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บทค ัดย่อ
ผู ้พัฒนาเล็งเห็นว่าวิกฤติพลังงาน และการมิได ้รับการสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเพียงพอของ
ผู ้สูงอายุและผู ้พิการในประเทศไทยเป็ นวาระสําคัญของชาติ เราจึงมีความคิดทีจ
่ ะพัฒนาโครงการนีไ้ ม่
เพียงแค่อํานวยความสะดวกแก่ผู ้ใช ้งานทัว่ ไปแต่ยังคํานึงถึงผู ้สูงอายุและผู ้พิการด ้วย โดยผู ้ใช ้งานสามารถ
ควบคุมและตรวจสอบเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าภายในบ ้านตนเองได ้ง่ายๆผ่านการสัง่ งานทาง Web application
ผู ้พัฒนามีความคิดทีจ
่ ะพัฒนาชุดโปรแกรมนีค
้ วบคูก
่ บ
ั การสัง่ งานด ้วยสียงเพือ
่ อํานวยความสะดวก
ผู ้พิการยิง่ ขึน
้ ไป นอกจากนีย
้ ังมีการนํ า sensor มาปรับใช ้ในลักษณะของระบบรักษาความปลอดภัยด ้วย
ทัง้ นีท
้ งั ้ นัน
้ โครงการเกิดขึน
้ ได ้เพราะผู ้พัฒนาเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
่ สารของประทศไทยนัน
ั ยภาพ
การสือ
้ มีศก
ล ักษณะของซอฟแวร์
Smart Home หรือ Intelligent Building เป็ นชุดระบบคอมพิวเตอร์ทป
ี่ ระกอบด ้วยชุด Hardware
และ Software ต่างๆทํางานสอดคล ้องประสานกันเสมือนหนึง่ เป็ นระบบเดียว โดยโปรเจคนีเ้ น ้นหนักไปที่
การพัฒนาโปรแกรมประเภท Web Application ให ้ง่ายต่อการทําความเข ้าใจและใช ้งาน และสามารถเป็ น
่ กลางในการสัง่ งานและตรวจสอบค่าสถานะของเครือ
สือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าต่างๆภายในบ ้านผ่านระบบ LAN หรือ
่
จากทีไ่ หนก็ได ้เมือ
่ เราเชือมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข ้ากับอินเตอร์เนต
เราได ้ออกแบบ Interface ของ Web Application ให ้สามารถเลือกใช ้งานได ้ทัง้ ภาษาไทยและ
่ ให ้เหมาะสมกับการใช ้งานของคนไทยและชาวต่างชาติ
ภาษาอังกฤษเพือ
เครือ
่ งมือทีใ่ ชใ้ นการพ ัฒนา
-

โปรแกรมทีใ่ ช ้ในการพัฒนา Web Application: Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, Adobe
Photoshop
โปรแกรมทีใ่ ช ้พัฒาโปรแกรมคุมคุมแผงวงจร: Microsoft Visual Basic
ภาษาทีใ่ ช ้พัฒนา Web Application: PHP
ภาษาทีใ่ ช ้พัฒนาโปรแกรมคุมคุมแผงวงจร: Visual Basic
ระบบฐานข ้อมูลทีใ่ ช ้คูก
่ บ
ั Web Application: MySQL
Web Application ทีใ่ ช ้ช่วย manage ระบบฐานข ้อมูล: PHPMyAdmin

ทฤษฎีหล ักการเทคนิคและ เทคโนโลยีทใี่ ช ้
่ กลางให ้ผู ้ใช ้งานสามารถตรวจสอบสถานะของ
เราได ้พัฒนา Web Application เพือ
่ ใช ้เป็ นสือ
ระบบและควบคุมสัง่ งานระบบอุปกรณ์และเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าภายในบ ้านผ่าน Hardware หลากหลายประเภท
้ ) ได ้โดย
เช่น Relay Board, หลอดไฟ, Sensor ตรวจจับและรับค่าต่างๆ (Infrared, อุณหภูม,ิ ความชืน
ั ท์มอ
่ มกับระบบ network
ื ถือในบางรุน
่ (เช่น IPhone) ได ้เมือ
่ มันได ้ถูกต่อเชือ
ผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศพ
ภายในบ ้าน (LAN) หรือ Internet
เราได ้พยายามขยายผลต่อโครงการของเราโดยประสานเทคโนโลยี Sensor และ Speech
้
Recognition เพือ
่ ให ้ระบบ Software ทีเ่ ราพัฒนาสามารถตรวจสอบสถานะต่างๆ เช่น อุณหภูม/ิ ความชืน
ภายในบ ้าน และสัง่ งานด ้วยเสียง เช่น สัง่ ให ้ระบบ เปิ ด/ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในบ ้าน ผ่านทาง Web
Application ได ้

Phase แรกของการพัฒนา (พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล ้ว):
่ ใช ้งานคูก
่ บ
ั ระบบฐานข ้อมูล MySQL
- พัฒนา Web Application โดยภาษา PHP เพือ

