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บทคดัย่อ 
บทความนี้น าเสนอระบบอัตโนมัติในการรายงานอุ ณห ภูมิ

และอัตราการไหลของน ้ าในเคร่ืองจักรผ่านเวบ็แอปพลิเคชัน เพื่อป้องกัน
ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์และเคร่ือง จักร  อันเนื่องมาจากการส ะสม
ความร้อนมากจนเกินไปภายในห้องผสมผลิตภัณฑ์ ซึ่ งระบบจะส่งข้อมูล
อุ ณ ห ภู มิ แ ล ะอั ตร า ก าร ไ ห ลข องน ้ า ใน เค ร่ื อง จั กร จ า กบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์แสดงผลบนเวบ็แอปพลิเคชันของระบบ เพื่อให้ผู้
ควบคุมเคร่ืองจักรสามารถทราบค่าอุณหภูมิและอัตราการไหลของน ้ าใน
เคร่ืองจักรของห้องผสมผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือ
สมาร์ทโฟนตามช่วงเ วลาที่ต้องการได้ โดยใช้เวลาตรวจสอบน้อ ยก ว่า
ระบบงานเดิมที่ใช้คนตรวจสอบ จากผลการทดสอบกรณีศึกษาที่ บริษัท
เอสเค โพลิเมอร์ จ ากัด   พบวา่ผู้ควบคุมสามารถดูค่ าอุณหภูมิและอัต รา
การไหลเข้าและออกของน ้ าที่ รับค่าข้อ มูลมาจากเซ็นเซอร์ที่ ติด ต้ัง ใน
ระบบผ่านเวบ็แอปพลิเคชันได้อยา่งถูกต้องและแม่นย  า 

 
ค าส าคัญ: เคร่ืองจักร, อุณหภูมิของน ้ า, อัตราการไหลของน ้ า 

  

Abstract 
This paper presents an automated system for reporting 

temperature and water flow rate in machines via web application which 
created to prevent damage from excessive heat accumulation in the 
mixing chamber. The system was sent the temperature and water flow 
rate from developed microcontroller board to display on web application 
of the system. The operator can be monitored the status of temperature 
and water flow rate through a computer or smart phone at the desired 

time. Therefore, the operator takes less time to inspect than walking 
inspection previously. The results of the case study at SK Polymer Co., 
Ltd., it was found that users can access to monitor the temperature and 
water flow rate which received from sensors in the system via web 
application.  
 

Keywords: machine, water temperature, water flow rate  

 

1. บทน  า 
ค่าอุณหภูมิของน ้ าและอัตราการไหลเข้าและออกของ น ้ าใน

เคร่ืองจักรของห้องผสมผลิตภัณฑ์ มีความส าคัญต่อกระบวนการ ผลิต 
โดยต้องมีความระมัดระวงัไม่ให้ค่าดังกล่าวเกินจากที่ก าหนดเพื่อป้องกัน
ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์และเคร่ือง จักรที่เกิดขึ้นจากการควา ม ร้อน
สะสมจาการเสียดสีของส่วนผสมในระหว่างการผสมผลิตภัณฑ์ ดังนั้น
บริษัท เอสเค โพลีเมอร์ จ ากัด จึงมอบหมายงานให้ผู้ควบคุมเคร่ือง จักร
ติดตามตรวจสอบการท างานของเคร่ือง จักรเพื่อให้ส ามารถแก้ไขปัญหา
ได้ทันท่วงที ซึ่ งเคร่ืองจักรในบริษัทมีจ านวนมากจึงท าให้ ผู้ควบคุ มต้อง
ใช้เวลาในการเดินเพื่อตรวจสอบค่อนข้างนาน ดังนั้นเพื่อช่วยลดเวลาที่ใช้
ในการตรวจสอบเคร่ือง จักร จึง มีแนวความคิดในการพัฒนา ระบบ
อัตโนมัติรายงานอุณหภูมิและอัตราการไหลของน ้ าในเคร่ืองจักรผ่านเ ว็บ
แอปพลิเคชัน โดยระบบจะส่งค่าอุณหภูมิและอัตราการไหลของ น ้ าใน
เค ร่ือง จักรจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) ไป
แสดงผลที่เวบ็แอปพลิเคชัน ท าให้ผูค้วบคุมสามารถตรวจสอบค่าอุณหภูมิ
และอัตราการไหลของน ้ าผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน (Smart 
Phone)ได้ และจากศึกษางานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง พบวา่มีการพัฒนาร ะบบ
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ต้นแบบการตรวจจับและแจ้งเตือนสภาวะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าใน
ห้องแม่ข่ายผ่านทางโทรศัพท์และอีเมลโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์
ดูอิโน่ เมกา 2560 (Arduino MEGA 2560) ร่วมกับซิม 900 ชิลด์ (SIM900 
Shield) และอีเอสพี 8266 (ESP 8266 ) [1] การควบคุมระดับน ้ าด้วย โดย
ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดูอิโน่ เมกา 2560 [2] และการน าโหนดเอ็ม
ซีย ู(NodeMCU) และเน็ตพาย (NETPIE) มาประยกุต์ใช้กับการตร วจ วัด
พลังงานการใช้ไฟฟ้าและควบคุมการปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า [3] ดังนั้น
บทความนี้ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบรายงานค่าอุณหภูมิและอัตร าการ
ไหลของน ้ า โดยประยกุต์ใช้บอร์ดอีเอสพี 8266 โหนดเอ็มซีย ู เซ็นเซอร์
อุณหภูมิ เซ็นเซอร์วดัอัตราการไหลและแพลตฟอร์มของเน็ตพาย เพื่อเป็น
การลดภาระการตรวจสอบสถานะการท างานของเคร่ืองจักรของพนักงาน
และการป้องกันเหตุขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นจากการท างานผิดปกติของ
เคร่ืองจักร 
 

