
 
 

 

 
บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 
 โครงการวจิยัเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพ่ือ
แสดงปริมาณความหนาแน่นของหมอกควันที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร กรณีศึกษาพ้ืนที่เทศบาล
เมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งเครื่องมอืวดัฝุ่ นในชุมชนแบบง่าย เพื่อ
แสดงผลค่าฝุ่ นและแสดงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา เป็นต้นแบบในการด าเนินการวจิยั โดยใช้การวจิยั
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นเทคนิคหลกัในการด าเนินการวิจยั  ในส่วนบทที่ 3 จะเป็น
เนื้อหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั กลุ่มเป้าหมายและผูร้่วมวจิยั การเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู กจิกรรมการวจิยั การวเิคราะหข์อ้มลู โดยมรีายละเอยีดของการด าเนินการวจิยัดงัต่อไปนี้  
 
3.1 ระเบียบวิธีวิจยั 
  ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม (Participatory Action Research: PAR) 
 
3.2 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
 ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพฒันา ต าบลช่อแล อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชยีงใหม ่
 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้และกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การศกึษาครัง้นี้ ได้ใช้เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวธิกีารใช้แบบสอบถาม 
การจดัเวทชีาวบา้น เป็นวธิกีารหลกั โดยการพจิารณาปรากฏการณ์ภายใต้สภาพแวดลอ้ม และ
ความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ในชุมชน โดยผูว้จิยัไดใ้ชเ้ครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงัต่อไปนี้  
 1. การสมัภาษณ์ ในการวจิยัครัง้นี้ได้ก าหนดวธิกีารสมัภาษณ์แบบกึ่งมโีครงสร้างโดย
ผูว้จิยั ก าหนดประเดน็ทีจ่ะรวบรวมขอ้มลูจาก ผูน้ าชุมชน ประชาชนในพืน้ที ่ในสว่นประเดน็ของ
ปัญหาหมอกควันที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสมัภาษณ์ในการรวบรวมโดยได้
ก าหนดกรอบกวา้งๆ ตามประเดน็ทีต่อ้งการศกึษา ขอ้มลูจากแบบสมัภาษณ์ท าการวเิคราะหโ์ดย
การน ามาสรุปเป็นประเดน็เพือ่ทีจ่ะไดน้ าไปสู่ข ัน้ตอนการพฒันาเครื่องมอืเพือ่ตรวจสอบความเข้ม
ของหมอกควันต่อไป 
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 2. วธิกีารจดัเวท ีผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารจดัเวทีสอบถามชาวบ้าน ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผูเ้ขา้ร่วมเวที ไดร้่วมกนัแสดงความคดิเหน็ กรณีของปัญหาหมอกควันที่
ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร และทำให้ชาวบ้านทราบถึงผลกระทบเมื่อได้รับฝุ่นขนาดเล็กเหล่านั้น
เข้าไปในร่างกาย โดยขอ้สรุปทีไ่ดใ้นระยะแรกจะเป็นการ ศกึษาและท าความเขา้ใจถงึผลกระทบ
ของปัญหาหมอกควันที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร ณ ปัจจุบัน 
 3. แบบประเมนิความพงึพอใจ ในการวจิยัครัง้นี้ได้มกีารใชแ้บบสอบถามประเมนิความ
พงึพอใจการใช้งานระบบแสดงผลความหนาแน่นนของปริมาณหมอกควัน โดยจะแสดงค่าความเข้ม
ของปริมาณฝุ่น PM2.5 และได้แสดงคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อมีความเข้มของปริมาณฝุ่นในระดับ
ต่างๆ จึงได้ทดลองให้ชาวบ้านในพื้นที ่เป้าหมายได้ทำแบบประเมินผลความพึงพอใจ  โดยแบบ
ประเมนิ ประเมนิในส่วนของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามความพงึพอใจ ระดบัความพงึ
พอใจของผูใ้ชง้านระบบ ขอ้เสนอแนะ ทีต่อ้งการใหป้รบัปรุงระบบสารสนเทศ โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
แบบสอบถามในส่วนนี้จะท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติความถี่ และค่าร้อยละ ประกอบการ
พรรณนา 
 
