาภยัพิบัตขิอง สทอภ.
ที่มา: สาํนกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ, 2566

2.2 เทคโนโลยภีมิูสารสนเทศ
2.2.1 ภาพรวมของเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ

ภ ูม ิส ารสน เทศ (geoinformatics) หร ือ เทคโน โลย ีภ ูม ิส ารสน เทศ (Geo-information
technology) หมายถงึ การบูรณาการความรูและเทคโนโลยทีางดานการรบัรูจากระยะไกล (Remote
Sensing: RS) เปนเทคโนโลยทีี่มบีทบาทสาํคญัในการศกึษาองควตัถุ สิ่งมชีีวติ หรอืแมกระทั่งปรากฎการณบน
พ้ืนโลกและชั้นบรรยากาศ เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากการสมัผัสกบัสิ่งที่สนใจโดยตรง ซึ่งการรบั
รูจากระยะไกลทาํใหไดขอมลูอยางรวดเรว็และมีความเปนปจจุบนั ระบบดาวเทียมนําทางโลก (Global
Navigation Satellite System: GNSS) เปนระบบนํารองโดยอาศัยคลื่นวิทยแุละรหัสที่สงมาจากดาวเทยีม ใช
ในการระบตุําแหนงบนพื้นโลกและติดตามการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งของไดอยางรวดเร็วและแมนยํา และ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) เปนระบบที่สามารถจัดการขอมูลเชงิ
พื้นที่ วเิคราะหขอมลู และประยุกตในการสรางแบบจําลอง เพื่อวางแผนจดัการทรพัยากรธรรมชาติตาง ๆ ได
อยางมปีระสิทธภิาพ (สาํนักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2558)  โดยสาํนักงานพฒันา
เทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) (2558) ไดสรปุรายละเอียดเกี่ยวกับองคประกอบทั้ง
สามประการของเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ ดงันี้

2.2.2 ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร
ระบบสารสนเทศภมูศิาสตรหรอืจีไอเอส (geographic information systems : GIS), เปน

ระบบสารสนเทศ (information system) ที่เกี่ยวของกับการไดมา รวบรวม วิเคราะหขอมลูเชิงพื้นที่ (spatial
data) ซึ่งจะเปนขอมูลที่มพีกิดั (coordinates) โดยอาจจะจัดเกบ็อยูในรูปแบบของขอมลูเวกเตอร (vector
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data) หรือขอมูลแรสเตอร (raster data) โดยจะมีการเชื่อมโยงขอมูลเช ิงพื้นที่เขากับขอมลูคุณลกัษณะ
(attribute data) ซึ่งเปนขอมลูที่บรรยายลกัษณะประจําหรือลักษณะเฉพาะของขอมูลเชงิพื้นที่แตละตาํแหนง
เชน ขอมูลหมูบาน อาจจะประกอบดวยขอมูลพกิัดหมูบานซึ่งเปนขอมูลเชิงพื้นทีี่ และมขีอมูลเกี่ยวกับชื่อ
หมูบาน จํานวนประชากรในหมูบาน และชื่อผูใหญบาน ซึ่งเปนขอมลูคุณลักษณะของตําบลนั้น เปนตน
ผลลัพธจากการวิเคราะหเบื้องตนอาจจะไดเปนแผนที่เฉพาะเรื่อง (thematic map) ซึ่งสามารถนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจดานตาง ๆ ได  โดยระบบสารสนเทศภมูิศาสตรสามารถใชเพื่อการวิเคราะหปญหาตาง ๆ
ไดดวยการเลือกฟงกชนัหรอืตัวดําเนนิการที่เหมาะสม ซึ่งการดําเนนิการเหลานี้อาจจะแบงออกไดเปน 4 กลุม
ไดแก การคนขอมลูเชิงพื้นที่ (spatial search) การซอนทบัเชงิพื้นที่ (spatial overlay) การสรางแนวกนัชน
(buffer operation) และการประมาณคาเชงิพื้นที่ (spatial interpolation) (สํานักงานพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและภมูสิารสนเทศ, 2558) 

ภาพที่ 2.13 แสดงตวัอยางการวิเคราะหขอมูลเชงิพื้นที่ดวยการวิเคราะหแนวกนัชนของขอมูล
เชิงพื้นที่แบบเสน (line) ซึ่งจะนําขอมูลอินพุตกําหนดคาออฟเซต (offset) หรือคาระยะทาง (distance) จาก
แนวเสนออกไปตลอดทั้งแนวขอมลูจากนั้นจึงสรางรูปทรงใหมไดเปนพ้ืนที่ที่แสดงดวยสเีหลือง โดยคาออฟเซตนี้
อาจจะกําหนดไดทั้งแบบระยะทางคงที่ (fixed distance) หรอืไมคงที่ไดตามความตองการของผูใช

ภาพที่ 2.13 การวเิคราะหแนวกันชนของขอมูลแบบเสนในระบบสารสนเทศภมูศิาสตร
ที่มา: ESRI, 2023

นอกจากการวเิคราะหพื้นที่กันชนแลว ฟงกชันพื้นฐานอีกอยางหนึ่งของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรคือการซอนทับเชงิพื้นที่ซึ่งเปนการนําขอมลูเชงิพื้นที่หลายขอมลูมาซอนทบั (overlay) จากนั้นจงึ
ดาํเนนิการวิเคราะหขอมูลอินพุตเหลานี้ดวยตวัดาํเนนิการแบบตาง ๆ เชน การลบ (erease), การคาํนวณสวน
รวมหรอืการตัดกัน (intersect), ยเูนยีน (union), รวม (merge) หรือแบบอื่นเพื่อสรางขอมลูใหม ภาพที่ 2.14
แสดงตัวอยางการดาํเนินการซอนทับขอมูลเชงิพ้ืนที่ของขอมูลแบบโพลีกอน (polygon) 
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(ก) ลบ (ข) การตดักัน

ภาพที่ 2.14 การวเิคราะหการซอนทับเชงิพ้ืนที่ในระบบสารสนเทศภมูศิาสตร
ที่มา: ESRI, 2023

ภาพที่ 2.15 ตัวอยางการวเิคราะหซอนทับขอมูลแปลงท่ีดนิและพื้นที่นํ้าทวม
ที่มา: ESRI, 2021

ภาพที่ 2.15 แสดงตัวอยางการวิเคราะหซอนทับขอมลูนํ้าทวมดวยการนําขอมลูโพลกีอนของ
แปลงที่ดนิและโพลีกอนพื้นที่นํ้าทวมมาซอนทบักัน จากนั้นจงึคนหาแปลงที่ดนิหรอือาคารที่มีสวนซอนรวมกับ
ขอมูลนํ้าทวม จากนั้นจงึทาํการยเูนียนขอมูลทั้งสองใหกลายเปนชั้นขอมลูใหม ซึ่งจะทําใหขอมลูแปลงที่ดนิที่อยู
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ในพื้นที่นํ้าทวมจะถูกแบงพื้นที่ออกเปนสวนที่ทวมและไมทวม โดยจะมขีอมลูเชิงคณุลกัษณะจากตารางของทั้ง
สองชั้นขอมูลมาเก็บรวมกันเปนตารางใหม

2.2.3 การรับรูจากระยะไกล
การรบัรูจากระยะไกล (remote sensing : RS) เปนศาสตรที่เก่ียวของกับการไดมาซึ่งขอมูลของ

วตัถุหรอืสิ่งที่สนใจดวยการใชตวัตรวจวดัหรือเซ็นเซอรที่อยูหางออกจากวตัถุไกลออกไป จากนั้นจึงทําการสกัด
ขอมูลที่ตองการออกมา โดยทั่วไปการรับรูจากระยะไกลจะใชการวิเคราะหคลื่นแมเหลก็ไฟฟา (electro-
magnetic wave : EM wave) ที่สะทอนหรือปลอยออกมาจากวัตถ ุซึ่งพลงังานนี้อาจจะไดมาจากการปลอง
พลงังานของตัววตัถุเองหรอือาจจะไดมาจากการปลอยพลงังานของระบบตรวจวดัที่ตดิตั้งไปกบัยานสํารวจ
การศึกษาดานการรับรูจากระยะไกลมักนยิมใชขอมูลภาพถายจากดาวเทยีม (satellite image) ซึ่งอาจจะ
ทาํงานดวยการบนัทึกคาการสะทอนแสงของชวงคลื่นตาง ๆ เชน ชวงคลื่นแสงที่ตามองเหน็ได (visible light)
ชวงคลื่นอินฟราเรดความรอน (thermal infrared) ชวงคลื่นดินฟราเรดใกล (near infrared : NIR) และชวง
คลื่นไมโครเวฟ (microwave) โดยเซน็เซอรที่ทาํหนาที่ตรวจวดัเหลานี้จะตดิตั้งไปกบัดาวเทียมที่อาจจะมีระดับ
ความสงู (altitude) ของวงโคจรเหนอืผวิโลกที่ตางกันตามภาระกิจของดาวเทยีมแตละดวงหรือแตละชุด เชน
แลนดแซตไนท (LANDSAT-9) และดาวเทยีมเซนทเินลทู (Sentinel-2) ซึ่งเปนดาวเทยีทในกลุมดาวเทยีม
สาํรวจทรพัยากรธรรมชาต ิ(Earth observation satellite) มรีะดับความสงูวงโคจร 705 กโิลเมตร (NASA,
2023) และ 786 กโิลเมตร (ESA, 2023) ตามลําดับ ในขณะที่ดาวเทยีมอุตนุิยมวิทยา อยางเชนเมทิโอแซท
(METEOSAT) มรีะดับความสูงประมาณ 35,786 กิโลเมตร (EUMETSAT, 2023) หรอื ดาวเทยีมจโีออีเอสซกิซ
ทีน (GOES-16) มีระดบัความสูงประมาณ 35,780 กโิลเมตร (EUMETSAT, 2023) เนื่องจากดาวเทยีมทั้งสอง
ตวัอยางนี้มเีปนดาวเทียมวงโคจรคางฟา (geostationary orbit)

การวเิคราะหขอมลูที่ไดจากการรับรูจากระยะไกลอาจจะทําไดโดยการนาํขอมลูภาพถายจาก
ดาวเทยีมมาผานขั้นตอนการวเิคราะหและแปลขอมลูภาพ ซึ่งขอมูลภาพถายจากดาวเทยีมจะจดัเก็บขอมลูเปน
ภาพ  มีการบันทึกคาการสะทอนแสงหรือคาการสะทอนพลงังานชวงคลื่นที่สนใจเปนคาตวัเลขดจิทิัล (digital
number : DN) เก ็บลงในจดุภาพหร ือพกิ เซล (pixel) จากน ั้นจ ึงท ําการจาํแนกข อม ูลภาพ (image
classification) ซึ่งอาจจะทําไดดวยการจําแนกขอมลูแบบกํากับดูแล (superviszed classification) และการ
จําแนกขอมูลแบบไมกํากับดูแล (unsupervized classification)

แบบจําลองความสงูดิจิทัลหรือดีอีเอ็มหรอืเด็ม (digital elevation model : DSM) เปนขอมูล
เชิงพื้นที่แบบแรสเตอรที่คาดเีอ็นของพิกเซลจะเปนคาความสงูของพ้ืนผิวภมูปิระเทศหรือสิ่งปกคลุมภูมปิระเทศ
ณ บริเวณที่พิกเซลนั้น ๆ ครอบคลุม โดยคาระดับความสูงนี้อาจจะไดมากจากการสาํนวจแบบตาง ๆ ทั้งการ
สํารวจรงัวดัภาคพื้นดนิ การสาํรวจรงัวดัทางอากาศ หรือการคาํนวณจากขอมูลภาพถายจากดาวเทียม  ภาพที่
2.16 แสดงตัวอยางแบบจาํลองความสงูดจิ ิทัลบรวิเณสาธารณะรฐัคองโกที่ไดจากภารกิจเอสอารทเีอ็ม
(Shuttle Radar Topography Mission : SRTM) มคีวามละเอยีดเชงิพื้นที่ (spatial resolution) 90 เมตร
โดยสวนที่เปนสีขาวหรอืสสีวางหมายถึงภมูปิระเทศที่มคีวามสูงมากกวาโทนสีเขม
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ภาพท่ี 2.16 ตวัอยางขอมลูแบบจําลองความสูงดจิิทลั
ที่มา: USGS, 2023

2.2.4 ระบบดาวเทยีมนาํทางบนโลก
ระบบดาวเทยีมนําทางบนโลกหรอืจเีอ็นเอสเอส (global navigation satellite systems :

GNSS) เปนระบบดาวเทียมที่ออกแบบมาเพื่อภารกิจในการบอกตาํแหนงและเวลาของสถานที่ตาง ๆ บนโลก
หรือวงกวางทั่วโลก (global) ด วยการใช ดาวเทียม ระบบกาํหนดตําแหนงบนโลกหรอืจีพเีอส (global
positioning system : GPS) เปนหนึ่งในระบบดาวเทยีมนาํทางบนโลกที่พัฒนาโดยกระทรวงกลาโหม ประเทศ
สหรฐัอเมริกา ใหบริการทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีระบบดาวเทียมนาํทางลกัษณะเดียวกันของ
หนวยงานอื่น ยกตัวอยางเชน กาลเิลโอ (GALILEO) ของสหภาพยโุรป, โกลนาส (GLONASS) ของสหพนัธรัฐ
รสัเซยี, เปยโตว (Beidou) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ควิซเีอสเอส (QZSS) ของญี่ปุน เปนตน

ระบบดาวเทียมนําระบตุําแหนงบนพื้นโลกไดดวยการนําเครื่องรับสญัญาณ (receiver) มารับ
สัญญาณที่สงมาจากดาวเทยีมนําทาง โดยดาวเทียมนําทางแตละระบบจะมชีวงคลื่นสัญญาณที่แตกตางกัน มรีูป
แบบการเขารหสัและสงขอมูลที่แตกตางกัน ดงันั้นเครื่องรบัสัญญาณจะตองทาํการคนหาและเปรยีบเทยีบ
สัญญาณที่ไดรับกับขอมูลพื้นฐานตาง ๆ เพ่ือตรวจสอบวา ณ ขณะที่ทาํการรับสญัญาณนั้นเครื่องรับสญัญาณได
รับสญัญาณของดาวเทียมใดบาง หลงัจากนั้นจึงทาํการถอดรหัสสัญญาณเพื่อนาํขอมลูตาง ๆ ที่ดาวเทยีมสงมา
ไปคาํนวณและวเิคราะหเวลาที่สญัญาณใชไปในการเดินทางจากดาวเทยีมที่เปนผูสงขอมลูมาจนถึงเครื่องรับ
สญัญาณ คาเวลาที่ใชไปนี้จะถูกนาํไปคํานวณยอนกลบัเพื่อประมาณคาระยะทางจากเครื่องรบัสัญญาณถงึ
ดาวเทียม โดยจะคํานวณรวมกับคาอื่น ๆ เชน ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการเคลื่อนที่ของดาวเทียม และ
ความคลาดเคลื่อนของคลื่นแมเหล็กไฟฟาเมื่อเคลื่อนที่ผานชัน้บรรยากาศ เปนตน  และเนื่องจากระยะทางนี้ได
จากการประมาณคาหรือการคํานวณ ไมใชระทางจรงิ จึงเรียกระยะทางนี้วาระยะเทยีมหรือซโูดเรนจ (pseudo-
range) เมื่อทราบซูโดเรนจของดาวเทยีมที่รบัสญัญาณไดทั้งหมดแลวจงึนําขอมูลนี้ไปคํานวณแกระบบสมการ
นาํทาง (navigation equations) เพื่อใหไดพิกัดของเครื่องรบัสัญญาณตามระบบพื้นหลกัฐาน (datum) และ
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เสนโครงแผนที่ (map projection) ที่ตองการ ภาพที่ 2.17 แสดงตวัอยางแนวคิดการคํานวณพิกัดของเครื่อง
รับสัญญาณบนพ้ืนโลกดวยดาวเทยีมนําทาง 2 ดวง

ภาพที่ 2.17 การคาํนวณพิกัดของเครื่องรบัสัญญาณบนพ้ืนโลกดวยดาวเทยีมนําทาง 2 ดวง
ที่มา: ESA, 2023

2.2.5 การประยกุตเทคโนโลยภีมิูสารสนเทศดานภัยพิบัติ
1) การวเิคราะหความลาดชนัและทิศลาดเขา

การวเิคราะหขอมลูแบบจําลองความสงูดิจิทลัดานภยัพิบัตนิั้นมักจะทาํดวยการคาํนวณ
ความลาดชนั (slope) และทิศลาดเขา (aspect) ซึ่งเปนขอมลูที่แสดงทิศทางลาดลง (downslope  direction)
ของพื้นผวิหนาของภมูิประเทศซึ่งอาจจะคาํนวณไดจากหลายวธิี  โดย ESRI (2021) แสดงรายละเอยีดการ
คาํนวณความลาดชันของแตละพิกเซลของขอมูลแรสเตอรไวโดยกําหนดมุมของความลาดชนัจะมคีาเทากบั 0
เมื่อพื้นผวิภมูปิระเทศนั้นขนานกับพื้นโลกและมีคาเพิ่มขึ้นคาความสงูของพิกเซลที่สนใจมคีาสงูกวาพกิเซลรอบ
ขาง (neighbourhood) 

(ก) (ข) (ค)

ภาพที่ 2.18 การคาํนวณคาความลาดชนั
ที่มา: ESRI, 2021
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ภาพที่ 2.18 แสดงตัวอยางการคาํนวณความลาดชันซึ่งเปนการวิเคราะหอตัราการ
เปลี่ยนแปลง (rate of change) คาของพิกเซลที่สนใจเทยีบกบัคาของพกิเซลรอบขาง โดยภาพที่ 2.18 (ก)
แสดงชื่อของแตละพิกเซล โดยมี e เปนพิกเซลที่ตองการทราบความลาดชนั และแตละพิกเซลมีคาระดับความ
สูงดงัแสดงในภาพที่ 2.18 (ข) ซึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงของพิกเซล e ในแนวแกน x หรือ dz/dx จะคํานวณ
ไดจาก 

[dz/dx] = ((c+2f+i)*4/wght1 - (a+2d+g)*4/wght2) / (8*x_cellsize) (1)

โดยที่ wght1 และ wght2 เปนคาผลรวมถวงนํ้าหนักของพิกเซลที่มขีอมูล เชน ถาพิกเซล c, f และ i มีขอมูล
จะทาํใหคา wght1 มีคาเทากับ 4 แตถาหาก i ไมมีขอมูลจะสงผลให wght1 มคีาเทากับ 3 เปนตน 

จากตวัอยางในภาพที่ 2.18 (ข) จะไดคา dz/dx ของพิกเซล e มคีาเทากบั 0.05 ซึ่ง
การคํานวณอัตราการเปลี่ยนแปลงของ e ในแนวแกน y สามารถทําไดในแนวทางเดยีวกัน และจะไดคา
dz/dy เทากับ -3.8 และเมื่อแปลงคาอัตราการเปลี่ยนแปลงนี้ใหเปนความชนัไดจากสตูร

rise_run = sqrt([dz/dx]2 + [dz/dy]2) (2)

โดยที่ sqrt หมายถึงฟงกชนัรากที่สอง (squared root) เสร็จแลวจึงคํานวณคาความลาดชันของพิกเซล e
จากสตูร

slope(e) = atan(rise_run) (3)

ซึ่งจะไดคาประมาณ 75.25 องศา และเมื่อคํานวณครบทกุพกิเซลแลวจะไดคาความลาดชันของทุกพิกเซลดงั
แสดงในภาพที่ 2.18 (ค)   สาํหรับคาทศิลาดเขานั้นจะเปนคามมุของทศิลาดลงของภมูปิระเทศ โดยในกรณีของ
ESRI (2021) จะเริ่มตนดวย 0 ซึ่งหมายถึงทิศเหนอื และมีคาเพิ่มขึ้นไปในทางตามเข็มนาิกาจนถึงคา 360 ซึ่ง
แสดงถึงการวนกลบัมาที่ทิศเหนืออีกครั้งหนึ่ง  สาํหรับพื้นราบจะแสดงคาทิศลาดเขาดวยคา -1  โดยการคํา
ควณคาทิศลาดเขาของพิกเซล e นั้นจะทาํดวยการคาํนวณ dz/dx หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของพิกเซล e ใน
แนวแกน x และคา dz/dy หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของพิกเซล e แนวแกน y เหมือนกับขั้นตอนในการ
คาํนวณคาความลาดชนั จากนั้นจึงคาํนวณคาทศิลาดเขาจากสตูร

aspect = 57.29578 * atan2 ([dz/dy], -[dz/dx]) (4)

และเมื่อคาํนวณครบทุกพิกเซลแลวจะไดงคาทศิลาดเขาของทุกพิกเซลดงัแสดงในภาพที่
2.19 (ค)

(ก) (ข) (ค)

ภาพท่ี 2.19 การคาํนวณคาทิศลาดเขา
ที่มา: ESRI, 2021
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คาความลาดชันและคาทศิลาดเขานั้นสามารถคํานวณไดจาก 2 แนวทางหลกันั่นคอืวธิี
การแบบพื้นราบ (planar) ซึ่งจะวเิคราะหการฉาย (project) พกิดับนระนาบพิกดัฉาก 2 มติดิงัตัวอยางที่ได
กลาวมาแลวในยอหนากอนหนานี้ และแบบจอีอเดสิก (geodesic) ซึ่งจะวิเคราะหพิกดั 3 มติโิดยนาํขอมูลรปู
ทรงรีมาวิเคราะหดวยการคํานวณดงัตัวอยางในภาพที่ 2.20

ภาพที่ 2.20 ตัวอยางการคาํนวณดวยวธิจีีออเดสิก
ที่มา: ESRI, 2021

2) การประยกุตหรืองานวจิยัท่ีเก่ียวของ
จากที่กลาวมาจะเห็นวาเทคโนโลยภีมูิสารสนเทศจึงเปนเทคโนโลยีที่สําคัญในการ

จัดการกับปญหาเชงิพ้ืนที่ เนื่องจากเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศนี้ มีความสามารถในการจัดเก็บ เรยีกคน ประมวล
ผล วเิคราะห และแสดงผลขอมลูเชิงพื้นที่ ซึ่งชวยสนับสนนุการตดัสนิใจและนาํไปประยุกตใหเกิดประโยชนใน
งานดานตาง ๆ เชน การใชประโยชนจากขอมูลที่ไดจากการรบัรูจากระยะไกล สาํหรับการทาํแผนที่ความหนา
แนนและการเปลี่ยนแปลงของปาไม การประยกุตใชเทคโนโลยกีารรบัรูจากระยะไกลในการสาํรวจแหลงที่อยู
อาศยัและจํานวนของสตัวปาแทนวิธกีารสํารวจภาคพื้นดนิ (Kushwaha, 2014) การใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรและการรบัรูระยะไกล ในการจัดการและวางผังเมืองที่มีประสทิธภิาพในเขตเมืองที่ประสบปญหา
เนื่องจากการสํารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภมูิศาสตรสามารถใชในการวางแผนการจัดตั้งโรงเรยีน การ
วเิคราะหเสนทางที่ส ั้นที่ส ุด การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การวางแผนชุมชนแออดั และการวเิคราะห
อาชญากรรม (Chavare, 2013) นอกเหนือจากนี้ การใชระบบดาวเทียมนาํทางโลกรวมกบัระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร เปนทางเลอืกหนึ่งที่ถกูนาํมาใชกนัอยางแพรหลายสาํหรับการตรวจสอบดนิถลม เนื่องจากเปน
เทคโนโลยทีี่ใหขอมูลที่เปนปจจุบัน ใชงานไดในทุกสภาพอากาศ และมคีวามแมนยาํสูง (Li et al., 2021)

นอกจากการใชดาวเทยีมสาํรวจทรัยาพกรธรรมชาตแิละดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาแลว ยงั
มีการนําอากาศยานไรคนขับ (unmanned aerial vehicle : UAV) มาประยุกตเพื่อการสาํรวจ สนบัสนุนการ
ตดิตามและการจัดการภัยพิบตัติาง ๆ เชน อุบตัเิหตนุวิเคลยีร นํ้าทวม แผนดนิไหว และไฟปา ดังเชนบทความ
ของ Restas (2015) โดยลาสุด Duad et al. (2022) ไดวิเคราะหบทความวจิัยที่เกี่ยวของกับการประยกุต
อากาศยานไรคนขบัเพื่อการจัดการภัยพิบัตซิึ่งจาํแนกตามประเภทภัยพิบัตไิดเปนดินถลม, เฮอริเคน, แผนดิน
ไหว, นํ้าทวม, หนิถลม, ไฟปา และภูเขาไฟระเบิด ซึ่งการประยกุตนั้นสามารถนาํอากาศยานไรคนขับไปใชไดทั้ง
การทาํแผนที่ประเมินความเสียหาย, การคนหาและกูภยั, การขนสง และการฝกซอม
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Qin et al. (2020) พฒันาระบบติดตามความชันของทางดวนในพื้นที่รัฐเวอรจเินีย
(Virginia) สหรฐัอเมรกิา โดยใชเทคนคิการวิเคราะหขอมลูจากดาวเทยีมแบบอินซาร (InSAR) มาวิเคราะหแบบ
หลายชวงเวลา (multi-temporal InSAR : MTInSAR) รวมกบัภาพถายจากดาวเทียมรายละเอยีดสูงสําหรบั
การตรวจสอบคาความลาดชัน ทั้งนี้เนื่องจากคาการสะทอนหรอืแอมพลจิูดของสัญญาณจากดาวเทียมเรดาร
ชองเปดสังเคราะหหรือซาร (SAR) จะขึ้นอยูกับวัตถุบนพื้นดนิ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงบนพ้ืนผิวภมูปิระเทศ เชน
ดินถลม จะทาํใหคุณลกัษณะของคาการสะทอนที่ดาวเทียมรับสัญญาณไดเปลี่ยนแปลงไป จงึสามารถการ
เปลี่ยนแปลงนี้นาํมาวิเคราะหเพื่อตรวจหาพื้นที่ที่เกิดภยัพบิตัิได  โดยคณะผูวจิยันาํขอมูลแบบจําลองความสูง
ดจิทิลัและภาพถายจากดาวเทยีมความละเอียดสงูมาสรางแผนที่จําลองการบิดเบี้ยวเชิงเรขาคณิต (geometric
distortion map) ซึ่งเปนผลโดยตรงจากวิธีที่ดาวเทยีมเรดารชองเปดสังเคราะหใชในการสงและรับสัญญาณ
หลงัจากนั้นจึงแบงพื้นที่เปาหมายออกเปนสวนยอยขนาดประมาณ 1 – 2 กโิลเมตรเพื่อคาํนวณแผนที่การ
เปลี่ยนลักษณะ (deformation) ของพื้นที่

