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บทคัดย่อ
ระบบของไหลในท่อถูกใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเกษตร ปั จจุบนั
อุตสาหกรรมกําลังก้าวไปสู่ มาตรฐานใหม่ที่เรี ยกว่า “อุตสาหกรรม 4.0” โดยมีการเชื่อมโยงการบริ หารจัดการข้อมูล
ผ่านระบบไอโอที งานวิจยั น้ ี มีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเสนอ พัฒนา และใช้งานเว็บแอพพลิเคชน่ั บนมือถือที่มีการใช้
เซ็นเซอร์ ในการควบคุมระบบของไหลในท่อโดยใช้ระบบ ราสเบอร์ รี่พาย บนระบบของไพธอน ที่มีการเชื่อมต่อ
ข้อมูลกับระบบไอโอทีผ่านระบบฝั งตัว ระบบแอพพลิเคชัน่ น้ ี ถูกสร้ างข้ ึนเพื่อรองรับระบบการจัดการข้อมูลและ
เครื อข่ายการสื่ อสาร ระบบของไหลในท่อได้รับการออกแบบเพื่อเป็ นแบบจําลองสําหรับใช้งานกับฟาร์ มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทัว่ ไป งานวิจัยน้ ี ทาํ การศึ กษาตัวแปรที่ สําคัญผ่านการทบทวนวรรณกรรมและฟาร์ ม
กรณี ศึกษา ผลการศึกษาพบว่าค่า แรงดัน และการสู ญเสี ยแรงดันในระบบของไหลในท่อเป็ นปัจจัยสําคัญสําหรับการ
เพาะปลูก ระบบของไหลในท่อได้รับการพัฒนาต้งั แต่เริ่ มต้น ประกอบไปด้วยท่อหรื อวาล์วชนิดต่าง ๆ เช่น ท่อเวนทู
รี โกลบวาล์ว และ เกจวาล์ว เป็ นต้นการประกอบท่อและวาล์วชนิ ดต่าง ๆ ช่วยผูใ้ ช้ในการควบคุมระบบของไหลใน
ท่อได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพผ่านระบบมื อถือและผ่านระบบเว็บแอพพลิ เคชัน่ ยิ่งไปกว่าน้ันระบบของไหลในท่อ
ต้นแบบน้ ียงั ช่วยลดระยะเวลาที่จาํ เป็ นสําหรับฟาร์มกรณี ศึกษา ช่วยเจ้าของฟาร์มใหม่ที่สนใจในการใช้เทคโนโลยีไอ
โอที และลดความจําเป็ นในการเก็บข้อมูลจากสถานที่จริ งนอกจากน้ ี ระบบยังช่วยลดระยะเวลาที่ตอ้ งใช้สาํ หรับการ
ตรวจสอบข้อมูลที่จาํ เป็ นของกรณี ศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําสํ าคัญ :ราสเบอร์รี่พาย ระบบฝังตัวอัจฉริ ยะ ระบบการลําเลียงด้วยท่อ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง
Abstract

Pipe conveyor systems are used in various industrial plants especially in the agriculture industry. The
industry is moving toward a new standard, called “Industrial 4.0,” by linking information management through the
Internet of Things. This research aimed at proposing, developing, and implementing a sensor-based mobile web
application to control pipe conveyor systems using a Python-based Raspberry Pi system connected to the IoT
through embedded systems. This application supports data management systems and network communication. The
pipe conveyor system was designed as a model for use with general SME farms. Important parameters were studied
through a literature review and farm company case studies. The results showed that pressure and pressure loss in
pipe conveyor systems are important factors for growing plants. The pipe conveyor system was developed from
scratch using several types of venturi tubes, globe valves, and gate valves. This combination enables users to monitor
the pipe conveyor system more efficiently via mobile systems and web applications. Moreover, this system also
reduces the amount of time needed for farm case studies, assists new farm owners who are interested in
implementing the IoT, and eliminates the need to visit the actual location.
Keywords : Raspberry Pi, Embedded system, Pipe
pe conveyor system, Internet of things
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ตารางที่ 1 แสดงส่ วนประกอบต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการสร้ า ง
แบบจาลองสาหรับงานวิจยั ในคร้ังน้ ี

