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บทคัดย่อ

contains React and Axios framework that called dashboard.
Nevertheless, Line Notify API is used as an alarm in order to notify a
supervisor that some productions might have been stalled. The result of
testing, the Mini-MES can perform well with a traditional assembly
line, which can help to increase supervisor’s responsiveness in order to
solve the problems quickly and more effectively.
Keywords: Embedded System, IoTs, MES, REST API

บทความนี นาเสนอการประยุกต์ใช้ระบบอินเตอร์ เน็ตของสรรพสิ ง
ในสายการผลิ ต ชิ นส่ วนเครื องปรั บ อากาศในรถยนต์ เพื อติ ด ตาม
สถานะการผลิ ตเรี ยกว่าระบบมิ นิ เอ็ม อี เอส ระบบนี ประกอบด้ว ยสอง
ส่ วน คื อ ส่ วน ที เป็ น ฮ าร์ ด แ วร์ ใช้ ร าส เบ อ ร์ รี ไพ รุ่ น ที แ ล ะ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 เป็ นหน่ วยควบคุมติดตังในจุดสาคัญของ
สายการผลิ ต ทาหน้าที ตรวจนับ จานวนชิ นส่ วนที ผลิ ต ส่ งไปบัน ทึ กใน
ฐานข้อมู ล มายเอสคิ ว แอล ในส่ ว นที สองคื อระบบซอฟต์ บ นเครื อง
คอมพิ วเตอร์ แม่ข่ายทีติดตังระบบปฏิ บตั ิ การลีนุกซ์ โปรแกรมแบ่งเป็ น
ส่ วนต่ อประสานโปรแกรมประยุก ต์ห รื อเอพี ไอเรี ยกว่าส่ วนหลังใช้
โหนดเจเอส และกรอบงานเอกซ์ เพรส และส่ วนหน้ าเป็ นการแสดง
ข้อ มู ล ผ่ านเว็บ ใช้ก รอบงานรี แ อคและเอ็ ก ซิ ออส มี ก ารเรี ยกใช้ ส่ ว น
เชื อมต่ อกับ ไลน์ เ พือรายงานการเกิ ด ปั ญ หาการผลิ ต ที ไม่ เป็ นไปตาม
กาหนด การทดสอบในสายการผลิ ต ต้น แบบ พบว่ าสามารถทางาน
ร่ วมกันกับระบบงานเดิมได้หวั หน้าสายการผลิ ตสามารถเข้าถึ งปั ญหาได้
อย่างรวดเร็ วตามต้องการ
คาสาคัญ: ระบบสมองกลฝังตัว อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ ง ระบบติดตาม
การผลิ ต เรสเอพีไอ

