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บทคัดย่อ 

บทความนี�น�าเสนอการประยกุตใ์ช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ�ง

ใน สายการผลิตชิ�นส่วนเครื� องปรับอากาศในรถยน ต์เพื� อติดตาม

สถานะการผลิตเรียกว่าระบบมินิเอ็มอีเอส ระบบนี� ประกอบด้วยสอง

ส่ ว น คื อ  ส่ ว น ที� เป็ น ฮ า ร์ ด แ ว ร์ ใ ช้ ร าส เบ อ ร์ รี ไ พ รุ่ น ที�  �  แ ล ะ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 เป็นหน่วยควบคุมติดตั�งในจุดส�าคญัของ

สายการผลิตท�าหน้าที�ตรวจนับจ�านวนชิ�นส่วนที�ผลิตส่งไปบันทึกใน

ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล ในส่วนที�สองคือระบบซอฟต์บนเครื� อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที�ติดตั�งระบบปฏิบติัการลีนุกซ์ โปรแกรมแบ่งเป็น

ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์หรือเอพีไอเรียกว่าส่วนหลังใช้

โหนดเจเอส และกรอบงานเอกซ์ เพรส และส่วนหน้าเป็นการแสดง

ข้อมูลผ่านเว็บใช้กรอบงานรีแอคและเอ็กซิออส มีการเรียกใช้ส่วน

เชื�อมต่อกับไลน์เพื�อรายงานการเกิดปัญหาการผลิตที�ไม่เป็นไปตาม

ก�าหนด การทดสอบในสายการผลิตต้นแบบ พบว่าสามารถท�างาน

ร่วมกนักบัระบบงานเดิมไดห้วัหน้าสายการผลิตสามารถเขา้ถึงปัญหาได้

อยา่งรวดเร็วตามตอ้งการ  

ค�าส�าคัญ: ระบบสมองกลฝังตวั อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ�ง ระบบติดตาม

การผลิต เรสเอพีไอ 

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 

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  

1. บทน�า 
ในระบบการค้าเสรีกลไกของตลาดจะผลักดันให้ผู ้ผลิตสินค้า

จ �าเป็นต้องแข่งขนัทั�งในด้านราคาและคุณภาพ ระบบการผลิตที�มีการ

ก�ากบัติดตามจะช่วยให้สามารถด�าเนินการผลิตเป็นไปตามแผนที�ก �าหนด

ได้ การก�ากบัติดตามจะอาศยัแรงงานคนในการนบัจ�านวนชิ�นงานที�ผลิต

ได้ ท �าให้มีโอกาสผิดพลาดไดง่้าย และยากที�จะทราบว่าอตัราการผลิตใน

ขณะนั�นจะสามารถผลิตไดท้นักบัก�าหนดส่งมอบให้ลูกคา้หรือไม่ หากมี

เครื�องจกัรหยดุท�างานหรือมีความผิดปกติส่งผลต่อสินคา้ที�ผลิตก็ยากที�

จะทราบไดท้นัที จะตอ้งใชแ้รงคนในการเขา้ไปตรวจสอบอยูเ่สมอท�าให้

ตอ้งใช้คนมากขึ�น และหากการตรวจพบมีความลา้ช้ายากที�จะแกไ้ขให้

เป็นไปตามก�าหนดส่งมอบสินคา้ การท�างานล่วงเวลาเพื�อชดเชยแม้จะ

ช่วยเร่งการผลิตให้ทนัก�าหนดได้ก็ตามแต่ก็ส่งผลท�าให้ต้นทุนการผลิต

สูงขึ�น 

การมาถึงของอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ�งช่วยลดภาระงาน ช่วยให้

การตรวจติดตามท�าไดส้ะดวกขึ�น ลดทั�งเวลาและความผิดพลาดจากคน

ในการตรวจนับชิ�นงานที�ผลิต และเวลาที�เกิดปัญหาการผลิตหยุดชงกั

ผูดู้แลจะได้รับแจ้งปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีเวลาแก้ไขให้กลบัเขา้สู่

กระบวนการผลิตปกติท�าให้ผลการผลิตสอดคล้องตามแผนที�ก �าหนดไว ้  

ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่นิยมน�าระบบติดตามการผลิตมาใช้ใน