2. การด าเนนิงาน 
ระบบอัตโนมัติรายงานอุณหภูมิและอัตราการไหลของน ้ าใน

เคร่ืองจักร ภาพรวมของระบบดัง รูปที่ 1 ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก  ๆ
ได้แก่         1.ส่วนของเคร่ืองจักรที่ต้องการตรวจวดัค่าอุณหภูมิและอัตรา
การไหลของน ้ า โดยเซ็นเซอร์ทั้ ง 2 ชนิดจะถูกติดต้ังอย ูบ่นเคร่ืองจักรซึ่ ง
ถูกควบคุมด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อีเอสพี 8266 โหนดเอ็มซีย ู 

2. ส่วนเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนที่ใช้อ่ านผลก าร
รายงานผ่านเวบ็เบราเซอร์ ภายใต้การท างานของแพลตฟอร์มเน็ตพายที่ท า
หน้าที่เป็นคลาวด์เซิร์ฟเวอร์และไมโครเกียร์ (Microgear)  
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Water Flow
 Sensor

Machine

Microgear

Water Temperature
 Sensor
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Node MCU

Web Browser 

Microgear

 
รูปที่ 1 ระบบโดยรวมที่น าเสนอ 

 

2.1 ส่วนของเคร่ืองจักร (Machines)  
ระบบอัตโนมัติรายงานอุณหภูมิและอัตราการไหลของน ้ าใน

เคร่ืองจักรผ่านเวบ็แอปพลิเคชัน  ใช้บอร์ดอีเอสพี 8266 โหนดเอ็มซียเูป็น
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมอุปกรณ์เซ็นเซอร์แล ะก าร
เ ช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต โดยบอร์ดอีเอสพี  82 66 รี เ ลย ์ 2  ช่อง  WiFi 5V          
ดังรูปที่ 2 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับติดต้ังบนเคร่ืองจักร ประกอบด้วย 
เซ็นเซอร์จ านวน 2 ชนิดได้แก่ 

1. เซ็นเซอร์ค่าอุณหภูมิ (Temperature Sensor ) ท าหน้าที่ใน
การตรวจจับอุณหภูมิของน ้ าภายในห้องผสมยาง และพื้นที่
ควบคุมอุณหภูมิ  เ ม่ือมีค่าอุณหภูมิเปลี่ ยนแปลงเกินค่า
มาตรฐานที่ก าหนดไว ้ ดังรูปที่ 3   

2. เซ็นเซอร์ค่าอุณหภูมิ (Temperature Sensor ) ท าหน้าที่ใน
การตรวจจับอุณหภูมิของน ้ าภายในห้องผสมยาง และพื้นที่
ควบคุมอุณหภูมิ  เ ม่ือมีค่าอุณหภูมิเปลี่ ยนแปลงเกินค่า
มาตรฐานที่ก าหนดไว ้ ดังรูปที่ 3   
 