Ali et al. (2021) ประยกุตระบบสารสนเทศภมูิศาสตรสาํหรบัการสรางแบบจาํลอง
ความออนไหวของพื้นที่ตอการเกดิดินถลมในพื้นที่แถบแมนํ้า Kysuca ของสาธารณรฐัสโลวัก (Slovakia) ซึ่ง
เปนบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภัยพิบัติหลายรูปแบบโดยเฉพาะนํ้าทวมและดนิถลม คณะผูวิจยัไดใช
เทคนิคที่ช ื่อวา FEDMATEL-ANP ซึ่งเปนการนาํเทคนคิ Fuzzy decision-making trial and evaluation
laboratory และ Analytic network process (ANP)  รวมกบัตวัจําแนกแบบเบยส และปาสุม (random
forest) รวมกนัวิเคราะหพื้นที่เปาหมาย โดยมีแบบจําลองความสูงดิจิทัลที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่ 20 เมตร
เปนชั้นขอมูลที่สําคญัของงานวิจัย  ในกรณนีี้พบวาปจจยัที่มีผลตอการเกิดดินถลมในพื้นที่ศึกษามากที่สดุคือ
ความลาดชนั รองลงมาคือ โครงสรางเชงิหนิ (lithological structure), ทิศลาดเขา, สิ่งปกคลุมดิน, ระยะทาง
จากรอยเลื่อน, ดัชนีความเปยกภมูปิระเทศ (topographic wetness index : TWI), การแผรังสสีุริยะ, ปรมิาณ
นํ้าฝน และระดับความสงู ตามลําดับ โดยมีคาดชันกีําลงักระแสนํ้า (stream power index : SPI) เปนปจจยัที่
มผีลตอการเกิดดนิถลมในพ้ืนที่ศกึษานอยที่สุด รองลงมาคอื ภาพหนาตดัความโคง (profile curvature), ความ
โตงทั่วไป (general curvature), ความโคงราบ (plan curvature), ระยะทางจากแมนํ้า และระยะทางจาก
ถนน ตามลําดบั

การตรวจสอบดินถลมนั้นสามารถทําไดดวยการนําระบบดาวเทียมนาํทางบนโลกมา
ประยุกตได เนื่องจากเปนเทคโนโลยทีี่ใหขอมลูที่เปนปจจุบนั ใชงานไดในทกุสภาพอากาศ และมคีวามแมนยาํ
สูง โดย Li et al. (2021) ไดนําเสนอแนวทางในการประยุกตดังกลาว มีพื้นที่ศึกษาเปนบริเวณพื้นที่ภเูขา
Laoshan เมืองนานจิง ประเทศจีน  ใชระบบดาวเทียมนาํทางบนโลกแบบดาวเทียมจลนแบบเวลาจริงหรืออาร
ทเีค (real-time kinematic : RTK) เปนหลัก  ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตาํแหนงของเครื่องรบัสัญญาณ
แตละเครื่องนั้นสามารถทําไดแบบเวลาจรงิ จงึทําใหสามารถนําพิกดัของเครื่องรบัสญัญาณแตละเครื่องมา
ประมวลผลเพ่ือหาตําแหนงที่พ้ืนผวิภมูปิระเทศเกิดการเปลี่ยนลกัษณะ ไดเมื่อนําคาพิกัดไปเทยีบกับคาตั้งตน ใช
เซลลสรุิยะเปนแหลงพลงังานหลัก ทาํงานไดตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้นหากนําขอมูลเชงิเวลามาวเิคราะห
รวมดวยแลวกจ็ะสามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงทางดิ่งของพื้นที่เปาหมายไดดวยเชนเดยีวกัน ขอมลูตาง ๆ
เหลานี้จะถูกนํามาวิเคราะหและถายทอดผานระบบเตอืนภัยลวงหนาไดแบบเวลาจริง

สุภทัราและดวงเดอืน (2560) ใชขอมลูแบบจาํลองความสูงดจิิทลัมาสกัดความลาดชนั
ของภูมปิระเทศและความสูงของภูมปิระเทศ  และนาํชั้นขอมูลเชงิพื้นที่ดานการใชประโยชนที่ดนิ, การระบาย
นํ้าของดิน และปรมิาณนํ้าฝน มาวเิคราะหดวยเทคนิคการใหคาถวงนํ้าหนักและการซอนทบัของชั้นขอมูลเชงิ
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พื้นที่เพื่อใหไดแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย โดยผลการศึกษาพบวาพื้นที่เสี่ยงดินถลมสงูนั้นมผีลมาจากปจจยัหลกั 2
ปจจัยคือปรมิาณนํ้าฝนและการระบายนํ้าของดิน ในทาํนองเดยีวกนั ณฐัพงษและคณะ (2563) ใชขอมลูที่คลาย
กันโดยมีการเพิ่มโครงสรางทางธรณวีทิยาเขามารวมในการวิเคราะหพ้ืนที่เสี่ยงภยัดนิถลมดวยเทคนิค ท่ีคลายกัน
ผลการศกึษาพบวาปจจยัที่มีผลตอการวิเคราะหขอมลูมากที่สดุคือปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยและความลาดชัน ตาม
ลําดบั

3) การแจงเตอืนผานดาวเทยีม
ในหัวขอที่ผานมาไดกลาวถึงการประยกุตการสื่อสารผานดาวเทยีมเพื่อการแจงเตือนภยั

พิบัต ิโดยอาจจะใชรูปแบบการสงขอมูลที่ตองการผานโครงขายการสื่อสารดวยดาวเทยีมสื่อสารขอมูล อยางไร
กต็ามปจจบุนัไดมีการทดสอบการแจงเตอืนภยัพิบัตดิวยการใชบริการของดาวเทยีมในระบบดาวเทยีมนําทาง
บนโลกบ างแล ว  โดยในกรณขีองดาวเท ียมค ิวซ ีเอสเอสของประเทศญี่ป ุนซ ึ่งเป นระบบดาวเท ียม
ระบบหนึ่งในระบบดาวเทียมนําทางบนโลกที่มีความสามารถในการสงขอมลูหรือฝงขอมลูระบบเตือนภยัลวง
หนา (early warning system : EWS) เขาไปในโครงสรางของมูลของดาวเทยีมได โดยในกรณขีองคิวซีเอสเอ
สนั้นจะใชสัญญาณแอลวันเอส (L1S) ในการทาํงานคลายกับการสงสญัญาณเอสแลส (sub-meter level
augmentation service : SLAS) ที่ใชในการเสริ่มขอมลูเพ่ือทาํใหระบบนาํทางมีความถูกตองแมยาํมากขึ้น

ขอมูลรายงานภยัพิบัติและวกิฤตหรอืดซีีรพีอรต (disaster and crisis report : DC
report) ในสัญญาณแอลวันเอสของคิวซีเอสเอสนั้นสื่อสารที่ความถี่ 1,575.42 เมกะเฮริตซ กลํ้าสญัญาณ
(modulate) ดวยวิธีบีพีเอสเค (binary phase-shift keying : BPSK) มีอัตราการสงขอมูลประมาณ 250 บิต
ตอวนิาท ีมีขนาดขอมูลสาํหรับการบรรจุขอความเตอืนภัย 212 บิต (Dinesh, 2021) 

ภาพที่ 2.21 โครงสรางขอความการแจงเตอืนนํ้าทวมของดาวเทียมควิซเีอสเอส
ที่มา: Cabite Office, 2022

ในเอกสารของ Cabite Office (2022) ระบุว าระบบนี้รองรบัการรายงานภยัพิบตั ิ
หลายดาน เชน แผนดนิไหว, สึนามิ, ภเูขาไฟระเบิด และนํ้าทวม เปนตน โดยในกรณขีองรายงานนํ้าทวมนั้นจะ
เริ่มรายงานเพื่อมีการแจงเตือนนํ้าทวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ปรับปรงุขอมูลตาง ๆ เมื่อสถานการณยังคง
ดาํเนนิไป และจะสิ้นสุดการสงสัญญาณเม่ือครบ 24 ชั่วโมงหรือเมื่อไดรับการแจงยกเลิกการเตอืนภัยจากหนวย
งานที่เกี่ยวของ ภาพที่ 2.21 แสดงโครงสรางขอมลูของการแจงเตือนนํ้าทวมจาํนวนทั้งสิ้น 250 บติ ใชเวลาใน
การสงขอมูลนี้ประมาณ 1 วนิาที ภายในแบงออกเปนสวนยอยไดประมาณ 12 สวน เชน ขอมูลบิตที่ 5 ถึง 8
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นั้นจะใชเพ่ือระบุประเภทของสัญญาณวาเปนการสงเพื่อการทดสอบหรอืสถานการณอื่น  ในขณะที่ขอมลูบติที่
54 ถึง 57 จะเปนขอมลูระดบัการแจงเตือน (Warning level) และขอมลูบิตที่ 58 ถึง 98 จะเปนขอมลูพื้นที่
การแจงเตือน เปนตน โดยขอมลูแตละตาํแหนงภายใน 250 บิตนี้จะมีความหมายแตกตางกันไปตามแตละภยั
พิบัตดิงัตัวอยางโครงสรางขอความสําหรับการแจงเตอืนภูเขาไฟในภาพที่ 2.22 

ภาพท่ี 2.22 โครงสรางขอความการแจงเตือนภเขาไฟของดาวเทียมควิซเีอสเอส
ที่มา: Cabite Office, 2022

2.3 รั้วไรสาย
2.3.1 ความเปนมาของรั้วไรสาย

อนุสรณ ยงัคุมญาต ิและคณะ (2551, 2552) พฒันารั้วไรสาย (wireless guard) โดยไดรบัทนุ
สนับสนนุการวจิยัจากสาํนักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ โดยมีวตัถุประสงคเพ่ือพัฒนาตนแบบสําหรับหนวย
ทหารขนาดเลก็ เพ่ือการปฏบิัตภิารกิจดานความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย โดยเนนความตองการ
ที่สาํคัญสําหรับการใชงานดานความมั่นคง เชน การปฏิบัตกิารในพื้นที่เปาหมายที่ตองการความถูกตองและ
รวดเรว็ มาออกแบบและพัฒนาเปนอุปกรณรั้วไรสายที่สามารถใชงานเพื่อการลาดตระเวน การระวังปองกันการ
โจมตฐีานปฏบิัติการและการแจงเตือนเมื่อมกีารบกุรุกในพื้นที่เปาหมาย รั้วไรสายรุนแรกถกูออกแบบเพื่อให
หนวยผูใชสามารถใชงานงาย ซอมบาํรงุงาย โดยองคประกอบหลกัของรั้วไรสายแบงออกไดเปน 2 สวน สวน
แรกเปนชุดของตวัตรวจจับหรอืเซน็เซอร ซึ่งมเีซน็เซอรทั้งแบบไรสายและแบบมสีาย มหีนาที่ตรวจจับการรุกลํ้า
เขามาภายในพื้นที่หรอืระยะที่ก ําหนด  ส วนที่สองคือกล องแสดงผลซึ่งภายในประกอบดวยอปุกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ทาํหนาที่รับขอมลูจากผูใช ประมวลผลขอมลูจากเซน็เซอร และแสดงผล  โดยองคประกอบทั้ง
สองสวนสื่อสารกันดวยสัญญาณวทิย ุ

อยางไรกต็ามรั้วไรสายรุนแรกนั้นยงัมีขอจํากดัดานความทนทาน การบํารุงรักษา ซึ่งเจาหนาที่ผู
ใชมคีวามจาํเปนที่จะตองมีพื้นฐานอเิล็กทรอนิกสพอสมควร ทําใหการซอมบํารุงนั้นทําไดไมสะดวกเทาที่ควร มี
ระยะการตรวจจบัสั้น ดงันั้นตอมาจึงมีการพัฒนารั้วไรสายใหมปีระสิทธภิาพมากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถใน
การตรวจจับไดไกลมากขึ้น ปรบัปรงุภาคเซน็เซอรและภาคแสดงผลใหมใหใชพลงังานนอยลง และพัฒนาใหผูใช
สามารถซอมบํารงุไดสะดวกมากขึ้น ปจจบุันยงัคงมีการพัฒนาและนาํรั้วไรสายไปใชงานในพื้นที่จริงอยางตอ
เนื่อง เชน จงัหวัดชายแดนภาคใต (อนสุรณ ยงัคุมญาติ และคณะ, 2551) จงัหวัดระนองและตราด (อนสุรณ
ยงัคุมญาต ิและคณะ, 2559) และ ชายแดนจังหวัดจันทบุรี (อนุสรณ ยงัคุมญาติ, 2564) เปนตน
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นอกจากการใชงานดานความมั่นคงทางการทหารแลว คณะผูวจิัยรั้วไรสายไดมกีารปรับปรงุการ
ทาํงานและนําขอดีตาง ๆ ของรั้วไรสายมาประยกุตเพ่ือภารกจิดานการปองกันภยัพิบัติ  โดยอนุสรณ ยงัคุมญาติ
และคณะ (2559) ไดนํารั้วไรสายการประยกุตเพ่ือแจงเตอืนดินถลม มีการออกแบบและปรับปรุงระบบเซน็เซอร
ของรั้วไรสายใหมใหสามารถแจงเตือนการเคลื่อนท่ีของมวลดดนิได มีการปรบัปรงุกลองแสดงผลใหผูใชสามารถ
พกพาหรือเคลื่อนยายไดสะดวก เพิ่มระบบแจงเตือนและระบบแสดงขอมูลผานสญัญาณวทิยแุละอินเตอรเนต็
ดงัตวัอยางในภาพที่ 2.23 

ภาพที่ 2.23 กลองรั้วไรเพื่อการเตือนภัยดนิถลม  ตนแบบที่ 1
ที่มา: อนสุรณ ยงัคุมญาตแิละคณะ, 2559

ภาพที่ 2.24 เซน็เซอรของร้ัวไรสายเพ่ือการเตือนภัยดนิถลม ตนแบบที่ 1
ที่มา: อนสุรณ ยงัคุมญาตแิละคณะ, 2559

รั้วไรสายเพื่อการเตือนภยัดินถลมมีองคประกอบ 2 สวนคลายกับระบบดั้งเดิม โดยสวนแรกเปน
ชุดของเซน็เซอรและสายสัญญาณ สวนที่สองคอืกลองรั้วไรสาย โดยสายสญัญาณจะประกอบดวยชดุเซ็นเซอร
จาํนวน 1 ตัวหรือมากกวา ผูใชสามารถปรับปรุงสภาพภายนอกของเซน็เซอรใหเหมาะสมกบัภารกจิและสภาพ
ภมูปิระเทศไดตามตองการ เซน็เซอรและสายสัญญาณเหลานี้จะเชื่อมตอมายังกลองรั้วไรสายดงัตวัอยางในภาพ
ที่ 2.24  โดยภายในของกลองรั้วไรสายประกอบดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ทาํหนาที่รับขอมลูจากผูใช, แสดง
ผล และ ประมวลผลขอมลูจากสายสญัญาณ  กลองรั้วไรสาย 1 กลองสามารถเชื่อมตอกับสายสญัญาณไดอยาง
นอย 1 เสน โดยแตละเสนมีความยาวไดมากกวา 1 กโิลเมตร มีอัตราการสงขอมลูที่รวดเร็ว แจงเตอืนผูใชไดทั้ง
การแสดงผลในกลองรั้วไรสายโดยตรงและการแจงเตือนเปนเสียง นอกจากนั้นยังมกีารปรบัปรงุชุดเซน็เซอรให
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สามารถซอนพรางหรอืมรีูปลกัษณตรงกับความตองการของผูใชไดสะดวกมากขึ้น มีความเชื่อถือไดมากขึ้น ลด
การใชพลงังานใหนอยลงเพ่ือรองรับการทํางานในขณะที่เกิดภยัพิบัติที่ระบบจายไฟฟาตาง ๆ อาจจะลมเหลว

ภาพที่ 2.24  (ซ าย) แสดงตวัอยางการซอนพรางเซน็เซอรใหเขากบัสภาพแวดลอมในปา
เซ็นเซอรในภาพนี้ใชระบบเซน็เซอรแมเหลก็ในการตรวจจับการเคลื่อนที่ของมวลดนิที่จดุตดิตั้ง รวมทั้งยังมกีาร
พัฒนาใหระบบเซ็นเซอรมีความทนทานตอการทาํงานในสภาพแวดลอมที่ตาง ๆ ไดดีมากขึ้น มีการทดสอบการ
ทํางานในสภาพแวดลอมจริงโดยการเปดฝาเปนเวลา 47 วัน ดงัตัวอยางในภาพที่ 2.24 (ขวา) พบวาระบบ
ทั้งหมดยงัคงทํางานไดเปนปกติ   นอกจากนั้นรั้วไรรุนนี้ยังมปีรับปรุงระบบประมวลผลขอมลูสถานะการทาํงาน
ของเซ็นเซอรแตละตวัใหดีขึ้น ทําใหระบบสามารถจัดการปญหาการแจงเตอืนผิด (false alarm) ที่อาจจะเกิด
จากการเดนิของสัตวหรอืบุคคลไดเปนอยางด ีนอกจากนั้นแลวระบบเซ็นเซอรของรั้วไรสายยงัสามารถประยุกต
ใหทาํงานรวมกับลูกลอยแมเหลก็หรืออุปกรณอื่นเพื่อการวดัระดบันํ้าหรอืการแจงเตอืนเมื่อเกิดนํ้าปาไหลหลาก
ไดอีกดวย

ภาพท่ี 2.25 รปูแบบการวางแนวเซน็เซอรของรั้วไรสายเพ่ือการเตอืนภัย ตนแบบที่ 1
ที่มา: อนสุรณอนุสรณ ยงัคุมญาติและคณะ, 2559

ระบบรั้วไรสายตนแบบที่ 1 นั้นรองรบัการเชื่อมตอสายสัญญาณไดหลายแบบเพ่ือใหเหมาะสมกับ
สภาพภมูิประเทศที่อาจจะแตกตางกัน  โดยภาพที่ 2.25 แสดงตวัอยางการเชื่อมตอเซ็นเซอรจาํนวน 8 ตวัเขา
กับกลองรั้วไรสาย ซึ่งในภาพแสดงตัวอยางการเชื่อมตอ 2 แบบ แบบแรกคือการเชื่อมตอแบบเสนสีแดง
เซ็นเซอรแตละตวัจะเชื่อมตอกับสายสญัญาณ (เสนสีแดง) ที่จะเช ื่อมตอเขากบักลองประมวลผลโดยตรง
สามารถแยกวางเซน็เซอรกระจายไดกวาง และแบบที่สองคือการเชื่อมตอแบบเสนสีนํ้าเงนิ เซ็นเซอรทั้ง 8 ตวั
เชื่อมตอแบบอนุกรมกับสายสัญญาณเพียงเสนเดียว และใชชองสญัญาณของกลองแสดงผลเพียงจุดเดียว (เชื่อม
ตอเขาดานบนขวาของภาพ)  ซึ่งหากพบการเคลื่อนที่ของมวลดนิที่จุด A แลวระบบจะสามารถแจงเตอืนไดไมวา
จะใชการเชื่อมตอใด  ดงันั้นหากมีการติดตั้งสายสัญญาณใหกระจายตัวไปในทิศทางตาง ๆ ใหเหมาะสมแลว
ระบบรั้วไรสาย 1 ชุดจะสามารถแจงเตือนครอบคลมุพื้นที่ไดอยางนอย 1 ตารางกิโลเมตร ทาํใหสามารถนาํไป
ประยกุตสรางโครงขายการเฝาระวังที่มีขนาดใหญได อีกประการหนึ่งคือเปนอุปกรณที่ใชพลงังานตํ่าหรืออาจจะ
ไมใชเลยในบางสถานการณ ทําใหสามารถนาํไปประยกุตกับพื้นที่เปาหมายไดหลากหลายและแกปญหาการใช
พลงังานในพ้ืนท่ีหางไกลไดเปนอยางดี  นอกจากนี้ยงัใชสายไฟเปนส่ือในการนําสัญญาณทาํใหประชาชนในพื้นที่
เปาหมายสามารถบํารุงรักษาดวยตนเองไดงาย
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2.3.2 การถายทอดองคความรูสูกลุมเปาหมาย
คณะผูวจิัยรั้วไรสายมีการถายทอดองคความรูทั้งดานการใชงานและการซอมบํารุงใหกับกลุมเปา

หมายอยูตลอดเวลา นอกจากกลุมผูใชที่เปนหนวยงานดานการทหารแลว คณะผูวจิยัยงัไดดาํเนินการถายทอด
องคความรูดงักลาวใหกับประชาชนท่ัวไปดวย 

(ก) (ข)

ภาพที่ 2.26 การถายทอดองคความรูเรื่องรั้วไรสายใหประชาชนทั่วไป
ที่มา: อนสุรณ ยงัคุมญาตแิละคณะ, 2559

(ก) (ข)

ภาพท่ี 2.27 ผูเขารวมกิจกรรมทดสอบการทํางานของอุปกรณ
ที่มา: อนสุรณ ยงัคุมญาตแิละคณะ, 2559

ยกตวัอยางเชน การถายทอดองคความรูดานการใชงานรั้วไรสายขั้นพื้นฐานใหกับคณาจารยและ
นักศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2557 และวนัท่ี 9 – 12 มิถุนายน 2557 ดงั
ตวัอยางในภาพที่ 2.26 (ก) ซึ่งคณะผูวจิัยไดทาํการบรรยายพ้ืนฐานของนวตักรรมรั้วไรสาและนาํเสนอเครื่องตน
แบบการเตอืนภยัดินถลมใหผูเขารวมกิจกรรมไดทราบ ภาพที่ 2.26 (ข) เปนการสาธิตการทํางานของรั้วไรสาย
โดยคณะนกัวิจยัและทีมงานวทิยากรรวมกันนําเสนอองคประกอบและวิธกีารใชงานอุปกรณตนแบบ  สาํหรบั
ภาพที่ 2.27 (ก) แสดงตวัอยางการใหผูเขารวมกิจกรรมซึ่งเปนนักเรยีนมธัยมไดมสีวนรวมในการใชงานอุปกรณ
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ตนแบบและบรรยายความรูที่ไดรับ ภาพที่ 2.27 (ข) มีคณะนักวจิัยเปนพ่ีเลี้ยงเพื่อใหคาํแนะนําที่ถูกตองเพ่ิมเตมิ
เพ่ือชวยเพ่ิมความรูความเขาใจในดานหลกัการทํางานของอุปกรณใหดมีากข้ึน

ภาพที่ 2.28 (ก) แสดงตวัอยางการใหผูเขารวมกิจกรรมซึ่งเปนนกัเรียนมัธยมไดมีสวนรวมในการ
ใชงานอุปกรณตนแบบและบรรยายความรูที่ไดรับ ภาพที่ 2.28 (ข) มคีณะนักวจิัยเปนพ่ีเลี้ยงเพ่ือใหคาํแนะนําที่
ถกูตองเพ่ิมเตมิ เพ่ือชวยเพ่ิมความรูความเขาใจในดานหลักการทาํงานของอุปกรณใหดมีากขึ้น  โดยภาพที่ 2.29
(ก) แสดงตวัอยางอุปกรณบางสวนที่ไดนําไปใชในการถายทอดองคความรู และภาพที่ 2.29 (ข) แสดงการ
ทดสอบการทาํงานภาคสนาม โดยผูเขารวมกจิกรรมไดทดสอบการติดตั้งและใชงานอุปกรณในพื้นที่นอกหอง
ปฏบัิติการเพื่อสรางความเขาใจและสรางความเชื่อมั่นในการทํางานของระบบรั้วไรสาย

ภาพที่ 2.28 อปุกรณบางสวนที่ใชในการถายทอดองคความรู
ที่มา: อนุสรณ ยงัคุมญาติและคณะ, 2559

ภาพที่ 2.29 ผูเขารวมกิจกรรมทดสอบการทาํงานภาคสนาม
ที่มา: อนุสรณ ยงัคุมญาติและคณะ, 2559



บทที่ 3
วธิีดาํเนนิการวจิัย

บทนี้จะกลาวถึงวธิดํีาเนินงานวจิัยนี้ ภาพรวมเปนการนาํองคความรูเรื่องรั้วไรสายเพื่อการประยุกตดนิถลม
และนํ้าปาไหลหลากไปถายทอดใหกลุมเปาหมายในพื้นที่จังหวัดนานและจังหวัดอุตรดิตถ ดังนั้นสวนแรกของ
บทนี้จะกลาวถึงการออกแบบฮารดแวรและซอฟตแวรที่ประกอบกันเปนรัว้ไรสาย สาํหรบัสวนที่สองของบทนี้
จะเปนขั้นตอนการดําเนนิงานเพื่อการถายทอดองคความรูตั้งแตขั้นตอนการวางแผนการทาํงาน วิธทีี่ใชในการ
ถายทอดองคความรู  โดยมรีายละเอยีดของสวนตาง ๆ ดงันี้