3.4 ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรวิจยั  
 ขัน้ตอนในการด าเนินการวจิยัในครัง้นี้  คือ ขัน้ตอนการเตรียมการวิจยั ขัน้ตอนการ
ด าเนินการวจิยัตามกระบวนการบูรณาการฯ และขัน้ตอนสรุปผล/วเิคราะหผ์ล เพือ่จดัท ารายงาน
ฉบบัสมบูรณ์ โดยรายละเอยีดการด าเนินการวจิยัมทีัง้หมด 5 ระยะ ดงันี้  
 ระยะที ่1 ศกึษา สรา้งความเขา้ใจ และความร่วมมอืในการด าเนินโครงการ 
  การศกึษาบรบิทของชุมชน  
  ศึกษาบริบทพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ศึกษาและส ารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน รวมไปถึงการให้ความรู้กบัประชาชนถงึ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเลก็ ในพืน้ทีว่จิยั ส ารวจโดยการสงัเกต สมัภาษณ์ และ
เกบ็แบบสอบถาม จากผูท้ีอ่าศยัอยู่ในชุมชน เทศบาลเมอืงเมอืงแกน จากการศกึษาบรบิทพื้นที่
พบว่า 
  ข้อมูลทัว่ไปในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชยีงใหม่ ตัง้อยู่บรเิวณทศิตะวนัออกของอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ห่างจากตวัอ าเภอแม่
แตง 8 กิโลเมตร และห่างจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ไปทางทิศเหนือประมาณ 48 กิโลเมตร 
ตามทางหลวงหมายเลข 107 สภาพพืน้ทีโ่ดยทัว่ไปของตวัชุมชนเป็นพืน้ทีร่าบระหว่างเทอืกเขา
และที่ราบลุ่มแม่น ้าปิง มเีขตการปกครองครอบคลุม 2 ต าบล คอืต าบลช่อแล รวม 6 หมู่บ้าน 
และต าบลอินทขิล รวม 10 หมู่บ้าน (ยกเว้นหมู่ที่ 9) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 24 ตาราง
กโิลเมตร จ านวนประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพฒันา ณ มจี านวน 13,239 คน แยก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
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เป็นชาย 6,312 คน หญิง 6,927 คน ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 552 คนต่อตาราง
กโิลเมตร จ านวนบา้น 5,272 หลงัคาเรอืน  

 
ภำพท่ี 3.1 แผนทีแ่สดงพืน้ทีข่องเขตเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพฒันา 

อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 
  ภาพการลงพื้นที่ส ารวจพื้นที่ในเขตเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพฒันา เพื่อหาจุด
ตดิตัง้เครื่องวดัความหนาแน่นของหมอกควัน 
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ภำพท่ี 3.2 แสดงการสอบถามชุมชนเพือ่หาจุดตดิตัง้เครื่องวดัความหนาแน่นของหมอกควัน  

ในเขตเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพฒันา อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

 
ภำพท่ี 3.3 ส ารวจพืน้ทีเ่ป้าหมายในเขตเทศบาลเมอืงเมอืงแกน 

 
 ระยะที ่2 ทำการวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือวัดปริมาณความหนาแน่นของหมอกควัน 
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  การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพ่ือแสดงปริมาณ
ความหนาแน่นของหมอกควันที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกแบบระบบไว้ 2 ส่วนดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 เป็นอุปกรณ์เพื่อวัดปริมาณหนาแน่นของหมอกควัน โดยจะทำเป็นเสาที่มี
การติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับความหนาแน่นของหมอกควัน เพื่อส่งข้อมูลกลับมายังฐานข้อมูลเพื่อทำ
การบันทึกข้อมูล โดยได้ทำการออกแบบมีองค์ประกอบของอุปกรณ์ดังนี้ 
  1. แผงโซลาเซลล์ ขนาด 20W เพื่อทำการสร้างพลังงาน ในการใช้งานของอุปกรณ์
ทั้งหมด โดยเมื่อผลิตกระแสไฟได้แล้วจะส่งผ่าน Solar Charge Controller เพื่อจัดเก็บพลังงานลง
แบตเตอร์รี่ 

