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บทคดัย่อ
 วิจัยน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือตรวจติดตามผู ้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
ควบคุมท่ีมีความเข้มสนามไฟฟ้า-แม่เหล็กสูง ท่ีสามารถแจ้งพิกัด
ต าแหน่งของพนักงานเดินตรวจสอบอุปกรณ์ (Walk Around Check) 
ภายในพ้ืนท่ีควบคุมท่ีมีความเข้มสนามไฟฟ้า-แม่เหล็กสูง (Switch 
Yard) เน่ื องจากเป็น พ้ืน ท่ีสนามไฟฟ้า-แม่ เหล็กสู ง ซ่ึ งมีความ
แปรปรวนของสัญญาณ  ผู ้จ ัดท าจึงใช้ อุปกรณ์ ท่ี เช่ื อม ต่อกับ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน เช่น จีพีเอสและเครือข่ายไร้สาย 
โดยระบบจีพีเอสจะแสดงพิกัดเป็นละติจูดและลองจิจูด และระบบ
เครือข่ายไร้สายจะใชค้่าความแรงของสัญญาณค านวณค่าหาระยะทาง
ระหว่างตวัรับสัญญาณ ในพ้ืนท่ีควบคุมท่ีมีความเข้มสนามไฟฟ้า-
แม่เหล็กสูง ติดตั้งอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ (NodeMCU) เม่ือ
อุปกรณ์ส่งสัญญาณจะสามารถตรวจสอบพิกดัต าแหน่งพนักงานท่ี
ประจ าสถานีไฟฟ้าได้ หากพนักงานออกนอกห้องควบคุมจะส่ง
สญัญาณมายงัศูนยก์รุงเทพให้ทราบว่าพนกังานอยูใ่นพ้ืนท่ีควบคุมท่ีมี
ความเขม้สนามไฟฟ้า-แม่เหล็กสูง ผา่นทางแอปพลิเคชนั และสามารถ
แสดงรายการการปฏิบัติงานเดินตรวจสอบอุปกรณ์ภายในพ้ืนท่ี
ควบคุมท่ีมีความเขม้สนามไฟฟ้า-แม่เหล็กสูงผา่นทางเวบ็ไซต ์
 
ค าส าคัญ : พ้ืน ท่ีควบคุมท่ีมีความเข้มสนามไฟฟ้า-แม่ เหล็กสูง ,
พนกังานเดินตรวจสอบอุปกรณ์ 
 

Abstract 
 This research is intended to make a track worker in the 
area, the electric field intensity control-magnetic high. That can give 
the coordinates of the location within the control area equipment 
check that the electric field intensity-magnetic high. because the 
area is the electric field-magnets, the high variability of 
signals. Passengers may not use the devices that connect to mobile 
phone, smart phone, such as GPS and wireless networks by using 
the values of the calculated values, find the distance between the 
receiver. In the control area, the electric field intensity-high 

magnet. (Switch Yard) install the device microcontroller 
(NodeMCU) when the transmitter is capable of detecting 
coordinates the power station staff. If the employee is out of the 
control room will then send the signal came to Bangkok Centre, note 
that an employee is in the control area, the electric field intensity-
high magnet. (Switch Yard) through the application and operational 
can walk checking areas within the control of the electric field 
intensity-magnetic high via the Web site. 
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1. บทน า 

 ปัจจุบันการท างานของพนักงานประจ าสถานีไฟฟ้าท่ี
ปฏิบติังานเดินตรวจสอบอุปกรณ์ภายในพ้ืนท่ีควบคุม (Walk Around 
Check) ท่ีมีพ้ืนท่ีความเขม้สนามไฟฟ้า-แม่เหล็กสูง (Switch Yard) มี
ความ เส่ี ยงต่อ ชี วิตม าก  เน่ื องจาก พ้ืน ท่ี ควบ คุม ท่ี มีความ เข้ม
สนามไฟฟ้า-แม่เหล็กสูง แล้วทางศูนยก์รุงเทพ เปิด-ปิดตวัเก็บประจุ
ไฟฟ้า  (C-Bank) เพ่ือควบคุมแรงดัน จุดส่งมอบให้อยู่ใน เกณฑ์
มาตรฐาน อุปกรณ์อาจเกิดขดัข้อง ท าให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน
ประจ าสถานีไฟฟ้าได ้
 ระบบตรวจ ติดต ามผู ้ป ฏิ บั ติ งาน ใน พ้ืน ท่ี ควบ คุม
สนามไฟฟ้า-แม่ เหล็กสูง ท าข้ึนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบพิกดัต าแหน่งของพนักงานประจ าสถานีไฟฟ้า โดยระบบ
สามารถเก็บพิกดัต าแหน่งของพนักงานประจ าสถานีไฟฟ้า สามารถ
แสดงผลพิกดัต าแหน่งของพนกังานประจ าสถานีไฟฟ้าผา่นแอปพลิเค
ชนัและเวบ็ไซต ์
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2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 การออกแบบระบบ 
 2.1.1 การออกแบบบน Mobile Application 
 โครงสร้างของแอปพลิเคชันสร้างข้ึนโดยโปรแกรม App 
Inventor เพ่ือน าต  าแหน่งพิกดัของพนกังานมาท าการแสดงผล 
 