- พัฒนาโปรแกรมควบคุมแผงควบคุมวงจรไฟฟ้ าภายในบ ้าน (Relay Board) โดย
พัฒนาจากภาษา Visual Basic โดยโปรแกรมจะทํางานสอดคล ้องกับระบบ Web Application

Phase2 (อยูร่ ะหว่างการพัฒนา):
- พัฒนาโปรแกรมควบคุม Sensor ต่างๆ เช่น Sensor ตรวจจับวัตถุ, Sensor ตรวจวัด
้ โดยให ้สมารถตรวจสอบสถานะได ้จาก Web Application
ระดับอุณหภูมแ
ิ ละความชืน

Phase3 (แผนต่อของการพัฒนา):
- พัฒนาโปรแกรมประเภท Speech Recognition เพือ
่ ให ้ผู ้ใช ้งานสามารถสัง่ งานระบบ
ด ้วยเสียงผ่านทาง Web Application ได ้
้ ับซอฟแวร์
อุปกรณ์ทใี่ ชก

สําหรับเครือ
่ ง Server:
- เครือ
่ งคอมพิวเตอร์แบบ PC
- ระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารตระกูล Microsoft Windows ประเภทใดก็ได ้ เช่น 98, Me, XP, NT
- Software จําลองระบบ Web Server: Apache

สําหรับเครือ
่ ง Client:
่ มต่อกับอินเตอร์เน็ ตได ้ เช่น Desktop Computer,
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทใดก็ได ้ทีส
่ ามารถเชือ
Notebook Computer, Mobile Computer: PDA, Mobile Phone
- ระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารประเภทใดก็ได ้ เช่น Microsoft Windows, Linux, Mac OS
- Web Browser Application ประเภทใดก็ได ้ เช่น Internet Explorer, Firefox
กลุม
่ ผูใ้ ชง้ าน
เราได ้ออกแบบและมุง่ เน ้นพัฒนาโปรแกรมชุดนีข
้ น
ึ้ มาเพือ
่ ช่วยเหลือผู ้พิการ เช่น บุคคลพิการ
แขน-ขา และกลุม
่ Cerebral Palsy หรือคนชรา เพือ
่ ช่วยอํานวยความสะดวกในการใช ้ชีวต
ิ ประวันให ้มี
ความสะดวกสบายมากขึน
้ และเพือ
่ ช่วยลดความจําเป็ นในการพึง่ พาความช่วยเหลือของผู ้อืน
่ ซึง่ คาดว่าจะ
ช่วยส่งผลให ้พวกเค ้าตระหนักถึงคุณค่าของตนเองมากขึน
้
ผู ้ใช ้งานทัว่ ไป (บุคคลธรรมดาทีไ่ ม่มค
ี วามปกติด ้านร่างกาย) อาจนํ าชุดโปรแกรมของผู ้พัฒนาไป
ใช ้เพือ
่ ช่วยยกระดับระบบอํานวยความสะดวกสะบายภายในบ ้านได ้ โดยนํ าโปรแกรมชุดนีไ้ ปใช ้ในการ
ควบคุมเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าต่างๆ
ผลทีค
่ าดว่าจะได้ร ับ

ประโยชน์ทางตรง:
- ความสะดวกสะบายสําหรับผู ้ใช ้งาน (ผู ้พิการ คนชรา หรือบุคคลทั่วไป) ในการควบคุมระบบ
ไฟฟ้ าในบ ้านหรืออาคารผ่านทางระบบเน็ ตเวอร์ค เช่น Internet, LAN
- ประหยัดและลดค่าใช ้จ่ายด ้านพลังงานทีส
่ ญ
ู ไปจากความผิดพลาดของมนุษย์ เช่น ลืมปิ ดไฟ
ก่อนออกจากบ ้าน (ผู ้ใช ้งานสามารถตรวจสอบและสัง่ ปิ ด/เปิ ดเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าภายในบ ้านจากทีไ่ หนก็ได ้
ผ่านอินเตอร์เนต)

ประโยชน์ทางอ ้อม:
- ยกระดับความรู ้ความสามารถทางด ้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให ้กับผู ้พัฒนา
- ประสบการณ์จากการร่วมเข ้าแข่งขันพัฒนา software ระดับประเทศ

- ประสบการณ์จากการทํางานแบบร่วมมือกันเป็ นทีม ซึง่ ก่อให ้เกิดความสามัคคีและร่วมมือร่วมใจ
่ วชาญที่
กัน ซึง่ ช่วยส่งเสิรมผู ้พัฒนาให ้สามารถทํางานในสภาพแวดล ้อมทีแ
่ ตกต่างกันทัง้ ในเรือ
่ งความเชีย
แตกต่างกันของภายในทีมผู ้พัฒนาเอง และวัยวุฒแ
ิ ละคุณวุฒท
ิ แ
ี่ ตกต่างกันระหว่างผู ้พัฒนาและอาจารย์ท ี่
ี่ รึกษาช่วยเสริมสร ้างทักษะ และให ้แง่คด
ิ กับผู ้พัฒนา
ปรึกษาด ้วย การรับฟั งความเห็นต่างๆจากอาจารย์ทป
อย่างมากมาย