 
ภำพท่ี 3.4 แผลโซลาเซลลข์นาด 20W 

  2. Solar Charge Controller ทำหน้าที่ในการรับพลังงานจากแผงโซลาเซลล์ เพ่ือ
นำกระแสไฟ 12V ไปเก็บไว้ในแบตเตอร์ร ี ่ที ่ได้ เพื ่อทำการเก็บไฟ และนำไฟมาใช้กับอุปกรณ์  
นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ในการแปลงไฟจาก 12V ให้เป็น 5V เพ่ือนำมาจ่ายไฟให้กับ NodeMCU และ
เซนเซอร์วัดปริมาณหมอกควัน  
  3. NodeMCU V2 ESP8266 ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื ่อเขียนโปรแกรมในการ
ควบคุมการอุปกรณ์ ที ่ทำงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น เซนเซอร์วัดปริมาณหมอกควัน หรือโมดูล 
SIM900A เพ่ือส่งค่าฝุ่นที่วัดได้ไปเก็บในฐานข้อมูล 

 
ภำพท่ี 3.5 NodeMCU V2 ESP8266 
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  4. เซนเซอร์วัดปริมาณหมอกควัน Laser Dust Sensor pm2.5 PMS3003 เซนเซอร์
ตรวจจับฝุ่น pm2.5 แบบเลยเซอร์ PMS3003 

 
ภำพท่ี 3.6 Laser Dust Sensor pm2.5 PMS3003 

  5. โมดูล SIM900A GSM/GPRS Module เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการส่งสัญญาณจาก
จุดที่ติดตั้ง โดยส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย 3G ไปยังฐานข้อมูลเพื่อบันทึกระดับความเข้มของปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดเล็กท่ีตรวจพบ 

 
ภำพท่ี 3.7 SIM900A GSM/GPRS Module 

  6. แบตเตอรี่ JT9L-BS 12V 9Ah จะเก็บไฟที่ใช้หล่อเลี้ยงอุปกรณ์ทั้งหมด โดยจะ
จัดเก็บไว้ภายในกล่องพลาสติกกันน้ำ 
  7. MOS ตู้พลาสติก สีน้ำตาล เป็นตู้ที ่ใช้ในการเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อป้องกัน
อุปกรณ์ท่ีใช้ในส่วนของสถานีตรจวัดฝุ่น 

 
ภำพท่ี 3.8 ตู้พลาสติกสีน้ำตาล 
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ภาพที่ 3.9 แสดงการออกแบบอุปกรณ์วัดปริมาณความหนาแน่นของหมอกควัน 

 
  ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของหน้าจอผู้ใช้งาน โดยจะเป็นแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์(Android) โดยแอพพลิเคชั่นสามารถแสดงค่าความเข้มของฝุ่นละอองที่
เซนเซอร์ตรวจจับจากสถานี ในส่วนที่ 1 นอกจากนั้นจะได้ให้คำแนะนำกับผู้ใช้งานในการปฏิบัติตัวเมื่อ
มีความเข้มของปริมาณฝุ่นในแต่ละระดับ 