การผลิตโดยมีความสามารถท�างานร่วมกบัระบบงานอื�น ๆ เช่นระบบ

การวางแผนจัดสรรทรัพยากร  (Enterprise Resource Planning) แต่การพฒันา

ระบบมีความซับซ้อนสูงจ�าเป็นต้องอาศยัเงินลงทุนค่อนข้างมากอีก 

ดงันั�นจึงไม่เอื�อให้ผูป้ระกอบการขนาดเล็ก ในโครงงานนี� จึงไดน้�าเสนอ

การพฒันาระบบติดตามสถานะของการผลิตสินค้าในสายการผลิตด้วย

- 62 -



การประยุกต์ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ� งร่วมกับการพัฒนา

ซอฟตแ์วร์บนระบบแม่ข่ายโดยใชซ้อฟตแ์วร์รหัสเปิดเพื�อให้ธุรกิจขนาด

ยอ่มที�มีงบประมาณไม่มากนกัสามารถพฒันาปรับปรุงระบบการผลิตให้

มีประสิทธิภาพและแข่งขนัได ้

การน�า IoTs มาในระบบติดตามการผลิตครอบคลุมตั�งแต่ระบบ

ขนส่งและกระจายสินคา้เพื�อตรวจสอบและบริหารจดัการการขนส่งทั�ง

ภายในและภายนอกเช่น [1] ระบบการประกอบชิ�นส่วนใช้งานร่วมกบั

เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID) แทนการใช้บาร์โค้ดเดิม ยกเลิกการ

ท�างานโดยพนักงาน ท�าให้มีความอจัฉริยะในการผลิต ช่วยเพิ�มผลผลิต 

ลดต้นทุน แสดงผลแบบวิชวล (Visual Realtime Monitor) มีระบบแจ้ง

เตือนและส่งขอ้มูลไปยงัระบบติดตามการผลิต (MES) สามารถตรวจดู

และแสดงข้อมูลเครื� องจกัรที�มีการแจ้งเตือน มีการบนัทึกประวติัการแจ้ง

เตือน 

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ�งส�าหรับอุตสาหกรรม  IIoT (Industrial 

Internet of Things)ถูก น� าเส น อโ ดย  [2 ] เป็ น ก ารรว ม เท ค โน โล ยี

สารสนเทศกับเทคโนโลยีการด�าเนินงาน (Operational Technology)  

เพื�อการรวมขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั โดยใชเ้รส (REST) ส่งผา่นโปรโตคอลเอช

ทีทีพี (HTTP) ในรูปแบบไฟล์เจสัน (JSON) ท�าให้สามารถวางแผนการ

ผลิตล่วงหน้าหรือปรับปรุงก�าลงัการผลิตตามความเหมาะสมและบริหาร

จดัการสินทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การเชื�อมต่อพีแอลซี (PLC) ที�ควบคุมการท�างานของเครื�องจกัรใน

สายการผลิตกับระบบติดตามการผลิต (MES Controller) ถูกน�าเสนอ

โดย [3] โดยใช้ การสื� อสารแบ บไร้ส าย (Wireless MES) แท นการ

เชื�อมต่อกบัระบบติดตามการผลิตด้วยสายอีเทอร์เน็ต การปรับเปลี�ยน

วิธีการเชื�อมต่อกบัระบบติดตามการผลิตช่วยให้การเชื�อมต่อท�าไดง่้ายขึ�น 

การจดัวางต�าแหน่งที�ต ั�งเครื�องจกัรมีความยดืหยุน่ รองรับการเคลื�อนที�  

2. ทฤษฏีที�เกี�ยวข้อง 

2.1 ราสเบอร์รีไพ 3 (Raspberry PI 3: RP3) 
RP3 เป็ นคอมพิวเตอร์ขน าดเล็กภายใน ประกอบด้วยห น่ วย

ประมวลผลอาร์มรุ่นที� � ขนาด � แกน หน่วยความจ�าตั�งแต่ 1 กิกะไบต ์

ประกอบอยูบ่นบอร์ดเดียว [4] ดงัรูปที� � โดยมีส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น 