3.1 การออกแบบและพัฒนาอปุกรณรั้วไรสาย
งานวจิัยนี้นําองคความรูจากงานวจิัยเรื่องรั้วไรสายมาปรบัปรุงเพ่ือใหสามารถนํามาประยกุตเขากับการแจง

เตือนภัยพิบัตโิดยเฉพาะเร่ืองดินถลมและน้ําปาไหลหลาก หัวขอนี้จะกลาวถึงขั้นตอนการจดัเตรียมอปุกรณรั้วไร
สายใหพรอมนําไปสงมอบและถายทอดองคความรูดงัรายละเอียดตอไปนี้

3.1.1 หลกัการทํางานของอุปกรณ
ระบบรั้วไรสายอาจจะแบงออกไดเปน 2 สวน คอืสวนของกลองควบคุมและระบบเซ็นเซอรดัง

รายละเอยีดที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 2  ซึ่งโดยปกติกลองควบคุมของรั้วไรสายจะสามารถมีชองสญัญาณได
ตั้งแต 2 ถึง 8 ชอง ขึ้นอยูกับความเหมาะสมหรอืความตองการใชงานของผูใชหรือสภาพภูมิประเทศของพื้นที่
เปาหมาย  งานวจิยันี้กําหนดใหกลองรั้วไรสายมชีองสาํหรบัการรับสัญญาณจํานวน 2 ชอง ถาหากมกีารจัดการ
สายสัญญาณและเซน็เซอรใหเหมาะสมแลวจะสามารถครอบคลุมพ้ืนที่การทาํงานไดมากกวา 1 ตารางกิโลเมตร

กลองควบคุมรั้วไรสายทาํงานดวยการตรวจสอบสถานะของสวติซหรอืเซน็เซอรที่เชื่อมตออยูกับ
สายไฟแตละเสน โดยปกตเิซน็เซอรเหลานี้ถูกกําหนดใหมสีถานะเปนปกตปิด (normal close : NC) เพื่อทําให
วงจรสมบูรณ แตเมื่อการรบกวนจากภายนอกจะทาํใหเซ็นเซอรทํางาน วงจรถูกตดั และไฟเลี้ยงวงจรจะไม
สมบูรณ ซึ่งไมโครคอนโทรเลอรจะสามารถนําขอมูลนี้ไปวเิคราะหหาชองสญัญาณและหมายเลขของเซ็นเซอร
ที่ทาํใหวงจรไมสมบรูณได ดังภาพอธิบายสถานะการทาํงานของอุปกรณในภาพที่ 3.1

On

Idle

Send 
Warning Message

Make Alarm

Display Sensor ID

Calculate Sensor ID

Turn on Turn off

Self Test

Check Sensor States

OK

activate

Sensor ID

OK Activate IoT

ภาพท่ี 3.1 หลักการทํางานของอุปกรณ
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1) การตรวจวดัการเคลื่อนท่ีของมวลดนิ
การตรวจวัดการเคลื่อนที่ของมวลดินเพื่อการแจงเตือนดินถลมของรั้วไรสายนั้นจะขึ้น

อยูกับรปูแบบการวางแนวสายสญัญาณไปตามแนวภูมปิระเทศ  รปูแบบการจัดวางแนวสายสัญญาณนี้ไมมรีูป
แบบตายตัว จะขึ้นอยูกับผูใชเปนผูกําหนดเองไดตามความตองการ ดงัตวัอยางใน ภาพที่ 3.2 และภาพที่ 3.3 ซึ่ง
ทั้งสองตวัอยางนี้สามารถแจงเตอืนการเคลื่อนที่ของมวลดนิไดเชนเดียวกัน

MCU BoxN1-0N1-1N1-2N1-3 N2-3N2-2N2-1N2-0
Channel-1 Channel-2

ภาพท่ี 3.2 การวางสายสัญญาณเปนแนวแบบท่ี 1

ภาพที่ 3.2 แสดงตวัอยางแนวทางการวางสายสัญญาณจากตําแหนงตดิตั้งกลองควบคมุรั้วไรสาย
ออกไปเปนแนวเสนตรง พาดไปตามลักษณะภูมิประเทศดานทิศตะวนัออกและทศิตะวนัตก ทิศทางละ 1 ชอง
สญัญาณ แตละชองสัญญาณใชสายสญัญาณที่มีความยาว 1 กิโลเมตร อาจจะนําไปประยกุตกับพื้นที่ที่อยู
บรเิวณหุบเขา มวลดนิที่แนวโนมที่จะเคลื่อนที่จากทั้งสองดานเขามาตรงกลาง การวางสายสัญญาณลักษณะนี้
จะทาํใหระบบรั้วไรสายสามารถตรวจจบัการเคลื่อนที่ของมวลดินในแตละชองสัญญาณไดเปนระยะทางไกล
อยางนอย 1 กโิลเมตรจากตัวกลองตามความยาวของสายสัญญาณ และระบบจะแจงเตือนการเคลื่อนที่ของมวล
ดนิตามลําดบัเซน็เซอรจากตําแหนงที่อยูไกลเขามาหาตําแหนงที่อยูใกลกลองควบคมุ

MCU BoxN1-0N1-1N1-2N1-3
Channel-1

N2-3 N2-2

N2-1N2-0

N2-7 N2-6

N2-5N2-4

Channel-2

ภาพท่ี 3.3 การวางสายสัญญาณเปนแนวแบบท่ี 2

ภาพที่ 3.3 แสดงตวัอยางแนวทางการวางสายสัญญาณอกีกรณีหนึ่ง ซึ่งไมไดวางสายสญัญาณ
เปนแนวยาวเหมือนกรณีกอนหนา แตมีรูปแบบขดไปมา เปนตัวอยางของการวางสายสญัญาณและเซน็เซอรที่
พื้นที่เปาหมายมีสภาพภมูปิระเทศแตกตางกัน เชน ชองสัญญาณที่ 1 ใชการวางแนวเปนเสนตรงออกไปทางทิศ
ตะวันตกเนื่องจากสภาพภมูปิระเทศไมสลบัซับซอน แตชองสญัญาณที่ 2 ใชการวางแนวสายสญัญาณแบบขดไป
มาตามสภาพภมูปิระเทศที่สมมตุใิหมีความซบัซอนกวาอีกทิศทางหนึ่ง การวางสายสญัญาณของชองสญัญาณที่
สองนี้อาจจะมรีะยะการตรวจจบัที่ใกลกวาแตสามารถแจงเตือนทิศทางการเคลื่อนที่ของมวลดนิไดเชนเดียวกัน
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นอกจากเลือกรปูแบบการวางแนวสายสญัญาณไดตามความตองการแลว ผูใชยังสามารถปรับ
ระยะหางระหวางเซน็เซอรแตละจดุไดตามตองการ โดยไมมีผลกับการทาํงานของอปุกรณดงัตวัอยางในภาพที่
3.4 ซึ่งตวัอยางภาพแถวบนสดุแสดงการจัดวางเซน็เซอรของชองสญัญาณที่ 2 ใหมรีะยะหางเทากันทุกจดุ  ภาพ
ตวัอยางถดัลงมาแถวที่สอเปนการจดัวางเซ็นเซอรใหอยูชิดกันบริเวณดานปลายสายซึ่งอาจจะเหมาะสมกบัพ้ืนที่
ที่มีความออนไหวของการเคลื่อนที่ของมวลดนิซึ่งพื้นที่เสี่ยงนั้นอยูหางจากกลองควบคมุมาก หรืออาจจะจัดรปู
แบบอ่ืนที่เปนไมจํากัดรูปแบบตายตวัไดตามความตองการ ดังตวัอยางในภาพท่ี 3.4 แถวที่ 3 และ 4 เปนตน

MCU Box N2-3N2-2N2-1N2-0
Channel-2

N2-3N2-2N2-1N2-0

MCU Box N2-3N2-2N2-1N2-0
Channel-2

N2-3N2-2N2-1N2-0

MCU Box N2-3N2-2N2-1N2-0
Channel-2

N2-3N2-2N2-1N2-0

MCU Box N2-3N2-2N2-1N2-0
Channel-2

N2-3N2-2N2-1N2-0

ภาพท่ี 3.4 ผูใชกําหนดระยะหางระหวางเซ็นเซอรไดตามตองการ

2) การตรวจวัดระดบันํ้า
ระบบการทาํงานของรั้วไรสายสามารถนํามาประยกุตเพื่อการแจงเตอืนนํ้าปาไหลหลาก

ได โดยผูใชอาจจะนําเซ็นเซอรที่ไดรบัมาประยุกตใชงานไดโดยไมตองใชเซน็เซอรชนิดอื่น เชน ในกรณทีี่เกิด
นํ้าปาไหลหลาก มวลนํ้ามีการเคลื่อนที่ในแนวราบ หากใชเซน็เซอรและรูปแบบการติดตั้งที่เหมาะสมเพื่อให
เซน็เซอรทาํงานเมื่อกระแสนํ้าไหลไปในทิศทางที่ตองการ ระบบกจ็ะสามารถทํางานไดทนัทีดวยอุปกรณชุดเดิม
แตหากผูใชตองการแจงเตือนเมื่อระดบันํ้าในแมนํ้าหรือคลองตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง ระบบรัว้ไรสายก็
สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าไดดวยเชนเดียวกนั โดยปรบัแนวคิดในการวางสายสญัญาณ
จากแนบราบมาเปนแนวดิ่ง และใชเซ็นเซอรหรืออุปกรณอื่นเพื่อกระตุนใหวงจรขาดหรอืมสีถานะเปนเปด  โดย
ระบบจะยงัคงระยะการตรวจจับไดตามความยาวของสายสัญญาณเชนเดมิ

ภาพท่ี 3.5 หลักการตรวจสอบระดับนํ้าดวยรัว้ไรสาย
ท่ีมา: Cleaning Technologies Group, 2023
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ภาพที่ 3.5 แสดงลกูลอยแนบราบ (horizontal float switch) ซึ่งเปนสวติซหรอื
เซน็เซอรที่มีสถานะปกตเิปนปกตเิปด (normal open : NO) และสวติซจะทํางานเมื่อระดบันํ้าสงูขึ้นแลวดนั
ลูกลอยใหสวิตซแมเหล็กภายในอุปกรณอยูในสถานะปด  ผูใชสามารถประยกุตลูกลอยนี้เขากบัรั้วไรสายไดตาม
ตวัอยางในภาพที่ 3.6 ซึ่งเปนอุปกรณตนแบบที่แสดงหลกัการทํางานของการนํารั้วไรสายมาวดัระดับนํ้าจํานวน
3 ระดบั โดยใชลูกลอยแนบราบซึ่งไดมีการกลบัทิศทางของสวิซใหเปนปกติปด ในกรณีนี้เมื่อระดับนํ้าตํ่า ฝาปด
จะตกลงมาตดิกับสวนอ่ืนของสวิตซ ทาํใหวงจรมสีถานะปด จึงไมมกีารแจงเตอืน แตเมื่อระดับนํ้าสงูขึ้นจนทําให
ฝาปดดานบนหรือลูกลอยยกตัวหางออกมา จะทําใหวงจรเปด กระแสไฟขาด และระบบรั้วไรสายจะสามารถ
ตรวจสอบขอมูลไดเชนเดยีวกบักรณขีองการใชสวติซแมเหลก็ตามที่กลาวมาแลวในในหัวขอที่ผานมา หรือผูใช
อาจจะประยุกตนาํอุปกรณอ่ืนมาใชเพื่อใหระบบทํางานก็สามารถดัดแปลงไดตามความตองการของตนเอง

ภาพท่ี 3.6 ตวัอยางอุปกรณตนแบบเพ่ือการตรวจวดัระดับน้ํา

3) การแจงเตอืน
เมื่อเซ็นเซอรทํางาน วงจรเปด กลองควบคุมหรือไมโครคอนโทรเลอรภายในจะนํา

ขอมูลในสายสญัญาณมาคํานวณวาสายสญัญาณชองใดและเซน็เซอรหมายเลขใดที่ทาํใหวงจรไมสมบูรณ
เมื่อวิเคราะหเสร็จแลวไมโครคอนโทรเลอรจะสงสัญญาณไปยังชุดแจงเตอืนที่อยูบนแผงวงจรหลัก โดยรั้วไรสาย
เพื่อการเตือนภยัดินถลมและนํ้าปาไหลหลากจะมรีะบบแจงเตอืนพื้นฐานเปนลาํโพงและจอภาพแสดงแบบเจด็
สวน (7-segment display) ที่ทาํหนาที่แสดงหมายเลขของเซ็นเซอรที่ทาํงานดงัตัวอยางในภาพที่ 3.7 

ทั้งนี้รัว้ไรสายออกแบบมาเพื่อการเตือนภัยดินถลมและนํ้าปาไหลหลาก ซึ่งเปนภัยพิบตัิ
หรอืเหตกุารณที่ไมไดเกิดขึ้นบอย ในกรณทีี่มภียัพิบัตอิยางเชนดนิถลมเกิดขึ้นจริง สายสัญญาณและเซ็นเซอรที่
ติดตั้งในจุดที่เกิดภัยพิบัตินั้นอาจจะเกดิความเสยีหาย ซึ่งผูใชสามารถซอมบาํรุงหรือเปลี่ยนอปุกรณไดตาม
แนวทางที่คณะผูวจิัยจะทอดให หรอืหากเซน็เซอรตาง ๆ สญูหายไปกับมวลดินซึ่งก็เปนสถานการณที่ยอมรับได
เนื่องจากเซน็เซอรของระบบรั้วไรสายมรีาคาตํ่า ผูใชสามารถหามาทดแทนไดเองตามรานขายอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนกิสทั่วไป  นอกจากนั้นแลวคณะผูวจิัยยงัออกแบบใหวงจรสงเสียงเตือนไปตลอดเวลา จนกวาผูใชจะ
ทําใหเซน็เซอรกลบัมาอยูในสถานะปกติ เซ็นเซอรทุกตวัมสีถานะปด วงจรกลับมาทาํงานสมบรูณเหมือนเดมิ
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ทั้งหมด โดยมวีตัถปุระสงคสําคญัคือเพื่อใหผูใชจะตองดาํเนินการอยางใดอยางหนึ่งกับสถานการณดังกลาวให
เรียบรอย ซึ่งการแจงเตอืนนั้นอาจจะทําใหเกิดความเสียหายอ่ืน ๆ ตามมาไดหากปลอยท้ิงไวโดยไมสนใจ

ภาพท่ี 3.7 ตัวอยางการแจงเตือนบนกลองร้ัวไรสาย

4) ระบบแสดงผลบนอินเตอรเน็ต
นอกจากการปรบัปรุงกลองควบคมุรั้วไรสายจากการใชงานโดยหนวยผูใชทางดานความ

มั่นคงและทางการทหารใหมคีวามเหมาะสมกับการใชที่เปนประชาชนทั่วไปแลว งานวจิยันี้ยังไดปรบัปรุงกลอง
ควบคุมรั้วไรสายเพิ่มเติมอีก 1 แบบ โดยกลองควบคมุแบบใหมนี้จะมีความสามารถในการรบัสงขอมลูผาน
ระบบอินเตอรเนต็ได ในกลองควบคุมแบบใหมนี้จะนาํขอมลูการแจงเตอืนจากเซน็เซอรมาจดัเตรยีมรูปแบบให
เหมาะสมและพรอมสาํหรับการสงขอมลูตามรปูแบบที่ไดกาํหนดไว จากนั้นจะทาํการสงขอมลูผานระบบดิน
เตอรเน็ตโดยใชเทคโนโลยเีอ็นบไีอโอที (narrow band Internet of things : NBIoT) ตามตัวอยางในภาพที่ 3
.8 

ภาพท่ี 3.8 ตัวอยางมอดูลเน็ตบีไอโอทีท่ีใชในงานวิจัยน้ี
ท่ีมา: AIS, 2022
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โดยมอดูลเอน็บไีอโอทีจะทาํงานผานโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ (mobilephone
network) ไปยังเครื่องคอมพวิเตอรแมขายที่ตดิตั้งอยูหางออกไป โดยกลองรัว้ไรสายรุนใหมนี้จะมีการตดิตั้ง
เครื่องรับสัญญาณจเีอน็เอสเอส (GNSS receiver) ไวภายในดวย เพื่อใหระบบหรอืผูใชที่อยูระยะไกลสามารถ
นาํคาพกิัดของกลองสงไปยังเครื่องแมขายมาวิเคราะหสถานการณตอได ตามตัวอยางการแจงเตอืนผานระบบ
อินเตอรเน็ตในภาพที่ 3.9

MCU Box

NB-IoT Web Server

GNSS Receiver

Landslide

OK

Sensor ID

lat/lon/h

date/time

activate

Provider
data data

ภาพท่ี 3.9 หลักการแจงเตือนผานระบบอินเตอรเน็ต

3.1.2 ผลิต
เมื่อวิเคราะหขอมลูตาง ๆ และดําเนินการปรบัปรุงวงจรตาง ๆ ของระบบรั้วไรสายใหมีความ

พรอมใชงานแลว ข้ันตอนตอไปคอืการผลติเปนอุปกรณเพ่ือจะนาํไปตดิตั้งและใชงานจรงิ  โดยในดานหนึ่งผูวจิัย
ไดปรบัปรุงอุปกรณใหมคีวามทนทานและสามารถใชงานไดสะดวกมากขึ้น ดวยการบรรจุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เกอืบทั้งหมดใหอยูภายในกลองกนันํ้า กนักระแทก ปรบัปรุงวิธกีารใชงานใหเหมาะสมกบัการใชงานโดย
ประชาชนทั่วไปที่ไมใชหนวยงานทางการทหาร หลงัจากผลติชุดเซ็นเซอรและแผงวงจรตาง ๆ รวมถึงพัฒนา
ระบบรบัสงขอมลูเสรจ็แลว ตอมาจงึเปนข้ันตอนของการทดสอบการทาํงานของอุปกรณซึ่งไดทาํการทดลองใน
หองปฏบิัติการเพ่ือทดสอบการทํางานขององคประกอบตาง ๆ กอนจะการนาํไปตดิตั้งและทดสอบการทาํงานใน
พ้ืนที่จริง

ภาพที่ 3.10 แสดงกลองที่ใชใสอุปกรณควบคมุการทาํงานของระบบรั้วไรสาย เปนกลองพลาสติก
กนักระแทก มชีองเชื่อมตอภายนอก 3 จุด คอืชองตอสายสญัญาณดานขางกลองจาํนวน 2 จุด และชองตอ
เครื่องชารจแบตที่ออกแบบไวดานบนจาํนวน 1 จดุ ภายในกลองมแีผงวงจรและแบตขนาด 12 โวลต ติดตั้งไว
อยางมั่นคงเพ่ือปองกันการเคลื่อนไหวในขณะนาํไปตดิตั้งหรอืใชงานในสภาพภูมปิระเทศที่ลาดชนั

ภาพท่ี 3.10 ภายในของกลองร้ัวไรสาย
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ในอีกดานหนึ่งผูวจิัยไดพฒันาและปรบัปรุงซอฟตแวรสาํหรบัการแสดงผลขอมูลจากกลองรั้วไร
สายรุนที่มีระบบเอ็นบีไอโอทสีาํหรับการสงขอมูลผานอินเตอรเน็ต ผูใชสามารถรันซอฟตแวรนี้ไดจากระบบ
ปฏิบตั ิการ (operating system : OS) หลายแบบโดยการใชเวบ็เบราเซอร (web browser) โดยมีการ
ออกแบบสวนตดิตอประสานโปรแกรมประยกุตหรอืเอพีไอ (application programming interface : API)
เพื่อใหไดเปนบริการสําหรบัการรับสงขอมูลที่สามารถไปตอยอดกับงานวิจยัหรือบรกิารทางวิชาการอื่น ๆ ใน
อนาคตไดสะดวกมากขึ้น โดยรายละเอียดของระบบแสดงผลนี้จะกลาวถึงในหัวขอถัดไป

3.1.3 ติดตั้งและทดสอบการใชงาน
หลงัจากการผลิตอุปกรณ ทั้งฮารดแวรและซอฟตแวรไดครบตามเปาหมายที่กาํหนดและทํางาน

ไดตามรูปแบบที่กําหนดเรยีบรอยแลว ขั้นตอนตอไปคือการนาํอุปกรณที่ผลติไดไปตดิตั้งและทดสอบการทาํงาน
ในพ้ืนที่จริง สําหรับขั้นตอนการทดสอบการทํางานของระบบนั้นจะมีการตรวจสอบการทํางานขององคประกอบ
สวนตาง ๆ ของอุปกรณทั้งในหองปฏบิัตกิารและภาคสนามกอนนําไปใชในการถายทอดองคความรู หลังจาก
ผานการเลือกพื้นที่เปาหมายที่ชัดเจนแลวคณะผูวจิยัจะมีการติดตอประสานงานกับตัวแทนของกลุมเปาหมาย
ในแตละพื้นที่ดาํเนนิงานวจิัย โดยคณะผูวิจยัจะมีการประชุมหรอืพูดคุยกับตัวแทนกลุมเปาหมายเพื่อกาํหนด
พื้นที่สาํหรบัการติดตั้งอุปกรณในพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงตอการเกดิดินถลมและนํ้าปาไหลหลาก  การหาพื้นที่
สาํหรับการติดตั้งกลองควบคุมรั้วไรสายเพื่อการรบัและกระจายขอมูลที่รบัไดจากเซน็เซอรในพื้นที่ไปเกบ็ยัง
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายผานระบบอินเตอรเน็ต และพื้นที่สําหรับการจัดการถายทอดองคความรู 

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบแสดงผล
ระบบรั้วไรสายไมวาจะเปนรุนปกตหิรือรุนที่มสีงขอมลูผานอินเตอรเน็ตจะใชสายสัญญาณและเซน็เซอรรวม

กัน มรีะบบการแจงเตือนดวยเสยีงและตวัเลขผานจอแสดงผลเจ็ดสวนบนกลองควบคมุไดเหมอืนกนั แตสําหรบั
กลองควบคุมที่มรีะบบสงขอมลูผานอินเตอรเน็ตนั้นจะมีการนําขอมูลที่มีการแจงเตือนมาจดัเก็บลงฐานขอมลู
และมีระบบแสดงผลผานเวบ็เบราเซอรเพ่ิมข้ึนมาดังภาพที่ 3.11 ซึ่งมรีายละเอียดดงัตอไปนี้
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ภาพท่ี 3.11 แนวคิดของการจัดเก็บขอมูลลงฐานขอมูลของกลองร้ัวไรสายท่ีมีอุปกรณไอโอที



36

3.2.1 การวเิคราะหและออกแบบการรบัสงขอมลูผานอินเตอรเน็ต
คณะผูว ิจ ัยออกแบบใหกลองร ั้วไร สายรุนที่ม ีระบบเอน็บีไอโอทจีะสงขอมูลมาใหเคร ื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย 2 กรณ ีกรณีแรกคอืเมื่อมีการเปดใชงานเครื่อง ซึ่งระบบจะรอจนกวาเครื่องรับสญัญาณจี
เอน็เอสเอสจะสามารถรับคาพกิดัไดจงึจะสงขอมูล กรณีที่สองคือเมื่อกลองรั้วไรสายตรวจพบการทํางานของ
เซน็เซอรตวัใดตวัหนึ่ง ซึ่งมรีายละเอียดการออกแบบฐานขอมูลที่จะใชเพ่ือการเก็บขอมูลดังนี้

1) การวเิคราะหและออกแบบฐานขอมูล
เนื่องจากกลองรั้วไรสายมีองคประกอบยอยภายในหลายสวน แตสวนที่สาํคัญตอการ

แจงเตือนภัยพบิัติผานอินเตอรเน็ตคอืสวติซหรอืเซน็เซอร ระบบจะตองสามารถระบหุมายเลขชองสญัญาณ
หมายเลขของเซน็เซอรและพิกัดของเซน็เซอรได รวมทั้งเมื่อมีการแจงเตอืนเกดิขึ้นระบบควรจะตองทราบวนัที่
และเวลาที่เซน็เซอรทาํงานหรือเกิดการแจงเตือน กลองรั้วไรสายรุนที่มีอุปกรณไอโอทีไมไดมีมอดลูนากิาเวลา
จริง (realtime clock : RTC) แตจะใชขอมลูวันที่และเวลาจากเครื่องรับสัญญาณจีเอ็นเอสเอสซึ่งจะใหเวลาจรงิ
นอกจากนั้นยังตองรองรับการใชงานที่อาจจะมีผูใชหลายคน แตละคนมีพื้นที่ที่รับผิดชอบของตนเอง และมผีูใช
ทั้งระดับปฏบิัตกิารและกลุมของผูใชทั่วไป  ดงันั้นคณะผูวจิยัจึงไดสรุปปฏิสัมพันธระหวางผูใชกับเครื่องแมขาย
เปน 2 รูปแบบ แบบแรกคือผูใชระดบัปฏิบัตกิารเขาสูระบบผานเวบ็เบราเซอรเพื่อจัดการสถานะตาง ๆ ของ
อุปกรณ เชน การกาํหนดสถานะการแสดงผลกลองรั้วไรสายใหเปนเปด (ซึ่งจะแสดงผลบนแผนที่) หรือปด (ไม
แสดงผลบนแผนที่) รวมถงึการกําหนดเสนทางการวางสายสัญญาณและเซน็เซอรบนแผนที่  สาํหรับรปูแบบที่
สองคอืผูใชทั่วไปที่ตองการเขาสูระบบเพ่ือดูสถานะการทาํงานโดยไมตองการจดัการอุปกรณ  จากการวเิคราะห
ดังกลาวคณะผูวิจัยจึงจึงไดออกแบบฐานขอมลูตามแผนภาพออีาร (ER diagram) ดังแสดงในภาพที่ 3.12
โดยตารางที่ 3.1 ถึงตารางที่ 3.7 แสดงพจนานกุรมขอมูล (data dictionary) ของตารางทั้งหมด

active_nodes

Id 
prov_id 
device_name 
master_id 
segment_id 
position_id 
device_datetime 
update_datetime 
lat 
lon 
h 
x 
y 
z

master_device_nodes

id 
prov_id 
device_id 
device_name 
device_type 
device_enabled 
update_datetime

node_status

id 
prov_id 
device_id 
device_datetime 
device_type 
lat 
lon 
h 
x 
y 
z 
update_datetime 
segment_id 
position_id 
segment_status

notify

id 
prov_id 
device_id 
source_datetime 
update_datetime 
lat 
lon 
h

slave_coords

id 
prov_id 
device_id 
device_name 
lat 
lon 
h 
x 
y 
z 
update_datetime 
device_datetime 
segment_id 
position_id

slave_device_status

id 
prov_id 
device_id 
device_name 
device_type 
master_id 
segment_id 
position_id 
device_enabled 
update_datetime

users

id 
username 
password 
master_list 
level 
title 
password_hashed 
prov_id 
prov_name 
default_lat 
default_lon