1. บทนา
ในระบบการค้าเสรี กลไกของตลาดจะผลัก ดัน ให้ ผ ู ้ผลิ ต สิ น ค้า
จาเป็ นต้องแข่ งขัน ทังในด้านราคาและคุ ณภาพ ระบบการผลิ ต ที มีก าร
กากับติดตามจะช่วยให้สามารถดาเนิ นการผลิตเป็ นไปตามแผนทีกาหนด
ได้ การกากับติดตามจะอาศัยแรงงานคนในการนับจานวนชิ นงานทีผลิ ต
ได้ ทาให้มีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย และยากทีจะทราบว่าอัตราการผลิ ตใน
ขณะนันจะสามารถผลิตได้ทนั กับกาหนดส่ งมอบให้ลูกค้าหรื อไม่ หากมี
เครื องจักรหยุดทางานหรื อมี ความผิดปกติส่งผลต่อสิ นค้าทีผลิ ตก็ยากที
จะทราบได้ทนั ที จะต้องใช้แรงคนในการเข้าไปตรวจสอบอยูเ่ สมอทาให้
ต้องใช้คนมากขึน และหากการตรวจพบมี ความล้าช้ายากที จะแก้ไขให้
เป็ นไปตามกาหนดส่ งมอบสิ นค้า การทางานล่ วงเวลาเพือชดเชยแม้จะ
ช่ วยเร่ งการผลิ ตให้ทนั กาหนดได้ก็ตามแต่ก็ส่งผลทาให้ต้นทุน การผลิต
สู งขึน
การมาถึ งของอิ น เตอร์ เน็ ตของสรรพสิ งช่ วยลดภาระงาน ช่ วยให้
การตรวจติดตามทาได้สะดวกขึน ลดทังเวลาและความผิดพลาดจากคน
ในการตรวจนับชิ นงานที ผลิ ต และเวลาที เกิ ดปั ญ หาการผลิ ตหยุดชงัก
ผูด้ ู แลจะได้รับแจ้งปั ญหาได้อย่างรวดเร็ วและมีเวลาแก้ไขให้กลับเข้าสู่
กระบวนการผลิ ตปกติ ทาให้ผลการผลิ ตสอดคล้องตามแผนทีกาหนดไว้
ผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่ นิยมนาระบบติ ด ตามการผลิ ต มาใช้ใน
การผลิ ตโดยมี ความสามารถทางานร่ วมกับ ระบบงานอื น ๆ เช่ นระบบ
การวางแผนจัดสรรทรัพยากร (Enterprise Resource Planning) แต่ก ารพัฒ นา
ระบบมี ค วามซับ ซ้ อ นสู งจาเป็ นต้องอาศัย เงิ น ลงทุ น ค่ อนข้ างมากอี ก
ดังนันจึงไม่เอือให้ผปู ้ ระกอบการขนาดเล็ก ในโครงงานนี จึงได้นาเสนอ
การพัฒนาระบบติดตามสถานะของการผลิ ตสิ นค้าในสายการผลิตด้วย

Abstract
This article presents an IoTs application for assembly line of the
air condition parts for automobiles, which called Mini-MES in order to
monitoring production system. However, the Mini-MES consists of
two parts, which are a hardware and a software. The first one made
from Raspberry PI3 and ESP32 that are used for monitoring and
counting the number of products that flowed into the assembly line.
The second part is used for recording and displaying information,
which are MySQL database and the web server. Additionally, The
Linux server contains 2 separate parts, which are the backend and the
frontend. The backend contains Nodejs and Express.js framework as
the application program interface called MesAPI, whereas the frontend
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การประยุก ต์ ใช้ ร ะบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ งร่ ว มกับ การพัฒ นา
ซอฟต์แวร์ บนระบบแม่ข่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ รหัสเปิ ดเพือให้ธุรกิจขนาด
ย่อมทีมีงบประมาณไม่มากนักสามารถพัฒนาปรั บปรุ งระบบการผลิ ตให้
มีประสิ ทธิ ภาพและแข่งขันได้
การนา IoTs มาในระบบติด ตามการผลิ ต ครอบคลุ ม ตังแต่ร ะบบ
ขนส่ งและกระจายสิ นค้าเพือตรวจสอบและบริ หารจัดการการขนส่ งทัง
ภายในและภายนอกเช่ น [1] ระบบการประกอบชิ นส่ วนใช้งานร่ วมกับ
เทคโนโลยี อาร์ เอฟไอดี (RFID) แทนการใช้บ าร์ โ ค้ด เดิ ม ยกเลิ กการ
ทางานโดยพนักงาน ทาให้มีความอัจฉริ ยะในการผลิ ต ช่ วยเพิมผลผลิ ต
ลดต้นทุน แสดงผลแบบวิ ชวล (Visual Realtime Monitor) มี ระบบแจ้ง
เตื อนและส่ งข้อมูลไปยังระบบติ ดตามการผลิต (MES) สามารถตรวจดู
และแสดงข้อมูลเครื องจักรทีมีการแจ้งเตือน มี การบันทึกประวัติการแจ้ง
เตือน
อิ น เทอร์ เน็ ต ของสรรพสิ งสาหรั บอุ ตสาหกรรม IIoT (Industrial
Internet of Things)ถู ก น าเสน อโ ดย [2] เป็ น การรวม เท ค โน โล ยี
สารสนเทศกับ เทคโนโลยี ก ารดาเนิ น งาน (Operational Technology)
เพือการรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน โดยใช้เรส (REST) ส่ งผ่านโปรโตคอลเอช
ที ทีพี (HTTP) ในรู ปแบบไฟล์เจสัน (JSON) ทาให้สามารถวางแผนการ
ผลิตล่วงหน้าหรื อปรับปรุ งกาลังการผลิตตามความเหมาะสมและบริ หาร
จัดการสิ นทรัพย์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การเชื อมต่อพีแอลซี (PLC) ที ควบคุมการทางานของเครื องจักรใน
สายการผลิ ต กับ ระบบติ ดตามการผลิ ต (MES Controller) ถูก นาเสนอ
โดย [3] โดยใช้ ก ารสื อสารแบ บไร้ ส าย (Wireless MES) แทนการ
เชื อมต่ อกับ ระบบติ ด ตามการผลิต ด้วยสายอีเ ทอร์ เน็ ต การปรั บเปลี ยน
วิธีการเชื อมต่อกับระบบติดตามการผลิตช่วยให้การเชื อมต่อทาได้ง่ายขึน
การจัดวางตาแหน่งทีตังเครื องจักรมีความยืดหยุน่ รองรับการเคลือนที