ส่วนเชื�อมต่อจอแสดงผลด้วยพอร์ตเอชดีเอ็มไอ (HDMI) ส่วนพอร์ตใช้

งานทั�วไปจ�านวน �� ขา มีพอร์ตยูเอสบี มี โมดูลอินเตอร์เน็ต และ

อินเตอร์เน็ตไร้สายในตวั สามารถต่อกบัโมดูลเอสดีการ์ด (SD Card) ท�า

หนา้ที�คลา้ยกบัฮาร์ดดิสกบ์นพีซี 

BCM2835 (SOC)

Camera 
Module

SDcard

Power 
supply

GPIO ports

USB ports
Ethernet/

WIFI

HDMI

Display

 
รูปที� � ราสเบอร์รีไพและผงัโครงสร้างภายใน 

 

ข้อดีของราสเบอร์รีไพคือมีขนาดเล็ก ราคาไม่แพงและมีความ

รวดเร็วในการประมวลผล จึงไดรั้บความนิยมน�ามาใช้งาน บทความนี� ใช้

ราสเบอร์รีไพรุ่นที� 3 ในการเชื�อมต่อกบัเครื�องจกัรเพื�อติดตามสถานะการ

ผลิตสินคา้ 

2.2 ESP32 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 [5] ผลิตโดยบริษทั Espressif พฒันา

มาจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 เพิ�มแกนประมวลผลเป็น 2 แกน 

เพิ�มส่วนของพอร์ตอินพุตอนาล็อก จึงกลายเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์

ยอดนิยมเนื�องจากมีราคาถูกและมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที�จ �าเป็นรวมอยูภ่ายใน 

รองรับการเชื� อมต่อวายฟาย (WiFi) และรองรับการเชื� อมต่อบลูทูธ

พลังงาน ต��า  (Bluetooth Low-Energy: BLE/BT4.0) ใน บ ทความนี� ใช ้

EPS32 เชื�อมต่อกบัเครื�องจกัรเพื�อติดตามสถานการผลิตในส่วนที�ไม่ตอ้ง

ใช้คนในการดูแล 

2.3 ภาษาจาวาสคริปต์และเรสเอพีไอ (Java Script/Rest 

API) 
ภาษาจาวาสคริปต์  [6] เป็นภาษาใช้เขียนโปรแกรมบนระบ บ

อินเทอร์เน็ต ใช้สร้างและพ ัฒนาเว็บไซต์ สามารถใช้ร่วมกับภาษา

เอช ที เอ็ม แ อลแล ะ จาวาได้ทั� งฝั� งลูก ข่ ายแล ะแ ม่ข่ ายท�างานข้าม

แพลตฟอร์มได ้  

text

Andriod 
App

IOS App

Browser/
Web

App
Server
1...n

App
Server
1...n

App
Server
1...n

JSON/XML

JSON/XML

JSON/XML

DELETE
GET
PUT

POST
CUSTOM params

HTTP/s

MySQL 
Driver

MySQLExpress.js
Requests TCP/IPEvent 

Loop

Node.js  
รูปที� � โครงสร้างสถาปัตยกรรมเรสเอพีไอและเอ็กซ์เพรสดอทเจเอส 

 

 

เรสเอพีไอเป็นเว็บเซอร์วิสประเภทหนึ�งไม่ขึ�นกบัแพลตฟอร์ม จึง

สามารถท�างานร่วมกบัแพลตที�แตกต่างกนัได ้ในงานวิจยันี� ใช้ภาษาจาวา

สคริป ต์ท �างาน บนโหน ดเจเอส (NodeJS) และใช้กรอบ งานเอ็กซ์

เพ รสดอทเจเอส  (Express.js) ดังรูป ที�  2 เพื� อสร้างเอ็มอี เอสเอพีไอ 

(MesAPI) ในรูปแบบของเรสเอพีไอ 

กรอบงานเอ็กซ์เพรสดอทเจเอสเป็นกรอบงานที�ท�างานร่วมกบั

โหนดเจเอสโดยท�าหน้าที�เป็นตวักลาง (Middleware) ระหวา่งฟรอ้นท์

เอนท์ (Front-End) กบัฐานขอ้มูล เมื�อมีผูร้้องขอใช้บริการ เอ็กซ์เพรส 

(Express) จะท�าหนา้ที�ตามฟังกช์นัที�เขียนไวเ้พื�อเขา้ถึงขอ้มูลที�อยูบ่น

ฐานขอ้มูล และตอบกลบัไปยงัผูร้้องขอในรูปแบบไฟล์เจสัน  

3. การออกแบบระบบ 

การท�างานเริ� มต้นจากการผูรั้บผิดชอบวางแผนการผลิตก�าหนด

จ�านวนชิ�นงานจากค�าสั�งซื� อของลูกค้า แล้วจึงกระจายไปให้แต่ละ

สายการผลิตวางแผนการผลิตของตน มีการเบิกวตัถุดิบที�ต้องใช ้ก �าหนด
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เครื�องจกัร ก�าหนดตารางการใชค้นควบคุม และเริ�มการผลิต นบัจ�านวน