ภาพท่ี 3.12 แผนภาพอีอาร
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ตารางท่ี 3.1 พจนานุกรมขอมลูตาราง active_nodes

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด ความหมาย ตวัอยาง/หมายเหตุ

id Int 11 รหัสเรคอรด 1,2,3,...

prov_id Varchar 2 รหัสจังหวดั 2 หลกั 22 หมายถึงจนัทบุรี

device_name Varchar 45 ช่ืออุปกรณ M1-1-1

master_id Int 2 รหัสอุปกรณ

seg_id Int 2 รหัสทศิทาง

pos_id Int 2 รหสัตาํแหนงบนทิศทาง

device_datetime datetime วนัและเวลาของอุปกรณ

update_dtetime datetime วนัและเวลาของเครื่องแมขาย

Lat Double 10,6 ละตจิูด WGS-84

Lon double 10,6 ลองจิจูด WGS-84

H double 10,2 ความสูงเหนือระดบันํ้าทะเลปานกลาง WGS-84

X double 10,2 คา E ของระบบพกัิดยูทเีอ็ม WGS-84

Y double 10,2 คา N ของระบบพิกัดยทูเีอ็ม WGS-84

Z double 10,2 ความสูงเหนือระดบันํ้าทะเลปานกลาง WGS-84

ตารางท่ี 3.2 พจนานุกรมขอมลูตาราง master_device_nodes

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด ความหมาย ตวัอยาง

id Int 11 รหัสเรคอรด 1,2,3,...

prov_id Varchar 2 รหัสจังหวดั 2 หลกั 22 หมายถึงจนัทบุรี

device_id Varchar 45 ชื่ออุปกรณ M1-1-1

device_name Int 2 รหัสอุปกรณ 1,2,3,...

device_type Int 2 รหัสประเภทอุปกรณ

device_enabled Int 1 สถานะการเปดใชงาน

update_datetime datetime วนัและเวลาของเครื่องแมขาย

ตารางท่ี 3.3 พจนานุกรมขอมลูตาราง node_status

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด ความหมาย ตวัอยาง

Id Int 11 รหัสเรคอรด 1,2,3,...

prov_id Varchar 2 รหัสจังหวดั 2 หลกั 22 หมายถึงจนัทบุรี

device_id Varchar 45 ชื่ออุปกรณ M1-1-1

device_datetime datetime วนัและเวลาของอุปกรณ

device_type Int 2 รหัสประเภทอุปกรณ

Lat Double 10,6 ละตจิูด WGS-84

Lon double 10,6 ลองจิจูด WGS-84
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ชื่อฟลด ประเภท ขนาด ความหมาย ตัวอยาง

H double 10,2 ความสงูเหนอืระดับนํ้าทะเลปานกลาง WGS-84

X double 10,2 คา E ของระบบพิกัดยทูเีอ็ม WGS-84

Y double 10,2 คา N ของระบบพกัิดยทูเีอ็ม WGS-84

Z double 10,2 ความสงูเหนอืระดับนํ้าทะเลปานกลาง WGS-84

update_datetime datetime วนัและเวลาของเครื่องแมขาย

segment_id Int 2 รหสัทศิทาง

segment_pos Int 2 รหัสตาํแหนงบนทศิทาง

segment_status Int 2 รหัสสถานะของอุปกรณ

ตารางท่ี 3.4 พจนานุกรมขอมูลตาราง notify

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด ความหมาย ตัวอยาง

id Int 11 รหัสเรคอรด 1,2,3,...

prov_id Varchar 2 รหัสจังหวดั 2 หลัก 22 หมายถงึจันทบุรี

device_id Varchar 45 ชื่ออุปกรณ M1-1-1

src_dateteime datetime วนัและเวลาของอุปกรณ

datetime datetime วนัและเวลาของเครื่องแมขาย

Lat Double 10,6 ละตจิูด WGS-84

Lon double 10,6 ลองจิจูด WGS-84

H double 10,2 ความสงูเหนอืระดับนํ้าทะเลปานกลาง WGS-84

ตารางท่ี 3.5 พจนานุกรมขอมูลตาราง slave_coords

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด ความหมาย ตวัอยาง

id Int 11 รหัสเรคอรด 1,2,3,...

prov_id Varchar 2 รหัสจังหวดั 2 หลัก 22 หมายถึงจันทบุรี

device_id Int 2 รหัสอุปกรณ 1,2,3,...

device_name Varchar 45 ชื่ออุปกรณ M1-1-1

Lat Double 10,6 ละตจิูด WGS-84

Lon double 10,6 ลองจิจูด WGS-84

H double 10,2 ความสงูเหนอืระดับนํ้าทะเลปานกลาง WGS-84

X double 10,2 คา E ของระบบพิกัดยทูเีอ็ม WGS-84

Y double 10,2 คา N ของระบบพกัิดยทูเีอ็ม WGS-84

Z double 10,2 ความสงูเหนอืระดับนํ้าทะเลปานกลาง WGS-84

update_dateime datetime วนัและเวลาของเครื่องแมขาย

device_datetime datetime วนัและเวลาของอุปกรณ

segment_id Int 2 รหสัทศิทาง
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ชื่อฟลด ประเภท ขนาด ความหมาย ตวัอยาง

segment_pos Int 2 รหัสตาํแหนงบนทิศทาง

ตารางท่ี 3.6 พจนานุกรมขอมลูตาราง slave_device_status

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด ความหมาย ตวัอยาง

id Int 11 รหัสเรคอรด 1,2,3,...

prov_id Varchar 2 รหัสจังหวดั 2 หลกั 22 หมายถึงจนัทบุรี

Master_id Int 2 รหัสอุปกรณ

device_id Int 2 รหัสอุปกรณ 1,2,3,...

device_name Varchar 45 ช่ืออุปกรณ M1-1-1

device_type Varchar 2 รหัสประเภทอุปกรณ

seg_id Int 2 รหัสทศิทาง

pos_id Int 2 รหสัตาํแหนงบนทิศทาง

device_enabled Int 1 สถานะการเปดใชงาน

update_datetime datetime วนัและเวลาของเครื่องแมขาย

ตารางท่ี 3.7 พจนานุกรมขอมลูตาราง users

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด ความหมาย ตวัอยาง

id Int 11 รหัสเรคอรด 1,2,3,...

username Varchar 45 ชื่อผูใช

password Varchar 255 รหัสผาน

master_list Varchar 45 รายชื่ออุปกรณทีม่ีสิทธิ์ใชงาน

level Int 1 ระดบัของผูใช

title text ชื่อที่จะแสดงในระบบ

password_hashed text รหัสผานแบบเขารหัส

prov_id Varchar 2 รหัสจังหวดั 2 หลกั 22 หมายถึงจนัทบุรี

prov_name Varchar 45 ชื่อจังหวดั

default_lat double 10,6 ละติจูดเริม่ตน WGS-84

default_lon double 10,6 ลองจิจูดเริม่ตน WGS-84

3.2.2 การวเิคราะหและออกแบบสวนแสดงผล
ดงัที่ไดกลาวมาแลววากลองควบคมุของรัว้ไรสายรุนที่มรีะบบเอน็บรไอโอทจีะมีเครื่องรับ

สัญญาณจีเอน็เอสเอสตดิตั้งไวภายในตวักลองเพียงอยางเดียวเทานั้น ไมมีเครื่องรบัสัญญาณที่จะใชบอกพิกัด
ของเซน็เซอรแตละตัวโดยอัตโนมัติ เนื่องจากการเพิ่มเครื่องรบัสญัญาณจเีอน็เอสเอสใหกบัเซ็นเซอรทกุตวั
จะทําใหอปุกรณใชพลงังานเพิ่มขึ้นรวมทั้งเพิ่มงบประมาณใหสูงขึ้นโดยไมจาํเปน นอกจากนั้นยังทําใหการซอม
บํารุงเซ็นเซอรจะตองใชความรูและงบประมาณที่มากข้ึนตามไปดวย
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ดงันั้นในงานวิจัยนี้คณะผูวิจัยจึงคงความเรียบงายของการใชงานระบบและราคาของการซอม
บาํรงุที่ตํ่า โดยออกแบบเครื่องมอืที่ทํางานผานเวบ็เบราเซอรเพื่อผูใชจะไดสามารถจดัวางตาํแหนงของอุปกรณ
บนแผนที่ใหตรงตามความเปนจริงบนภูมิประเทศจริงที่ไดตดิตั้งอปุกรณไวโดยไมตองมีเครื่องรบัสัญญาณจรงิ
ซึ่งระบบแสดงแผนที่ที่งานวจิัยนี้ใชจะเปนภาพแผนที่ฐาน (basemap) ซึ่งเปนภาพถายจากดาวเทียมความ
ละเอียดสูง (high resolution satellite images : HRS) หรือภาพถายจากดาวเทยีมความละเอยีดสูงมาก
(very high resolution satellite images : VHRS) จากผูใหบริการฟรีบนอินเตอรเน็ตมาซอนทับลงไปดวยชั้น
ขอมลูตําแหนงของกลองควบคมุรัว้ไรสายซึ่งจะเปนพิกัดจรงิที่ไดรับมาจากตัวรบัสญัญาณจีเอน็เอสเอสในกลอง
ควบคมุ  

ภาพท่ี 3.13 ตวัอยางการแสดงผลบนเว็บเบราเซอรแบบแผนท่ี

ภาพท่ี 3.14 ตัวอยางการแสดงผลบนเว็บเบราเซอรแบบตาราง
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ระบบแสดงผลจะนําขอมูลพิกดัลาสดุของกลองรั้วไรสายมาแสดงบนหนาจอโดยอัตโนมตัิ โดย
พกิดัของกลองควบคมุนี้จะมกีารปรบัปรงุตําแหนงโดยอัตโนมัตทิุกครั้งเมื่อมีการเปดใชงานอปุกรณหรือมีการ
แจงเตอืน ระบบแสดงผลมเีครื่องมอืที่ผูใชสามารถเพ่ิม /ลบสายสญัญาณไดตามสิทธิ์ที่ไดรับ สามารถใชเมาสเพ่ือ
จดัวางตาํแหนงเซ็นเซอรดวยการลากแลววางบนแผนที่ มีพกิัดและสถานะการทาํงานของเซน็เซอรแตละตัวแจง
บนหนาจอ ซึ่งจะมรีูปแบบการแสดงผลทั้งแบบตารางและแผนที่ ดงัตัวอยางในภาพที่ 3.13 ถึงภาพที่ 3.14

ในสวนของการอิมพลิเมนตนั้นคณะผูวิจยัพัฒนาชดุคําสั่งสาํหรับการทาํงานโดยใชภาษาพเีอชพี
(PHP) เปนภาษาหลกัและกาํหนดใหมกีารรบัสงขอมลูระหวางเวบ็เบราเซอรกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายดวย
เทคนิคเอแจ็กซ (asynchronous Javascript and XML : AJAX) โดยใชภาษาจาวาสครปิต (JavaScript : JS)
เปนตวัประสานงาน ใช XMLHttpRequest ของจาวาสคริปตเปนตวัสงขอความรองขอ (request) โดยกําหนด
ใหเครื่องคอมพวิเตอรแมขายตอบสนอง (response) คนืขอมลูมาในรูปแบบเจสนั (JavaScript object :
JSON)

3.2.3 การแจงเตอืนผานกลุมไลน
สําหรบักลองรั้วไรสายที่มีอปุกรณเอน็บีไอโอทนีั้นจะมีการเพิ่มระบบจะแจงเตือนผานโซเชยีลมี

เดยี (social media) เพิ่มเขามาดวย โดยงานวจิยันี้ใชการแจงเตือนผานแอปพลิเคชั่นไลน (LINE) โดยจะมีการ
แจงเตือนเหตุภยัพบิตัผิานกลุมไลน (LINE group) ที่คณะผูวจิยัไดสรางเตรยีมไวใหแตละพื้นที่ ซึ่งการสง
ขอความการแจงเตอืนน้ีจะทาํตามแนวทางการทํางานตามเอพีไอที่ผูใหบริการไลนไดออกแบบไวตามตวัอยางใน
ภาพที่ 3.15  ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 ขั้นตอนสาํคญั (LINE, 2022) ขั้นตอนแรกคอืการพิสูจนตวัจรงิหรอื
การยนืยนัตัวตนผูใช (user authentication) โดยผูใหบริการกาํหนดใหผูขอใชบรกิารจะตองดาํเนินการการ
พิสูจนตวัจริงดวยรปูแบบ OAuth2 ใหเรียบรอยจงึจะสามารถใชบริการสงขอความได งานวจิยันี้กําหนดใหหนึ่ง
ในคณะผูวจิัยเปนผูดาํเนนิการสมัครและจัดการการพิสูจนตวัจรงิของระบบงานนี้

ภาพท่ี 3.15 การพิสูจนตัวจริงของไลน
ท่ีมา: LINE, 2022

 หลังจากผานขั้นตอนการการพิสูจนตวัจริงแลวจึงจัดเตรียมขอความที่จะสงดวยรปูแบบ HTTP
POST โดยมพีารามิเตอรที่สามารถใชงานได ดังตารางที่ 3.8
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ตารางท่ี 3.8 พารามิเตอรของ HTTP POST ของ LINE Notify API
ท่ีมา: LINE, 2022

ชื่อ จําเปน/ตัวเลอืก ประเภท รายละเอยีด
messsage จําเปน string ขอความทีต่องการสง
imageThumbnail ตัวเลือก HTTP/HTTPS URL ยูอารแอลของภาพตัวอยาง
imageFullsize ตัวเลือก HTTP/HTTPS URL ยูอารแอลของภาพจริง
imageFile ตัวเลือก File ขอมลูภาพ
stickPackageId ตัวเลือก Number รหัสแพจเกจสตกิเกอร
stickerId ตัวเลือก Number รหัสสติกเกอร
notificationDisabled ตัวเลือก Boolean สงขอความจรงิหรอืไม

งานวจิยันี้กําหนดรูปแบบขอความเปน 3 รปูแบบ คอื ขอความแจงการทํางานของระบบ,
ขอความแจงเตือนแบบทดสอบ, และขอความแจงเตอืนเมื่อเกิดภัยพิบตัจิรงิ โดยจะนําขอมลูจากฐานขอมลูมา
จัดรปูแบบแลวฝงขอมลูในพารามเิตอร message พรอมกับแนวไฟลภาพหรือไอคอนเพื่อแสดงเปนสัญลกัษณ
เพ่ิมเตมิใหผูใชทราบวาขอความแจงเตือนน้ีเปนขอความประเภทใดใน 3 ประเภทนั้น ดงัตวัอยางในภาพที่ 3.16

(ก) ทดสอบระบบ (ข) ซอม (ค) สถานการณจริง
ภาพท่ี 3.16 ไอคอนแสดงประเภทขอความแจงเตือนผานกลุมไลนของระบบรัว้ไรสาย

3.3 การถายทอดองคความรูสูกลุมเปาหมาย
3.3.1 การกําหนดพ้ืนที่ศึกษา

ดังที่ไดกลาวมาแลววาคณะผูวจิยัพจิารณาพื้นที่/กลุมเปาหมายจากปจจัยหลัก 2 ประการ
ประการแรกคือการพิจารณาความรุนแรงของปญหาดนิถลมของพื้นที่ตาง ๆ  และประเด็นที่สองความคือพรอม
ของกลุมเปาหมายวามีความตองการและมคีวามสามารถในการนาํความรูที่ไดรับถายทอดไปใชงานใหเกิดความ
ยั่งยืนในระยะยาวไดเพียงใด โดยในชวงกอนหนาดาํเนินงานวจิยั คณะผูวจิยัไดพจิารณาเลอืกจงัหวัดนานและ
จังหวดัอุตรดิตถเนื่องจากเปนพ้ืนที่ที่เกิดปญหาดินถลมและนํ้าปาไหลหากหลายครั้ง มีความสญูเสียท้ังทรัพยสิน
และชีวิตของประชาชน เหตุผลอีกประการหนึ่งคือคณะผูวิจัยพบวามีกลุมเปาหมายที่มีความตองการใชงาน
อุปกรณรั้วไรสายจรงิ และหลายสวนมีความพรอมในการรบัการถายทอดเทคโนโลยทีี่คอนขางทันสมัยนี้ได ดงั
ขอมูลสรปุพ้ืนที่ศึกษาในตารางที่ 3.9 และภาพท่ี 3.17
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ตารางที่ 3.9 พื้นที่ศึกษา

ลําดั
บ

หนวยงาน/องคกร ประเภท ชือ่ ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 ชุมชนบอเกลือใต ชุมชน ชุมชนตําบลบอเกลอืใต บอเกลือใต บอเกลอื นาน
2 ชุมชนตําบลแมพูล ชุมชน ชุมชนตําบลแมพูล แมพูล ลับแล อุตรดติถ

ตําบลบอเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
ภาพท่ี 3.17 แผนท่ีพ้ืนท่ีศึกษา

หลังจากการประสานงานเบื้องตนหลายครั้งจึงไดขอมูลตัวแทนชุมชนที่จะเปนผูตดิตอประสาน
งานหลัก ซึ่งประกอบดวย

(1) นายดาํเนิน เชียงพนัธ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าแมพูล
 ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

(2) นายธนดล วงศมณีทิพย กํานันตําบลบอเกลือใต
ตําบลบอเกลอืใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน

หลังจากนั้นคณะผูวจิยัจงึมีการประสานงานอยางสมํ่าเสมอเพื่อเตรียมการตาง ๆ ใหพรอม
สําหรบัการเลือกพื้นที่ดาํเนนิงานในแตละชมุชน พื้นที่สําหรบัการติดตั้งอุปกรณ แนวทางการนําอปุกรณไปดูแล
และใชงาน รวมทั้งการวางแผนการดําเนินงานถายทอดองคความรูท่ีจะจัดข้ึนในขั้นตอนตอไป

3.3.2 การถายทอดองคความรู
หลงัจากเตรยีมการตาง ๆ พรอมแลว คณะดําเนินงานวจิัยจงึไดเริ่มประสานงานกับตัวแทน

กลุมเปาหมายเพื่อการกําหนดวนัเวลาและสถานที่สําหรับการอบรมเชิงปฏิบตักิารเพื่อการถายทอดองคความรู
ใหกับชมุชนเปาหมายแตละแหง โดยงานวิจยันี้คณะผูวจิัยไดแบงผูเขารวมกิจกรรมเปน 2 กลุมและแบงเนื้อหา
การถายทอดองคความรูเปน 2 ชวง ดังแผนภาพการทํางานในภาพท่ี 3.18 

คณะผูวิจัยออกแบบชวงแรกของกิจกรรมการถายทอดองคความรูใหเปนการบรรยายภาพรวม ซ่ึงจะ
ดําเนินการอยางไมเปนทางการ โดยในแตละพ้ืนท่ีน้ันจะนําตัวแทนชุมชนท่ีกําหนดไวในหัวขอขางตนและเพ่ิมตัวแทน
ชมุชนอีกแหงละ 1 – 2 คนมาเขารวมกิจกรรมข้ันตนนี ้ซึง่รปูแบบการถายทอดองคความรูชวงนีจ้ะเปนการแนะนํา
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อุปกรณจริง เสร็จแลวจึงเปนการอบรมเพ่ือการติดต้ังและฝกการใชงานระบบ โดยงานวิจัยน้ีดําเนินการถายทอดองค
ความรูในลกัษณะของการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เนนการลงมอืปฏบิตัจิรงิ ผูเขารวมกิจกรรมจะมสีวนรวมตัง้แตการ
สาํรวจพ้ืนท่ี การตดิต้ังอุปกรณ และการใชงานอุปกรณท้ังฮารดแวรและซอฟตแวร ดังน้ันจึงเนนกลุมเปาหมายเปนผู
ท่ีจะใชงานอุปกรณและทําหนาท่ีซอมบํารุงอุปกรณเปนหลกั โดยข้ันตอนน้ีจะใชเวลาดําเนินการอยางไมเปนทางการ
รวมประมาณ 2 – 3 วนัแบบไมตอเน่ืองกัน

สําหรบักิจกรรมการถายทอดองคความรูชวงทีส่องจะเปนการอบรมเชงิปฏบิตักิาร ซึง่จะเปนการ
ดําเนนิกจิกรรมอยางเปนทางการ มีการสงหนังสอืเชญิไปยงัหนวยงานตาง ๆ ในพืน้ท่ีเพ่ือเชิญเขารวมกิจกรรม โดย
คณะผูวิจัยจะจัดกิจกรรมสวนน้ีโดยเนนท่ีการปฏิบัติควบคูกับการใหความรูเชนเดยีวกันกิจกรรมชวงแรก แตจะมีเปา
หมายหลกัเปนประชาชนทีอ่าศยัในพืน้ทีเ่สีย่งหรอืผูทีส่นใจอืน่ ๆ โดยคณะผูวจิยัจะเพิม่การบรรยายอยางเปน
ทางการ  เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมไดมีความรูพ้ืนฐานและภาพรวมของร้ัวไรสายครบทกุดานเพ่ือท่ีผูเขารวมกิจกรรม
จะไดเกิดความเขาใจในหลักการทํางานของระบบโดยรวมไดชดัเจน   รวมท้ังมีวัตถุประสงคเพ่ือใหกลุมเปาหมายกลุม
น้ีสามารถใชงานและซอมบํารงุอุปกรณในขัน้ตอนไดดวยตวัเอง รูจกัการจดัการท่ีเหมาะสมเม่ือเซน็เซอรแจงเตอืน
เพ่ือใหเกิดองคความรูท่ีชุมชนในพ้ืนท่ีน้ันสามารถดูแลตัวเองไดอยางย่ังยนื 

วางแผนการอบรม

กาํหนดวนั / เวลา

ผูรับผิดชอบอุปกรณ ประชาชนทั่วไป / หนวยงาน

สาํรวจพื้นท่ี

ฝกปฏบิตั ิสรางเซน็เซอร

ฝกปฏบิตั ิติดตั้งและจดัเก็บ

ตดิตั้งอุปกรณลวงหนา

บรรยายใหความรู

ฝกปฏบิตักิารใชงาน

ฝกปฏบิตักิารรบัการแจงเตอืน

แบงกลุมเปาหมาย

ภาพท่ี 3.18 แนวทางการถายทอดองคความรูสูกลุมเปาหมาย
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3.4 การตดิตาม
หลงัจากถายทอดองคความรูที่ดาํเนินการเสรจ็สิ้นในชวงตนเดือนพฤศจิกายนแลว ขั้นตอนตอไปจะเปนการ

ตดิตามผลการดําเนินงาน ทั้งในดานการทํางานของอปุกรณและดานความรูความเขาใจหลงัจากการอบรม โดย
ในสวนของการตดิตามการทํางานของอปุกรณนั้นผูวิจัยสามารถตดิตามการทาํงานของระบบไดผานระบบ
อนิเตอรเน็ตซึ่งจะมรีายงานการทํางานของอปุกรณที่ติดตั้งไว ณ จดุตาง ๆ สงเขามายังเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายตามระยะเวลาที่กาํหนดไว ซึ่งฐานขอมลูสวนนี้สามารถนาํมาวิเคราะหประสทิธิภาพการทาํงานของ
อปุกรณได ในสวนของการตดิตามผลการถายทอดองคความรูใหกลุมเปาหมายนั้นผูวจิัยจะวิเคราะหจากการ
เลอืกสอบถามตวัแทนชมุชนที่เปนผูรับผิดชอบอปุกรณของแตละจังหวดัดวยการพูดคุยสอบถามทางโทรศัพท
และการสอบถามผานกลุมไลน เพื่อติดตามการใชงานระบบวาผูใชตดิขัดหรือพบปญหาในการใชงานในสวนใด
บาง 

3.5 การประเมินผล
เมื่อเสรจ็สิ้นการดาํเนินงานตามขั้นตอนที่กลาวมาทั้งหมดแลว คณะผูวจิยัจะรวบรวมขอมลูจากการดาํเนนิ

งานส วนตาง ๆ มาวเิคราะห ในช วงเดอืนธนัวาคม 2565 ถงึเด ือน มกราคม 2566 เพ ื่อประเมนิผล
การจดักิจกรรมการถายทอดองคความรู รวมถึงการประเมินความรูความเขาใจของผูเขารวมกิจกรรม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการวเิคราะหระดับความรูความเขาใจของตวัแทนชุมชนที่ดแูลอปุกรณวาสามารถนําอปุกรณไปใชงาน
ตอดวยตัวเองไดอยางยั่งยื่นไดมากนอยเพียงใด เสรจ็แลวจึงรวมรวมขอมลูดังกลาวมาเปนขอเสนอแนะ
หรือเปนแนวทางในการดาํเนินงานครั้งตอไป จากนั้นจึงจัดทาํรายงานผลการดาํเนินงานฉบับสมบูรณตอไป
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บทที่ 4
ผลการดําเนนิการวจิัย

