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บทคัดยอ 

 

 บทความน้ีนําเสนอการวิเคราะหการใชปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงของเคร่ืองปนไฟฟา สถานีเคร่ืองสง
วิทยุกระจายเสียง เดิมทีการจัดสรรงบประมาณผูบริหารประสบปญหาไมมีขอมูลประกอบการตัดสินใจที่
เพียงพอ จึงทําใหการจัดสรรงบประมาณคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง ซ่ึงโครงการน้ีจะมาชวยเก็บรวบรวม
ขอมูลและวิเคราะหขอมูลการใชปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงของเคร่ืองปนไฟฟา สถานีเคร่ืองสงวิทยุกระจายเสียง
พัฒนาโดยใชอุปกรณบอรดไมโครคอนโทรลเลอร Arduino รุน Uno R3 ทํางานรวมกับ ESP32 ใชเซ็นเซอร
เก็บขอมูล 2 แบบ ไดแก เซ็นเซอรวัดแรงดันไฟฟา และเซ็นเซอรวัดการส่ันสะเทือน วัดคาการทํางานของเคร่ือง
ปนไฟฟา รับ-สงขอมูลผานโมดูลสื่อสารไรสาย NRF24L01 ความถ่ี 2.4 GHz จัดเก็บขอมูลโดยใช Cloud AWS 

รวมกับ DynamoDB คาท่ีไดจากเซ็นเซอรจะนํามาวิเคราะหหาปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงท่ีเคร่ืองปนไฟฟาใชใน
แตละคร้ัง พรอมท้ังประเมินงบประมาณท่ีใชจายเปนคานํ้ามันเชื้องเพลิง สามารถดูขอมูลและควบคุมอุปกรณ
ผาน Web Browser จากการทดสอบเบ้ืองตนพบวาการอานคาจากเซนเซอรทําไดถูกตอง สามารถนําไป
ประยุกตใชกับเคร่ืองปนไฟตอได 
 

คําสําคัญ : IoT, เคร่ืองปนไฟ, การส่ันสะเทือน, ปริมาณนํ้ามัน 
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Abstract 

 

 This article presents an analysis of the amount of fuel used in the Generator Radio 

transmitter station. Previously, budget allocation, the management faced problems without 

sufficient information for decision making thus causing the budget allocation to be inaccurate. 

This project will help collect data and analyze data on the amount of fuel used in the 

Generator Radio transmitter station. Developed by microcontroller board device Arduino Uno 

R3 and ESP32 Use 2 types of data acquisition sensors viz voltage sensors and vibration sensor 

Receiving and transmitting data via wireless communication module is NRF24L01 2.4 GHz store 

data in AWS Cloud work with DynamoDB. The value from the sensor will be analyzed for the 

amount of fuel that the electric blender uses each time and evaluate the budget able to view 

data and control devices via the Web Browser.  From the initial test, it was found that the 

readings from the sensor were correct. Can be applied to generators. 
 

Keywords : IoT, Generator, Vibration, Oil content 
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บทนํา 

 กระบวนการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ จะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตาม
โครงการท่ีหนวยงานในสังกัดเสนอ จัดลําดับความสําคัญตามความสอดคลองของยุทธศาสตรหนวยงานพรอม
ทั้งดูขอมูลการใชจายงบประมาณของปกอนหนา มาเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณ 
ทั้งน้ีสถานีเคร่ืองสงวิทยุกระจายเสียงเปนภารกิจงานภายใตสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย สังกัด  
กรมประชาสัมพันธ ที่ตองไดรับการจัดสรรงบประมาณในสวนของคานํ้ามันเชื้อเพลิงเคร่ืองปนไฟฟา สถานี
เคร่ืองสงวิทยุกระจายเสียงเปนประจําทุกป แตประสบปญหาไมมีขอมูลในการวิเคราะหวาสถานีไหนควรจัดสรร
งบประมาณเทาไหรจึงจะเหมาะสม 

 วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย ถือกําเนิดข้ึนระยะแรก ราวป พ.ศ. 2470-2472 โดย พลเอก พระ
เจาบรมวงศเธอ พระองคเจาบุรฉัตรไชยากร กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ซ่ึงทรงริเร่ิมทดลองสง
วิทยุกระจายเสียง เปนคร้ังแรกในประเทศสยาม โดยทรงต้ังชื่อวา “สถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร  ท่ีพญาไท” 
และยังทรงมอบหมายใหกรมไปรษณียโทรเลข โดยกองชางวิทยุ ดําเนินการทดลอง สงวิทยุกระจายเสียง โดย
ผูฟงนิยมเรียกวา “สถานีวิทยุศาลาแดง” และเม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2482 คณะรัฐมนตรีซ่ึงนําโดย
นายกรัฐมนตรี จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ลงมติใหโอนกิจการวิทยุกระจายเสียง ซ่ึงกรมไปรษณียโทรเลข
ดําเนินการอยูน้ัน ไปข้ึนตรงกับกรมโฆษณาการ สํานักนายกรัฐมนตรี หรือปจจุบันคือกรมประชาสัมพันธ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เปนหนวยงานสถานีวิทยุกระจายเสียง มีสถานะเปนสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงชาติของประเทศไทย สังกัดกรมประชาสัมพันธ มีสถานวิทยุกระจายเสียง จํานวน 145 สถานีท่ัวประเทศ 
แบงเปน ระบบ FM 88 สถานี ระบบ AM 57 สถานี ในการน้ีแตละสถานีมีเคร่ืองสงวิทยุกระจายเสียงและ
ติดต้ังเคร่ืองปนไฟฟารองรับสถานการณไฟฟาดับ เพ่ือใหสถานีวิทยุกระจายเสียงสามารถออกอากาศได  
  ระบบวิเคราะหปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงเคร่ืองปนไฟฟาสถานีเคร่ืองสงวิทยุกระจายเสียง เปนการ
เก็บขอมูลการทํางานของเคร่ืองปนไฟฟาผานเซ็นเซอร 2 ชนิด ไดแก เซ็นเซอรวัดแรงดันไฟฟา และเซนเซอรวัด
การส่ันสะเทือน เก็บขอมูลของแตละสถานีวาในรอบปงบประมาณ สถานีแตละสถานีมีความถ่ีของการทํางาน
ของเคร่ืองปนไฟฟาเทาไหร วิเคราะหระยะเวลาท่ีเคร่ืองปนไฟฟาทํางานหาจํานวนลิตรของนํ้ามันท่ีใชไป      
คิดเปนเงินงบประมาณคานํามันเชื่อเพลิงเทาไหร ทําใหผูบริหารมีขอมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดสรร
งบประมาณ บทความน้ีนําเสนอการวิเคราะหการใชปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงของเคร่ืองปนไฟฟาสถานีเคร่ืองสง
วิทยุกระจายเสียง พัฒนาโดยใชอุปกรณบอรดไมโครคอนโทรลเลอร Arduino รุน Uno R3 ทํางานรวมกับ 
ESP32 ใชเซ็นเซอรเก็บขอมูล 2 แบบ ไดแก เซ็นเซอรวัดแรงดันไฟฟา และเซ็นเซอรวัดการส่ันสะเทือน วัดคา
การทํางานของเคร่ืองปนไฟฟา รับ-สงขอมูลผานโมดูลส่ือสารไรสาย NRF24L01 ความถ่ี 2.4 GHz จัดเก็บ
ขอมูลโดยใช Cloud AWS รวมกับ DynamoDB คาท่ีไดจากเซ็นเซอรจะนํามาวิเคราะหหาปริมาณนํ้ามัน
เชื้อเพลิงท่ีเคร่ืองปนไฟฟาใชในแตละคร้ัง พรอมท้ังประเมินงบประมาณท่ีใชจายเปนคานํ้ามันเชื้องเพลิง 
สามารถดูขอมูลและควบคุมอุปกรณผาน Web Browser  
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วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบตรวจจับการส่ันและระดับศักยไฟฟา 

 2. เพ่ือออกแบบและพัฒนาสําหรับสงคาขอมูลไปยัง Cloud Server  

3. เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบวิเคราะหและแสดงคาท่ีตรวจวัดผานทาง Web Browser 

 

อุปกรณและวิธีการดําเนินงาน  

 1.วัสดุอุปกรณ 
  1.1 Arduino UNO R3  จํานวน 2 ชุด 

  1.2 เซ็นเซอรวัดแรงดันไฟฟา  จํานวน 1 ตัว 

  1.3 เซ็นเซอรวัดความส่ันสะเทือน จํานวน 1 ตัว 

  1.4 NRF24L01   จํานวน 2 ตัว 

  1.5 ESP32   จํานวน 1 ตัว 

  1.6 AWS Cloud   จํานวน 1 User 

  1.7 LCD Display  จํานวน 1  
 

 2. วิธีการดําเนินงาน 

  2.1 ภาพรวมของระบบ 

   