ชิ�นงานบนัทึกลงฐานขอ้มูล  หากมีการหยดุการผลิตตอ้งการให้เกิดการ

แจง้เตือนให้หัวหน้าสายการผลิตเขา้ไปดูแลแก้ไขปัญหาได้ทนัท่วงที 

ดงันั�นบทความนี� จึงไดอ้อกแบบระบบให้เป็นดงัรูปที� � 

Supervisor
RFID Tag

RFID Card

Authorized user

Authorized user
Dashboard

Task scheduler

Internet

Agent1

Web-server
MySQL

Agent2

Assembly Lines

 

Agent1

Machine 1 Machine nMachine 2

message

Operator

 

รูปที� � ผงัโดยรวมของระบบ MES 
 

จากรูปที� � เมื�อหัวหน้าสายการผลิตได้รับตารางแผนการผลิตจะ

บนัทึกขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งเขา้สู่ระบบ โดยรับขอ้มูลผา่นทางระบบเวบ็ แลว้

จึงจะน�าแท็กอาร์เอฟไอดี (Tag RFID) ที�มีล ักษณะเป็นเหรียญไปแตะยงั

เครื� องอ่านบตัรที�ต ัวเอเจ้นท์  (Agent) ที�ติดไวก้ับเครื� องจกัรเพื�อใช้เป็น

ข้อมูลของสินค้าที� จะผลิตในขณ ะนั� น  และเมื� อพนักงานควบคุม

เครื�องจกัรเริ�มตน้ท�างานต้องแตะบตัรประจ�าตวัซึ� งเป็นบตัรอาร์เอฟไอดี 

(RFID) ที�ต ัวเอเจนท์ก็จะมีข้อมูลของทั� งสินค้าและผู ้ควบคุม และได้

สินค้าขาออกจะมีสัญญาณเกิดขึ�นที�เซนเซอร์และเอเจนท์จะท�าการส่ง

ข้อมูลไปยงัเอ็มอีเอสเอพีไอ ซึ� งอยู่บนตวัเครื� องแม่ข่ายท�าการบันทึก

ขอ้มูลการผลิต  

 ส่วนของแดชบอร์ด  (Dashboard) จะท�างานคู่ขนานกันกับเอ็ม

อีเอสเอพีไอบนเครื�องแม่ข่ายโดยจะแสดงผลจะอ่านขอ้มูลจากเอ็มอีเอส

เอพีไอเมื�อครบช่วงเวลาที�ก �าหนด โดยจะท�าการร้องขอขอ้มูลจ�านวนการ

ผลิตรวมของแต่ละเครื� องจกัร เริ�มตั�งแต่เวลา 8:00 นาฬิกาไปจนถึงเวลา 

7.59 นาฬิกาของวนัถดัไป   

ส่วนของการแจ้งเตือนจะตรวจสอบจากข้อมูลการผลิตของ

เครื� องจักรหากไม่มีข้อมูลส่งเข้ามาภายในเวลาที�ก �าหนดจะถือว่าเกิด

ปัญหาขึ�น ระบบจะส่งขอ้ความไปยงัไลน์โนติฟาย (Line Notify) เพื�อให้

หัวหน้าสายการผลิตไดรั้บทราบปัญหาและเขา้แก้ไขปัญหาไดอ้ยา่งทนั

การณ์  

�.�  การออกแบบระบบฮาร์ดแวร์ 

ระบบประมวลผลสถานะการผลิตอยา่งยอ่ (Mini-MES) ในรายงาน

นี�  จะประกอบดว้ยส่วนของฮาร์ดแวร์แบ่งออกเป็นเครื�องคอมพิวเตอร์แม่

ข่าย และส่วนที�เป็นเครื�องส�าหรับจดัการข้อมูลเรียกว่าเอเจนท์ ส่วนที�

เป็นเอเจนท์มี 2 แบบคือแบบที�ไม่ต้องติดต่อกบัผูใ้ช้ และแบบที�ต้องมี

การติดต่อกับผู ้ใช้  รายละเอียดของระบ บฮารด์แวร์ที� เลือกใช้เป็น

ดงัต่อไปนี�  

�.�.�  เครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
เครื� องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใช้ HPE ProLiant DL380 Gen�� ใช้