 
รูปท่ี 1 โครงสร้าง Mobile Application 

 

2.2 การออกแบบอุปกรณ์ 
 2.2.1 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างาน 
 

 
รูปท่ี 2 แผนภาพของส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ 

 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน 
 1. กล่องพลาสติกกนัน ้า 
 2. แผงโซล่าเซลล ์
 3. NodeMCU 
                4. Solar Charge Controller (อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จของ
แผงโซล่าเซลล)์ 
       2.2.2 การออกแบบส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ในกล่องควบคุม 
  น าแผงโซล่าเซลล์มาต่อกบัอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จของ
แผงโซล่าเซลล์โดยท่ีภายในอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จของแผงโซล่า
เซลล์มีช่องต่อ3แบบคือ แผงโซล่าเซลล์ แบตเตอร่ี และหลอดไฟโดย
น าแผงโซล่าเซลล์ไปต่อท่ีช่องแผงโซล่าเซลล์ จากนั้นน าแบตเตอร่ี
ขนาด 12โวลล์ ต่อกับอุปกรณ์ควบคุมโดยใช้ช่องของแบตเตอร่ี 
จากนั้ นให้ ต่อสายจากแบตเตอร่ีไปยงั DC Step Down เพ่ือแปลง
แรงดนัให้ได ้3.3โวลล์ จากนั้นให้ต่อสายจากอุปกรณ์แปลงแรงดนัไป
ยงั NodeMCU โดยขั้วบวกต่อกบั 3.3โวลล ์และขั้วลบต่อกบักราวน์ 
 

 
รูปท่ี 3 การออกแบบส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ในกล่องควบคุม 

 
2.3 หลกัการท างานของระบบ 
  NodeMCU บอร์ดจะท าการส่งข้อมูลผ่านไปยงัProtocol 
โดยเป็นค่าความถ่ี RSSI ไปให้กบั Mobile Applicationโดยผ่าน WiFi 
จากนั้ น Mobile Application ท าการค านวณค่าเป็นพิกัดละติจูดและ
ลองจิจูดและแสดงค่าจากนั้นน าขอ้มูลไปเก็บใน Firebase จากนั้นน า
ขอ้มูลจาก Firebase มาประมวลผลเพื่อแสดงบนเวบ็บราวเซอร์ 
 

 
รูปท่ี 4 หลกัการท างานของระบบ 

 

 
รูปท่ี 5 แผงผงัการท างานของระบบแอปพลิเคชนั 

 
  จะเห็นไดว้า่ผูป้ฏิบติังานประจ าสถานีไฟฟ้าจะท าการเลือก
ช่ือท่ีท าการเขา้ใช้งาน จากนั้นจะแสดงการท างานไปยงัศูนยค์วบคุม
เพื่อท่ีให้ผูป้ฏิบติังานท่ีศูนยค์วบคุมทราบ จากนั้นผูป้ฏิบติังานประจ า
สถานีไฟฟ้าจะท าการกดเช่ือมต่อเพ่ือท่ีจะเร่ิมท าการตรวจสอบ 
จากนั้ นจอมอนิเตอร์จะแสดงผลการออนไลน์พร้อมระบุพิกัดของ
ผู ้ปฏิบัติงานประจ าสถานีไฟฟ้าว่าอยู่ท่ีต  าแหน่งใดในสถานีให้
ผูป้ฏิบติังานท่ีศูนยค์วบคุมทราบ 

 



บทความวจิยั                                                                                         
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี มทร.พระนคร คร้ังท่ี 4   
Proceedings of the 4th RMUTP Conference on Engineering and Technology  
 

31 พฤษภาคม 2562   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

 
รูปท่ี 6 แผงผงัการท างานของระบบเวบ็บราวเซอร์ 

 
 จะเห็นไดว้า่ระบบจะท าการดึงขอ้มูลจาก Firebase และมา
ประมวลและแสดงผลไปยงัหน้าเวบ็บราวเซอร์เพ่ือให้ผู ้ปฏิบติังานท่ี
ศูนย์ควบคุมได้ทราบเวลาและพิกัดของผู ้ปฏิบัติงานประจ าสถานี
ไฟฟ้าไดผ้า่นทรางเวบ็บราวเซอร์ 
  

2.4 การค านวณต่างๆ 
 ระบบตรวจติดตามผูป้ฏิบติังานในพ้ืนท่ีควบคุมท่ีมีความ
เขม้สนามไฟฟ้า-แม่เหล็กสูงมีส่วนในการค านวณค่าของพิกดัต าแหน่ง
ของพนักงาน ได้ค  านวณเป็นค่าละติจูดและลองจิจูดโดยน าค่าไป
บันทึกไวใ้นฐานข้อมูลและมาแสดงผลบนแอปพลิเคชันและเว็บ
บราวเซอร์ 