ยังมีบทบาทสาคัญต่อกระบวนการผลิต โดยการทาเกษตรแบบ
สมั ย ใหม่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ เข้ า กั บ เครื อข่ า ย
อินเตอร์เน็ตเพื่อช่วยให้ผผู ้ ลิตสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ และ
เข้าถึงข้อมูลที่จาเป็ นต่อการเพาะปลูกได้สะดวกและรวดเร็ วมาก
ย่ิงข้ ึน จากการศึกษากระบวนการทางานของฟาร์ มเพาะเห็ดและ
ฟาร์ ม ผัก ไฮโดรโปนิ ก ส์ ก รณี ศึ ก ษา ซ่ ึ ง เป็ นธุ ร กิ จ SMEs ใน
ประเทศไทยพบว่าแรงดันถือเป็ นค่าพารามิเตอร์และตัวแปรหลัก
ที่ ส าคั ญ ในระบบท่ อ ส าหรั บ อุ ต สาหกรรมเกษตร และ
อุตสาหกรรมอาหารโดยโรงเพาะเห็ดและฟาร์ มผักที่คณะผูว้ ิจยั
ได้ มี โ อกาสในการศึ กษาและเก็ บ ข้ อ มู ล เนื่ องจากเป็ น
อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มในการเติบโตเพ่ิมมากข้ ึน (Jones Jr, J.
B. 2016) ทาการติดต้งั ระบบการลาเลียงน้าเพื่ออาศัยการไหลของ
น้าเป็ นตัวช่วยนาพาแร่ ธาตุอาหารต่าง ๆ สาหรับการเพาะปลูก
เป็ นหลัก การควบคุมคุณภาพน้าให้เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโต
ของพื ช จึ ง มี ค วามจ าเป็ นอย่า งยิ่ง ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า วข้า งต้น
คณะผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจในการพัฒนาเครื่ องมือที่ช่วยในการ
บริ หารจั ด การข้ อ มู ล ส าหรั บ การเพาะปลู ก อุ ต สาหกรรม
การเกษตรที่ อ าศัย ท่ อ เป็ นอุ ป กรณ์ ห ลัก ในการไหลต่ อ การ
เจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์ โดยทาการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฝังตัวผ่าน
แพลตฟอร์มเทคโนโลยี Internet of Things (IoT;ไอโอที) สาหรับ
การบริ หารจัดการข้อมูลบนอินเตอร์ เน็ต เพื่อช่วยลดการสู ญเสี ย
ด้า นการผลิ ต และเพ่ิ ม โอกาสในการขยายตลาดการส่ ง ออก
ผลิ ต ภัณฑ์ซ่ึง ถื อ เป็ นการยกระดับ มาตรฐานสิ น ค้า ให้กับ กลุ่ม
อุตสาหกรรมฟาร์ มวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้
เทคโนโลยี ไอโอที เพื่อการบริ หารจัดการข้อมูลที่จาเป็ น อีกท้งั
ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่
11 โดยมี จุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาเครื่ องมื อต้นแบบสาหรับ
ธุ รกิ จเกษตร และผูเ้ ร่ิ มต้นสนใจในการประยุกต์เทคโนโลยีกบั
การเพาะปลูกที่ มีการเกี่ ยวข้องกับการไหลของท่อสาหรับการ
เพาะปลูก โดยสามารถบันทึกข้อมูลที่จาเป็ นต่อ และนาข้อมูลที่
ส าคัญ ต่ อ การเพาะปลู ก สู ญ เสี ย เช่ น อัต ราการไหลของน้ า
แรงดัน วาล์ว และแรงดัน สู ญเสี ย ในท่ อ เป็ นต้น มาวิเ คราะห์
สาหรับการป้ องกันก่อนการเกิดความเสี ยหาย และใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไปในอนาคต
การสร้ า งแบบจ าลองระบบของไหลในท่ อ ร่ วมกั บ การ
ประยุกต์ใ ช้ เทคโนโลยีไ อโอที สาหรั บ เป็ นตัว อย่า งต้น แบบ
ให้กบั ธุ รกิ จเกษตรที่ มีการใช้ระบบของไหลในท่อ ทาโดยการ
เก็บข้อมูลค่าพารามิ เตอร์ และตัวแปรที่ สาคัญต่อการเพาะปลูก
โดยคณะผูว้ ิจยั ทาการศึกษาค่าพารามิเตอร์ จากฟาร์ มกรณี ศึกษา
และงานวิจยั โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
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วัสดุทใี่ ช้

