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ช่ือเร่ือง การบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ยอนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่เพือ่
แสดงปรมิาณความหนาแน่นของหมอกควนัทีส่ง่ผลต่อสุขภาพของ
ประชากร กรณีศกึษาพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืงแกนพฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ 
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บทคดัย่อ  
 

โครงการวจิยัเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศด้วยอนิเทอร์เน็ตของสรรพสิง่
เพื่อแสดงปรมิาณความหนาแน่นของหมอกควนัที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร กรณีศึกษา
พื้นที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา จงัหวดัเชียงใหม่ ฉบับนี้ มีวตัถุประสงค์สร้างระบบตรวจจับ
ปริมาณความหนาแน่นของหมอกควันที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ปริมาณของฝุ่นและหมอกควันเพื่อจะได้ตรวจสอบและป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดข้ึนภายในชุมชนได้ 

โดยระบบแบ่งการท างานเป็น 2 สว่นคอื 1)สว่นของสถานีตรวจวดัฝุ่ นละออกหมอกควนั 
โดยใช้วิธีการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง( IoT) ในการสร้างอุปกรณ์เครื่องตรวจวัดท าหน้าที่
ตรวจสอบความหนาแน่นของหมอกควนั ฝุ่ นละออง โดยจะท าการส่งขอ้มูลความหนาแน่นไปยงั
ฐานขอ้มูล 2) ระบบแสดงความหนาแน่นของหมอกควนัเป็นแอปพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตัิการ
แอนดรอยด์เพื่อแสดง ปรมิาณฝุ่ นละอองและค าแนะน าให้กบัผู้ใช้งาน เป็นระบบที่ท างานผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้ผู้ใช้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว พัฒนา
แอปพลิเคชัน่โดยใช้ MIT App Inventor ภาษาพีเอชพี(PHP) ใช้ในการสร้าง JSON และ
ฐานขอ้มูล MySQL จากการที่ผู้ที่เกี่ยวขอ้งในพื้นที่เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพฒันาได้ทดลองใช้
งานระบบและตอบแบบสอบถามความพงึพอใจในการใชง้านระบบ มผีลลพัธค์่าเฉลีย่ระดบัความ
พงึพอใจทีร่ะดบั พงึพอใจมาก (�̅� = 4.16) 
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Abstract 
 

This research studies about the integration of using information technology, the 
Internet of Things (IoT) to measure the density index of the air pollution affecting the 
people’s health, a case study of Muangkaen Pattana Municipality Area Chiangmai. The 
objective of the study aims to invent a measurable system that demonstrates the density 
of the air pollution. This accessible system can be monitored and deployed the preparation 
for the air pollution prevention in their municipal area. 

There were two major operations. 1 )  Using Internet of Things to invent a 
measurable equipment that monitors the air quality and investigates the density index of 
air pollution which can be transferred to the database. 2) Android application that presents 
the density index of the air pollution which was developed by MIT App Inventor (PHP), 
and converted into JSON and MySQL. The finding of the study from the system 
demonstration and the questionnaires showed that the satisfaction of the people in Muang 
Gan Pattana Municipality was very high. (x ̅ = 4.16). 
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