โดยมีกระบวนการทำงานดังนี้ 
 1. สถานีวัดความเข้มของฝุ่นละออง ทำการตรวจสอบความหนาแน่นของฝุ่น ในเวลาทุก 5 
นาที จากนั ้นก็จะส่งข้อมูลผ่าน โดยมีโมดูล SIM900A GSM/GPRS Module ทำหน้าที ่เชื ่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต เพ่ือส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล ในงานวิจัยนี้ใช้ฐานข้อมูล MySQL สำหรับเก็บข้อมูล 
 2. เมื่อผู้ใช้งานลงแอพพลิชั่นบนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ก็จะสามารถแสดงผลข้อมูลตาม
สถานีที่ต้องการได้ โดยข้อมูลที่แสดงผลมาจากฐานข้อมูล ที่ได้มีการบันทึกไว้ และในขณะเดียวกันได้มี
การแนะนำการปฏิบัติตนเมื่อความเข้มของฝุ่นละอองอยู่ในระดับต่างๆ  
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ภาพที่ 3.10 แสดงการออกแบบส่วนแอพพลิเคชั่นเพื่อแสดงผล 

ปริมาณความหนาแน่นของหมอกควัน 
 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ 
  การออกแบบยูสเคส ไดอะแกรม (Use Case Diagram) ของระบบการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพ่ือแสดงปริมาณความหนาแน่นของหมอกควันที่
ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 3.11 แสดง Use Case แอพพลเิคชัน่แสดงปริมาณความหนาแน่นของหมอกควัน 
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ตารางท่ี 3.1 คำอธิบาย Use Case แอพพลเิคชัน่แสดงปริมาณความหนาแน่นของหมอกควัน 
Project: ระบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพ

สิ่ง เพ่ือแสดงปริมาณความหนาแน่นของหมอกควันที่ส่งผลต่อสุขภาพ
ของประชากร กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่ 

Use Case Name: แอพพลเิคชัน่แสดงปริมาณความหนาแน่นของหมอกควัน 
Actors: ผู้ใช้งาน 
Use Case Referenced: แสดงปริมาณความหนาแน่นของหมอกควัน 
Basic Flow: 1. ผู้ใช้เข้าสู่แอพพลิเคชั่น 

2. ผู้ใช้เลือกสถานีที่ต้องการดูค่าความหนาแน่นของหมกควัน 
3. ระบบแสดงค่าความหนาแน่นของหมอกควัน และคำแนะนำการ
ปฏิบัติตน 

Alternate Flow: - 
Pre-Condition: - 
Post-Condition: - 

 
 การออกแบบซีเควนซ์ ไดอะแกรม (Sequence Diagram) 

 
ภาพที่ 3.12 แสดง Sequence Diagram แอพพลเิคชัน่แสดงปริมาณความหนาแน่นของหมอกควัน 

Open Application 

Show Station 

Selected Station 

Show Report 
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การออกแบบฐานขอ้มลู 
  การออกแบบฐานขอ้มูลเพื่อใช้จดัเก็บขอ้มูลของระบบการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อแสดงปริมาณความหนาแน่นของหมอกควันที่ส่งผลต่อ
สุขภาพของประชากร กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ผูศ้กึษาไดท้ าการ
ออกแบบและอธบิายรายละเอยีดฐานขอ้มลู จ านวน 3 ตาราง ดงันี้ 
ตำรำงท่ี 3.2 แสดงตารางขอ้มลูทัง้หมดของระบบ 
ล ำดบั
ท่ี 

ช่ือตำรำง ชนิดตำรำง รำยละเอียด 

1 air (ขอ้มลูความหนาแน่น
ของหมอกควัน) 

Transaction File เกบ็ขอ้มลูความหนาแน่นของ
หมอกควัน 

2 aqi (ขอ้มลูมาตรฐานและ
ค าแนะน า) 