หน่วยประมวลผล Xeon Silver ขนาด 8 Core 16 Thread มีหน่วยความจ�า 

32 GB ติ ด ตัั� ง  SAS HDD ใ น โ ห ม ด  RAID 5 แ ล ะ เ ลื อ ก ใ ช้

ระบบปฏิบัติการลินุกส์อูบ ันตูเซิร์ฟเวอร์ (Linux Ubuntu Server) เป็น

ระบบปฏิบติัการของระบบ มีการติดตั�งซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที�จ �าเป็น เช่น 

เว็บ มิ น (Webmin)  เพื� อให้ผู ้ดูแลระบบ สามารถจัดการระบบจาก

ระ ยะ ไกล ใน รูป แบ บ กราฟฟิ ค  (GUI) ผ่าน ท าง  https แ ละ ติด ตั� ง

โปรแกรมมายเอสคิวแอลเป็นฐานขอ้มูลหลกั ติดตั�ง NodeJS และกรอบ

งานต่าง ๆ ที� เกี�ยวข้อง เช่น เอ็กซ์เพลส รีแอคและเอ็กซิออส เป็นต้น 

เพื�อให้สามารถสร้างและเรียกใชบ้ริการเรสเอพีไอบนเครื�องคอมพิวเตอร์

แม่ข่ายได ้

3.1.2 Agent แบบที� � 
เครื�องจดัเก็บขอ้มูลที�ไม่จ�าเป็นตอ้งมีการติดต่อกบัผูใ้ช้พฒันาโดย

ใช้ ESP32 เพื�ออ่านขอ้มูลจากพร็อกซิมิตีเซนเซอร์ (Proximity Sensor) ที�

ติดตั� งในสายการผลิตเพื�อนับจ�านวนชิ�นงานและอ่านสถานะของ

เครื� องจกัร โดยส่งขอ้มูลไปยงัเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในรูปแบบของ

เรสเอพีไอ 

3.1.3 Agent แบบที� 2  
เครื�องจดัเก็บขอ้มูลที�จ �าเป็นตอ้งมีการติดต่อกบัผูป้ฏิบติังานจะใช้

ราสเบอร์รี� ไพ3 เชื�อมต่อกับจอแอลซีดีแบบสัมผสัและเครื� องอ่านบัตร 

อาร์เอฟไอดีเพราะนอกจากจะต้องท�าหน้าที�เหมือนกบัเอเจ้นท์แบบแรก

แล้ว ราสเบอร์รี�ไพ3 ยงัมีหน้าที�รับอินพุตจากเครื�องอ่านบตัรพนกังานที�

เป็น RFID ความถี�ต ��า ��� KHz. เพื�อบ ันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของ

พนักงาน การท�าหน้าที�นบัจ �านวนชิ�นงานจากการอ่านค่าจากพร็อกซิมิตี

เซนเซอร์ที�ติดตั�งในสายการผลิตโดยอาศยับอร์ดเชื�อมต่อที�จดัท�าขึ�นดงั

รูป 4 ซึ� งใช้ออปโตไอโซเลเตอร์ (Opto-Isolator) แยกส่วนทางไฟฟ้าของ

เครื� องจักรเพื�อความปลอดภัยของพนักงาน  การนับจ�านวนชิ�นงานจะ

อาศยักลไกการขดัจงัหวะหน่วยประมวลผล ซึ�งเขียนโปรแกรมด้วยภาษา

ไพธอนท�าหน้าที�ส่งข้อมูลไปยงัซอฟต์แวร์ส่วนของการต่อประสาน

โปรแกรมประยุกตใ์นส่วนที� � ผ่านทางเรสเอพีไอ เพื�อบนัทึกข้อมูลใน

ฐานขอ้มูล  

 