 
รูปที่ 2 บอร์ดอีเอสพี 8266 โหนดเอ็มซีย ู

 

 
รูปที่ 3 เซ็นเซอร์วดัค่าอุณหภูมิที่ใช้ในห้องทดสอบ 

 

3. เซ็นเซอร์วดัอัตราการไหล (Water Flow Sensor) ท าหน้าที่
ในการวัดอัตราการไหลของของเหลวที่ไหลผ่านตัว
เซ็นเซอร์ สามารถรองรับค่าอัตราการไหลในช่วง 60 l/h 
และน าค่าที่วดัได้มาค านวณเป็นปริมาณน ้ า ดังรูปที่ 4 
 

 
รูปที่ 4 เซ็นเซอร์วดัอัตราการไหลของน ้ าที่ใช้ในการทดสอบ 

 

ส าหรับการเลือกต าแหน่งติดต้ังเซ็นเซอร์ส าหรับตร วจ จับ
ข้อมูลจะต้องให้เหมาะสมกับการท างานของเคร่ืองจักรแต่ละแบบ ซึ่ งใน
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กรณีศึกษานี้จะติดต้ังเซ็นเซอร์บนเคร่ืองจักร B75-1 ซึ่ งอย ูใ่นห้องผสมยาง 
โดยเค ร่ือง จักร B75-1 มีการท างานดัง รูปที่  5  โดยประกอบด้ว ย
กระบวนการหลัก 3 ขั้นตอน ดังนี้   

1. การเทส่วนผสมลงห้องผสม  
2. แรม (Ram) ท าหน้าที่กดปิดวัตถุดิบเพื่อไม่ให้ ส่วนผสม

ต่าง  ๆกระจายลงมายงัห้องผสม  
3. โรเตอร์ (Rotor) ท าการหมุนเพื่อผสมส่วนผสมต่าง  ๆให้

เข้ากัน ณ ห้องผสม 
ซึ่ งเม่ือวตัถุดิบต่าง  ๆ อย ูใ่นห้องผสมแล้ว จะเกิดการเสี ยดสี  

และความร้อนในปริมาณมาก จึงต้องมีการใช้น ้ าเป็นตัวระบาย ในขณะที่
ผสมให้กับเคร่ืองจักรเพราะเม่ือตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ ง มีค่าไม่เหมา ะสม
แล้ว อาจเกิดผลเสียอยา่งมากกับผลิตภัณฑ์  

 

 
รูปที่ 5 ระบบการท างานของเคร่ืองจักร B75-1 
 

ดังนั้นจุดน ้ าไหลเข้าและออกของโรเตอร์ ดังรูปที่ 6 จึงเป็นจุด
ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับติดต้ังเซ็นเซอร์วดัค่าอุณหภูมิและอัตรากา รไหล
ของน ้ า 

 

 
 

รูปที่ 6 ต าแหน่งน ้ าไหลเข้าและออกของโรเตอร์ 
 

2.2 ส่วนเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน 
ในการแสดงผลการตรวจสอบค่าอุณหภูมิและอัตราการไหลของ

น ้ าในเคร่ืองจักรนั้น  ระบบจะส่งข้อมูลจากค่าที่เซ็นเซอร์อ่านได้ ไปย ัง

คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของเน็ตพาย โดยต้องสมัครเข้าใช้งานเพื่อพัฒนาแอป
พลิเคชันก่อนดังรูปที่ 7  

โดยเวบ็แอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มเน็ตพาย สามารถแสดงผล
ค่าได้รับจากเซ็นเซอร์ตลอดเวลา รวมถึงสามารถแสดงข้อมูลยอ้นหลังได้  
ด้วยการปรับต้ังค่าในหน้า “feedsbroad” ในส่วน “Data Display” ตรงปุ่ ม 
“EDIT” ทางด้านขวามือแสดงผลข้อมูลในลักษณะของกราฟ ดังตัวอยา่ง
ในรูปที่ 8 แพลตฟอร์มเน็ตพายยงัมีเคร่ืองมือที่สามารถน าไปประยกุต์ให้
เกิดการแสดงผลได้หลายแบบตามความต้องการของผู้ใ ช้ ตัวอยา่งเ ช่น 
การก าหนดช่วงเวลาที่แสดงผลในกราฟ การเรียกดูช่วงเวลาที่ต้องก าร  
เ ป็นต้น  ซึ่ งผู้ ใช้งานสามารถเข้ าสู่ระบบด้วยเ คร่ืองคอมพิวเตอร์หรือ
สมาร์ทโฟนเพื่ออ่านการรายงานค่าอุณหภูมิและอัตราการไหลของน ้ าใน
เคร่ืองจักรจากแอปพลิเคชันที่ได้พัฒนาขึ้น 