ข้อดี ข องราสเบอร์ รี ไพคื อ มี ข นาดเล็ ก ราคาไม่ แ พงและมี ค วาม
รวดเร็ วในการประมวลผล จึงได้รับความนิ ยมนามาใช้งาน บทความนี ใช้
ราสเบอร์ รีไพรุ่ นที 3 ในการเชื อมต่อกับเครื องจักรเพือติดตามสถานะการ
ผลิ ตสิ นค้า

2.2 ESP32

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 [5] ผลิ ตโดยบริ ษทั Espressif พัฒนา
มาจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 เพิมแกนประมวลผลเป็ น 2 แกน
เพิมส่ วนของพอร์ ตอิ นพุตอนาล็อก จึ งกลายเป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์
ยอดนิ ยมเนื องจากมีราคาถูกและมีอุปกรณ์ ต่าง ๆ ทีจาเป็ นรวมอยูภ่ ายใน
รองรั บ การเชื อมต่ อ วายฟาย (WiFi) และรองรั บ การเชื อมต่ อ บลู ทู ธ
พลั ง งานตา (Bluetooth Low-Energy: BLE/BT4.0) ในบทความนี ใช้
EPS32 เชื อมต่อกับเครื องจักรเพือติดตามสถานการผลิตในส่ วนทีไม่ตอ้ ง
ใช้คนในการดูแล

2.3 ภาษาจาวาสคริปต์และเรสเอพีไอ (Java Script/Rest
API)

ภาษาจาวาสคริ ปต์ [6] เป็ นภาษาใช้ เขี ย นโปรแกรมบนระบบ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ใช้ ส ร้ างและพัฒ นาเว็ บ ไซต์ สามารถใช้ ร่ ว มกับ ภาษา
เอชที เอ็ ม แอลและจาวาได้ ท ั งฝั งลู ก ข่ า ยและแม่ ข่ า ยท างานข้ า ม
แพลตฟอร์มได้
JSON/XML