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 ภาพรวมของระบบ 
 

 การทํางานในภาพรวมของระบบระบบวิเคราะหปริมาณการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงเคร่ืองปนไฟฟา       
สถานีเคร่ืองสงวิทยุกระจายเสียง เร่ิมตนจากนําเซ็นเซอรวัดแรงดันไฟฟา และเซ็นเซอรวัดความส่ันสะเทือนไป
ติดไวกับเคร่ืองปนไฟฟา เพ่ือตรวจจับการทํางานหากเกิดกรณีไฟฟาดับ หากเคร่ืองปนไฟฟาทํางานเซ็นเซอร  
จะสงคาผานระบบอินเทอรเน็ตเก็บขอมูล เวลาเร่ิมตน เวลาส้ินสุดการทํางานของเคร่ืองปนไฟฟาไวใน AWS 

Cloud ซ่ึง AWS Cloud จะทําการประมวลผลขอมูลที่ไดจากเซ็นเซอร ตามอัลกอลิท่ึมท่ีต้ังไว แสดงผลใน

แสดงผล 

ผูบริหาร 
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รูปแบบ Web Application สรุปขอมูลการใชปริมาณนํ้ามันของเคร่ืองปนไฟฟา ในแตละสถานีเคร่ืองสงวิทยุ 
ประมวลผลเปนงบประมาณท่ีตองใช เพ่ือเปนขอมูลใหผูบริหารองคกรประกอบการตัดสินใจในการจัดสรร
งบประมาณตอไป 

 

  2.2 อุปกรณเชิงเทคนิคและองคประกอบของระบบ 

 

รูปท่ี 8 องคประกอบของระบบ 

 องคประกอบของระบบ แบงออกเปน 4 สวน ไดแก 
  1) Sensor ทําหนาท่ีเปนสวนรับขอมูลเขา ประกอบดวย Sensor 2 ชนิด คือ Voltage 

Sensor วัดแรงดันไฟฟา และ Vibration Sensor วัดความส่ันสะเทือน ซ่ึงมีลักษณะการทํางาน ดังน้ี 

  Voltage Sensor จะตอพวงกับเคร่ืองปนไฟฟา เพ่ือตรวจวัดคา Output ในขณะท่ีเคร่ืองปน
ไฟฟาทํางาน ซ่ึงเวลาใชงานตองนําไปตอกับตัวตานทานลง GND แลวจึงวัดแรงดันตกครอมท่ีตัวตานทาน
ดังกลาว หรือใหเอาตพุตท่ีเปนแรงดัน (Voltage Output) 

  Vibration Sensor ใชตัวรับรูการส่ันสะเทือนแบบสวิตชสปริง เม่ือเกิดการเคล่ือนยายโมดูล
จะทําใหเกิดการสั่น ซ่ึงทําใหเกิดสัญญาณออกทางเอาตพุต 

  2) Node Sensor ทําหนาเชื่อมตอกับเซ็นเซอร รับขอมูลท่ีไดจากเซ็นเซอรสงตอไปยัง 
Gateway โดยในกรณีน้ีใชบอรดไมโครคอนโทรลเลอร Arduino R3 เปน Node Sensor รับ-สงขอมูลผาน
โมดูลสื่อสารไรสาย NRF24L01 ความถ่ี 2.4 GHz ไปยัง Gateway 

  3) Gateway ทําหนาท่ีรับขอมูล Input จาก Node Sensor แลวสงผาน Internet ไปยัง 
Cloud เพ่ือเก็บลงฐานขอมูล โดยในกรณ้ีใช ESP32 เปน Gateway รับ-สงขอมูลผานโมดูลส่ือสารไรสาย 
NRF24L01 ความถ่ี 2.4 GHz ไปยัง Cloud ผานโปรโตคอล MQTT 

  4) Cloud ทําหนาท่ีจัดเก็บขอมูลในระบบฐานขอมูล และยังทําหนาท่ีเปน Web server 

ประมวลผลขอมูลท่ีรับมาตามอัลกอริท่ึมท่ีกําหนดไว เพ่ือสรุปขอมูลใชประกอบการตัดสินใจในการจัดสรร
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งบประมาณของผูบริหาร โดยในกรณ้ีใช AWS Cloud ภายในประกอบดวย AWS IoT ทําหนาที่ชวยใหอุปกรณ
ติดตอกับ AWS ได เก็บขอมูลในฐานขอมูล DynamoDB และใชบริการ Web Server ผาน EC2 