รูปที� 4 บอร์ดเชื�อมต่อเพื�อแยกส่วนทางไฟฟ้าจากเครื�องจกัร 
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�.� การออกแบบระบบซอฟต์แวร์ 

เลือกใช้ซอฟตแ์วร์เปิดเผยรหสัในการพฒันาระบบเพื�อลดค่าใชจ่้าย

ในการจดัซื�อซอฟตแ์วร์ โดยระบบ แบ่งโครงสร้างออกเป็นสามส่วนคือ

ส่วนของเอ็มอีเอสเอพีไอหรือการต่อประสานโปรแกรมประยุกต ์

(Application Program Interface: API) ท�าห น้ าที� เป็น ตัวกลางในการ

ให้บ ริการเชื� อมต่อเพื� อสืบ ค้น ฐานข้อมูลห รือปรับ ปรุงข้อมูลใน

ฐานข้อมูล โดยมีซอฟต์แวร์ในส่วนที�  2 ท�าหน้าที� เป็นส่วนแสดงผล

ให้กบัผูใ้ช้งาน โดยส่วนที�สองจะท�าหน้าที�เรียกขอบริการเรสเอพีไอไป

ยงัส่วนที� เอ็มอีเอสเอพีไอเพื�อรับ ข้อมูลกลับมาและจัดรูปแบ บการ

แสดงผลให้กับผู ้ใช้ ในขณะที�ซอฟต์แวร์ในส่วนที� � จะท�าหน้าที� เฝ้า

ติดตามความผิดปกติและรายงานให้กบัผูใ้ชท้ราบผา่นโปรแกรมไลน์ 

3.2.1 MesAPI  
โปรแกรมในส่วนนี� เขียนดว้ยภาษาจาวาสคริปต์ท�างานบนเครื� อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ใช้กรอบงานเอ็กซ์เพรสช่วยในการสร้างเรสเอพีไอ 

เมื�อแดชบอร์ดร้องขอขอ้มูลผา่นทางเมธอด GET จะมีการส่งขอ้มูลเจสัน

กลบัไป ดงัรูปที� � 

 
รูปที� 5 ขอ้มูล JSON ที�ส่งกลบัไปยงั Dashboard 

3.2.2 ส่วนแสดงผล 
ในส่วนแดชบอร์ดจะใช้ข้อดีของรีแอคท�าการเรียกข้อมูลจากเอ็ม

อีเอสเอพีไอด้วยกรอบงานเอ็กซิออส เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงข้อมูลจะท�า

ให้สถานะของระบบเปลี�ยนไปรีแอคจะท�าการเรนเดอร์หน้าจอใหม่

เฉพาะในส่วนที�มีการเปลี�ยนแปลงท�าให้สามารถท�างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

�.�.� ส่วนแจ้งเตือนปัญหา 
อาศยัการนับเวลาหากมีการรายงานสถานะเขา้มาจะรีเซตนาฬิกาให้

เริ�มนบัเวลาใหม่ แต่ถ้านาฬิกาเดินไปถึงเวลาที�ก�าหนดเอ็มอีเอสเอพีไอจะ

ตั�งสถานะเครื�องจกัรนั�นเป็นหยดุการท�างานและกระตุน้ให้ส่งไลน์โนติ

ฟายเอพีไอแจง้การเกิดปัญหาให้หัวหน้าสายการผลิตหรือผูดู้แลการผลิต

รับทราบ เมื�อแก้ไขปัญหาแล้วสถานีงานมีการรายงานสถานะกลบัเข้า

มาเอ็มอีเอสเอพีไอจะรีเซตสถานะหยุดท�างานให้เป็นปกติ พร้อมทั�งส่ง

ไลน์โนติฟิฟายเอพีไอเพื�อยืนยนัการกลบัมาท�างานเป็นปกติ   

ใน กรณี ที� มี เห ตุจ �า เป็น ต้องห ยุด การท�างาน  เช่น มี ก ารซ่อม

บ�ารุงรักษาเครื� องจักร ให้หัวหน้าสายการผลิตแจ้งผู้ดูแลระบบเพื�อตั� ง

สถานะหยุดการท�างานชั�วคราวพร้อมกับก�าหนดระยะเวลาหยุดการ

ท�างาน ถ้าหากเลยก�าหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการยกเลิกสถานะ ระบบจะส่ง