 

 
รูปท่ี 7 แผงผงัแสดงวิธีการน าค่ามาค านวณ 

 

2.5 การแสดงผลบนเวบ็ 

 ระบบตรวจติดตามผูป้ฏิบติังานในพ้ืนท่ีควบคุมท่ีมีความ
เข้มสนามไฟฟ้า-แม่เหล็กสูงนั้ นเพ่ือความสะดวกของผูใ้ช้งาน จึง
จดัท าระบบเว็บบราวเซอร์ให้ผู ้ปฏิบัติงานท่ีศูนยค์วบคุมสามารถดู
ลัพธ์หรือตรวจสอบพิกัดของผู ้ปฏิบัติงานประจ าสถานีเป็นแบบ
เรียลไทม ์

 

 
รูปท่ี 8 ผูป้ฏิบติังานประจ าสถานีไฟฟ้าก าลงัท าการตวจสอบ 

 

 
รูปท่ี 9 ระบุต  าแหน่งพิกดัของผูป้ฏิบติังานประจ าสถานี 

 

 
รูปท่ี 10 ต  าแหน่งของปฏิบติังานประจ าสถานี 

 

 
รูปท่ี 11 ผูป้ฏิบติังานประจ าสถานีท่ีไม่ไดท้  าการการตรวจสอบ 

 

2.6 การแสดงผลบนแอปพลเิคชัน 
 ระบบตรวจติดตามผูป้ฏิบติังานในพ้ืนท่ีควบคุมท่ีมีความ
เข้มสนามไฟฟ้า-แม่เหล็กสูงนั้ นเพ่ือความสะดวกของผูใ้ช้งาน จึง
จดัท าให้มีการท างานบนแอปพลิเคชนัโดยท าการสร้างแอปพลิเคชัน 
ใน โปรแก รม  App Inventor เ พ่ื อ ช่ วยให้ แส ดงผลบน  Mobile 
Application ใชง้านไดดี้ 
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รูปท่ี 12 การลงช่ือเขา้ใชง้านในระบบ 

 

 
รูปท่ี 13 ระบุต  าแหน่งพิกดัของพนกังาน 

 

3. สรุป 
 จากการศึกษาการใชง้านโปรแกรม App Inventor Firebase 
และการใช้  NodeMCU เพ่ื อน าม าพัฒ น าระบบตรวจติดตาม
ผูป้ฏิบติังานในพ้ืนท่ีควบคุมท่ีมีความเข้มสนามไฟฟ้า-แม่เหล็กสูง
สามารถช่วยในเร่ืองติดตามพิกัดของพนักงานท่ีเดินตรวจสอบ
อุปกรณ์ภายในพ้ืนท่ีควบคุมท่ีมีความเขม้สนามไฟฟ้า-แม่เหล็กสูงมี
การเสถียรภาพท่ีดีและใกลเ้คียงกบัพิกดัจริง 
 การพฒันาระบบตรวจติดตามผูป้ฏิบติังานในพ้ืนท่ีควบคุม
ท่ีมีความเขม้สนามไฟฟ้า-แม่เหล็กสูงสามารถน าโปรแกรมท่ีจดัท าข้ึน
ไปใช้งานบนเวบ็บราวเซอร์ได ้ช่วยให้ผูใ้ชง้านสามารถดูผลลพัธ์ท่ีได้
เพื่อเป็นการตรวจเช็คได้โดยง่าย ซ่ึงตอบสนองต่อผูป้ฏิบติังานสนใจ
จะดูผลลพัธ์ของการตรวจสอบในสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
 ระบบตรวจติดตามผูป้ฏิบติังานในพ้ืนท่ีควบคุมท่ีมีความ
เข้มสนามไฟฟ้า-แม่เหล็กสูง ยงัสามารถพัฒนาต่อให้รองรับใน
รูปแบบอ่ืนๆไดแ้ละยงัสามารถน าระบบไปพฒันาต่อเพ่ือให้เกิดความ
เสถียรมากข้ึนได ้
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อาจารยว์ลัภา ภุมมะระ ยงัมีคณาจารยส์าขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุก
ท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ให้ค  าปรึกษา ค  าแนะน าต่าง ๆ 
อนัมีคุณค่ายิ่งต่อการจดัท าโครงงาน ท่านบิดา มารดา อนัเป็นท่ีรักยิ่ง
ของผูจ้ดัท  า ท่ีไดใ้ห้โอกาสในการศึกษาอยา่งเต็มท่ี ให้การสนับสนุน
ทางด้านทุนทรัพย ์ตลอดจนให้ก าลงัใจและเป็นแรงผลกัดนัท่ีส าคญั
ในการจดัท าโครงงาน และ นาย รัฐพล  จินดาหลวง , การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย สุดทา้ยน้ี คณะผูจ้ดัท  าโครงงานขอขอบพระคุณ 
ผูท่ี้มิได้ออกนามทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยให้การจดัท าโครงงานน้ีส าเร็จ
ลุล่วงลงไดด้ว้ยดี 
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