Master File เกบ็ขอ้มลูมาตรฐานและ
ค าแนะน า 

3 station(ขอ้มลูชื่อสถานี) Master File เกบ็ขอ้มลูชื่อสถานี 
 
 โครงสรา้งของตารางขอ้มลู 

ในขัน้ตอนนี้เป็นการสร้างตาราง (Table) ที่สามารถน ามาใช้ในการเก็บขอ้มูลของ
ระบบโดยเริ่มจากการจัดท าพจนานุกรม (Data Dictionary) ของระบบ เพื่อน าไปก าหนด
โครงสร้างทางกายภาพให้กับรีเลชนัต่างๆ ว่าประเภทข้อมูลของแต่ละแอททริบิวต์ควรเป็น
อย่างไร มขีนาดเท่าใด และมแีอททรบิิวต์ใดบ้างที่เป็นคยี์หลกั (Primary Key) รวมไปถึงการ
ก าหนดการควบคุมความถูกต้องของข้อมูลให้กับแอตทริบิวต์ด้วย ซึ่งรายละเอียดของ
พจนานุกรมขอ้มลูทีจ่ดัท าขึน้ ดงันี้ 
D1 : air (ขอ้มลูความหนาแน่นของหมอกควัน) 
รำยละเอียด : เกบ็ขอ้มลูความหนาแน่นของหมอกควัน 
Primary Key : id_air 
ตำรำงท่ี 3.3 แสดงรายละเอยีดตารางขอ้มลูความหนาแน่นของหมอกควัน 

ล ำดบั ช่ือเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ขนำด 
(ไบต์) 

ค ำอธิบำย ตวัอย่ำง 

1 id_air int (11) 12 รหสัการเกบ็
ขอ้มลู 

1 

2 id_stsation int (11) 12 รหสัสถานี 1 
3 date_air datetime() 8 เวลาทีบ่นัทกึ 2019-04-20 

15:01:05 
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4 value_pm25 int (11) 12 ค่าความเขม้
หมอกควนั 

65 

 
D2 : aqi (ขอ้มลูมาตรฐานและค าแนะน า) 
รำยละเอียด : เกบ็ขอ้มลูมาตรฐานและค าแนะน า 
Primary Key : id_aqi 
ตำรำงท่ี 3.4 แสดงรายละเอยีดตารางขอ้มลูมาตรฐานและค าแนะน า 

ล ำดบั 
ช่ือเขต
ข้อมูล 

ชนิดข้อมูล 
ขนำด 
(ไบต์) 

ค ำอธิบำย ตวัอย่ำง 

1 id_aqi int (11) 12 รหสัการเกบ็
ขอ้มลู 

1 

2 detail varchar (255) 256   
3 color varchar (255) 256   
4 recommend text 1-65537   
5 image varchar (255) 256   

 
D3 : station(ขอ้มลูชื่อสถานี) 
รำยละเอียด : เกบ็ขอ้มลูชื่อสถานี 
Primary Key : id_station 
ตำรำงท่ี 3.5 แสดงรายละเอยีดตารางขอ้มลูชื่อสถานี 

ล ำดบั ช่ือเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ขนำด 
(ไบต์) 

ค ำอธิบำย ตวัอย่ำง 

1 id_stsation int (11) 12 รหสัสถานี 1 
2 name varchar(255) 256 ชื่อสถานี  

 
 ระยะที ่3 พัฒนาระบบและแอพพลิเคชั่นแสดงผลปริมาณความหนาแน่นของหมอกควัน 

สว่นที ่1 การพฒันาเครื่องตรวจวดัปริมาณความหนาแน่นของหมอกควันตามทีได้ออกแบบ
ได้ผลลัพธ์ดังนี้ 

ในแผงวงจรจะมีโมดูล SIM900A GSM/GPRS Module โดยจะเชื่อมต่อกับ NodeMCU V2 
ESP8266 มีแบตเตอร์รี่ที่ใช้สำหรับการจ่ายไฟให้ระบบ มีแผงโซลาเซลล์ที่ใช้สำหรับสร้างพลังงานและ
เมื่อทำการระบบก็จะทำการส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
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ภำพท่ี 3.13 แสดงอุปกรณ์ทีท่ าการสรา้งตามทีไ่ดอ้อกแบบและทดลองระบบ 

ในการวดัปริมาณความหนาแน่นของหมอกควัน 

 สำหรับเซนเซอร์วัดปริมาณความหนาแน่นของหมอกควัน มีการออกแบบเพื่อนำไปบรรจุใส่
ในกล่องและมีการเจาะรูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เซนเซอร์วัดปริมาณความเข้มจากอากาศภายนอก
กล่องได ้