ข้อความแจ้งเตือนให้หัวหน้าสายการผลิตรับทราบเพื�อเข ้าด �าเนินการ

แกไ้ขปัญหาให้แลว้เสร็จ และแจง้ผูดู้แลระบบท�าการยกเลิกสถานะหยดุ

การท�างานชั�วคราว  

4. ผลการด�าเนินการ  

 ในการทดสอบระบบไดเ้ลือกติดตั�งเอเจ้นท์เขา้กบัสายการผลิตดัง

ตารางที� �  มีทั�งที�ใช้แรงงานคนในการควบคุมและใช้แขนกลเพื�อท�างาน

โดยอตัโนมติั ระบบแดชบอร์ดรายงานขอ้มูลดงัรูปที� � 

ตารางที� � รายชื�อเครื�องจกัรที�ได้ทดสอบการท�างาน 

 
รูปที� 6 ตวัอยา่งขอ้มูลบนจอแสดงผลแดชบอร์ด 

5. สรุปผลการด�าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

จากผลการด�าเนินงานทดลองใช้กับสายการผลิตพบว่าระบบ

สามารถท�างานได้ตามข้อก�าหนด มีการแจ้งเตือนเมื�อเกิดการหยุดการ

ท�างานเช่นวตัถุดิบไม่เพียงพอ และเมื�อแกไ้ขปัญหาแล้วก็มีการแจง้การ

กลบัมาท�างานตามปกติตามขอ้ก�าหนด เมื�อมีการน�าขอ้มูลการผลิตในแต่

ละวนัเทียบกับระบบที�ใช้คนบนัทึกไม่พบความแตกต่างของจ�านวน

ชิ�นงาน อยา่งไรก็ตามมีการพบปัญหาหนา้จอคา้ง เนื�องเวบ็บราวเซอร์บน

จอแสดงผลท�างานบน ราสเบอร์รีไพซึ� งมีขอ้จ �ากดัในดา้นทรัพยากร แต่

ไม่กระทบต่อผลการท�างานของระบบ ทางแก้ไขคือใช้ครอนแทป 

(Crontab) ตั�งเวลาในการเปิดและปิดเว็บบราวเซอร์ หรือท�าโปรแกรมวอ

ชดอกมาคอยรีเซตราสเบอร์รี�  

การขยายระบบให้รองรับเครื� องจักรจ�านวนมากขึ� นจ�าเป็นต้อง

พิจารณาหาแนวท างในการกระจายภาระงานของเอ็มอีเอสเอพีไอ 

เนื�องจากตอ้งมีการเรียกค้นขอ้มูลต่อเนื�องในทุก ๆ ช่วงเวลาที�ก �าหนด 

การท�าหน้าที�ท ั�งหมดโดยใช้เครื�องแม่ข่ายเครื�องเดียวอาจท�าให้ระบบล้า

ช้าได้  

ล�าดับ สายการผลิต เครื�องจักร Agent-Type 

1 C CBEN01 เครื�องดัด  2 

2 D DBEN01 เครื�องดัด  2 

3 
E 

EPRE01 เครื�องอดัขึ�นรูป 2 

4 EPRE02 เครื�องอดัขึ�นรูป 2 

5 

H 

HPRE01 เครื�องอดัขึ�นรูป 2 

6 HPRE02 เครื�องอดัขึ�นรูป 2 

7 HPRE03 เครื�องอดัขึ�นรูป 2 

8 HPRE04 เครื�องอดัขึ�นรูป 2 

9 HBEN01 เครื�องดัด 1 

10 HBEN02 เครื�องดัด 1 
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การผลิตชิ�นงานในสายการผลิตที�มีความต่อเนื�องกนัไม่จ�าเป็นตอ้ง

ติดตั�งเอเจ้นท์ให้กบัเครื�องจกัรทุกเครื�อง เลือกเพียงบางเครื�องที�คาดวา่จะ

เกิดปัญหาก็สามารถให้ผลการตรวจสอบการท�างานได ้เพราะหากมีการ

หยดุการท�างานระบบจะยงัสามารถตรวจสอบไดเ้ช่นกนั  
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