 

 
รูปที่ 7 การสมัครใช้งานแพลตฟอร์มเน็ตพาย   

 

 
รูปที่ 8 ตัวอยา่งการแสดงผลข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ 

 

3. ผลการทดสอบ 
จากการทดสอบการท างานของระบบอัตโนมัติรายงาน

อุณหภูมิและอัตราการไหลของน ้ าในเค ร่ือง จักรผ่านเวบ็แอปพลิ เ คชัน    
พบวา่ระบบสามารถรายงานค่าอุณหภูมิและอัตราการไหลของน ้ าใน
เคร่ืองจักรได้ ดังรูปที่ 9  

 

ก าหนดให้ค่าอุณหภูมิน ้ าเข้ า และน ้ าออกจากระบบ คือ S1 
และ S2 และอัตราการไหลของน ้ าคือ S3 และ S4 ตามล าดับ ซึ่ งในที่นี้ มีค่า
อุณหภูมิน ้ าที่ไหลเข้าเท่ากับ 25.21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน ้ าที่ไหลออก
เท่ากับ 25.26 องศาเซลเซียส อัตราน ้ าไหลเข้าเท่ากับ 32.14 ลิตรต่อนาที  
และอัตราน ้ าไหลออกเท่ากับ 32.29 ลิตรต่อนาที โดยที่แกนต้ังแสดงค่าที่
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อ่านได้จากเซ็นเซอร์ และแกนนอนเป็นระยะเวลาที่ต้ังไวใ้ห้แสดงค่าของ
ข้อมูล โดยสามารถเลือกระยะเ วลาที่ต้องการได้ เช่น แสดงผลเป็นวัน 
หรือแสดงผลเวลายอ้นหลังได้  เป็นต้น 

 

 
รูปที่ 9 การแสดงสถานะการท างานของเคร่ืองจักร 

 

4. สรุป 
จากผลการทดสอบต้นแบบระบบอัตโนมัติ รายงานอุณหภูมิและ

อัตราการไหลของน ้ าในเคร่ืองจักร ณ บริษัทเอสเค โพลิเมอร์ จ ากัด พบวา่
ระบบสามารถรายงานค่าอุณหภูมิและอัตราการไหลเข้าและไหลออกของ
น ้ าที่ รับค่ามาจากเซ็นเซอร์  ที่ ติดต้ังกับ เคร่ือง จักรรุ่น B75-1  ได้อยา่ง
ถูกต้อง โดยผู้ใช้สามารถเข้าไปดูค่าอุณหภูมิและอัตราการไหลเข้าแ ละ
ไหลออกของน ้ าบนเ ว็บแอปพลิ เ คชันของระบบได้ผ่ าน เ ค ร่ื อ ง
คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ ซึ่ งในกรณีที่ค่า
อุณหภูมิและอัตราการไหลเข้าและไหลออกของน ้ าเกินกว่าค่ามาต รฐาน
ที่ต้ังไว ้ ก็จะสามารถทราบและหาทางแนวทางการแก้ปัญหาได้ก่อน แต่
อยา่งไรก็ดีระบบนี้ มีข้อจ ากัดในบางประการ ดังนี้  

- การส่งค่าที่บอร์ดอ่านได้จากเซ็นเซอร์ไปยงัเวบ็แอปพลิ เ ค ชัน
บนแพลตฟอร์มเน็ตพาย จะมีการอัพโหลดไปทุก  ๆ 15 วนิาที ซึ่ งอาจ
ส่งผลให้ข้อมูลที่แสดงมีความล่าช้า (Delay) ไปเล็กน้อย แต่ในกรณีศึกษา
นี้ ระบบท างานอย ูใ่นช่วงเวลาที่ผู้ใช้ระบบสามารถยอมรับได้  

- การเสถียรของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีผลต่อการส่งข้อมูลไปยงั
แพลตฟอร์มเน็ตพายเป็นอยา่งย ิง่ หากเครือข่ายไม่เสถียรจะให้เกิดคว าม
ล่าช้าในการรายงานผล 
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