คุณสมบัติ

ท่ อ พีวซี ี

เป็ นท่อสาหรับลาเลียงน้า

Gate Valve

เป็ นวาล์วที่ใช้เปิ ด-ปิ ดเท่าน้นั

Globe Valve

วาล์วที่ควบคุมอัตราการไหล

Venturi Tube

เป็ นท่อปรับแรงดัน

Strainer

ตัวกรองที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

Flow Meter

ตัววัดอัตราการไหลของน้า

RPi3

คอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ว

Pressure Sensor

เครื่ องมือวัดแรงดัน

2. วิธีการวิจยั
จากการศึ กษาพบว่า แรงดัน และค่าการสู ญเสี ยแรงดัน ถื อ
เป็ นค่าพารามิเตอร์ ที่สาคัญสาหรับการเพาะปลูกอุตสาหกรรม
เกษตรโดยอาศัยการไหลในท่ อ (Shamshiri 2018) โดยค่าการ
สู ญ เสี ย แรงดัน ในท่ อ เป็ นปั จ จัย ที่ ท าให้ ค่ า แรงดัน ไม่ เ ท่ า กัน
(Ntengwe 2015)
คณะผูว้ ิจยั ทาการสร้างแบบจาลอง ระบบการไหลในท่อ โดย
การประยุกต์ใช้ระบบเซนเซอร์ เว็บแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์
ผ่าน Raspberry Pi 3 (RPi 3;ราสเบอร์ รี่พาย 3) บนระบบของ ไพ
ธอน รู ปที่ 1 แสดงกระบวนการออกแบบแบบจาลองระบบของ
ไหลในท่อ
2.1 การออกแบบระบบท่อ
งานวิจยั น้ ี ได้ทาการสร้างแบบจาลองระบบของไหล
ในท่ อ เพื่ อ ทดสอบค่า แรงดันที่ แ ตกต่า งกัน และค่ า แรงดัน
สูญเสี ยจากการติดต้งั อุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ โดย
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รู ปที่ 2 แบบจาลองระบบของไหลในท่อ

รู ปที่1 กระบวนการทางานของระบบเบื้องต้น

v=

𝑄𝑄

𝜋𝜋𝐷𝐷2
{
}
4

(2)

รู ป ที่ 2 แสดงรายละเอี ย ดของส่ ว นประกอบต่ า ง ๆ
สาหรับการสร้างแบบจาลองโดยแต่ละส่ วนมีจุดมุ่งหมายในการ
เมื่อ ℎ𝑓𝑓 คือการสูญเสี ยหลักจากแรงเสี ยดทาน
ประกอบที่ แตกต่างกันโดยส่ วนประกอบหลัก ๆ สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 3ส่วนดังนี้
L คือความยาวของท่อ (m)
ส่วนที่ 1 ทาการติดตั้งขนาดท่อ พีวซี ีที่ขนาดแตกต่างกัน
D คือเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (m)
เพื่ อ การทดสอบค่ า แรงดั น ในท่ อ ที่ เ ปลี่ ย นไป และท าการ
𝑣𝑣 คือความเร็ วในการไหล (m/s)
ตรวจสอบค่าความถูกต้องของค่าที่ได้กบั เกจวัดแรงดัน
g คือแรงโน้มถ่วงของโลก (9.81 m/s2)
ส่วนที่2 ทาการทดสอบการเกิดการสูญเสี ยแรงดันในท่อ
โดยการติดตั้งอุปกรณ์ท่อและวาล์ว ชนิดแตกต่างกัน
f คื อ ค่ า ตัว ประกอบความเสี ย ดทานของท่ อ ซึ่ ง
ส่ วนที่ 3 ทาการวัดอัตราการไหลของน้ าที่ เข้าสู่ ระบบ สามารถหาได้จากกราฟของมูด้ ี (Moody chart)
โดยใช้อุปกรณ์ Flow Meter เพื่อเปรี ยบเทียบค่าแรงดันก่อนและ
การสู ญเสี ยรอง (Minor loss) เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงโมเม
หลังการเข้าระบบว่ามีความแตกต่างกันหรื อไม่
นตัม ของการไหล เมื่ อ ของไหลผ่า นข้อ ต่ อ ข้อ งอ และวาล์ว
ส่ วนที่4 ทาการติดตั้งอุปกรณ์การเชื่อมโยง สาหรับการ แสดงดังสมการ 3
บริ หารจัดการข้อมูลผ่านระบบไอโอที
𝑣𝑣2