 
ภำพท่ี 3.14 แสดงกล่องทีจ่ะใชว้ดัปริมาณความหนาแน่นของหมอกควัน 



 

47 
 

 

 
ภำพท่ี 3.15 แสดงหน้าจอของการเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษาซี 

 เมื่อมกีารต่อวงจรของระบบเรยีบรอ้ยแลว้ขัน้ตอนถดัไปคอืการเขยีนโปรแกรมเพือ่ให้
อุปกรณ์สามารถท างานได ้โดยมสีครปิตข์องโปรแกรมดงันี้ 
unsigned int pm1 = 0; 
unsigned int pm2_5 = 0; 
unsigned int pm10 = 0; 
 
#include <ESP8266WiFi.h> 
#include <WiFiClient.h>  
#include <ESP8266WebServer.h> 
#include <ESP8266HTTPClient.h> 
  
/* Set these to your desired credentials. */ 
const char *ssid = "**********";  //ENTER YOUR WIFI SETTINGS 
const char *password = "***********"; 
  
//Web/Server address to read/write from  
const char *host = "http://prathan.org";   
 
void setup() { 
  // put your setup code here, to run once: 
  delay(1000); 
  Serial.begin(9600); 
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  WiFi.mode(WIFI_OFF);        //Prevents reconnection issue (taking too long to connect) 
  delay(1000); 
  WiFi.mode(WIFI_STA);        //This line hides the viewing of ESP as wifi hotspot 
   
  WiFi.begin(ssid, password);     //Connect to your WiFi router 
  Serial.println(""); 
  
  Serial.print("Connecting"); 
  // Wait for connection 
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
    delay(500); 
    Serial.print("."); 
  } 
  
  //If connection successful show IP address in serial monitor 
  Serial.println(""); 
  Serial.print("Connected to "); 
  Serial.println(ssid); 
  Serial.print("IP address: "); 
  Serial.println(WiFi.localIP());  //IP address assigned to your ESP 
} 
 
void loop() { 
  // put your main code here, to run repeatedly: 
  int index = 0; 
  char value; 
  char previousValue; 
 
  while (Serial.available()) { 
    value = Serial.read(); 
    if ((index == 0 && value != 0x42) || (index == 1 && value != 0x4d)){ 
      Serial.println("Cannot find the data header."); 
      break; 
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    } 
    if (index == 4 || index == 6 || index == 8 || index == 10 || index == 12 || index == 14) 
{ 
      previousValue = value; 
    } 
    else if (index == 5) { 
      pm1 = 256 * previousValue + value; 
    } 
    else if (index == 7) { 
      pm2_5 = 256 * previousValue + value; 
    } 
    else if (index == 9) { 
      pm10 = 256 * previousValue + value; 
    } else if (index > 15) { 
      break; 
    } 
    index++; 
  } 
  while(Serial.available()) Serial.read(); 
  
  HTTPClient http;    //Declare object of class HTTPClient 
  
  String ADCData, station, getData, Link; 
  station = "1"; 
  
  //GET Data 
  getData = "?sta=" + station + "&data=" + pm2_5 ;  //Note "?" added at front 
  Link = "http://www.prathan.org/air61/app/add_data.php" + getData; 
 
  http.begin(Link);     //Specify request destination   
  int httpCode = http.GET();            //Send the request 
  String payload = http.getString();    //Get the response payload 
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  Serial.println(httpCode);   //Print HTTP return code 
  Serial.println(getData);    //Print request response payload  
  http.end();  //Close connection 
   
  delay(5000);  //GET Data at every 5 seconds 
} 
 

ส่วนที่ 2 การพฒันาแอพพลเิคชัน่แสดงปริมาณความหนาแน่นของหมอกควัน ตามทีได้
ออกแบบ ขัน้ตอนน้ีผูว้จิยัไดส้รา้งฐานขอ้มลู ตามทีไ่ดอ้อกแบบโดยใชโ้ปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล
คือ MySQL และได้สร้างแอพลลิเคชัน่ โดยใช้เว็บไซต์ MIT App inventor โดยได้ผลลัพธ์
ดงัต่อไปนี้ 