เนื้อหาในบทนี้จะเปนการบรรยายสรปุผลการดําเนินงานการนาํองคความรูเรื่องรั้วไรสายไปถายทอดให
กลุมเปาหมายในพื้นที่ตําบลบอเกลือใต อําเภอบอเกลือ จงัหวัดนาน และ ตาํบลแมพลู อําเภอลับแล จังหวดั
อตุรดิตถ โดยจะแยกนาํเสนอผลการดาํเนนิงานออกเปน 3 สวน สวนแรกของบทนี้จะเปนการสรปุผลการจัด
เตรียมอุปกรณใหพรอมใชในการดาํเนินงานสวนถัดไปซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลการจดักิจกรรมการถายทอด
องคความรู โดยเฉพาะการจดัการอบรมเชงิปฏิบตักิาร สวนสดุทายของบทนี้จะเปนประเมินผลการจดักิจกรรม
โดยมรีายละเอยีดของแตละสวนดงัตอไปนี้

4.1 อปุกรณรั้วไรสาย
4.1.1 การผลติร้ัวไรสาย

คณะผูวจิัยไดดําเนินการขั้นตอนการผลติอุปกรณในสวนของฮารดแวรรั้วไรสายเปนไปตาม
แผนการดําเนินงาน มีความกาวหนาในการผลิตกลองรั้วไรสายครบ 100%   คณะผูวจิัยสามารถผลติอุปกรณได
ตามคุณสมบตัิและจํานวนที่กําหนดไวในแผนการทาํงาน  โดยการดําเนนิงานในชวง 8 เดอืนแรกนั้นคณะผูวจิยั
ไดปรบัปรุงและผลิตอุปกรณรั้วไรสายสาํหรับการนาํไปติดตั้งในพ้ืนที่เสี่ยงภยัในพื้นที่ 2 จังหวดั จังหวัดละ 5 ชุด
สามารถผลติรวมจาํนวนท้ังหมด 10 ชุดครบ 100% ตามแผนการดําเนนิงานที่กําหนดไว

ภาพท่ี 4.1 กลองรั้วไรสายแบบปกต ิไมมีอุปกรณสื่อสารไรสาย

ดงัที่ไดกลาวมาแลววาคณะผูวิจัยไดแบงรูปแบบของกลองควบคุมรัว้ไรสายเปน 2 แบบ คือ
แบบปกตแิละแบบมีอุปกรณสื่อสารไรสาย  แตละแบบเหมาะสาํหรบัการใชงานในสถานที่ที่มีระบบการสื่อสาร
แตกตางกัน  โดยภาพที่ 4.1 แสดงตวัอยางของกลองรั้วไรสายแบบที่หนึ่งหรือแบบปกต ิ ออกแบบมาใหใชกับ
พื้นที่ที่ไมมเีครือขายสัญญาณโทรศพัทเคลื่อนที่หรือมแีตสัญญาณนั้นอาจจะไมเสถียร ไมเหมาะกบัการสื่อสาร
ดวยระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยตัวกลองรั้วไรสายเปนกลองกนันํ้า/กันกระแทก มีขนาดกระทัดรัด ผูวิจัยการ
ออกแบบใหอุปกรณอเิล็กทรอนิกสทั้งหมดตดิตั้งอยูภายในกลองนี้  และบริเวณขางกลองมจีุดสําหรับใชเชื่อมตอ
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สายสญัญาณเซ็นเซอรบริเวณขางกลองเพ่ือใหมคีวามเรยีบงายในการใชงาน สามารถพกพาเคลื่อนที่สะดวกดวย
คนเพียงคนเดียว โดยอุปกรณตาง ๆ ภายในกลองจะทาํหนาที่รวบรวมและประมวลผลขอมลูจากสายสัญญาณ
เซ็นเซอรที่ติดตั้งไวในพื้นที่เปาหมาย กลองรั้วไรสายรุนนี้จะมีสวนตดิตอผูใชที่มีความเรียบงาย ควบคมุการ
ทํางานของอุปกรณสวนตาง ๆ ดวยสวติชและปุมกด แสดงผลการทาํงานดวยสญัญาณไฟและตวัเลข  โดยใน
ภาพแสดงกลองรั้วไรสายที่มีสวิตชสําหรับการเปดปดการทาํงานของสายสัญญาณจาํนวน 2 ชองสญัญาณ (สวติ
ชที่กํากับดวยคาํวา CH1 และ CH2), มีจอแสดงผลแบบเจ็ดสวน (7-segment display) อยูดานบนตรงกลางใช
สําหรับการแสดงสถานะของโหนดในทิศทางตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีไฟสัญญาณพรอมจอแสดงผลแบบเจด็สวน
และสวติชที่ใชสาํหรับการทดสอบและแสดงแรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่ (วงกลมสีเขยีวและสวติชสีดาํใตขอความ
Volage batt), สวิตชหลกัสาํหรับการเปดปด (ON/OFF) อุปกรณ และสวติชสําหรับการปดเสยีงสัญญาณแจง
เตอืน (สวติชสีแดงดานขางขอความ MUTE) เปนตน

กลองรั้วไรสายแบบที่สองมคีุณลักษณะทั่วไปเหมือนกลองรั้วไรสายแบบแรก และสามารถ
ทาํงานไดเหมือนกลองรั้วไรสายแบบแรก แตจะมีการเพ่ิมเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมนาํทางบนโลกหรือจี
เอ็นเอสเอสและมอดลูเอ็นบีไอโอทซีึ่งเปนอุปกรณสื่อสารไรสายสาํหรบัการสงขอมลูการทาํงานกลบัไปยงัเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย ออกแบบมาใหใชงานในพื้นที่ที่สามารถใชงานอินเตอรเนต็ผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
นอกจากนั้นยังออกแบบใหมอุีปกรณสงขอมลูดวยคลื่นวิทยคุวามถี่ 433 เมกะเฮิรตซ เพ่ือใชในกรณีที่ตองการสง
ขอมูลการแจงเตอืนตอไปยังผูรับที่อยูหางออกไปโดยไมจาํเปนตองใชอินเตอรเน็ตและเครอืขายโทรศพัท
เคลื่อนที่ ดงัตวัอยางในภาพที่ 4.2 ซึ่งบรเิวณดานขวาของกลองรูปแบบนี้จะมีปุมควบคมุการทํางานของระบบ
สื่อสารเพิ่มขึ้นมาจากกลองรุนปกติอีกจาํนวน 3 ปุม ประกอบดวยปุมเปด/ปดการรบัสญัญาณจากเครื่องรับ
สัญญาณจเีอ็นเอสเอส ปุมเปด/ปดชองการสื่อสารดวยคลื่นวิทยุความถี่ 433 เมกะเฮิรตซ และปุมเปด/ปดการใช
งานการสงขอมูลผานระบบอินเตอรเนต็ โดยหากผูใชนําไปใชงานในพ้ืนที่ที่ไมมสีัญญาณการสื่อสารก็จะสามารถ
ปดการใชระบบชุดนี้ไดดวยตนเอง ซึ่งจะทาํใหกลองใชพลังงานนอยลงและสงผลใหแบตเตอรี่มีการอายุการใช
งานที่ยาวนานขึ้นได

ภาพที่ 4.2 กลองรั้วไรสายแบบมอุีปกรณสื่อสารไรสาย
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ภาพที่ 4.3 การทดสอบการทาํงานในหองปฏบิตักิาร

4.1.2 การทดสอบการทาํงาน
ภาพที่ 4.3 (ซาย) แสดงขั้นตอนการทดสอบขั้นตอน ซึ่งเปนการสถานะการทาํงานของอปุกรณ

และการทดสอบสถานะแรงดนัไฟฟาของแบตเตอรี่ของกลองตนแบบชุดแรก ทําการทดสอบในหองปฏบิตัิการ
ณ คณะวทิยาการคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏราํไพพรรณี  ในภาพแสดงการ
ทดสอบการทาํงานของกลองรั้วไรสายแบบปกติ (ไมมรีะบบสงขอมูลผานอินเตอรเนต็) รวมทั้งการทดสอบการ
ทาํงานของแบตเตอรี่เพื่อใหแนใจวาอปุกรณสามารถทํางานไดโดยไมมแีหลงจายไฟจากภายนอก รวมถงึแสดง
การทดสอบกลองรั้วไรสายแบบที่มีการสื่อสารผานอนิเตอรเน็ตรวมกบัการทดสอบซอฟตแวรแสดงผลโดยใช
ระบบสารสนเทศภมูศิาสตรบนอินเตอรเน็ต  สําหรบัภาพที่ 4.3 (ขวา) แสดงการทดสอบการทํางานของ
เซ็นเซอร โดยคณะผูวจิัยไดทดสอบและจาํลองการแจงเตอืนของเซ็นเซอรดวยการทดลองเปดและปดสวติชดวย
มือ เพื่อทดสอบการสงสญัญาณเสียงเตอืนเมื่อกลองรั้วไรสายและเซน็เซอรทํางานซึ่งจะหมายถึงตรวจพบการ
เคลื่อนตวัของมวลดนิ  ในภาพจะเห็นเซ็นเซอรเหลานี้ถูกบรรจุอยูในอุปกรณทรงกระบอกสเีขียวและสีแดงซึ่ง
เซน็เซอรนี้สามารถนาํไปติดตั้งดวยการฝงลงในดินหรืออาจจะใชการผูกติดกับโคนตนไมหรือวิธอ่ืีนเพื่อกระตุนให
สวติชทาํงาน ผลการทดลองพบวาเซน็เซอรทั้งหมดสามารถทาํงานไดตามที่ตองการสมบูรณทกุชดุ

ภาพท่ี 4.4 รั้วไรสายที่ผลติได
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ภาพที่ 4.4 แสดงตวัอยางของอุปกรณรั้วไรสายที่ผลติไดทั้งหมดจาํนวน 10 ชดุ บรรจใุนกลองกัน
กระแทกสตีาง ๆ ที่พรอมสาํหรบัการนาํไปตดิตั้งและทดสอบการทํางานในพื้นที่จริง โดยกลองสเีหลอืงในภาพที่
ภาพที่ 4.4 (ซาย) เปนกลองรั้วไรสายแบบที่หนึ่งทั้งหมด และกลองรั้วไรสายสีฟาภาพที่ 4.4 (ขวา) เปนกลองรั้ว
ไรสายแบบที่สองซึ่งสามารถสงขอมูลผานอินเตอรเน็ตได

หลงัจากทดสอบกลองรั้วไรสายตนแบบเสรจ็แลว จึงนาํกลองควบคุมและอุปกรณทั้งหมดที่ผลิต
ไดมาทดสอบอกีครั้ง โดยคณะผูวิจัยไดดาํเนนิการทดสอบการทํางานภายในหองปฏิบัติการ คณะวทิยาการ
คอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี จังหวัดจันทบรุ ีและเพิ่มการทดสอบ
ภาคสนาม ดังตวัอยางในภาพที่ 4.5 ซึ่งไดดําเนินการทดสอบการทํางานของอุปกรณ ณ กรมวิทยาศาสตรทหาร
เรือ กรุงเทพมหานคร เพื่อใหแนใจวาอุปกรณนั้นมีความพรอมสําหรบัการนาํไปใชงานจรงิได โดยในภาพที่ 4.5
(ซาย) แสดงการทดสอบการนําเซ็นเซอรที่มกีารซอนพรางรูปลักษณภายนอกใหกลมกลนืกบัสภาพแวดลอมไป
ตดิตั้งไวขอบทางนํ้าเพื่อทดสอบการแจงเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดบันํ้า และภาพที่ 4.5 (ขวา) แสดงขั้น
ตอนการทดสอบการเชื่อมตอสายสัญญาณเขากับกลองควบคุมรั้วไรสาย ซึ่งคณะผูวจิยัไดทดสอบการใชงานโดย
จําลองสถานการณใหผูใชใชเพียงคัตเตอรในการปอกและเชื่อมตอสายสญัญาณ ผลการทดสอบทั้งสองแบบ
พบวาระบบสามารถทํางานไดสมบูรณ

ภาพที่ 4.5 การทดสอบการทํางานนอกหองปฏบิัตกิาร

4.2 การถายทอดองคความรูสูกลุมเปาหมาย
หลังจากเตรยีมอปุกรณและทดสอบการใชงานทั้งในและนอกหองปฏิบัตกิารเรียบรอยแลว ขั้นตอมาจงึ

เตรียมการทดสอบการทํางานในพื้นที่จรงิ โดยการดาํเนินการบางสวนไดเริ่มตนตั้งแตเดือนแรกของงานวิจัย
และมกีารดําเนินงานเรื่อยตามแผนงานไดกําหนดไวในชวงเดือนที่ 4 ถงึเดอืนที่ 9  ซึ่งคณะผูวจิยัมีการลงพื้นที่
สํารวจขอมลูภาคสนามโดยเริ่มจากพื้นที่เปาหมายในจังหวัดอุตรดติถเปนจังหวัดแรก เสรจ็แลวตามดวยจงัหวดั
นาน โดยตารางที่ 4.1 แสดงขอมลูสรปุการดาํเนินงานตาง ๆ และมรีายละเอยีดผลการดาํเนนิงานแตละขั้นตอน
ดงันี้

ตารางที่ 4.1 ตารางสรปุการดาํเนินงาน

วนัที่ สถานที่ วตัถุประสงค

14 เมษายน 2565 จังหวดันานและจังหวดัอตุรดติถ ติดตอประสานงาน, สํารวจความตองการ

16 เมษายน 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ทดสอบการทํางานของฮารดแวรและ
ซอฟตแวรของระบบในหองปฏบิตัิการ
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วนัท่ี สถานท่ี วตัถุประสงค

3 - 5 มิถนุายน 2565 ตาํบลบอเกลอืใต อําเภอบอเกลอื จังหวดันาน สาํรวจพื้นที่รวมกับตัวแทนชมุชนเพ่ือหาจุดตดิ
ตั้งอุปกรณและประสานงานเพื่อนดัหมายวนั
และเวลาสาํหรับการจดัการอบรมถายทอดองค
ความรู

18 – 19 มิถนุายน 2565 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร กรงุเทพมหานคร/
กรมวทิยาศาสตรทหารเรอื กรงุเทพมหานคร

ประชมุคณะนักวจิัยเพ่ือทดสอบการทาํงาน
ภาคสนามและเตรยีมความพรอมกอนนํา
อุปกรณไปใชงานจรงิ

27 – 30 สงิหาคม 2565 ตําบลบอเกลอืใต อําเภอบอเกลอื จังหวดันาน ตดิตั้งอุปกรณและดาํเนินการถายทอดองค
ความรูใหกับกลุมเปาหมาย ชมุชนบอเกลอืใต

30 สิงหาคม 2565 อาํเภอเมือง จังหวัดอุตรดติถ ประชมุรวมกับตัวแทนชมุชนและหนวยงานที่
เก่ียวของเพ่ือนัดหมายวันและเวลาสาํหรับการ
จดัการอบรมถายทอดองคความรู

9 กันยายน 2565 อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดติถ จดัเตรียมอุปกรณและถายทอดองคความรู
เบ้ืองตนใหตัวแทนชนชนแมพูล

4 พฤศจกิายน 2565 อาํเภอเมือง จังหวัดอุตรดติถ ตดิตั้งอุปกรณและดาํเนินการถายทอดองค
ความรูใหกับกลุมเปาหมาย ชนชนแมพูล

ภาพที่ 4.6 การลงสํารวจภาคสนามสัมภาษณตวัแทนชมุชนกอนเริ่มการดาํเนินการในเฟสที่สอง

4.2.1 การเตรยีมการ
กิจกรรมการถายทอดองคความรูสวนแรกของจังหวดัอุตรดิตถไดจัดเริ่มข้ึนตั้งแตชวงแรกของงาน

วจิัย  โดยผูรวมวิจัยไดประชุมรวมตวัแทนของพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถในการสาํรวจพื้นที่ตดิตั้งอุปกรณ เมื่อเริ่ม
ดาํเนินงานเฟสแรก คณะผูวจิัยไดลงพ้ืนที่สาํรวจภาคสนามบางสวนในชวงเดอืนเมษายน 2565 
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 โดยภาพที่ 4.6 แสดงภาพการลงสาํรวจภาคสนามที่จงัหวดัอุตรดิตถเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565
ณ ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ในภาพคือนายดาํเนนิ เชียงพนัธ ประธานคณะกรรมการบริหาร
จัดการนํ้าแมพลู/ชุมชนแมพลู ซึ่งเปนตัวแทนชมุชนที่กาํลงัใหสมัภาษณกบัคณะผูวิจัยเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงตอการเกิดภยัดินถลมและนํ้าปาไหลหลากเพื่อหาพื้นที่ทีี่ควรจะนาํอปุกรณไปติดตั้ง และภาพที่ 4.7 แสดง
ตวัอยางโทรมาตร (telemetry) สาํหรับการวดัขอมูลอุตนุิยมวิทยาของหนวยงานอื่นที่มกีารติดตั้งไวในพ้ืนที่ใกล
เคยีงกับพื้นที่เปาหมาย

ภาพที่ 4.7 โทรมาตรวดัขอมลูอุตนุิยมวิทยาของหนวยงานอ่ืนที่มกีารตดิตั้งไวแลว

ภาพที่ 4.8 (ซาย) แสดงผูรวมวิจยัและตวัแทนชุมชนลงพื้นที่สาํรวจเสนทางที่จะเขาไปยงัพื้นที่
เปาหมาย และภาพที่ 4.8 (ขวา) แสดงเสนทางระหวางการเดินสํารวจพื้นที่เปาหมาย นอกจากนั้นแลวคณะผู
วจิัยยงัไดมกีารประสานงานกับคณาจารยจากมหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดติถซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่จะทําหนาที่
รวมดําเนนิการตอหลงัจากงานวจิัยเสรจ็สิ้น ดงัตวัอยางในภาพที่ 4.9   โดยหลังจากการสํารวจครั้งนี้แลวไดขอ
สรุปเบื้องตนวาพื้นที่เปาหมายของจงัหวดัอตุรดิตถจะเปนพื้นที่บานผามบู ตาํบลแมพูล อาํเภอลับแล จังหวัด
อตุรดิตถ ดังตัวอยางในภาพที่ 4.10 (ซาย) ซึ่งเปนตําแหนงของตําบลแมพลู และภาพที่ 4.10 (ขวา) ซึ่งแสดง
ตาํแหนงเปาหมาย (จดุสเีหลือง) บริเวณบานผามูบ

ภาพท่ี 4.8 การลงพ้ืนที่สํารวจจุดตดิตั้งในจังหวดัอุตรดิตถ
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ภาพที่ 4.9 การประสานงานกบับุคลากรจากมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ

ภาพที่ 4.10 พื้นที่เปาหมายสาํหรับการติดตั้งอุปกรณ บานผามูบ ตาํบลแมพูล อําเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดติถ

สาํหรบักิจกรรมการถายทอดองคความรูสวนแรกของจังหวดันานนั้น คณะผูวิจัยและนาย
ดาํเนิน เชยีงพันธ ตัวแทนชมุชนจากจังหวัดอุตรดิตถ ไดรวมกันลงพื้นที่สํารวจภาคสนาม ณ ตาํบลบอเกลือใต
อาํเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ในวนัที่ 3 มิถุนายน 2565 เพื่อพบกับตวัแทนชมุชนในพื้นที่เสี่ยงภยัในพื้นที่ โดย
เบื้องตนไดมีการประสานงานกบันายธนดล วงศมณีทิพย กาํนนัตําบลบอเกลอืใต ตําบลบอเกลอืใต อําเภอบอ
เกลอื จงัหวดันาน  เพื่อนัดหมายพูดกับรวมกันกับหนวยงานและประชาชนในพื้นที่ กจิกรรมนี้ดาํเนนิการแบบ
ไมเปนทางการ ณ ศาลาประชาคม ตําบลบอเกลือใต อําเภอบอเกลือ จงัหวดันาน ดงัตัวอยางในภาพที่ 4.11
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ภาพที่ 4.11 ลงพ้ืนที่สาํรวจภาคสนาม ณ ตาํบลบอเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวดันาน

4.2.2 จัดกิจกรรมถายทอดองคความรู
หลังจากคณะทาํงานไดขอสรปุเกี่ยวกับวนัและเวลาสาํหรับการจัดกิจกรรมที่ตาํบลบอเกลือใต

เปนที่แนชัดแลว หัวหนาโครงการวจิยัจงึไดทําหนงัสอืประชาสมัพันธและเชญิผูที่สนใจเขารวมกจิกรรม โดยมี
คณบดคีณะวทิยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณีเปนผูลงนาม
แลวสงเอกสารไปยงัหนวยงานราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งประชาสัมพันธผานชองทางออนไลนตาง ๆ
โดยมีผลการจัดกิจกรรมดงันี้

ภาพที่ 4.12 การสํารวจจดุตดิตั้งเซน็เซอรแจงเตือนนํ้าปาไหลหลาก ณ ตําบลบอเกลือใต

1) การถายทอดองคความรูใหกลุมผูดูแลรกัษาอปุกรณ
(ก) จังหวดันาน
ในกรณีของจงัหวัดนาน คณะผูวจิยัไดรวมกนัสาํรวจเสนทางสําหรับการติดตั้งอุปกรณ

เบื้องตนในวันที่ 27  สิงหาคม 2565  ตอมาในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 จงึไดมกีารถายทอดองคความรูใหกับ
ตวัแทนชมุชนกลุมผูดแูลรักษาอปุกรณอีกครั้ง ซึ่งในกรณีนี้ประกอบดวยผูชวยกํานันและนักอิเล็กทรอนิกสใน
พื้นที่อีก 1 คน เพื่อใหทุกคนไดทราบหลกัการทํางาน วธิีการตดิตั้ง วธิีการบาํรงุรกัษาอุปกรณ ซึ่งคณะผูวจิัยได
สํารวจเสนทางนํ้าปาไหลหลากรวมกับผูชวยกํานันและประชาชนในพ้ืนที่ ไดผลสรปุเปนจุดตดิตั้งอุปกรณบริเวณ
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ทางนํ้าธรรมชาตใิกลแหลงชุมชน แลวเดนิสายสญัญาณมายงับานผูชวยกํานนัซึ่งจะตดิตั้งกลองควบคุมรั้วไรสาย
ไวจํานวน 1 ชุด  ภาพที่ 4.12 แสดงการลงพื้นที่สํารวจในวันที่  28 สงิหาคม 2565 เพื่อการสาํรวจพื้นที่ตดิตั้ง
อุปกรณสําหรับการแจงเตอืนนํ้าปาไหลหลาก บรเิวณริมคลองนายอ ใกลกับสถานที่พักอิ่มสุข ณ บอเกลือ นาน

ภาพที่ 4.13 การฝกปฏิบัติใชงานรั้วไรสาย ณ ตําบลบอเกลือใต

วนัที่ 28 สิงหาคม 2565 ชวงเชามีการถายทอดองคความรูใหกบัตวัแทนชมุชน คณะ
ผูวิจยัไดรวมกันอธบิายหลักการทาํงานและสาธิตการทาํงานของระบบ โดยตัวแทนชมุชนเปาหมายกลุมนี้
ประกอบดวย

(1) นายนดิ สงิปอง ผูชวยกํานนัตําบลบอเกลือใต,
(2) นายอิทธิพัทธ เขื่อนเมือง ผูชวยกํานันตําบลบอเกลือใต, 
(3) นายวทัญู ใจเง ิน สมาคมกูช ีพ ก ูภ ยัจ ังหวดัน าน (ม ีความสามารถทาง

อิเล็กทรอนิกส),
(4) นายวริัตน สอนลาว ประชาชนในพ้ืนที่
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โดยกลุมเปาหมายนี้ไดเขารวมรับการฝกปฏิบตัติลอดวัน คณะผูวจิยัไดถายทอดความรู
ตาง ๆ ตั้งแตหลักการทาํงานพื้นฐาน การประยุกตรูปแบบการติดตั้งอุปกรณเพื่อใหสามารถเตือนภยัไดหลาก
หลายรปูแบบ รวมทั้งไดมีการฝกปฏิบัตใิหรูจักบํารุงรกัษาอุปกรณไดอยางชาํนาญ ดังตวัอยางใน ภาพที่ 4.13 ถงึ
ภาพที่ 4.16

ภาพที่ 4.14 การฝกสรางรั้วไรสายสําหรับการเตอืนภยันํ้าปาไหลหลาก ณ ตําบลบอเกลือใต

ภาพท่ี 4.15 ตวัอยางเซน็เซอรสาํหรับการเตอืนภัยนํ้าปาไหลหลากที่สรางได ณ ตาํบลบอเกลือใต

ภาพที่ 4.14 และภาพที่ 4.15 แสดงกิจกรรมในชวงเชาวันที่ 28 สงิหาคม 2565 ซึ่ง
คณะผูวจัิยไดฝกใหผูตวัแทนชมุชนที่จะทําหนาที่ซอมบํารุงอุปกรณรูจักการออกแบบและประยกุตเพื่อการเตือน
ภยันํ้าปาไหลหลาก โดยทดสอบใหผูเขารวมกจิกรรมใชอุปกรณตาง ๆ ที่สามารถหาไดในพื้นที่มาใชงาน ในภาพ
แสดงการประยุกตนาํฐานรองชั้นวางของมาใชงานรวมกับลูกลอยแมเหลก็ตดิเขากับเศษไมที่หาไดในบริเวณนั้น
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มาทําเปนแทนวัดระดับนํ้า จากนั้นจึงใหผูเขารวมกจิกรรมอีกหนึ่งคนที่มีความรูพื้นฐานทางอิเลก็ทรอนิกสเขา
รวมกิจกรรมการซอมบํารงุรักษากลองรั้วไรสาย โดยคณะผูวจิัยไดฝกปฏบิัติการปรบัปรุงองคประกอบของกลอง
แสดงผล เชน จุดเชื่อมตอสายสญัญาณ และจดุเชื่อมตอหมอแปลงไฟฟาใหตรงกับลักษณะของอุปกรณที่
สามารถหาซื้อไดในพ้ืนท่ี ดงัตวัอยางในภาพที่ 4.16