Browser/
Web

JSON/XML

DELETE
GET
PUT
POST
CUSTOM params

HTTP/s

App
App
Serve
r App
Se rve r
1...n
Server
1...n

1...n

Express.js
Event
Loop

MySQL
Driver

MySQL
TCP/IP

Node.js

รู ปที โครงสร้างสถาปัตยกรรมเรสเอพีไอและเอ็กซ์เพรสดอทเจเอส

เรสเอพีไอเป็ นเว็บเซอร์ วิส ประเภทหนึ งไม่ขึนกับแพลตฟอร์ ม จึ ง
สามารถทางานร่ วมกับแพลตทีแตกต่างกันได้ ในงานวิจยั นี ใช้ภาษาจาวา
สคริ ป ต์ ท างาน บนโหนดเจเอส (NodeJS) และใช้ ก รอบงานเอ็ ก ซ์
เพรสดอทเจเอส (Express.js) ดั ง รู ป ที 2 เพื อสร้ างเอ็ ม อี เ อสเอพี ไ อ
(MesAPI) ในรู ปแบบของเรสเอพีไอ
กรอบงานเอ็กซ์เพรสดอทเจเอสเป็ นกรอบงานทีทางานร่ วมกับ
โหนดเจเอสโดยทาหน้าที เป็ นตัวกลาง (Middleware) ระหว่างฟร้อนท์
เอนท์ (Front-End) กับฐานข้อมูล เมือมี ผูร้ ้ องขอใช้บริ การ เอ็กซ์เพรส
(Express) จะทาหน้าทีตามฟังก์ชนั ทีเขียนไว้เพือเข้าถึงข้อมูลทีอยูบ่ น
ฐานข้อมูล และตอบกลับไปยังผูร้ ้ องขอในรู ปแบบไฟล์เจสัน

RP3 เป็ นคอมพิ ว เตอร์ ข นาดเล็ ก ภายในประกอบด้ ว ยหน่ วย
ประมวลผลอาร์ มรุ่ นที ขนาด แกน หน่ วยความจาตังแต่ 1 กิ กะไบต์
ประกอบอยูบ่ นบอร์ ดเดียว [4] ดังรู ปที โดยมีส่วนประกอบต่าง ๆ เช่ น
ส่ วนเชื อมต่อจอแสดงผลด้วยพอร์ ตเอชดี เอ็มไอ (HDMI) ส่ วนพอร์ ตใช้
งานทัวไปจานวน ขา มี พ อร์ ต ยู เอสบี มี โมดู ล อิ น เตอร์ เ น็ ต และ
อินเตอร์ เน็ตไร้ สายในตัว สามารถต่อกับโมดูลเอสดี การ์ ด (SD Card) ทา
หน้าทีคล้ายกับฮาร์ ดดิสก์บนพีซี
USB ports

3. การออกแบบระบบ

Power
supply

HDMI

JSON/XML

IOStextApp

Requests

2. ทฤษฏีทีเกียวข้ อง
2.1 ราสเบอร์ รีไพ 3 (Raspberry PI 3: RP3)

Ethernet/
WIFI

Andriod
App

BCM2835 (SOC)

การทางานเริ มต้นจากการผูร้ ั บ ผิ ด ชอบวางแผนการผลิ ต กาหนด
จานวนชิ นงานจากคาสั งซื อของลู ก ค้า แล้ ว จึ ง กระจายไปให้ แ ต่ ล ะ
สายการผลิตวางแผนการผลิ ตของตน มีการเบิ กวัตถุ ดิบที ต้องใช้ กาหนด

GPIO ports

Display

SDcard

Camera
Module

รู ปที ราสเบอร์รีไพและผังโครงสร้างภายใน
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. . เครื องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย

เครื องจักร กาหนดตารางการใช้คนควบคุม และเริ มการผลิ ต นับจานวน
ชิ นงานบันทึ กลงฐานข้อมูล หากมีการหยุดการผลิ ตต้องการให้เกิ ดการ
แจ้งเตื อนให้ หัวหน้าสายการผลิ ต เข้าไปดู แลแก้ไขปั ญ หาได้ท นั ท่ วงที
ดังนันบทความนี จึงได้ออกแบบระบบให้เป็ นดังรู ปที
Web-server
MySQL