ℎ𝑚𝑚 = 𝑘𝑘
(3)
2.2 การสูญเสี ยแรงดันภายในท่อ
2𝑔𝑔
การสู ญเสี ยแรงดันภายในท่อแบ่งออกเป็ น การสู ญเสี ย
หลัก (Major loss) ซึ่ งแรงเสี ยดทานนี้ สัมพันธ์กบั ความหนืดของ
ในกรณี ที่ทราบค่า Kv หรื อ Cv ของวาล์ว สามารถเปลี่ยนเป็ น
ของไหล สมการของดาร์ซี่และไวซบัค สมการที่ 1 เป็ นสมการที่ สัมประสิ ทธิ์ K ได้ตามสมการที่ 4
ใช้ใ นการหาค่ า การสู ญ เสี ย หลัก ได้แ ม่ น ย าที่ สุ ด (Frankel, M
𝐷𝐷 4
𝑘𝑘 = 4.527 × 107 𝐾𝐾2
(4)
2002)
𝑣𝑣
ℎ𝑓𝑓 = 𝑓𝑓

𝐿𝐿 𝑣𝑣2

𝐷𝐷 2𝑔𝑔

เมื่อ

(1)

โดยความเร็ วในการไหล สามารถหาได้จากสมการที่ 2
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ℎ𝑚𝑚 คือการสู ญเสี ยรองจากการเปลี่ยนแปลง โมเมนตัม
𝑘𝑘𝑣𝑣 คือค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ วาล์ว
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2.3 การเชื่ อมต่อผ่านอิ นเทอร์ เน็ ตของสรรพส่ิ ง และ
อุปกรณ์ฝังตัว
เทคโนโลยี ไอโอที เป็ นเครื อข่ายการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
ประกอบไปด้วยวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ ซอฟต์แวร์ และเซ็นเซอร์
การออกแบบ เทคโนโลยี ไอโอที การไหลภายในท่ อ แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ส่ วนหลัก ๆ คือ ส่ วนของผูใ้ ช้งาน(Client) ส่ วนของ
ระบบฝั งตัวอัจฉริ ยะ (Embedded System) และ ส่ วนของระบบ
คลาวด์ (Cloud) โดยแต่ละส่ วนจะวิธีการทางานที่แตกต่างดังรู ป
ที่ 3
ส่วนที่ 1 ผูใ้ ช้งาน ซ่ ึงมีการแสดงผลหน้าจอจาก เว็บแอป
พลิเคชัน และเพื่อให้ผูใ้ ช้งานสามารถบริ หารจัดการข้อมูลที่ จา
เป้ นสาหรั บการเพาะปลูกภายในท่ อโดยไม่จากัด สถานที่ แ ละ
เวลาจากฐานข้อมูล ที่ได้ถูกออกแบบไว้
ส่ วนที่ 2 ระบบฝั งตัวอัจฉริ ยะ ซ่ ึ งมีการนา RPi 3 มาใช้
ในการควบคุม เป็ นระบบไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor)
หรื อ ชิ ป (Chip) ซ่ ึ ง RPi3 คื อ คอมพิ ว เตอร์ ข นาดจิ๋ ว ที่ มี ร ะบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ฝังตัวอยู่ ถูกนามาใช้อย่างแพร่ หลาย (Gianfranco
2018) ในอุตสาหกรรมที่ มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ต่าง ๆ
ร่ วมกับงานในการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการประมวนผล
ให้กบั อุปกรณ์ รู ปที่ 4 แสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่าน RPi
3 กับแบบจาลองระบบของไหลในท่อของงานวิจยั ในคร้ังน้ ี
ส่วนที่ 3 ระบบคลาวด์ มีหน้าที่ในการรับข้อมูลจาก RPi
3 โดยคลาวด์จะคอยรับคาสั่งจากผูใ้ ช้งานและนาเสนอข้อมูลค่า
แรงดันและค่าการสู ญเสี ยในท่อสาหรับการบริ หารจัดการข้อมูล
ที่ จ าเป็ นต่ อกระบวนการผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์ โดยท าการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติจากฐานข้อมูลหลัก