ภาพท่ี 4.16 การฝกปฏิบัตกิารบาํรุงรักษาอปุกรณอเิล็กทรอนกิส ณ ตาํบลบอเกลือใต

จากนั้นในชวงบายจึงไดลงพื้นที่เพื่อนาํอุปกรณที่ผูเขารวมกิจกรรมผลติไดและอุปกรณ
อื่น ๆ ที่ไดเตรยีมมาไปติดตั้งในพื้นที่จรงิ โดยจุดแรกเปนจุดเพื่อการเตือนภัยนํ้าปาไหลหลากตามที่ไดกลาวมา
แลว โดยคณะผูวจิัยและผูเขารวมกจิกรรมไดชวยกันฝกปฏิบตักิารตดิตั้งเซน็เซอรและปรบัระดบัการแจงเตือน
เปน 3 ระดบั เพ่ือใหตรงตามความตองการของชมุชน ณ รมิคลองนายอ จากนั้นไดรวมกันติดตั้งสายสัญญาณไป
ตามแนวเสาไฟฟาผานสะพานขามคลองนายอ ไปยังจุดติดตั้งกลองรัว้ไรสาย ณ บานพกัผูชวยผูใหญบาน รวม
ระยะทางประมาณ 220 เมตรดังตวัอยางในภาพที่ 4.17 ถึงภาพที่ 4.19

ภาพที่ 4.17 การตดิตั้งเซน็เซอรเตือนภัยนํ้าปาไหลหลาก ริมคลองนายอ ณ ตาํบลบอเกลือใต
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ภาพที่ 4.17 แสดงขั้นตอนการติดตั้งเซน็เซอรวดัระดับนํ้าที่ผ ูเขารวมกจิกรรมได
ออกแบบและผลติเอง โดยคณะผูวจิัยใหผูเขารวมกิจกรรมฝกหาพื้นที่สําหรบัการตดิตั้งที่เหมาะสมและทาํการ
ตดิตั้งดวยตนเอง โดยใชเสาที่ทําจากเศษไมปกและตอกเปนหลกัใหมคีวามมั่นคงกอน หลังจากนั้นจึงนาํเสาที่มี
เซ็นเซอรมาประกอบเขาดวยกันอีกครั้งหนึ่ง เสรจ็แลวใหผูเขารวมกิจกรรมนาํสายสญัญาณตอเชื่อมออกมาตาม
แนวตลิ่ง และใหผูเขารวมกิจกรรมวางแผนการวางแนวสายสญัญาณไปยังจุดเปาหมายที่มีกลองรั้วไรสายวางอยู
โดยในกรณีนี้ผูเขารวมกิจกรรมไดเดนิแนวสายสญัญาณไปตามแนวสายไฟฟาในชุมชน โดยมตีวัแทนชมุชนที่เปน
บุคลากรขององคการปกครองสวนทองถ่ินเขารวมการติดตั้งในขั้นตอนนี้ดวย ดังตวัอยางการดาํเนนิงานในภาพที่
4.18

ภาพที่ 4.18 การเดินสายสัญญาณเตอืนภยันํ้าปาไหลหลาก ณ ตาํบลบอเกลือใต

ภาพที่ 4.19 ตําแหนงเซ็นเซอรเตอืนภัยนํ้าปาไหลหลาก ณ ตําบลบอเกลือใต
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ในวนัเดียวกัน คณะผูวจิัยไดมกีารเดินทางไปสาํรวจพ้ืนที่เสี่ยงภยัดนิถลม โดยจากการพูดคยุกับตัวแทน
ชุมชนพบวาสถานที่สําคญัจุดหนึ่งคอืบรเิวณเนินเขาดานหลังวดับอหลวง ใกลกับศูนยราชการตําบลบอเกลือใต
ซึ่งตวัแทนชมุชนไดใหขอมลูวาในอดีตพื้นที่ดงักลาวเคยเกิดดินถลมและสรางความเสียหายอยางหนกัใหกบั
ประชาชนมาแลว  ดงัตัวอยางในภาพที่ 4.20   โดยมตีัวแทนชมุชนรวมสํารวจและกาํหนดแนวตดิตั้งสาย
สัญญาณจากเชิงเขามายงัศาลาประชาคมบานบอหลวง รวมระยะทางประมาณ 150 เมตร ดงัตัวอยางในภาพที่
4.21 ถึงภาพที่ 4.22

ภาพท่ี 4.20 การสาํรวจจุดตดิตั้งเซน็เซอรแจงเตอืนดนิถลม ณ ตําบลบอเกลือใต

ภาพที่ 4.21 สาํรวจตาํแหนงสายสญัญาณเตือนภยัดนิถลม หลังวดับอหลวง
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ภาพท่ี 4.22 แผนการวางตําแหนงเซน็เซอรเตอืนภยัภยัดนิถลม หลังวดับอหลวง

(ข) จงัหวดัอุตรดติถ
คณะผูวจิัยไดจัดเตรียมอปุกรณตาง ๆ และเดินทางไปสงมอบใหกับตัวแทนชุมชนแมพูล

มาบางแลวในชวงเดือนเมษายนถึงกนัยายน  ภาพที่ 4.23 แสดงการถายทอดองคความรูการใชงานกลอง
ควบคมุรั้วไรสายใหนายดาํเนนิ เชยีงพันธ ตวัแทนและผูประสานงานหลกัของจังหวัดอตุรดติถ ซึ่งผูรวมวจิยัได
เดนิทางไปพบเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565  โดยภาพที่ 4.23 (ซาย) แสดงการทดสอบการใชกลองรั้วไรสายและ
การประยุกตเซ็นเซอรแมเหลก็เพื่อการเตือนภยันํ้าปาไหลหลากโดยใชสวติชแมเหลก็ในการแจงเตือนระดบันํ้า
และภาพที่ 4.23 (ขวา) แสดงการฝกซอมและบํารุงรักษาเซน็เซอรและสายสัญญาณ

ภาพท่ี 4.23 การถายทอดองคความรูใหตวัแทนชมุชนแมพูลกอนการอบรมจรงิ
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2) การถายทอดองคความรูใหกลุมประชาชนทั่วไปในพื้นที่เปาหมาย
(ก) จังหวดันาน
ในวนัที่ 29 สงิหาคม 2565 คณะผูวิจัยและตวัแทนชุมชนจัดการอบรมการถายทอด

องคความรูใหกับประชาชนทั่วไปที่อาศยัอยูในพื้นที่เปาหมายของจังหวดันานและหนวยงานที่เกี่ยวของอยาง
เปนทางการ ณ ศาลาประชาคมบานบอหลวง ตําบลบอเกลือใต อําเภอบอเกลือ จงัหวดันาน โดยมีผูเขารวม
กจิกรรมประกอบดวยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยั บคุลากรจากองคการปกครองสวนทองถิ่น และผูสนใจทั่วไป
รวมทั้งสิ้น 24 คน โดยคณะนกัวิจัยไดแบงการอบรมเปนสองชวง ชวงตนเปนการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับ
โครงการรั้วไรสายเพื่อใหผูเขารวมกจิกรรมเหน็ภาพรวมของระบบ โดยเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมได
สอบถามขอสงสยัตาง ๆ ไดตลอดเวลา  มกีารกระตุนใหผูเขารวมกิจกรรมสนใจในเนื้อหาดวยการบรรยายแบบ
ถามตอบรวมกับการมอบของรางวลั  

กิจกรรมชวงที่สองเปนการฝกปฏิบัตใิหผูเขารวมกิจกรรมรูจกัการติดตั้งอุปกรณและการ
บํารุงรักษาอุปกรณในหองบรรยาย โดยผูวจิัยไดจําลองสถานการณนํ้าปาไหลหลากและดินถลมและใหผูเขารวม
กิจกรรมดําเนินการจัดการกับอุปกรณตามเนื้อหาที่ไดรับการถายทอดไป โดยในการฝกปฏิบัตนิั้นมกีารแบงผูเขา
รวมกจิกรรมเปนกลุมยอยเพื่อการฝกสรางสายสญัญาณและการติดตั้งเซน็เซอรเขากับสายสัญญาณ และฝก
ปฏบิตันิาํอปุกรณที่สรางไดมาทดสอบภาคสนามรวมกับกลองรั้วไรสายอีกครั้งเพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมมั่นใจวา
ระบบสามารถนํางานไดจริง ดังตัวอยางในภาพที่ 4.24 ถงึภาพที่ 4.28

ภาพที่ 4.24 บรรยายใหความรูเก่ียวกับภาพรวมของรั้วไรสาย
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ภาพที่ 4.25 แสดงการกิจกรรมการถายทอดองคความรูใหกับประชาชน พื้นที่ตาํบลบอ
เกลอืใต ตําบลบอเกลือ จังหวดันาน ในวนัที่ 29 สงิหาคม 2565 โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.คมัภรี ธีระเวช (ยนื
ถือไมโครโฟน ดานขวาของภาพ) หวัหนาโครงการวจิยัไดกลาวแสดงการตอนรับและบรรยายภาพรวมของการ
จัดกิจกรรมในวันนั้น และมีพลเรอืตรีอนุสรณ ยังคุมญาติ (ยนืดานซายของภาพ) เตรยีมตัวบรรยายที่มาและ
ความสําคญัของงานวจิยัรั้วไรสายกับการประยกุตดานความมั่นคงและการแจงเตือนภัยพิบัต ิโดยระหวางการ
บรรยาย คณะผูวจิัยไดมีการทดสอบความเขาใจของผูเขารวมกจิกรรมอยูเปนระยะ ดังเชนภาพที่ 4.25 แสดง
ตวัอยางการแนะนํา ทดสอบความเขาใจ และตรวจสอบแนวคดิเกี่ยวกับหลกัการทาํงานของระบบเซน็เซอรให
กับผูเขารวมกิจกรรมที่มาจากหนวยงานองคการปกครองสวนทองถิ่น

ภาพท่ี 4.25 แนะนําอุปกรณสวนตาง ๆ ของรั้วไรสายใหกับตัวแทนของหนวยงานภาครฐั

ภาพที่ 4.26 ผูเขารวมกิจกรรมรบัฟงการสาธติการทํางานของอุปกรณ
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ภาพที่ 4.26 แสดงการบรรยายการจัดกิจกรรมการบรรยายภาพรวมของรั้วไรสาย
มกีารสาธติการทาํงานของระบบเพื่อแสดงใหเหน็วาระบบรั้วไรสายมกีารจดัการการแจงเตือนที่ผิดพลาดอยางไร
ซึ่งคณะผูวิจัยมีการเรียกผูเขารวมกิจกรรมเพื่อสอบถามความเขาใจอยางสมํ่าเสมอ โดยผูเขารวมกิจกรรมได
แสดงความสนใจในตวัอุปกรณเปนอยางด ี

ภาพที่ 4.27 แสดงกจิกรรมระหวางการแบงกลุมเพื่อเตรยีมสายสัญญาณใหพรอมใช
งาน โดยคณะผูวจิัยใหผูเขารวมกิจกรรมเปนผูลงมือตัดและตอสายไฟดวยตนเองทั้งหมด ซึ่งในภาพแสดงใหเห็น
วาผูเขารวมกิจกรรมที่มีอายุมากยงัคงสามารถปฏบิัตติามแนวทางที่กาํหนดไวไดอยางดี สายสญัญาณที่ตดัได
สามารถนาํมาใชงานตอไดโดยไมมปีญหาใด

ภาพท่ี 4.27 แบงกลุมฝกปฏิบัตกิารเตรยีมสายสัญญาณใหพรอมใชงาน

ภาพท่ี 4.28 แบงกลุมฝกปฏิบัตกิารตดิตั้งเซน็เซอรเขากับสายสัญญาณ
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ภาพท ี่ 4.28 แสดงกจิกรรมท ี่เก ิดข ึ้นระหว างการแบ งกล ุมฝ กปฏบิตั จิ าํลอง
สถานการณเมื่อมดีนิถลม โดยนําสายสญัญาณที่ตัดไวมาเชื่อมตอกบัเซ็นเซอรแลวทดสอบการทาํงาน โดยให
กลุมที่อยูปลายสายสญัญาณ (ยืนจับกลุมอยูดานหลงัของภาพ) ตัด ตอ และกระตุนใหเซน็เซอรทาํงาน จากนั้น
จงึใหกลุมอื่น ๆ ที่อยูตามแนวสายสญัญาณทาํตามในลกัษณะเดยีวกนัเพื่อทดสอบวาผูเขารวมกจิกรรมทุกคน
เขาใจรปูแบบการแจงเตือนของรั้วไรสายและสามารถซอมแซมอุปกรณไดดวยตนเองอยางแทจริง

หลังจากฝกปฏิบัตกิารสรางสายสญัญาณและการทดสอบการทํางานของกลองรั้วไรสาย
ภายในอาคารแลว จงึเปนกิจกรรมการฝกปฏิบตักิลางแจงดวยการนําสายสญัญาณที่แตละกลุมผลิตไดมาเชื่อม
ตอกนัเปนระบบที่สมบูรณแลวทดสอบการทาํงานในสถานที่จริง บรเิวณหนาวัดบอหลวง มีความยาวสายโดย
รวมอยางนอย 100 เมตร โดยคณะผูวจิัยจดัใหผูเขารวมกจิกรรมสวนหนึ่งสมมุติตวัเองเปนผูรบัผิดชอบกลอง
ควบคมุรั้วไรสาย มสีถานะเตรียมพรอมอยู ณ ศาลาประชาคมบานบอหลวง และใหผูเขารวมกิจกรรมสวนอ่ืน ๆ
แตละกลุมเดนิถือเซน็เซอรเรียงตามลาํดบัของหมายเลขเซน็เซอร และลากสายสญัญาณจากศาลาประชาคมบาน
บอหลวงไปยังวดับอหลวง 

จากนั้นจงึใหตวัแทนแตละกลุมท่ีถือเซน็เซอรเปดสวิตชเซน็เซอรที่ตวัเองรับผิดชอบเพื่อ
จาํลองการเกดิดนิถลม โดยทดสอบการทํางานตามลําดบัจากปลายสายสัญญาณเขามายงัจุดแรกใกลกับกลอง
รัว้ไรสายเพื่อจาํลองสถานการณที่ดนิถลมกําลังเคลื่อนที่เขามาใกลชุมชน และฝกปฏิบัตใิหตวัแทนที่อยู ณ ศาลา
ประชาชนดาํเนนิการแจงเตือนไปยงัชมุชนตอดวยการแจงเตือนผานหอกระจายขาวหรือวิทยสุื่อสารหรือชอง
ทางอื่น ๆ ที่มีอยูในขณะนั้น หลงัจากเสรจ็สิ้นการฝกปฏิบัติและทดสอบความเขาใจอีกครั้งหนึ่งแลว จึงเกบ็
รวบรวมอปุกรณกลบัมาเพื่อฝกปฏบิตักิารเก็บรักษาอุปกรณในชวงที่ไมมีความจาํเปนตองใชงาน เชน ฤดูแลง
เปนตน  ดงัตวัอยางในภาพที่ 4.29 ถึงภาพที่ 4.30

ภาพที่ 4.29 การทดสอบการทํางานกลางแจง หนาวดับอหลวง
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ภาพที่ 4.30 การทดสอบรบัสัญญาณแจงเตือน ณ ศาลาประชาคมบานบอหลวง

นอกจากจัดกิจกรรมตามแผนการประยกุตใชงานและการถายทอดองคความรูใหกับ
กลุมเปาหมายแลว คณะผูวิจัยยงัไดเกบ็รวบรวมขอมูลเชงิพื้นที่ (spatial data) ของชมุชนในบานบอหลวง
ตาํบลบอเกลือใต โดยใชขอมลูแผนที่เสี่ยงภัยที่ตัวแทนชุมชนไดรบัมอบจากหนวยงานภาครฐั (ดงัตัวอยางใน
ภาพที่ 4.31) มาสรางเปนชั้นขอมลูบานพกัอาศัยของประชาชนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อที่จะใชเปน
ขอมูลพื้นที่ที่สามารถนําไปแสดงผลหรอืใหหนวยงานสามารถนําไปใชประโยชนตอไปได  คณะผูวจิยัไดถายภาพ
แผนที่เสี่ยงภัยและมาดจิิไทซ (digitize) โดยใชขอมลูรวมกบัภาพถายจากดาวเทียมในซอฟตแวรตาง ๆ เพื่อ
สรางโพลีกอนของอาคารและเพ่ิมขอมูลบานเลขที่เพ่ิมเขาไป

ภาพท่ี 4.31 ตวัอยางแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัยท่ีคณะผูวจิัยไดรับจากตวัแทนชมุชน
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ภาพที่ 4.32 ชั้นขอมูลอาคารที่ผลติจากแผนที่เสียงภัยที่มีอยูในชุมชน 

ภาพที่ 4.32 (ซาย) แสดงอาคารทั้งหมดที่วาดไดโดยใชขอมลูภาพถายจากดาวเทยีม
ความละเอียดสูงในซอฟตแวร Google Earth Engine และจดัการตอในซอฟตแวร QGIS  และภาพที่ 4.32
(ขวา) ซึ่งแบงสีอาคารที่ไมมีบานเลขที่ในแผนที่ดวยสแีดงและแสดงอาคารที่มีบานเลขที่ดวยสเีขียว  โดยสรปุ
แลวคณะผูวจิยัวาดโพลกีอนอาคารจาํนวนท้ังหมด 450 หลงั แบงเปนอาคารที่มขีอมูลบานเลขที่จากแผนที่ที่ได
รับจากตวัแทนชุมชนจํานวน 143 หลงั และไมมบีานเลขที่จํานวน 307 หลงั

(ข) จงัหวดัอุตรดติถ
สาํหรบัการจัดกจิกรรมถายทอดองคความรูใหกลุมเปาหมายในจังหวดัอตุรดิตถนั้น

มแีนวทางการดาํเนนิงานเหมือนกรณีของจังหวดันาน โดยภาพที่ 4.33 ถงึภาพที่ 4.36 แสดงภาพของกิจกรรม
บางสวนของการถายทอดองคความรูใหกลุมเปาหมายในจังหวดัอตุรดิตถ จัดขึ้นวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
ณ ศนูยพัฒนาเด็กเลก็บานหวยใต องคการบรหิารสวนตาํบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอตุรดิตถ  โดยมผีูเขา
รวมกิจกรรมทั้งประชาชนท่ัวไป หนวยงานภาครฐั รวมถึงสถาบันการศกึษา รวมทั้งสิ้น 27 คน 

โดยภาพที่ 4.33 แสดงการบรรยายโดยพลเรือตรอีนสุรณ ยังคุมญาติ เพื่อใหความรู
เก่ียวกบัหลกัการทํางานของเซน็เซอรและลักษณะการสงสัญญาณ ซึ่งเนื้อหาท่ีบรรยายจะแตกตางจากกรณีของ
จงัหวัดนานเล็กนอย เนื่องจากผูเขารวมกจิกรรมบางสวนมาจากสถาบันการศึกษา มีความรูพื้นฐานทาง
อิเล็กทรอนิกสมาบางพอสมควร ผูรวมวจิัยจึงเสริมความรูและรายละเอียดบางสวนใหมากข้ึน

ภาพที่ 4.33 การบรรยายพ้ืนฐานของรั้วไรสายที่ศนูยพัฒนาเด็กเลก็บานหวยใต  จังหวดัอุตรดิตถ
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ภาพที่ 4.34 แสดงการทดสอบความเขาใจของผูเขารวมกจิกรรมโดยการใหผูเขารวม
กิจกรรมหาจดุผิดพลาดในการทาํงานของกลองรั้วไรสายและเสนอแนะแนวทางแกการไขปญหา รวมทั้งใหผูเขา
รวมกิจกรรมฝกใชงานกลองรัว้ไรสายท้ังสองแบบ 

ภาพที่ 4.34 การฝกปฏิบัตใิชงานกลองรั้วไรสาย  จังหวดัอุตรดติถ

สําหรับภาพที่ 4.35 แสดงภาพบรรยายภายหลังจากการบรรยายเสรจ็สิ้น โดยผูเขารวม
กิจกรรมหลายคนไดเขามาสอบถามหลักการทาํงานเพิ่มเติม รวมถึงฝกปฏิบัตกิารใชงานอปุกรณเพื่อเพิ่มความ
ชํานาญใหมากขึ้น  และภาพที่ 4.36 แสดงการกิจกรรมการบรรยายการทาํงานของสวนแสดงผลของระบบรัว้ไร
สายรุนที่สามารถสงขอมลูผานระบบอินเตอรเนต็ได กจิกรรมนี้จดัขึ้น ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ โดยมีคณาจารยและนักศึกษาเขารวมกจิกรรม เนื้อหาการบรรยายสวนนี้จะ
ครอบคลมุหลักการทาํงานของมอดูลเอ็นบีไอโอทแีละการทํางานของสวนแสดงแผนที่เพิ่มเติมจากการจดั
กิจกรรมที่จังหวดันาน

ภาพท่ี 4.35 ผูเขารวมกิจกรรมสอบถามขอมลูเพิ่มเติมหลงัการบรรยายเสรจ็สิ้น
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ภาพที่ 4.36 การบรรยายหลักการทํางานของซอฟตแวรแสดงผลรั้วไรสาย

3) สงมอบอุปกรณ
ในชวงทายของการอบรมเชิงปฏิบัติการนั้น คณะผูวิจัยไดมอบอุปกรณทั้งหมดใหกบั

ตวัแทนชมุชนของแตละจังหวดั  โดยทกุแหงจะนอกจากจะไดรับกลองรั้วไรสายและสายสญัญาณแลว ทกุแหง
ยงัไดรับกลองเครื่องมือและอุปกรณอ่ืน ๆ อีก อาทิเชน

(1) กลองรั้วไรสาย จํานวน 5 กลอง พรอมสายสัญญาณและเซน็เซอร
(2) คูมอืการใชงาน ขนาด A5 จาํนวน 8 เลม
(3) อปุกรณซอมบํารุง เชน มัลติมเิตอร สายไฟ เซน็เซอรสํารอง และสายเอ็นสําหรับตอ

ขยายระยะเซ็นเซอร เปนตน รวมจาํนวน 1 กลอง
(4) วทิยสุมัครเลน จํานวน 4 เครื่อง
ภาพที่ 4.37 แสดงตวัอยางกลองเครื่องมือสาํหรับการซอมบํารุงอุปกรณ

ภาพที่ 4.37 กลองเครื่องมือสําหรับการซอมบาํรุงอุปกรณ

คณะผูวิจยัไดใหผูเขารวมกจิกรรมรวมกนัตัดสินใจวาใครหรือหนวยงานใดจะเปนผูรบั
ผิดชอบอปุกรณที่ไดรับทั้งหมด ผูนาํอปุกรณไปเก็บรักษาและวางแผนติดตั้ง ณ จุดเสี่ยงภัยที่เปนความตองการ
ของชมุชนดวยตนเอง  โดยในกรณีของจงัหวดันานนั้นมีผูใหญบานบอหลวง ผูชวยกํานนัตาํบลบอเกลอืใต และ
ตวัแทนจากหนวยงานภาครฐัในพื้นที่เปนผูรับมอบอุปกรณ ดังตวัอยางในภาพที่ 4.38 
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ภาพท่ี 4.38 การสงมอบอุปกรณใหตวัแทนชมุชนบอเกลือใต จังหวดันาน

ภาพที่ 4.38 แสดงการสงมอบอุปกรณใหตวัแทนชมุชนแมพูล โดยมตีัวแทนผูร วม
กิจกรรมจากสถาบันการศกึษารวมบนัทกึภาพ

ภาพที่ 4.39 การสงมอบอปุกรณใหตวัแทนชมุชนแมพูล จงัหวดัอุตรดิตถ

4.2.3 ติดตามการใชงาน
ภายหลงัการจดักจิกรรมที่ตําบลบอเกลือใต อาํเภอบอเกลือ จงัหวดันาน และที่ตําบลแมพูล

อาํเภอลับแล จังหวัดอตุรดติถแลว คณะผูวจิัยไดมีการตดิตามการใชงานระบบผานการสอบถามทางโทรศัพท
และชองทางโซเชยีลมเีดยีตาง ๆ มีผลการตดิตามดังนี้

ในกรณขีองจังหวัดนาน คณะผูวิจัยไดทราบวาตัวแทนชมุชนไดมีการนาํอุปกรณไปติดตั้งและ
ทดสอบการทํางานดวยตนเอง โดยผูนาํชุมชน เชน ผูชวยผูใหญบานหมู 1 และประชาชนในพื้นที่บางสวนได
ทําการสรางสายสัญญาณ เดินสายสญัญาณและทดสอบการตดิตั้งอุปกรณเพิ่มเตมิบรเิวณหลงัวัดบอหลวง
ดงัตวัอยางในภาพที่ 4.40 โดยการสอบถามลาสุดเมื่อชวงปลายเดือนธนัวาคม 2565 พบวาชุมชนไดนาํอปุกรณ
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มาจัดเก็บไวเนื่องจากอยูในชวงฤดูแลง แสดงใหเห็นวาผูใชงานมีความเขาใจในระบบการทํางานของรั้วไรสายจึง
สามารถถอดอุปกรณจากพื้นที่ตดิตั้งมาเก็บรักษาไดดวยตนเอง

ภาพท่ี 4.40 ตวัแทนชุมชนดําเนินการตดิตั้งอุปกรณดวยตนเอง

สําหรบักรณีของจังหวัดอุตรดิตถ คณะผูวจิัยพบวานายดาํเนนิ เชยีงพนัธไดนาํอปุกรณที่ไดรับมา
เก็บรักษาไวเนื่องจากอยูในชวงฤดแูลงเชนเดียวกัน นอกจากนั้นเมื่อสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพทผูวจิัยไดทราบ
วาไดมีการนําองคความรูที่ไดรับไปถายทอดใหเครือขายเฝาระวงัดนิถลมหลายครั้ง โดยลาสุดนายดําเนิน เชยีง
พันธ ในฐานะประธานอาสาพทิักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวดัอุตรดิตถ ไดทาํหนงัสือแจงมายงั
คณะผูวจัิยวาไดนาํความรูที่ไดรบัไปถายทอดใหกับเครือขายอื่น ๆ ดงันี้