message

Internet

Task scheduler

Supervisor

Dashboard

RFID Tag

Operator

เครื องคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยใช้ HPE ProLiant DL380 Gen ใช้
หน่วยประมวลผล Xeon Silver ขนาด 8 Core 16 Thread มีหน่วยความจา
32 GB ติ ด ตัั ง SAS HDD ใ น โ ห ม ด RAID 5 แ ล ะ เลื อ ก ใ ช้
ระบบปฏิ บ ัติก ารลิ นุ ก ส์ อูบ ัน ตู เซิ ร์ฟ เวอร์ (Linux Ubuntu Server) เป็ น
ระบบปฏิ บ ตั ิ การของระบบ มี การติ ดตังซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ที จาเป็ น เช่ น
เว็บ มิ น (Webmin) เพื อให้ ผู ้ดู แ ลระบบสามารถจั ด การระบบจาก
ระยะไกล ในรู ปแบ บ กราฟฟิ ค (GUI) ผ่ า นทาง https และ ติ ด ตั ง
โปรแกรมมายเอสคิวแอลเป็ นฐานข้อมูลหลัก ติดตัง NodeJS และกรอบ
งานต่ าง ๆ ที เกี ยวข้อง เช่ น เอ็ก ซ์ เพลส รี แ อคและเอ็ กซิ อ อส เป็ นต้น
เพือให้ สามารถสร้างและเรี ยกใช้บริ การเรสเอพีไอบนเครื องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายได้
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Authorized user

RFID Card
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Machine 1
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Machine 2
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3.1.2 Agent แบบที

รู ปที ผังโดยรวมของระบบ MES

เครื องจัดเก็บข้อมูลที ไม่จาเป็ นต้องมีการติ ดต่อกับผูใ้ ช้พฒั นาโดย
ใช้ ESP32 เพืออ่านข้อมูลจากพร็ อกซิมิ ตีเซนเซอร์ (Proximity Sensor) ที
ติ ด ตังในสายการผลิ ต เพื อนั บ จานวนชิ นงานและอ่ านสถานะของ
เครื องจักร โดยส่ งข้อมูลไปยังเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายในรู ปแบบของ
เรสเอพีไอ

จากรู ปที เมื อหัวหน้า สายการผลิ ตได้รับตารางแผนการผลิตจะ
บันทึกข้อมูลทีเกียวข้องเข้าสู่ ระบบ โดยรับข้อมูลผ่านทางระบบเว็บ แล้ว
จึงจะนาแท็กอาร์เอฟไอดี (Tag RFID) ที มีล ักษณะเป็ นเหรี ยญไปแตะยัง
เครื องอ่านบัตรที ตัวเอเจ้นท์ (Agent) ที ติ ดไว้กับเครื องจักรเพื อใช้เป็ น
ข้ อ มู ล ของสิ นค้ า ที จะผลิ ต ในขณะนั น และเมื อพนั ก งานควบคุ ม
เครื องจักรเริ มต้นทางานต้องแตะบัตรประจาตัวซึ งเป็ นบัตรอาร์ เอฟไอดี
(RFID) ที ตัวเอเจนท์ก็ จะมี ข้อ มู ล ของทังสิ น ค้าและผู ้ค วบคุ ม และได้
สิ น ค้าขาออกจะมี สัญ ญาณเกิ ดขึ นที เซนเซอร์ และเอเจนท์ จะทาการส่ ง
ข้อมู ลไปยังเอ็ม อีเ อสเอพี ไอ ซึ งอยู่บ นตัวเครื องแม่ ข่ ายทาการบัน ทึ ก
ข้อมูลการผลิต
ส่ วนของแดชบอร์ ด (Dashboard) จะทางานคู่ ข นานกัน กับ เอ็ ม
อี เอสเอพีไอบนเครื องแม่ข่ายโดยจะแสดงผลจะอ่านข้อมูลจากเอ็มอี เอส
เอพี ไอเมือครบช่วงเวลาทีกาหนด โดยจะทาการร้ องขอข้อมูลจานวนการ
ผลิตรวมของแต่ละเครื องจักร เริ มตังแต่เวลา 8:00 นาฬิ กาไปจนถึงเวลา
7.59 นาฬิ กาของวันถัดไป
ส่ ว นของการแจ้ง เตื อ นจะตรวจสอบจากข้ อ มู ล การผลิ ต ของ
เครื องจักรหากไม่ มี ข ้อมู ล ส่ งเข้ามาภายในเวลาที กาหนดจะถื อ ว่าเกิ ด
ปั ญหาขึน ระบบจะส่ งข้อความไปยังไลน์โนติ ฟาย (Line Notify) เพื อให้
หัวหน้าสายการผลิ ตได้รับทราบปั ญหาและเข้าแก้ไขปั ญหาได้อย่างทัน
การณ์