รู ปที่4 การออกแบบอุปกรณ์ฝังตัวอัจฉริ ยะ
ในส่ วนของเว็บแอปพลิเคชัน สามารถแบ่งการทางาน
ออกเป็ น 1) การแสดงผล 2) การแจ้งเตื อน และ 3) การแสดง
ข้อมูลในอดี ต โดยโครงสร้างการทางานของ เว็บแอปพลิเคชัน
เริ่ มต้นที่ หน้าจอผูใ้ ช้งาน ซ่ ึงเป็ นส่วนที่รับคาสง่ั จากผูใ้ ช้งาน เมื่อ
ผู ้ใ ช้ง านเรี ย กใช้ง าน ระบบจะมี ก ารส่ ง ค่ า ค าสั่ ง เข้า มาที่ เว็บ
เซิ ร์ฟเวอร์ และแสดงค่าข้อมูลจากฐานข้อมูลไปแสดงผลที่ เว็บ
แอปพลิเคชัน ตามที่ อยู่ URL ที่ กาหนดไว้ โดยมีการเขียนคาสั่ง
RPi 3 ส าหรั บ การรั บ และส่ ง ข้อ มู ล จากเซนเซอร์ ส่ ง ไปที่
ฐานข้อ มู ล ผ่ า น API โดยใช้ Restful ที่ ใ ช้รู ป แบบข้อ มู ล ของ
JSON (JavaScript Object Notation) และมี ก ารน าค่ า ของข้อมูล
แสดงผลของเว็บ แอปพลิ เ คชัน บน HTTP เพื่ อ ให้ ง่ า ยต่ อ การ
ปรับปรุ งแก้ไข และเป็ นการสร้างมาตรฐานในการทางาน
3. ผลการวิจยั และอภิปราย
โดยระบบท่ อ ประกอบด้ว ย RPi3 ท้ัง หมด4จุ ด รู ปที่ 5
แสดงหน้าจอค่าแรงดันน้าที่ จุดต่าง ๆ ภายในแบบจาลองที่ ท่อ
และวาล์วขนาดแตกต่างกัน ผลของแรงดันแรกเข้าและค่าแรงดัน
สูญเสี ยแสดงในตารางที่ 2

รู ปที่5 ค่าแสดงผลของเซนเซอร์

รู ปที่3 การออกแบบระบบ ไอโอที
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วัสดุทใี่ ช้
gate valve
globe valve
venturi tube
strainer

แรงดัน 14.503 (PSI)
13.874
14.187
12.512
10.251

แรงดัน29 (PSI)
25.357
26.841
22.548
21.755

4. สรุปผล

ค่ าแรงดันสู ญเสีย(เปอร์ เซนต์)
12.562
7.444
22.248
24.982

6. เอกสารอ้ างอิง

จากงานวิจยั นี้ พบว่า ผูใ้ ช้งานสามารถควบคุมการผลิต
(การเพาะปลูก)โดยการบริ หารจัดการข้อมูลระบบของไหลใน
ท่ อ ผ่า นระบบไอโอที โดยระบบจะท าการแจ้ง เตื อ นเมื่ อ มี ค่ า
แรงดันภายในท่อผิดปกติอย่างมีประสิ ทธิ ภาพผ่านระบบมือถือ
และผ่านระบบเว็บแอพพลิ เคชัน่ ผูใ้ ช้สามารถทาการวิเคราะห์
ข้อมูลย้อนหลัง เพื่อการเพาะปลูกอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้ทนั ที
และช่ วยลดความสู ญเสี ยที่ อาจเกิ ดขึ้ นเนื่ องจากมี ค่าแรงดันต่ า
หรื อสู งเกินไป โดยจากงานวิจยั และข้อมูลที่เก็บจากบริ ษทั ฟาร์ม
กรณี ศึ ก ษา พบเมื่ อ ค่ า แรงดัน ภายในท่ อ มี ค่า น้อ ยกว่า ปกติ จะ
ส่ งผลให้การให้น้ าภายในท่อของทั้งฟาร์ มเห็ดและผักไฮโดรโป
นิ กส์ไม่ทวั่ ถึงหรื อมีปริ มาณน้ าไม่เพียงพอต่อการนาไปใช้ ส่ งผล
ทาให้ผลิ ตภัณฑ์ไม่เ กิ ดการเจริ ญเติ บ โตดังนั้นถ้าผูใ้ ช้สามารถ
ทราบข้อ มู ล ได้ทัน ที จ ะช่ ว ยป้ อ งกัน การสู ญ เสี ย ได้ ผลของ
การศึ ก ษาสามารถน าแบบจ าลองระบบของไหลในท่ อ ไป
ประยุกต์ใช้กบั อุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ ที่ มีการใช้น้ าและ
การไหลภายในท่ อเป็ นหลัก เพื่ อ เป็ นต้น แบบ ลดเวลาในการ
ติดตั้ง และเป็ นจุดเริ่ มต้นสาหรับธุรกิจเกษตรอื่น ๆ ที่สนใจ
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