(1) เครอืขายเตือนภยัชมุชนเพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) ชมุชนแมพูล และ
(2) เครอืขายแจงเตือนธรณพิีบัติ กรมทรัพยากรธรณี

นอกจากนั้นแลว นายดําเนิน เชยีงพันธ ในฐานะวิทยากรและผูดูแลประจาํศูนยถายทอดธรณี
พิบัตภิยัลุมนํ้านานยงัไดทําหนังสือแจงคณะผูวจิัยวามหีนวยงานท่ีแสดงความตองการใชงานรั้วไรสาย ดังนี้

(1) ชมุชนพื้นที่อําเภอเวยีงปาเปา จังหวดัเชยีงราย
ซึ่งในกรณนีี้แสดงใหเหน็วาการถายทอดองคความรูนั้นประสบความสาํเรจ็เปนอยางด ีเนื่องจาก

ตวัแทนชมุชนแมพูล อาํเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถมคีวามรู ความเขาใจในหลักการทํางานของระบบรั้วไรสายดี
และสามารถนาํองคความรูไปถายทอดใหกับผูอ่ืนไดเปนอยางดีเชนเดียวกัน

4.3 ประเมินผลการดําเนินงาน
คณะผูวจิยัประเมินผลการดําเนินงานการถายทอดองคความรูใหกบัพื้นที่เปาหมายทั้ง 2 พื้นที่ โดยมีการ

รวบรวมความพึงพอใจจากผูเขารวมกิจกรรมการจัดการถายทอดองคความรู ซึ่งมาจากวิธกีารสงัเกตพฤตกิรรม
กอนและหลังการถายทอดองคความรู รวมถึงวธิกีารสมัภาษณโดยตรง ดงัรายละเอียดตอไปนี้

4.3.1 กอนจัดกิจกรรมการถายทอดองคความรูใหกับกลุมเปาหมาย
จากการตดิตอประสานงานกบักลุมเปาหมายทั้งสองจงัหวัด ในชวงตนพบวามผีูสนใจเขารวม

กิจกรรมนอยเนื่องจากยังขาดขอมลูเก่ียวกับรั้วไรสาย ดังนั้นคณะผูวจิัยจึงใหขอมลูเพ่ิมเตมิกับตวัแทนชมุชนและ
จดัเตรยีมชองทางสาํหรับการใหคาํชวยเหลือและปรกึษากลุมผูใชงานรัว้ไรสายไวหลายรูปแบบ ยกตวัอยางเชน
การใหหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ของคณะผูวิจัยเพื่อการติดตอพูดคยุโดยตรง รวมถึงการติดตอสื่อสารผาน
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ระบบอินเตอรเนต็ เชน คณะผูวจิัยไดจัดทําเพจ “การประยกุตรัว้ไรสายเพื่อการเตือนภยัดินถลมและนํ้าปาไหล
หลาก” ในเฟซบุก (Facebook) ซึ่งจะใชเพื่อการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของงานวิจยัรัว้ไรสายเพื่อการ
เตือนภัยดนิถลมและนํ้าปาไหลหลาก รวมทั้งยงัไดจัดทาํกลุมไลนสาํหรับการใชงานรั้วไรสายแยกตามจังหวัด
สามารถใชพูดคยุและรบัขอมลูแจงเตือนจากกลองรั้วไรสายแบบที่สองแบบอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังมวีิดีโอ
แนะนําการใชงานรั้วไรสายที่คณะผูจัดทาํไดสรางข้ึนและเผยแพรทาง ยูทวิป (YouTube) ซึ่งจะเปนชองทางหลัก
ชองทางหนึ่งที่ใชสําหรบัการใหขอมลูเพิ่มเติมภายหลังจากงานวจิัยครั้งนี้ไดเสร็จสิ้นไปแลว ซึ่งจะชวยจดัการ
ปญหาตาง ๆ ที่ผูใชงานอาจจะพบไดในอนาคต ดงัตวัอยางในภาพที่ 4.41 และ ภาพที่ 4.42

ภาพที่ 4.41 เฟซบุกเพจ “การประยกุตรั้วไรสายเพ่ือการเตือนภยัดนิถลมและนํ้าปาไหลหลาก”

ภาพที่ 4.42 ตัวอยางวิดโีอแนะนาํการใชงานรั้วไรสายในยทูวิป
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4.3.2 ระหวางการจดักิจกรรมการถายทอดองคความรูใหกับกลุมเปาหมาย
ในระหวางการถายทอดองคความรู คณะผูวจิัยไดสลับกันบรรยายและสงัเกตพฤติกรรมของผูเขา

รวมกิจกรรม โดยในกรณีของจงัหวัดนานผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญเปนประชาชนทั่วไป ผูเขารวมกิจกรรม
หลายคนไมไดใชสมารทโฟน จึงอาจจะขาดพื้นฐานดานเทคโนโลยีสมัยใหม คณะผูวิจัยพบวากอนการลงมือ
ปฏบัิตนิั้นผูเขารวมกิจกรรมคอนขางมคีวามสับสนกับแนวคดิการทาํงานของระบบรั้วไรสาย ซึ่งแมวาแนวคดิของ
ระบบการทํางานของรัว้ไรสายจะเรียบงายแตยังคงตองมพีื้นฐานทางอิเลก็ทรอนกิสอยูบางจึงจะเขาใจวิธีการ
ทาํงานของระบบไดด ี

ยกตวัอยางเชน การฝกปฏบิัตติดัและตอสายสญัญาณนั้น สิ่งที่ผูเขารวมกิจกรรมตองทาํคอืการใช
เครื่องมอืเชน คตัเตอร มดี หรืออปุกรณอื่นท่ีหาไดเพื่อตดัสายสัญญาณหนึ่งเสนจากสองเสนใหขาดออกจากกัน
เสรจ็แลวจงึตอปลายสายท่ีตัดใหเขากับปลายสายของเซน็เซอรโดยไมใชการบดักร ีโดยมวีตัถปุระสงคเพ่ือจาํลอง
สถานการณในการซอมบํารุงอุปกรณที่อยูหางไกลจากระบบไฟฟา จากการสังเกตพบวาผูเขารวมกิจกรรมหลาย
คนยังคงสบัสนกับวธิกีารที่จะใชตดัสายไฟ กังวลเรื่องการเลอืกสาย และวธิทีี่จะใชเพื่อตอปลายสายเขาดวยกัน
เปนตน อยางไรก็ตามเมื่อผูเขารวมกจิกรรมผานขั้นตอนการลงมือปฏบิัตแิลวคณะผูวจิยัพบวาผูเขารวมกจิกรรม
ทุกคนสามารถลงมือปฏบิตัติามแนวทางที่วางไวไดทกุคน อุปกรณที่เชื่อมตอสามารถนําไปใชงานได ซึ่งแสดงให
เหน็วาผูเขารวมกิจกรรมมคีวามเขาใจในหลักการทํางานของระบบรั้วไรสายมากขึ้น มคีวามรูพื้นฐานในการใช
งานระบบรั้วไรสายเพ่ิมขึ้น สามารถสรางและซอมบํารุงอุปกรณใหใชงานได ทาํความเขาใจวิธกีารแจงเตอืนและ
การจัดการตนเองเมื่อไดรับการแจงเตือนไดดมีากขึ้น

สําหรบักรณีของกิจกรรมการถายทอดองคความรูที่จังหวดัอตุรดิตถนั้น ผูเขารวมกิจกรรมสวน
ใหญมาจากสถาบนัการศกึษาและหนวยงานราชการ สวนใหญมแีละสามารถใชสมารทโฟนไดอยูแลว จึงมีพื้น
ฐานเกี่ยวกบัเทคโนโลยมีาแลวคอนขางด ีดงันั้นในขั้นตอนการบรรยายและฝกปฏิบตัติาง ๆ นั้นจึงทําไดรวดเรว็
กวากรณีที่จังหวดันาน ดังนั้นคณะผูวจิัยจึงมีการเสริมความรูเชิงลึกเก่ียวกับการทาํงานของระบบ เชน การวดัคา
ความตานทานของสายสัญญาณ และ วิธีการที่กลองควบคุมใชวิเคราะหเพื่อคาํนวณหาหมายเลขเซน็เซอร
ซึ่งคณะผูวจิยัพบวาความรูสวนที่เสริมเพิ่มใหสวนนี้ทาํใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจในหลกัการทํางานมาก
ขึ้น ผูเขารวมกิจกรรมเห็นประโยชนของการนําเทคโนโลยีรั้วไรสายไปประยกุตดานอื่นตอได ดังจะเห็นไดจาก
การที่มีผูเขารวมกิจกรรมหลายคนเขามาสอบถามขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัการประยุกตใชหลังจากการบรรยาย
และฝกปฏิบัตเิสรจ็สิ้นลง

4.3.3 หลงัการจดักิจกรรมการถายทอดองคความรูใหกับกลุมเปาหมาย
ระหวางการจดักิจกรรม คณะผูวจิยัไดรวบรวมขอมูลผูเขารวมกิจกรรมของแตละจงัหวัดแลวนํา

มาวิเคราะหกลุมผูเขารวมกิจกรรม ดังนี้
1) จังหวดันาน

การถายทอดองคความรูใหกลุมเปาหมายของจงัหวดันาน จัดขึ้นวันที่ 29 สิงหาคม
2565 ณ ศาลาประชาคมบานบอหลวง ตําบลบอเกลือใต อําเภอบอเกลือ จงัหวัดนาน โดยมผีูเขารวมกิจกรรม
ประกอบดวยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย บคุลากรจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูสนใจทั่วไป รวมทั้งสิ้น
25 คน ประกอบดวย

(1) ชาย 13 คน
(2) หญิง 12 คน
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จําแนกตามประเภทหนวยงานแลวไดเปน
(1) ประชาชน 16 คน
(2) สมาคม/ชมรม/เครอืขาย 1 คน
(3) ผูใหญบาน 1 คน
(4) ผูชวยผูใหญบาน 1 คน
(5) ผูชวยกํานัน 2 คน
(6) เทศบาลตาํบล 4 คน

2) จังหวดัอุตรดติถ
จัดขึ้นวนัที่ 4 พฤศจกิายน 2565 ณ ศนูยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยใต องคการบรหิาร

สวนตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดติถ  โดยมีผูเขารวมกิจกรรมทั้งประชาชนทั่วไป หนวยงานภาครัฐ
รวมถึงสถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ้น 27 คน ประกอบดวย

(1) ชาย 17 คน
(2) หญงิ 10 คน
จําแนกตามประเภทหนวยงานแลวไดเปน
(1) ประชาชน 3 คน
(2) สมาคม/ชมรม/เครอืขาย 2 คน
(3) ผูใหญบาน 3 คน
(4) ผูชวยผูใหญบาน 1 คน
(6) เทศบาลตาํบล 7 คน
(7) องคการบรหิารสวนตาํบล 1 คน
(8) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 1 คน
(9) สถาบันการศกึษา 9 คน

ในภาพรวม มผีูเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสองจงัหวดัเทากับ 52 คน โดยภาพที่ 4.43 เปรยีบเทยีบผู
เขารวมกิจกรรมของแตละจงัหวัดจําแนกตามเพศ เมื่อพิจารณาขอมูลพบวาผูเขารวมกิจกรรมของจงัหวัดนาน
เปนเพศชายรอยละ 52 และเพศหญิงรอยละ 48 ในขณะที่กรณีของจงัหวดัอุตรดติถเปนเพศชายรอยละ 63
และเพศหญิงรอยละ 37  ดงันั้นโดยสรุปพบวาผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญเปนเพศชาย คดิเปนรอยละ 58 ของ
จํานวนผูเขารวมกิจกรรมทั้งสองจงัหวดั 

ชาย หญงิ
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

นาน

อุตรดิตถ

ภาพที่ 4.43 จําแนกกลุมผูเขารวมกิจกรรม จําแนกตามเพศ
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ภาพที่ 4.44 เปรยีบเทยีบผูเขารวมกิจกรรมของแตละจังหวดัจําแนกตามประเภทหนวยงาน จาก
ขอมลูพบวาผูเขารวมกจิกรรมของจงัหวดันานสวนใหญเปนประชาชนทั่วไปคดิเปนรอยละ 64 ของผูเขารวม
กิจกรรมของจังหวดันาน รองลงมาคือบคุลากรจากเทศบาลตําบล คดิเปนรอยละ 16 ของผูเขารวมกิจกรรมของ
จงัหวัดนาน  เหตผุลประการหนึ่งที่ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญเปนประชาชนทั่วไปนั้นอาจจะเนื่องมาจากพื้นที่
เปาหมายนี้เปนสถานที่ที่อยูใกลแหลงทองเที่ยวที่สาํคัญของตําบลบอเกลือใต รวมทั้งพื้นที่นี้เคยประสบปญหา
ดนิถลมและนํ้าปาไหลหลากที่สรางความเสียหายรุนแรงจนมผีูเสียชวีติมาแลวในอดีต ดังนั้นประชาชนจงึมีความ
ตื่นตัวที่จะใชเทคโนโลยเีพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอีกในอนาคต  

ภาพที่ 4.44 จําแนกกลุมผูเขารวมกิจกรรม จําแนกตามประเภทหนวยงาน

สําหรับกรณขีองจงัหวัดอตุรดติถพบวาผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญเปนบุคลากรจากสถาบนัการ
ศกึษาคดิเปนรอยละ 33  ของผูเขารวมกจิกรรมของจังหวดัอุตรดิตถ รองลงมาคือ รองลงมาคอืบคุลากรจาก
เทศบาลตําบลคิดเปนรอยละ 16 ของผูเขารวมกจิกรรมของจังหวดันาน และเมื่อพจิารณาในภาพรวมทั้งสอง
จังหวัดพบวาผูเขารวมกจิกรรมสวนใหญเปนประชาชนคดิเปนรอยละ 36 ของผูเขารวมกจิกรรมทั้งหมด รองลง
มาคือบคุลากรจากเทศบาลตาํบลคิดเปนรอยละ 21  จากขอมูลนี้จะเหน็วาประชาชนและหนวยงานภาครฐั โดย
เฉพาะบคุลากรจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใหความสนใจในการแสวงหาความรู เคร ื่องมอื และ
เทคโนโลยทีี่จะนํามาใชเพ่ือการปองชีวติและทรัพยสินของตนเองและผูที่เก่ียวของเปนอยางดี

เมื่อเสรจ็สิ้นการจัดการอบรมเชงิปฏบิัติการ คณะผูวจิัยไดนําขอมูลแบบสอบถามและขอมูลอื่น ๆ
ที่ไดจากการสงัเกตและสอบถามดวยวาจาระหวางการจัดกิจกรรมมาวิเคราะห พบวาชวงตนของการดาํเนินงาน
ผูเขารวมกิจกรรมยังไมสามารถอธบิายหลักการทํางาน หลกัการซอมบํารุง และยงัไมสามารถซอมบํารุงอุปกรณ
ใหทํางานไดดวยตนเอง ตอมาเมื่อไดรบัการถายทอดองคความรูแลวผูเขารวมกจิกรรมมีความรูความเขาใจใน
การใชงานระบบรั้วไรสายเพิ่มมากขึ้น คณะผูวิจัยไดทดสอบสุมเรยีกผูรวมกิจกรรมเพื่อประเมินความรูความ
เขาใจอยูอยางสมํ่าเสมอและพบวาผูเขารวมกจิกรรมสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับระบบรั้วไรสายไดดแีละมหีลกั
การมากขึ้น โดยคณะผูวจิัยไดรวบรวมขอเสนอแนะหรือความคิดเหน็ที่ไดจากการสอบถามผูเขารวมกจิกรรม
ทั้งสองพ้ืนที่มาสรปุเปนประเดน็ที่สําคญัได 3 ประเด็น ดังนี้

(1) อุปกรณใชงานงาย ราคาประหยดั ซอมบาํรุงงาย
(2) ตองการใหนําอุปกรณมาตดิตั้งในจุดอ่ืน พื้นท่ีอ่ืน
(3) มีความตองการอุปกรณเพ่ิม ติดต้ังใหมากกวานี้
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สาํหรับกรณีของกลุมเปาหมายที่เปนตวัแทนชุมชนที่เปนผูดูแลอุปกรณของทั้งสองพื้นที่นั้น
ในชวงแรกของการดําเนนิงานคณะผูวิจัยพบวาตัวแทนชุมชนเหลานี้ยงัมคีวามเขาใจในหลักการใชงานและ
การซอมบํารงุนอย เนื่องจากเปนองคความรูใหม ในชวงการเตรยีมงานกอนการจดัการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พบวาตวัแทนชุมชนยงัไมสามารถเสนอแนะแนวความคดิในการประยุกตอปุกรณรอบตัวเพื่อนาํมาใชในการ
กระตุนใหเซ็นเซอรทาํงาน ยังมีความสบัสนใจการตดิตั้งและการทําความเขาใจในรปูแบบการแจงเตอืน
ของระบบรั้วไรสาย รวมทั้งยงัไมมีความชาํนาญในการเชื่อมตอหรอืซอมบาํรุงสายสัญญาณ แตในระหวางการจดั
กจิกรรม พบวาตวัแทนชุมชนเริ่มมอีงคความรูเพิ่มมากขึ้น ระหวางการดําเนินกิจกรรมสามารถเสนอแนะแนว
ความคดิใหม ๆ ในการตดิตั้งเซ็นเซอรในสภาพภมูปิระเทศแบบตาง ๆ ไดด ีสามารถประยกุตนาํอปุกรณหรือสิ่ง
ที่มีอยูรอบตัวมาใชงานไดดมีากขึ้น ยกตัวอยางเชนการประยุกตนาํเศษไมเกา ๆ มาทําเปนเสาสําหรบัการตดิตั้ง
สายสัญญาณบริเวณริมทางนํ้าธรรมชาติไดอยางเหมาะสมมากขึ้น มคีวามสามารถในการเลอืกตําแหนงติดตั้ง
เซน็เซอรใหเหมาะสมกบัสภาพแวดลอมแตละจดุไดดวยตนเอง รวมไปถึงความสามารถในการสรางหรือซอม
บํารุงสายสญัญาณที่ผูวจิัยพบวาใชเวลาในการปฏิบัตงิานแตละขั้นตอนลดลง แสดงใหเห็นถงึความชาํนาญท่ีเพ่ิม
มากขึ้นไดเปนอยางด ี นอกจากนั้นจากการโทรศัพทสอบถามความคบืหนาการใชงานระบบภายหลังจากการ
จดัการถายทอดองคความรูผานไปแลวประมาณ 1 เดือนคณะผูวจิัยพบวาตวัแทนชมุชนเหลานี้ไดนาํอปุกรณมา
จัดเก็บในสถานที่ปลอดภยัเนื่องจากอยูในชวงฤดูแลงแสดงใหเห็นถงึการมีความรูความเขาใจในการใชงานระบบ
รัว้ไรสายไดเปนอยางดี สามารถตัดสนิใจไดวาชวงเวลาใดมีความเหมาะสมสําหรับการเปดหรอืปดการใชงาน
อุปกรณเพ่ือประหยดัและยดือายกุารใชงานแบตเตอรี่ของกลองรั้วไรสายใหมากขึ้น 

โดยสรปุพบวาการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับรั้วไรสายเพื่อการเตือนภัยดินถลมและนํ้าปาไหล
หลากนั้นประสบความสาํเร็จ กลุมเปาหมายทั่วไปไดรับองคความรูและมีความรูความเขาใจเพ่ิมมากขึ้น สามารถ
ใชเครื่องมือเพื่อการปองกับตนเองและชมุชนอยางไดอยางดี ตัวแทนผูรับผดิชอบอุปกรณสามารถทําหนาที่เปน
ตวัแทนชมุชนได สามารถนาํองคความรูที่ไดรบัไปเพื่อการตดิตั้ง ซอมบาํรุง และเก็บรกัษาอปุกรณใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานไดเปนอยางดี
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บทที่ 5
สรปุผลการดาํเนนิงานและขอเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดาํเนินงาน
งานวจิยันี้เปนการถายทอดองคความรูเรื่องรั้วไรสายเพื่อการเตือนภัยดนิถลมและนํ้าปาไหลหลาก โดยมี

พ้ืนที่เปาหมายคอืจังหวัดนานและจังหวดัอุตรดติถ คณะผูวจิยัเลือกพื้นดาํเนินการโดยพจิารณาจากหลายปจจัย
ที่สาํคัญคอืประวตัิการประสบภัยพิบตัิของพื้นที่เปาหมายและความพรอมในการรับเทคโนโลยขีองชมุชน
ผลจากการสํารวจเบื้องตนกอนเริ่มทาํการวจิัยไดพื้นที่เปาหมายจังหวดัละหนึ่งแหง คอื ตําบลบอเกลือใต อําเภอ
บอเกลือ จังหวดันาน และ ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

ขั้นตอนการดาํเนินงานเริ่มดวยการนําองคความรูเรื่องรัว้ไรสายท่ีมจีุดเริ่มตนดานการทหาร มาปรับปรงุและ
พฒันาใหเปนอุปกรณสาํหรับการแจงเตอืนภยัพบิัตดิานดินถลมและนํ้าปาไหลหลาก จากนั้นจงึนาํตนแบบที่
พฒันาแลวมาผลติเปนกลองอปุกรณใหมีความพรอมใชงานโดยประชาชนที่ไมใชหนวยงานดานการทหาร
สามารถใชงานไดงาย สะดวกตอการนําไปใชงานในสภาพภมูปิระเทศท่ีหลากหลายได หลงัจากนั้นจงึดาํเนินการ
ประสานงานกับกลุมเปาหมายในพื้นที่เพื่อเลอืกพื้นที่ดาํเนินการตดิตั้งอุปกรณและการจดัการอบรมเพื่อ
ถายทอดองคความรู  ซึ่งการถายทอดองคความรูแบงออกเปนสองชวง แตละชวงมกีลุมเปาหมายยอยตางกัน
การถายทอดองคความรูชวงแรกจะเนนการใหความรูอยางไมเปนทางการ คณะผูวจิัยเดินทางไปพบตวัแทน
ชุมชนเพื่อสอบความความตองการตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการใหความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบรั้วไรสาย
และและการฝกปฏบิตัโิดยเฉพาะการผลิตสายสญัญาณและการซอมบํารุง เพื่อเปนการเตรยีมความพรอมใหกับ
ตวัแทนชมุชนที่จะเปนผูดแูลอปุกรณทั้งหมดเปนขั้นตอนแรก ขั้นตอนการถายทอดองคความรูข้ันที่สองเนนกลุม
เปาหมายทั่วไป ซึ่งอาจจะเปนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยั และ หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ โดยเนนที่การ
ทาํความรูจกัการทาํงานของรัว้ไรสาย การรบัขอมลูการแจงเตอืน และแนวทางการแปลผลสญัญาณแจงเตือน
ของรั้วไรสาย

การจัดการอบรมเชิงปฏบิัติการเพื่อถายทอดองคความรูของพื้นที่จังหวัดนานจัดขึ้นในชวงเดอืนสงิหาคม
2565 และของพ้ืนที่จังหวดัอุตรดิตถในชวงเดอืนพฤศจิกายน 2565 มีผูเขารบัการถายทอดเทคโนโลยรีวมทั้งสิ้น
52 คน สวนใหญเปนประชาชน รองลงมาคือบคุลากรจากองคการปกครองสวนทองถิ่น ผลการดาํเนนิงานพบวา
กลุมเปาหมายกลุมที่สองซึ่งเปนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยหรอืหนวยงานของรฐัในพื้นที่มีความรูความเขาใจใน
ระบบรั้วไรสายเปนอยางดี ดงัจะเห็นไดจากขั้นตอนการปฏบิตัิการในวันฝกอบรมที่ผูเขารบัการถายทอด
เทคโนโลยสีามารถทาํตามเงื่อนไขและขอกําหนดตาง ๆ ไดเปนอยางดี และสําหรับกลุมเปาหมายกลุมแรกซึ่งจะ
ทาํหนาที่หลักในการบํารุงรักษาอุปกรณนั้นมีความเขาใจในระบบไดด ีดังจะเหน็ไดจากมีการนาํอุปกรณไปตดิตั้ง
ในพื้นที่ที่ตองการไดดวยตนเอง รวมทั้งยังมีการนําองคความรูที่ไดไปถายทอดใหเครอืขายเตือนภยัหรือเครอื
ขายความรวมมืออื่นในพ้ืนที่ใหรับทราบ จนมกีารแจงความตองการใชงานระบบรั้วไรสายมายงัคณะผูวจิัย ดงันั้น
จะเหน็ไดวาการดาํเนินงานวจิัยครั้งไดผลลพัธที่ดีและสามารถบรรลุวตัถปุระสงคที่ตั้งไวทั้งหมด

5.2 ขอเสนอแนะ
รัว้ไรสายเพื่อการเตอืนภยัดินถลมและนํ้าปาไหลหลากมีรูปแบบการใชงานงาย มีคาใชจายในการซอมแซม