3.1.3 Agent แบบที 2

เครื องจัดเก็บข้อมูลที จาเป็ นต้องมี การติ ดต่อกับผูป้ ฏิ บตั ิ งานจะใช้
ราสเบอร์ รีไพ3 เชื อมต่ อกับจอแอลซี ดี แบบสัม ผัส และเครื องอ่านบัตร
อาร์ เอฟไอดี เพราะนอกจากจะต้องทาหน้าทีเหมือนกับเอเจ้นท์แบบแรก
แล้ว ราสเบอร์ รีไพ3 ยังมี หน้าทีรับอินพุตจากเครื องอ่านบัตรพนักงานที
เป็ น RFID ความถี ตา KHz. เพือบัน ทึ กข้ อมูล การปฏิ บัติงานของ
พนักงาน การทาหน้าที นับจานวนชิ นงานจากการอ่านค่าจากพร็ อกซิ มิตี
เซนเซอร์ ทีติดตังในสายการผลิ ตโดยอาศัยบอร์ ดเชื อมต่อที จัดทาขึ นดัง
รู ป 4 ซึ งใช้ออปโตไอโซเลเตอร์ (Opto-Isolator) แยกส่ วนทางไฟฟ้ าของ
เครื องจักรเพื อความปลอดภัย ของพนัก งาน การนับ จานวนชิ นงานจะ
อาศัยกลไกการขัดจังหวะหน่วยประมวลผล ซึ งเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
ไพธอนทาหน้าที ส่ งข้อมู ล ไปยังซอฟต์แ วร์ ส่ วนของการต่ อ ประสาน
โปรแกรมประยุกต์ในส่ วนที ผ่านทางเรสเอพีไอ เพือบันทึ กข้อมู ลใน
ฐานข้อมูล

. การออกแบบระบบฮาร์ ดแวร์
ระบบประมวลผลสถานะการผลิต อย่างย่อ (Mini-MES) ในรายงาน
นี จะประกอบด้วยส่ วนของฮาร์ ดแวร์ แบ่งออกเป็ นเครื องคอมพิวเตอร์ แม่
ข่าย และส่ วนที เป็ นเครื องสาหรั บ จัด การข้อมู ลเรี ยกว่าเอเจนท์ ส่ วนที
เป็ นเอเจนท์มี 2 แบบคื อแบบที ไม่ต ้องติ ดต่อกับ ผูใ้ ช้ และแบบที ต้องมี
การติ ด ต่ อ กั บ ผู ้ใ ช้ รายละเอี ย ดของระบบฮารด์ แ วร์ ที เลื อ กใช้ เ ป็ น
ดังต่อไปนี

รู ปที 4 บอร์ ดเชือมต่อเพือแยกส่ วนทางไฟฟ้าจากเครื องจักร

- 64 -

. การออกแบบระบบซอฟต์แวร์

แก้ไขปั ญหาให้แล้วเสร็ จ และแจ้งผูด้ ูแลระบบทาการยกเลิ กสถานะหยุด
การทางานชัวคราว