 
ภำพท่ี 3.16 แสดงหน้าจอ MIT App inventor 
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ภำพท่ี 3.17 แสดงหน้าจอแอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตัการแอนดรอยด ์ 

 จากภาพเป็นหน้าจอโทรศัพท์ที่ได้ติดตั้ง แอพพลเิคชัน่ทีช่ื่อว่า AirMK บนระบบปฏบิตัการ
แอนดรอยด์ 

 
ภำพท่ี 3.18 แสดงผลหน้าจอของค่าความหนาแน่นของหมอกควัน 
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 จากภาพแสดงผลลัพธ์ผลการวัดความหนาแน่นของหมอกควัน โดยจะแสดงเป็นหน่วย 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นอกจาดนั้นจะแสดงคำแนะนำในการ ปฏิบัติเมื่อความหนาแน่นของฝุ่นอยู่
ในระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกันไป 
 
 ระยะที ่4 ตดิตัง้และทดลองใชง้านระบบ 
 ด าเนินการระยะที ่4 เป็นการตดิตัง้และทดลองใชง้านระบบ โดยมกีารตดิตัง้กล่องสถานี
วดัความหนาแน่นของหมอกควัน โดยการสรา้งเสาสูงจากพืน้ 1.50 เมตร เนื่องจากต้องการไดค้่า
ความเข้มของฝุ่ นในระดบัภาพพื้นที่มนุษย์อาศัยอยู่  และน าไปติดตัง้ในจุดที่ต้องการได้อย่าง
สะดวก โดยดา้นบนมกีารตดิตัง้แผงโซลาเซลลเ์พือ่รบัพลงังาน ดงัภาพที ่3.17  

 
ภำพท่ี 3.19 แสดงการเตรียมชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง 

 จากนัน้กจ็ะน าอุปกรณ์ทัง้หมด ตดิตัง้และทดลองในต าแหน่งเป้าหมาย เพื่อทดสอบการ
เกบ็ขอ้มลูและการใชง้านในสถานทีจ่รงิ 
 ล าดบัถดัมาคอืการจดัเวทสีาธติและการทดลองใช้งานระบบแสดงผลความหนาแน่นของ
หมอกควันที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร กรณีศึกษาพ้ืนที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
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ในขัน้ตอนนี้ ได้ทดสอบติดตัง้ ณ พื้นที่เขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา และทดสอบการ
ตรวจวดัความเขม้ขน้ 
 
ระยะที ่5 ประเมนิระบบ สรุปผลการศกึษาและการรายงานผล 
 หลังจากติดตั้งสถานีตรวจสอบและทดสอบผลแสดงผลความหนาแน่นของหมอกควันที่ส่งผล
ต่อสุขภาพของประชากร ในจุดที่ต้องการ  
 ผลที่ได้รบัจากขัน้ตอนการทดลองน าไปใช้งาน กลุ่มผู้เกี่ยวขอ้งกบัระบบแสดงผลความ
หนาแน่นของหมอกควันที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่ สามารถใช้งานระบบและมองเหน็ประโยชน์เพื่อปฏบิตัติน ตามค าแนะน าจาก
แอพพลเิคชัน่ รวมไปถึงได้ทำการปรับปรุงตามความต้องการของผู้ใช้งานต่อไป 
 ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามเพ่ือให้ประชาชนได้ทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบแสดงผลความหนาแน่นของหมอกควันที ่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร กรณีศึกษาพื้นที่
เทศบาลเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นคนในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่ได้ทดลองใช้งานระบบระบบแสดงผลความหนาแน่นของหมอกควนัที่
ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่และตอบ
แบบสอบถามเพ่ือนำไปวิเคราะห์ผลต่อไป 
 