และบาํรุงรกัษาอปุกรณตํ่าเนื่องจากมีการออกแบบที่ใชอุปกรณที่สามารถหาซื้อไดงายมาใชเปนสายสัญญาณ
และเซน็เซอรของระบบ อยางไรก็ตามระบบรั้วไรสายยงัมีขอจาํกดัหลายประการซึ่งสามารถนาํไปพัฒนาตอได
อีกหลายประเดน็
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ประเดน็แรกคือการแจงเตอืน งานวิจยันี้กําหนดใหรั้วไรสายแจงเตอืนผานเสยีงเตอืนโดยใชลําโพงในกลอง
ควบคมุรั้วไรสาย ซึ่งกลองควบคุมนี้จะตดิตั้งไวในบานพักหรอืพื้นที่ที่ชุมชนเปนผูกําหนดเอง เมื่อมีการแจงเตือน
ผูที่ดูแลกลองควบคุมจะมหีนาที่ในการแจงเตอืนผูอ่ืนเปนลําดบัถดัไป ซึ่งประเดน็นี้อาจจะมกีารพัฒนาใหดีข้ึนได
ดวยการออกแบบจุดเชื่อมตอบนกลองควบคุมเพื่อใหสามารถสงสัญญาณเตือนจากกลองรัว้ไรสายไปยัง
หอกระจายขาวที่มีอยูในชุมชนนั้นไดทนัที อยางไรกต็ามการที่จะทําเชนนี้อาจจะตองการการพัฒนาระบบหรือ
รูปแบบการสื่อสารขอมูลระหวางกลองควบคุมรั้วไรสายกับหอกระจายขาวในชุมชนเพื่อใหสามารถอุปกรณของ
ทั้งสองฝงสามารถสื่อสารกันไดแบบอัตโนมัติ เชน กลองควบคุมรัว้ไรสายใชการเปด/ปดสัญญาณหรือกระแสไฟ
เพื่อกระตุนใหไซเรนของหอกระจายขาวทาํงาน เปนตน รวมไปถึงอาจจะกาํหนดโพรโทคอล (protocol) ใหม
หรือนาํโพรโทคอลสําหรับการสื่อสารขอมลูที่จะใชในกรณทีี่เกิดภยัพิบตัิมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนมากขึ้นก็
เปนได

อกีประเดน็หนึ่งซึ่งสามารถพัฒนาตอไดคือชดุเซน็เซอรของรัว้ไรสาย ดงัที่ไดกลาวมาแลววารั้วไรสายนั้น
ออกแบบมาดวยหลักการที่เนนความงาย สะดวกในการซอมบาํรงุ ผูใชสามารถหาซื้อสายไฟและอปุกรณอื่น ๆ
ที่จะใชเปนเซ็นเซอรจากรานขายอุปกรณอิเล็กทรอนกิสมาทดแทนชุดสายไฟและเซ็นเซอรที่ไดรับมอบไปพรอม
กลองอปุกรณไดโดยงาย อยางไรก็ตามขั้นตอนการเชื่อมตอสายสัญญาณและเซ็นเซอรนั้นยงัคงตองทําดวยมือ
ตองการทักษะในการตัดและตอสายไฟและตองมีความจําหรือมคีวามเขาใจการทํางานของอุปกรณไดในระดับ
หน่ึง ในชวงท่ีงานวจิยัน้ีสิ้นสุดลงผูใชงานกลองรั้วไรสายอาจจะยงัคงมคีวามเขาใจและยงัจําหรือทําตามขั้นตอนที่
อธิบายไวในคูมือได แตเมื่อเวลาผานไปอาจจะเกิดความสับสนในการเชื่อมตอสายสัญญาณได ดังนั้นจุดที่อาจจะ
พัฒนาตอเพ่ือใหผูใชสามารถซอมบํารุงอุปกรณสะดวดและรวดเร็วมากขึ้นอาจจะเปนการพัฒนาชดุเชื่อมตอสาย
สัญญาณขึ้นใหม เปนมอดูลหรอืเครื่องมือที่มขีนาดเลก็ใชสําหรับตอสายไฟและเซน็เซอรเขาดวยกัน  สามารถนํา
มาตอกับสายไฟที่มีอยูแลวสามารถใชงานไดทนัที ชดุเชื่อมตอนี้อาจจะมชีองเสียบสายไฟและสายสัญญาณจาก
เซ็นเซอรที่มีการทาํสญัลักษณตาง ๆ ไวเพื่อใหเขาใจไดงาย เชน มีคาํวา INPUT แสดงชองสําหรบัสายสัญญาณ
หรือ SENSOR+ แสดงชองสําหรับการเชื่อมตอสายสัญญาณจากเซน็เซอร เปนตน รวมถึงการใชสีของอุปกรณ
ตาง ๆ ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เชน สายไฟและชองเชื่อมตอสายไฟใชสีดาํ/แดง และชองเชื่อมตอสายสญัญาณ
ของเซน็เซอรใชสายสเีขียวและเหลอืง เปนตน การกําหนดสัญลกัษณและสีของชดุเชื่อมตอที่จะพัฒนานี้อาจจะ
ชวยใหการซอมบาํรุงทาํไดสะดวกและลดความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดจากการตอสายสญัญาณที่ผิดพลาดได

ประเดน็สุดทายเปนขอคดิเห็นโดยสรุปที่ไดจากการสงัเกตุและสอบถามผูเขารบัการถายทอดเทคโนโลยคีอื
มีขอเสนอแนะจากกลุมผูใชงานบางสวนวาอุปกรณท่ีไดรับมอบนั้นอาจจะมจีํานวนนอยเกินไป หลายคนอยากได
อปุกรณตดิตั้งไวที่บานพักหรือหนวยงานของตนเองเพิ่มขึ้น ซึ่งคณะผูวจิัยไดแจงผูเขารบัการอบรมไปแลววา
กรณนีี้เปนขอจาํกดัเนื่องจากงบประมาณของการวจิัยครั้งนี้ ดังนั้นหากงานวจิัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวารั้วไรสาย
เปนระบบหรือองคความรูที่มีประโยชนตอการเตือนภัยดนิถลมและนํ้าปาไหลหลากแลว คณะผูวิจัยจะทาํการ
ของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของเพ่ือนํามาผลติอุปกรณและสงมอบใหในโอกาสตอไป
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9. คาํอธิบาย
งานวจิยันี้เปนการนําองคความรูเรื่องรั้วไรสายที่มีจุดเริ่มตนดานการทหาร มาปรับปรงุและพัฒนาใหเปน

อุปกรณสําหรับการแจงเตือนภยัพิบัติดานดนิถลมและนํ้าปาไหลหลากและนาํองคความรูไปถายทอดใหกลุมเปา
หมายในพื้นที่จังหวัดนานและจงัหวดัอุตรดติถ  รั้วไรสายเพื่อการเตือนภยัดินถลมและนํ้าปาไหลหลากมรีูปแบบ
การใชงานงาย มคีาใชจายในการซอมแซมและบาํรงุรักษาอุปกรณตํ่าเนื่องจากมีการออกแบบที่ใชอปุกรณที่
สามารถหาซื้อไดงายมาใชเปนสายสัญญาณและเซน็เซอรของระบบ

การถายทอดองคความรูแบงออกเปนสองชวง แตละชวงมีกลุมเปาหมายยอยตางกัน ชวงแรกเนนการให
ความรูกบัตัวแทนชมุชนที่จะเปนผูดแูลอปุกรณทั้งหมดเปนขั้นตอนแรก  ทั้งเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับระบบรัว้ไรสาย
และการฝกปฏิบัต ิโดยเฉพาะการผลติสายสัญญาณและการซอมบํารุง ขั้นตอนการถายทอดองคความรูขั้นที่สอง
เนนกลุมเปาหมายทั่วไป ซึ่งอาจจะเปนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยั และ หนวยงานราชการที่เก่ียวของ โดยเนนที่
การทาํความรูจักการทํางานของรั้วไรสาย การรบัขอมูลการแจงเตือน และแนวทางการแปลผลสัญญาณแจง
เตอืนของรัว้ไรสาย การจัดการอบรมเชงิปฏิบตักิารเพื่อถายทอดองคความรูของพื้นที่จงัหวัดนานจัดขึ้นในเดือน
สิงหาคม 2565 และของพ้ืนที่จงัหวดัอุตรดิตถในเดือนพฤศจิกายน 2565  มีผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยรีวม
ทั้งสิ้น 52 คน สวนใหญเปนประชาชน รองลงมาคือบุคลากรจากองคการปกครองสวนทองถิ่น 

ผลการดําเนินงานพบวากลุมเปาหมายกลุมท่ีสอง (ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภยัหรอืหนวยงานของรฐัในพื้นท่ี)
มีความรูความเขาใจในระบบรั้วไรสายเปนอยางด ีดังจะเห็นไดจากขั้นตอนการปฏิบัติการในวันฝกอบรมที่ผูเขา
รบัการถายทอดเทคโนโลยสีามารถทําตามเงื่อนไขและขอกาํหนดตาง ๆ ไดเปนอยางด ีและสําหรับกลุมเปา
หมายกลุมท่ีหนึ่ง (ตวัแทนชุมชน/ผูดแูลรักษาอุปกรณ) ซึ่งจะทาํหนาที่หลกัในการบํารุงรักษาอุปกรณนั้นมีความ
เขาใจในระบบไดด ีดงัจะเหน็ไดจากมกีารนาํอุปกรณไปตดิตั้งในพ้ืนที่ที่ตองการไดดวยตนเอง รวมทั้งยงัมกีารนาํ
องคความรูที่ไดไปถายทอดใหเครือขายเตือนภยัหรอืเครือขายความรวมมอือื่นในพื้นท่ีใหรับทราบ จนมีการแจง
ความตองการใชงานระบบรั้วไรสายมายงัคณะผูวจัิย ดงันั้นจะเห็นไดวาการดาํเนินงานวจิยัครั้งไดผลลพัธที่ดแีละ
สามารถบรรลวุตัถปุระสงคที่ตั้งไวทั้งหมด

 อยางไรก็ตามระบบรั้วไรสายยังมีขอจํากัดหลายประการซึ่งสามารถนําไปพัฒนาตอไดอีกหลายประเดน็
เชน การแจงเตือน ซึ่งงานวิจัยนี้กาํหนดใหแจงเตอืนผานลําโพงในกลองควบคุม เมื่อมกีารแจงเตือน ผูที่ดูแล
กลองควบคมุจะมีหนาที่ในการแจงเตอืนผูอื่นเปนลาํดบัถดัไป ประเด็นนี้อาจจะมีการพฒันาใหดขีึ้นไดดวยการ
สงสญัญาณเตือนจากกลองรั้วไรสายไปยงัหอกระจายขาวที่มีอยูในชุมชนนั้นไดทันท ีซึ่งอาจจะตองการระบบ
การสื่อสารขอมลูหรอืโพรโทคอลระหวางกลองควบคุมรั้วไรสายกับหอกระจายขาวในชุมชนเพื่อใหสามารถ
อุปกรณของท้ังสองฝงสามารถสื่อสารกันไดแบบอัตโนมัต ิ อีกประเดน็หนึ่งชุดเซ็นเซอรของรั้วไรสายนั้นแมวาจะ
เนนความงาย สะดวกในการซอมบํารุง แตขั้นตอนการเชื่อมตอสายสญัญาณและเซน็เซอรนั้นยงัคงตองทาํดวย
มอื เมื่อเวลาผานไปผูใชอาจจะเกิดความสับสนในการเชื่อมตอสายสัญญาณได ดังนั้นจงึอาจจะเปนการพัฒนา
เปนมอดูลหรือเครื่องมือที่มขีนาดเลก็ใชสําหรบัตอสายไฟและเซ็นเซอรเขาดวยกนัไดง าย  มีการกาํหนด
สัญลกัษณและสีของชดุเชื่อมตอที่จะชวยใหการซอมบาํรงุทําไดสะดวกและลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดจาก
การตอสายสญัญาณที่ผิดพลาดได  ประเดน็สุดทายเปนขอคิดเห็นโดยสรุปจากกลุมผูใชงานบางสวนวาอุปกรณที่
ไดรับมอบนั้นอาจจะมจีํานวนนอยเกินไป หลายคนอยากไดอุปกรณตดิตั้งไวที่บานพกัหรือหนวยงานของตนเอง
เพ่ิมข้ึน ซึ่งกรณนีี้เปนขอจํากดัเนื่องจากงบประมาณของการวจิยัครั้งนี้ ดังนั้นหากงานวิจยัครั้งนี้แสดงใหเหน็วา
รั้วไรสายเปนระบบที่มีประโยชนตอการเตือนภยัดนิถลมและนํ้าปาไหลหลากแลว คณะผูวิจัยจะทําการของบ
ประมาณสนบัสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของเพ่ือนํามาผลติอุปกรณและสงมอบใหในโอกาสตอไป
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9. คาํอธบิาย 5 บรรทดั
งานวจัิยนเีป็นการนําองคค์วามรูเ้รอืงรัวไรส้ายซงึมรีปูแบบการใชง้านงา่ย มคีา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและบํารงุรกัษา
อปุกรณ์ตํา ไปถ่ายทอดใหก้ลุม่เป้าหมาย แตล่ะชว่งมกีลุม่เป้าหมายยอ่ยตา่งกนั กลุม่แรกเนน้การใหค้วามรูก้บั
ตัวแทนชมุชนทจีะเป็นผูด้แูลอปุกรณ์ทงัหมด กลุม่ทสีองเป็นประชาชนหน่วยงานราชการทเีกยีวขอ้ง เนน้การ
ทําความรูจั้กการทํางาน การรบัขอ้มลูการแจง้เตอืน และแนวทางการแปลผลสญัญาณแจง้เตอืนของรวัไรส้าย 

10. สรุปงานกจิกรรมในรปูแบบ info-graphic

11. นําเขาขอมูลสรุปผลงานกิจกรรม 5 บรรทัดในระบบ EXPLORE ผานทางเว็บไซต www.thai-explore.net



ภาคผนวก ง

รายชื่อผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี
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รายชื่อผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี ชุมชนบานบอหลวง ตาํบลบอเกลือใต อาํเภอบอเกลอื จังหวัดนาน
วนัท่ี 29 สิงหาคม 2565
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รายชื่อผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี ชุมชนบานบอหลวง ตาํบลบอเกลอืใต อาํเภอบอเกลือ จังหวัดนาน
วนัท่ี 29 สิงหาคม 2565 (ตอ)
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รายชื่อผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี ชุมชนบานหวยใต ตาํบลแมพูล อาํเภอลับแล จังหวดัอุตรดติถ
วนัท่ี 4 พฤศจกิายน 2565
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รายชื่อผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี ชุมชนบานหวยใต ตาํบลแมพลู อาํเภอลบัแล จังหวัดอุตรดติถ
วนัท่ี 4 พฤศจกิายน 2565 (ตอ)



ภาคผนวก จ

ตวัอยางแบบสอบถาม
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ภาคผนวก ฉ

ประวัตนิกัวิจัย
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ประวัตนิกัวิจัย
หวัหนาโครงการวจิัย
1)  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ผูชวยศาสตราจารย ดร. คมัภรี ธรีะเวช
    ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Kumpee Teeravech  
2)  เลขหมายบัตรประจําตวัประชาชน  3229900131081      
3)  ตาํแหนงปจจุบัน ประธานหลักสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมสิารสนเทศ 
4)  หนวยงานและสถานท่ีอยูที่ติดตอไดสะดวก
   หนวยงาน     มหาวิทยาลัยราชภฏัราํไพพรรณี

สถานท่ีติดตอ คณะวิทยาการคอมพิวเตอรเทคโนโลยสีารสนเทศ
 มหาวทิยาลัยราชภฏัราํไพพรรณี

ตาํบลทาชาง  อาํเภอเมือง จังหวดัจันทบุรี  22000
โทรศัพท 08 6622 9272
โทรสาร ไมมี  
E-mail kumpee.t@rbru.ac.th

5)  ประวตัิการศึกษา
ปริญญาเอก : Ph.D. (Remote Sensing and Geographic Information Systems) 

สถาบันเทคโนโลยแีหงเอเชีย
ปริญญาโทร : M.Sc. ( Remote Sensing and Geographic Information Systems)

สถาบันเทคโนโลยแีหงเอเชีย 
ปริญญาตร ี: วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร) 

สถาบันราชภัฏราํไพพรรณี
6)  สาขาวชิาการที่มีความชาํนาญพิเศษ(แตกตางจากวฒุิการศึกษา) ระบุสาขาวชิาการ

การประมวลผลภาพดจิิทลั, ดจิิทลัโฟโตแกรมเมตร,ี
ปญญาประดิษฐ, การสํารวจดวยอากาศยานไรคนขบั,

7)  ประสบการณที่เก่ียวของกับการบริหารงานวจิัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
7.1) หัวหนาโครงการวจิัย : 

 คัมภีร ธรีะเวช, ทวศีกัดิ์ สัมมา และ ปรพิรรห ววิฒันนิธกิร. (2564). การศกึษาการแปลงเสียง
พูดเปนขอความในชองความถี่วทิยสุมัครเลน. (ตาํแหนง: หวัหนาโครงการวิจัย, สัดสวนในการ
ทาํวจิัย: 75%, งบประมาณ: คณะวทิยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ).

 คัมภีร ธรีะเวช และ ปรพิรรห ววิฒันนิธกิร. (2563). การพฒันาระบบจําแนกภาพถายเบา
หวานขึ้นจอประสาทตาแบบอัตโนมัต.ิ (ตําแหนง: หัวหนาโครงการวจิัย, สัดสวนในการทํา
วจิัย: 90%, งบประมาณ: คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ).

 คัมภีร ธรีะเวช, และธวชัชยั แกวคาํลา. การพัฒนายานสาํรวจใตนํ้าตนทนุตํ่า. (ตาํแหนง: 
หัวหนาโครงการวจิัย, สดัสวนในการทําวจิัย: 90%, งบประมาณ: คณะวิทยาการคอมพวิเตอร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ)
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 คมัภรี ธีระเวช, วริะ ศรมีาลา และสมชาย ชมุสาย. การพัฒนาสแกนเนอรสามมติแิบบ
เคลื่อนที่ไดตนทนุต่ํา. (สดัสวนในการทําวจิัย: 75%, ตาํแหนง: หวัหนาโครงการวจิัย, งบ
ประมาณ: งบประมาณแผนดนิ มหาวิทยาลัยราชภฏัราํไพพรรณี)

 คมัภรี ธีระเวช. ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจบนสมารทโฟนเพื่อการประมาณความ ตองการ
ใชนํ้าของพืชและการใหนํ้าแบบอัตโนมัต.ิ (สัดสวนในการทําวจิัย: 65%, ตาํแหนง: หัวหนา
โครงการวจิัย, งบประมาณ: งบประมาณแผนดนิ มหาวทิยาลัยราชภฏัราํไพพรรณี)

 คมัภรี ธีระเวช. (2558). การพัฒนารั้วไรสายแบบสามมิติ. (สดัสวนในการทาํวจิัย: 100%, 
ตาํแหนง: หัวหนาโครงการวจิัย, งบประมาณ: สํานกังานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทพั
เรือ)

 คมัภรี ธีระเวช, ทวศีกัดิ์ สัมมา, วริะ ศรมีาลา และยงยทุธ วิถไีตรรงค. (2557). การสรางแบบ
จําลองสามมิติของโบราณสถานโดยใชขอมูลจากยเูอวี. (สัดสวนในการทําวจิยั: 55%, 
ตาํแหนง: หัวหนาโครงการวจิัย, งบประมาณ: กองทุนวจิัยมหาวิทยาลัยราชภฏัราํไพพรรณ)ี

 คมัภรี ธีระเวช. (2552). การประยกุตใชเทคโนโลยมีลัติทชักับการจําลองการเคลื่อนที่เชงิ
โตตอบ. (สดัสวนในการทําวจิัย: 100%, ตําแหนง: หวัหนาโครงการวิจัย, งบประมาณ: คณะ
วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏัราํไพพรรณ)ี

 คมัภรี ธีระเวช. (2549). วงัสวนบานแกวเสมอืนจรงิ. (สดัสวนในการทําวจิัย: 100%, 
ตาํแหนง: หัวหนาโครงการวจิัย, งบประมาณ: สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏั
รําไพพรรณ)ี

7.2) งานวจิัยท่ีทาํเสรจ็แลว :
 คัมภีร ธรีะเวช. โปรแกรมเว็บสําหรับการแจงเตือนดินกถลมแบบสามติิ. (สัดสวนในการทาํ

วจิัย: 100%, ตาํแหนง: หวัหนาโครงการวจัิย, งบประมาณ: สาํนกังานวิจัยและพัฒนาการทาง
ทหารกองทพัเรอื)

 คัมภีร ธีระเวช. (2558). การพัฒนารั้วไรสายแบบสามมติิ. (สดัสวนในการทําวจิัย: 100%,
ตาํแหนง: หวัหนาโครงการวจิัย, งบประมาณ: สาํนักงานวจัิยและพัฒนาการทางทหารกองทัพ
เรือ)

 คมัภรี ธีระเวช, ทวศีักดิ์ สมัมา, วริะ ศรมีาลา และยงยทุธ วิถไีตรรงค . (2557). การสรางแบบ
จําลองสามมิติของโบราณสถานโดยใชข อมูลจากยูเอวี. (สัดส วนในการทาํวิจ ัย: 55%,
ตาํแหนง: หัวหนาโครงการวจิัย, งบประมาณ: กองทุนวจิัยมหาวิทยาลัยราชภฏัราํไพพรรณ)ี

 วริะ ศรมีาลา, คมัภรี ธีระเวช, ทบทอง ชัน้เจริญ และวรีะศกัดิ์ ปรกึษา. (2557). การประยกุต
ใชระบบเครือขายตรวจรูไรสายรวมกบัระบบสารสนเทศภมูิศาสตรเพื่อการตัดสนิใจใหนํ้า ใน
สวนผลไมผานโทรศัพทมือถือ. (สัดสวนในการทําวจิ ัย: 25%, ตําแหนง: ผูร วมวจิยั, งบ
ประมาณ: กองทนุวจิัยมหาวิทยาลัยราชภฏัราํไพพรรณี)

 วชิาญ ทุมทอง, คมัภรี ธีระเวช และวรีะศกัดิ์ ปรึกษา. (2555). ระบบสรางแผนที่ภาพถายทาง
อากาศแบบกึ่งอัตโนมัตโิดยใชอากาศยานไรคนขบัสําหรับการทําแผนที่ชุมชน . (สัดสวนในการ
ทาํวิจัย: 25%, ตาํแหนง: ผูรวมวจิัย, งบประมาณ: งบประมาณแผนดนิ มหาวทิยาลยัราชภัฏ
รําไพพรรณ)ี
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 คัมภรี ธีระเวช. (2552). การประยกุตใชเทคโนโลยมีัลตทิัชกับการจาํลองการเคลื่อนที่เชงิ
โตตอบ. (สัดสวนในการทําวิจัย: 100%, ตาํแหนง: หวัหนาโครงการวิจยั, งบประมาณ: คณะ
วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ)ี

 คัมภ ีร  ธ ีระเวช. (2549). วงัสวนบานแกวเสมอืนจรงิ. (สดัส วนในการทาํว ิจยั: 100%,
ตาํแหนง: หัวหนาโครงการวจิยั, งบประมาณ: สถาบันวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภัฏ
รําไพพรรณ)ี

7.3) งานวจัิยท่ีกําลังทาํ

 ระบบเตือนภัยชางปาดวยรั้วไรสายและปญญาประดษิฐ (งบประมาณสวนตวั)

 การวิเคราะหเสยีงใตนํ้าดวยปญญาประดษิฐ (รวมกับกองทัพเรอื)

 การพัฒนายานสาํรวจผิวนํ้าและใตนํ้าแบบไรคนขับ (งบประมาณสวนตวั)

 การพัฒนาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมนําทางบนโลกแบบอารทเีคดวยมอดูลราคาประหยดั
(งบประมาณสวนตวั)

 ระบบแนะนาํพันธุพืชดวยปญญาประดิษฐ (รวมกับกรมวชิาการเกษตร)

 ระบบอารกัขาพืชดวยปญญาประดิษฐ (รวมกับกรมวชิาการเกษตร)

 การจาํแนกเบาหวานข้ึนจอประสาทตาดวยปญญาประดิษฐ (งบประมาณสวนตวั)

ผูรวมวิจยั
1)  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) พลเรือตร ีอนุสรณ    ยังคุมญาติ
     ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) RAdm. Anusorn     Yungkumyart  
2)  เลขหมายบัตรประจําตวัประชาชน  4100700010779      
3)  ตาํแหนงปจจุบัน หวัหนานายทหารฝายเสนาธกิาร

ประจาํผูชวยผูบัญชาการทหารเรอื
4)  หนวยงานและสถานท่ีอยูที่ติดตอไดสะดวก

หนวยงาน สํานกังานผูชวยผูบัญชาการทหารเรอื
กองบญัชาการกองทัพเรอื

สถานท่ีติดตอ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกนอย
กรงุเทพฯ  10700 

โทรศัพท 08 9035 4903
โทรสาร ไมมี  
E-mail anusorn2582@gmail.com

5)  ประวตัิการศึกษา
ปริญญาตรี: วทิยาศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟา)

โรงเรยีนนายเรือ
6)  สาขาวชิาการที่มีความชาํนาญพิเศษ(แตกตางจากวฒุิการศึกษา) ระบุสาขาวชิาการ     -
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7)  ประสบการณที่เก่ียวของกับการบรหิารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ
7.1) หวัหนาโครงการวิจัย : 

 โครงการวจิัยรั้วไรสาย (ระบบเฝาตรวจ) ของ วช. ประจาํปงบประมาณ 2551

 โครงการวจิัยรั้วไรสาย (ระบบตดิตาม)   ของ วช. ประจาํปงบประมาณ 2552
7.2) งานวิจัยท่ีทาํเสรจ็แลว :

 โครงการวจิัยรั้วไรสาย (ระบบเฝาตรวจ) ของ วช. ประจาํปงบประมาณ 2551

 โครงการวจิัยรั้วไรสาย (ระบบตดิตาม)   ของ วช. ประจาํปงบประมาณ 2552
7.3) งานวิจัยท่ีกําลังทาํ :

 การวเิคราะหเสียงใตนํ้าดวยปญญาประดิษฐ