เลือกใช้ซอฟต์แวร์ เปิ ดเผยรหัสในการพัฒนาระบบเพือลดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื อซอฟต์แวร์ โดยระบบ แบ่งโครงสร้างออกเป็ นสามส่ วนคื อ
ส่ ว นของเอ็ ม อี เ อสเอพี ไ อหรื อการต่ อ ประสานโปรแกรมประยุก ต์
(Application Program Interface: API) ท าหน้ า ที เป็ น ตั วกลางในการ
ให้ บ ริ การเชื อมต่ อ เพื อสื บค้ น ฐานข้ อ มู ล หรื อปรั บ ปรุ งข้ อ มู ล ใน
ฐานข้อ มู ล โดยมี ซ อฟต์ แ วร์ ในส่ วนที 2 ทาหน้ าที เป็ นส่ วนแสดงผล
ให้กบั ผูใ้ ช้งาน โดยส่ วนที สองจะทาหน้าที เรี ยกขอบริ การเรสเอพี ไอไป
ยัง ส่ ว นที เอ็ ม อี เ อสเอพี ไ อเพื อรั บ ข้ อ มู ล กลั บ มาและจัด รู ป แบบการ
แสดงผลให้ ก ับ ผู ้ใช้ ในขณะที ซอฟต์แ วร์ ในส่ วนที จะทาหน้ าที เฝ้ า
ติดตามความผิดปกติและรายงานให้กบั ผูใ้ ช้ทราบผ่านโปรแกรมไลน์

4. ผลการดาเนินการ
ในการทดสอบระบบได้เลื อกติดตังเอเจ้นท์เข้ากับสายการผลิ ตดัง
ตารางที มีทงที
ั ใช้แรงงานคนในการควบคุ มและใช้แขนกลเพือทางาน
โดยอัตโนมัติ ระบบแดชบอร์ ดรายงานข้อมูลดังรู ปที
ตารางที รายชือเครื องจักรทีได้ทดสอบการทางาน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3.2.1 MesAPI

โปรแกรมในส่ วนนี เขี ยนด้วยภาษาจาวาสคริ ปต์ทางานบนเครื อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ใช้กรอบงานเอ็กซ์เพรสช่ วยในการสร้างเรสเอพีไอ
เมื อแดชบอร์ ดร้องขอข้อมูลผ่านทางเมธอด GET จะมีการส่ งข้อมูลเจสัน
กลับไป ดังรู ปที

สายการผลิต
C
D
E

H

เครืองจักร
CBEN01 เครื องดัด
DBEN01 เครื องดัด
EPRE01 เครื องอัดขึนรู ป
EPRE02 เครื องอัดขึนรู ป
HPRE01 เครื องอัดขึนรู ป
HPRE02 เครื องอัดขึนรู ป
HPRE03 เครื องอัดขึนรู ป
HPRE04 เครื องอัดขึนรู ป
HBEN01 เครื องดัด
HBEN02 เครื องดัด

Agent-Type
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

รู ปที 5 ข้อมูล JSON ทีส่ งกลับไปยัง Dashboard

3.2.2 ส่ วนแสดงผล

รู ปที 6 ตัวอย่างข้อมูลบนจอแสดงผลแดชบอร์ ด

ในส่ วนแดชบอร์ ดจะใช้ ข้อดี ของรี แอคทาการเรี ยกข้อมูลจากเอ็ม
อี เอสเอพีไอด้วยกรอบงานเอ็กซิ ออส เมือมี การเปลียนแปลงข้อมูลจะทา
ให้ ส ถานะของระบบเปลี ยนไปรี แ อคจะทาการเรนเดอร์ ห น้ าจอใหม่
เฉพาะในส่ วนทีมีการเปลียนแปลงทาให้สามารถทางานได้อย่างรวดเร็ ว