2.3 ทดลองทํางานตามท่ีออกแบบและพัฒนาระบบ 

  2.3.1 ทดลองการทํางานของเซ็นเซอร 
  กําหนดใหเซ็นเซอรสงคาเปน Analog สงคามายัง Node Sensor แลว Node Sensor สง
คาท่ีไดรับตอไปยัง Gateway จากน้ัน Gateway สงคาท่ีไดรับมาไปยัง DynamoDB แลวดึงคาท่ีไดรับแสดง
เปนกราฟ ซ่ึงในการทดลองน้ีจะดําเนินการทดลองทีละ Node Sensor และทําการทดลองกับโมเดลจําลอง 
กําหนดใหทําการส่ันดวยมือเพ่ือตรวจสอบการทํางานของ Vibration Sensor และจําลองการวัดแรงดันไฟฟา
โดยใช Voltage Sensor วัดแรงดันไฟฟาจากแบตเตอร่ีขนาด 9 Volt โดยมีโหลดเปนหลอดไฟ LED ขนาด     
5 Volt เพ่ือทดสอบการทํางานของ Node Sensor 

  การทดสอบการทํางาน Vibration Sensor 

ชนิด Sensor 
ผลการรับคา 

Node Sensor Gate Way DynamoDB 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 คร้ังที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

Vibration Sensor 1020 1011 1003 1020 1011 1003 1020 1011 1003 

 

 
 

ภาพท่ี 9 คา Vibration Sensor ใน DynamoDB 

  จากภาพท่ี 9 เปนการแสดงคาแรงส่ันสะเทือนที่รับจาก Vibration Sensor เก็บในฐานขอมูล 
DynamoDB ซ่ึงคาท่ีไดรับมาเปนคาในรูปแบบของอนาล็อกเปนคาบิตท่ีถูกแปลงจากเซ็นเซอร ไมมีหนวย     
ยิ่งคาท่ีแสดงมีคามากเทาไหร แสดงถึงความแรงของการส่ันสะเทือนมากเทาน้ัน  โดยทดลองส่ันท้ังหมด 3 คร้ัง 
เพ่ือดูผลการรับคาของแตละสวน 
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ภาพท่ี 10 ดึงคาที่ไดจาก Vibration Sensor จาก DynamoDB มาแสดงเปนกราฟ 

  จากภาพท่ี 10 แสดงขอมูลการดึงคา Vibration Sensor จากฐานขอมูล DynamoDB 

ออกมาแสดงเปนกราฟ ผูทดลองไดทําการส่ันอุปกรณเพ่ือให Vibration Sensor รับคาไปจัดเก็บในฐานขอมูล
ต้ังแตเวลา 02.49 – 02.57 PM 

 

การทดสอบการทํางาน Voltage Sensor 

ชนิด Sensor 
ผลการรับคา 

Node Sensor Gate Way DynamoDB 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 คร้ังที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

Voltage Sensor 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 

 

 
 

ภาพท่ี 11 คา Voltage Sensor ใน DynamoDB 

   จากภาพท่ี 11 เปนการแสดงคาแรงดันไฟฟาท่ีรับจาก Voltage Sensor เก็บในฐานขอมูล 
DynamoDB ทดลองการรับคาท้ังหมด 3 คร้ัง เพ่ือดูผลการรับคาของแตละสวน ซ่ึงคาท่ีไดรับมาเปนคาใน
รูปแบบของอนาล็อกแลวแปลงคาเปนหนวย Volt ซ่ึงคาท่ีวัดไดเทากับ 2.5 Volt  
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ภาพท่ี 12 ดึงคาท่ีไดจาก Voltage Sensor จาก DynamoDB มาแสดงเปนกราฟ 

   จากภาพท่ี 12 แสดงขอมูลการดึงคา Voltage Sensor จากฐานขอมูล DynamoDB ออกมา
แสดงเปนกราฟ ผูทดลองไดทําการจําลองการวัดแรงดันไฟฟาโดยใช Voltage Sensor วัดแรงดันไฟฟาจาก
แบตเตอร่ีขนาด 9 Volt โดยมีโหลดเปนหลอดไฟ LED ขนาด 5 Volt รับคาไปจัดเก็บในฐานขอมูลต้ังแตเวลา 
03.08 – 03.14 PM 

