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บทคดัยอ่ 
 

ผูพั้ฒนาเล็งเห็นวา่วกิฤตพิลงังาน และการมไิดรั้บการสนับสนุนและชว่ยเหลอือยา่งเพยีงพอของ
ผูส้งูอายแุละผูพ้กิารในประเทศไทยเป็นวาระสําคญัของชาต ิเราจงึมคีวามคดิทีจ่ะพัฒนาโครงการนีไ้ม่
เพยีงแคอํ่านวยความสะดวกแกผู่ใ้ชง้านทัว่ไปแตย่ังคํานงึถงึผูส้งูอายแุละผูพ้กิารดว้ย โดยผูใ้ชง้านสามารถ
ควบคมุและตรวจสอบเครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นตนเองไดง้า่ยๆผา่นการสัง่งานทาง Web application  

ผูพั้ฒนามคีวามคดิทีจ่ะพัฒนาชดุโปรแกรมนีค้วบคูก่บัการสัง่งานดว้ยสยีงเพือ่อํานวยความสะดวก
ผูพ้กิารยิง่ขึน้ไป นอกจากนีย้ังมกีารนํา sensor มาปรับใชใ้นลกัษณะของระบบรักษาความปลอดภยัดว้ย 

ทัง้นีท้ัง้นัน้โครงการเกดิขึน้ไดเ้พราะผูพั้ฒนาเล็งเห็นวา่เทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี
การสือ่สารของประทศไทยนัน้มศีกัยภาพ  
 
ลกัษณะของซอฟแวร ์
 
 Smart Home หรอื Intelligent Building เป็นชดุระบบคอมพวิเตอรท์ีป่ระกอบดว้ยชดุ Hardware 
และ Software ตา่งๆทํางานสอดคลอ้งประสานกนัเสมอืนหนึง่เป็นระบบเดยีว โดยโปรเจคนีเ้นน้หนักไปที่
การพัฒนาโปรแกรมประเภท Web Application ใหง้า่ยตอ่การทําความเขา้ใจและใชง้าน และสามารถเป็น
สือ่กลางในการสัง่งานและตรวจสอบคา่สถานะของเครือ่งใชไ้ฟฟ้าตา่งๆภายในบา้นผา่นระบบ LAN หรอื
จากทีไ่หนก็ไดเ้มือ่เราเชือ่มตอ่อปุกรณ์คอมพวิเตอรเ์ขา้กบัอนิเตอรเ์นต 
 
 เราไดอ้อกแบบ Interface ของ Web Application ใหส้ามารถเลอืกใชง้านไดท้ัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านของคนไทยและชาวตา่งชาต ิ
 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการพฒันา 
 

- โปรแกรมทีใ่ชใ้นการพัฒนา Web Application: Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, Adobe 
Photoshop 

- โปรแกรมทีใ่ชพั้ฒาโปรแกรมคมุคมุแผงวงจร: Microsoft Visual Basic  
- ภาษาทีใ่ชพั้ฒนา Web Application: PHP 
- ภาษาทีใ่ชพั้ฒนาโปรแกรมคมุคมุแผงวงจร: Visual Basic 
- ระบบฐานขอ้มลูทีใ่ชคู้ก่บั Web Application: MySQL 
- Web Application ทีใ่ชช้ว่ย manage ระบบฐานขอ้มลู: PHPMyAdmin 

 
ทฤษฎหีลกัการเทคนคิและ เทคโนโลยทีีใ่ช ้
 

เราไดพั้ฒนา Web Application เพือ่ใชเ้ป็นสือ่กลางใหผู้ใ้ชง้านสามารถตรวจสอบสถานะของ
ระบบและควบคมุสัง่งานระบบอปุกรณ์และเครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นผา่น Hardware หลากหลายประเภท 
เชน่ Relay Board, หลอดไฟ, Sensor ตรวจจับและรับคา่ตา่งๆ (Infrared, อณุหภมู,ิ ความชืน้) ไดโ้ดย
ผา่นคอมพวิเตอรห์รอืโทรศพัทม์อืถอืในบางรุน่ (เชน่ IPhone) ไดเ้มือ่มันไดถ้กูตอ่เชือ่มกบัระบบ network 
ภายในบา้น (LAN) หรอื Internet 

 
เราไดพ้ยายามขยายผลตอ่โครงการของเราโดยประสานเทคโนโลย ีSensor และ Speech 

Recognition เพือ่ใหร้ะบบ Software ทีเ่ราพัฒนาสามารถตรวจสอบสถานะตา่งๆ เชน่ อณุหภมู/ิความชืน้
ภายในบา้น และสัง่งานดว้ยเสยีง เชน่ สัง่ใหร้ะบบ เปิด/ปิดอปุกรณ์ไฟฟ้าภายในบา้น ผา่นทาง Web 
Application ได ้
 



 
 Phase แรกของการพัฒนา (พัฒนาเสร็จสมบรูณ์แลว้):  
 