5. สรุปผลการดาเนินงานและข้ อเสนอแนะ
จากผลการดาเนิ น งานทดลองใช้ ก ับ สายการผลิ ต พบว่ า ระบบ
สามารถทางานได้ ตามข้อกาหนด มี การแจ้งเตื อนเมื อเกิ ด การหยุดการ
ทางานเช่ นวัตถุ ดิบไม่เพียงพอ และเมื อแก้ไขปั ญหาแล้วก็มีการแจ้งการ
กลับมาทางานตามปกติตามข้อกาหนด เมือมีการนาข้อมูลการผลิ ตในแต่
ละวัน เที ยบกับ ระบบที ใช้ ค นบัน ทึ กไม่ พ บความแตกต่ างของจานวน
ชิ นงาน อย่างไรก็ตามมีการพบปั ญหาหน้าจอค้าง เนื องเว็บบราวเซอร์ บน
จอแสดงผลทางานบน ราสเบอร์ รีไพซึ งมีขอ้ จากัดในด้านทรัพยากร แต่
ไม่ ก ระทบต่ อ ผลการทางานของระบบ ทางแก้ ไ ขคื อ ใช้ ค รอนแทป
(Crontab) ตังเวลาในการเปิ ดและปิ ดเว็บบราวเซอร์ หรื อ ทาโปรแกรมวอ
ชดอกมาคอยรี เซตราสเบอร์ รี
การขยายระบบให้ ร องรั บ เครื องจัก รจานวนมากขึ นจาเป็ นต้อ ง
พิ จ ารณาหาแนวทางในการกระจายภาระงานของเอ็ม อี เ อสเอพี ไ อ
เนื องจากต้องมี การเรี ยกค้น ข้อมู ลต่ อเนื องในทุก ๆ ช่ วงเวลาที กาหนด
การทาหน้ าที ทังหมดโดยใช้เครื องแม่ข่ายเครื องเดี ยวอาจทาให้ระบบล้า
ช้าได้

. . ส่ วนแจ้งเตือนปัญหา

อาศัยการนับเวลาหากมีการรายงานสถานะเข้ามาจะรี เซตนาฬิ กาให้
เริ มนับเวลาใหม่ แต่ถ้านาฬิกาเดินไปถึงเวลาทีกาหนดเอ็มอีเอสเอพี ไอจะ
ตังสถานะเครื องจักรนันเป็ นหยุดการทางานและกระตุน้ ให้ส่งไลน์ โนติ
ฟายเอพีไอแจ้งการเกิ ดปั ญหาให้ หัวหน้าสายการผลิตหรื อผูด้ ูแลการผลิ ต
รับทราบ เมื อแก้ไขปั ญ หาแล้วสถานี งานมี การรายงานสถานะกลับเข้า
มาเอ็มอีเอสเอพีไอจะรี เซตสถานะหยุดทางานให้ เป็ นปกติ พร้ อมทังส่ ง
ไลน์โนติ ฟิฟายเอพีไอเพือยืนยันการกลับมาทางานเป็ นปกติ
ในกรณี ที มี เ หตุ จ าเป็ น ต้ อ งหยุด การทางาน เช่ นมี ก ารซ่ อม
บารุ งรั ก ษาเครื องจักร ให้หั วหน้าสายการผลิ ตแจ้ง ผู้ดูแลระบบเพื อตัง
สถานะหยุด การทางานชัวคราวพร้ อมกับ กาหนดระยะเวลาหยุด การ
ทางาน ถ้าหากเลยกาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการยกเลิกสถานะ ระบบจะส่ ง
ข้อความแจ้งเตื อนให้ หั วหน้าสายการผลิ ตรั บ ทราบเพื อเข้าดาเนิ น การ
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การผลิ ตชิ นงานในสายการผลิ ตทีมีความต่อเนื องกันไม่จาเป็ นต้อง
ติดตังเอเจ้นท์ให้กบั เครื องจักรทุกเครื อง เลื อกเพียงบางเครื องทีคาดว่าจะ
เกิ ดปั ญหาก็สามารถให้ผลการตรวจสอบการทางานได้ เพราะหากมีการ
หยุดการทางานระบบจะยังสามารถตรวจสอบได้เช่นกัน
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ตะวัน ภู รัต สาเร็ จการศึ กษาวิ ทยาศาสตร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิทยาการคอมพิ วเตอร์
สนใจงานระบบสมองกลฝั งตัว เอฟพี จีเอ
ระบบดิจิทลั หุ่ นยนต์ ระบบอัตโนมัติ
กาญจนา ศิ ล าวราเวทย์ สาเร็ จการศึ ก ษา
ดุ ษฎี บ ัณฑิ ต สาขาวิ ศวกรรมคอมพิ วเตอร์
สนใจระบบ เครื อข่ ายที กาห น ดโด ย
ซอฟต์แวร์ คลาวด์คอมพิวติง ความมันคง
คอมพิวเตอร์ ระบบสมองกลฝังตัว
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