  การทดลองจําลองสถานการณเปรียบเทียบคา Sensor 

  การทดลองน้ีจะเปนการจําลองสถานการณการรับคาของ Sensor ระหวางท่ีเคร่ืองปนไฟฟา
อยูในสถานะไมทํางาน และสถานะทํางาน เพ่ือใหเห็นขอมูลการรับคาของ Sensor อยางชัดเจน เร่ิมตนจาก
เคร่ืองปนไฟฟาอยูในสถานะไมทํางาน 10 นาที หลังจากน้ันเปดเคร่ืองปนไฟฟาใหอยูในสถานะทํางาน 10 นาที 
แลวดับเคร่ือง เปนเวลา 10 นาที คาท่ีไดเปนคาเฉล่ีย ดังตาราง 
 

Sensor สถานะของเคร่ืองปนไฟฟา 

OFF (คาเฉล่ีย 10 นาที) ON (คาเฉล่ีย 10 นาที) OFF (คาเฉล่ีย 10 นาที) 

Vibration Sensor 0 1007.42 0 

Voltage Sensor 0 2.50 0 

 

   การทดสอบระบบการคํานวณช่ัวโมงการทํางาน และคํานวนปริมาณการใชนํามัน
เชื้อเพลิงของเคร่ืองปนไฟฟาบน Dashboard 

  การทดสอบน้ีจะเปนการทดสอบการดึงขอมูลในระบบฐานขอมูล DynamoDB เพ่ือคํานวน
เปนจํานวนชั่วโมงท่ีเคร่ืองปนไฟฟาทํางาน นําขอมูลไปคํานวนปริมาณการใชนํ้ามันตอไป โดยเขียนโปรแกรม
คํานวณผาน Dashboard บน Web browser สามาถระบุหวงเวลา และขนาดของโหลดเคร่ืองปนไฟฟาในการ
คํานวณได สูตรในการคํานวณอัตราการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาคือ “(KVA/10) x2 = (KVA/5) 

ลิตรตอชั่วโมง”สูตรน้ีหมายถึงหากเคร่ืองจายโหลด 10 KVA จะใชนํ้ามันเชื้อเพลิง 2 ประมาณ 2 ลิตรตอชั่วโมง 
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ตัวอยางการคํานวณ เชน ถาอยากทราบวาขนาดเคร่ือง 500 KVA เดินโหลด 100% จะใชนํ้ามันเทาไหร ก็แทน
คา KVA ลงไปในสูตร ก็จะไดผลลัพธ (500/10) x 2 = 100 ลิตรตอชั่วโมง เปนตน ซ่ึงสูตรน้ีใชไดกับทุกย่ีหอ 
เพราะมีอัตราการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงท่ีใกลเคียงกัน แลวนํามาคํานวณจากจํานวนชั่วโมงท่ีเคร่ืองปนไฟฟาทํางาน 
เชน เคร่ืองปนไฟฟาทํางาน 37 นาที แทนดวยสูตร (ลิตรตอชั่วโมง X จํานวนชั่วโมงท่ีเคร่ืองปนไฟฟาทํางาน) / 
1 ชั่วโมง (60 นาที) แทนคา (100X37)/60 = 61.66 ลิตร 
 

 
ภาพท่ี 13 Dashboard การคํานวนจํานวนชั่วโมงการทํางานของเคร่ืองปนไฟฟา 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการทดลองผานโมเดลจําลองแสดงใหเห็นถึงการสงคาจากตัว Sensor ทั้ง 2 ชนิด ไปยังระบบ
ฐานขอมูล DynamoDB บน AWS Cloud โดยข้ันตอนการรับสงคาจะดําเนินการสงผานระบบไรสายจาก 
Node Sensor ไปยัง Gate Way ผาน NRF24L01 และสงขอมูลจาก Gate Way ไปยัง Server DynamoDB 

ผานระบบอินเทอรเน็ต จากการทดสอบเบ้ืองตนพบวาการอานคาจากเซนเซอรทําไดถูกตอง สามารถนําไป
ประยุกตใชกับเคร่ืองปนไฟตอได 
 

ขอเสนอแนะ 

 1. ในอนาคตสามารถตอยอด ปรับปรุงโปรแกรมหนา Dashboard ใหคํานวณ วิเคราะหขอมูลสรุปให
ละเอียดมากกวาน้ี เชน สามารถวิเคราะหสรุปผลจํานวนลิตรของนํ้ามันเชื้อเพลิงท่ีใชไป สามารถวิเคราะหสรุป
งบประมาณท่ีใช ตามชวงเวลาท่ีเลือก 

 2. สามารถเพ่ิมฟงกชันการส่ังงาน Web browser ควบคุมอุปกรณ เชน ไซเลนแจงเตือน เปด-ปด
เคร่ือง หรือ การควบคุมจอ LCD เปนตน 
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