             - พัฒนา Web Application โดยภาษา PHP เพือ่ใชง้านคูก่บัระบบฐานขอ้มลู MySQL 
                        - พัฒนาโปรแกรมควบคมุแผงควบคมุวงจรไฟฟ้าภายในบา้น (Relay Board) โดย          
พัฒนาจากภาษา Visual Basic โดยโปรแกรมจะทํางานสอดคลอ้งกบัระบบ Web Application 

  
Phase2 (อยูร่ะหวา่งการพัฒนา):  
 
             - พัฒนาโปรแกรมควบคมุ Sensor ตา่งๆ เชน่ Sensor ตรวจจับวตัถ,ุ Sensor ตรวจวดั
ระดบัอณุหภมูแิละความชืน้ โดยใหส้มารถตรวจสอบสถานะไดจ้าก Web Application 
 
Phase3 (แผนตอ่ของการพัฒนา): 
 
             - พัฒนาโปรแกรมประเภท Speech Recognition เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านสามารถสัง่งานระบบ

ดว้ยเสยีงผา่นทาง Web Application ได ้
 
อปุกรณท์ีใ่ชก้บัซอฟแวร ์
 
สําหรับเครือ่ง Server: 
 
- เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบ PC 
- ระบบปฏบิตักิารตระกลู Microsoft Windows ประเภทใดก็ได ้เชน่ 98, Me, XP, NT 
- Software จําลองระบบ Web Server: Apache 
  
สําหรับเครือ่ง Client: 
 
- อปุกรณ์คอมพวิเตอรป์ระเภทใดก็ไดท้ีส่ามารถเชือ่มตอ่กบัอนิเตอรเ์น็ตได ้เชน่ Desktop Computer, 
Notebook Computer, Mobile Computer: PDA, Mobile Phone 
- ระบบปฏบิตักิารประเภทใดก็ได ้เชน่ Microsoft Windows, Linux, Mac OS 
- Web Browser Application ประเภทใดก็ได ้เชน่ Internet Explorer, Firefox  
 
กลุม่ผูใ้ชง้าน 
 
 เราไดอ้อกแบบและมุง่เนน้พัฒนาโปรแกรมชดุนีข้ ึน้มาเพือ่ชว่ยเหลอืผูพ้กิาร เชน่ บคุคลพกิาร
แขน-ขา และกลุม่ Cerebral Palsy หรอืคนชรา เพือ่ชว่ยอํานวยความสะดวกในการใชช้วีติประวนัใหม้ี
ความสะดวกสบายมากขึน้ และเพือ่ชว่ยลดความจําเป็นในการพึง่พาความชว่ยเหลอืของผูอ้ืน่ ซึง่คาดวา่จะ
ชว่ยสง่ผลใหพ้วกเคา้ตระหนักถงึคณุคา่ของตนเองมากขึน้ 
 
 ผูใ้ชง้านทัว่ไป (บคุคลธรรมดาทีไ่มม่คีวามปกตดิา้นรา่งกาย) อาจนําชดุโปรแกรมของผูพั้ฒนาไป
ใชเ้พือ่ชว่ยยกระดบัระบบอํานวยความสะดวกสะบายภายในบา้นได ้โดยนําโปรแกรมชดุนีไ้ปใชใ้นการ
ควบคมุเครือ่งใชไ้ฟฟ้าตา่งๆ 
 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 
ประโยชนท์างตรง: 
 
 - ความสะดวกสะบายสําหรับผูใ้ชง้าน (ผูพ้กิาร คนชรา หรอืบคุคลทั่วไป) ในการควบคมุระบบ
ไฟฟ้าในบา้นหรอือาคารผา่นทางระบบเน็ตเวอรค์ เชน่ Internet, LAN 
 - ประหยัดและลดคา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังานทีส่ญูไปจากความผดิพลาดของมนุษย ์เชน่ ลมืปิดไฟ
กอ่นออกจากบา้น (ผูใ้ชง้านสามารถตรวจสอบและสัง่ปิด/เปิดเครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นจากทีไ่หนก็ได ้
ผา่นอนิเตอรเ์นต) 
 
ประโยชนท์างออ้ม: 
 
 - ยกระดบัความรูค้วามสามารถทางดา้นเทคโนโลยคีอมพวิเตอรใ์หก้บัผูพั้ฒนา 
 - ประสบการณ์จากการรว่มเขา้แขง่ขนัพัฒนา software ระดบัประเทศ 



 - ประสบการณ์จากการทํางานแบบรว่มมอืกนัเป็นทมี ซึง่กอ่ใหเ้กดิความสามัคคแีละรว่มมอืรว่มใจ
กนั ซึง่ชว่ยสง่เสริมผูพั้ฒนาใหส้ามารถทํางานในสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกตา่งกนัทัง้ในเรือ่งความเชีย่วชาญที่
แตกตา่งกนัของภายในทมีผูพั้ฒนาเอง และวยัวฒุแิละคณุวฒุทิีแ่ตกตา่งกนัระหวา่งผูพั้ฒนาและอาจารยท์ี่
ปรกึษาดว้ย การรับฟังความเห็นตา่งๆจากอาจารยท์ีป่รกึษาชว่ยเสรมิสรา้งทกัษะ และใหแ้งค่ดิกบัผูพั้ฒนา
อยา่งมากมาย 
 
 


