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เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ค าว่า เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City น่าจะเป็นค าคุ้นเคยท่ีได้ยินกันตามสื่อต่าง ๆ อย่างแพร่หลายในช่วงระยะเวลาไม่นานนี้ นั่นเป็น
เพราะประเทศไทยก าลังเดินหน้าพัฒนามุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City เพื่อมุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอดคล้องกับยุค Thailand 4.0

เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิและ
คุณภาพของบริการชุมชน เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้
ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Smart City เป็นโครงการท่ีหลาย ๆ เมืองท่ัวโลก พยายามพัฒนาให้เข้ากับยุค 4.0 โดยการเอาเทคโนโลยีมาผสานกับการใช้
ชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะทั้งด้านการขนส่ง การใช้พลังงาน หรือโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีจะท าให้เมืองท่ีสะดวกสบายเหมือนในฝัน เกิดขึ้นได้จริง ท้ัง
ยังท าให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขกันด้วย แนวคิด Smart City เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี Internet of Things (Io
T) ซึ่งเป็นรากฐานในการเชื่อมโยงอุปกรณ์หรือสิ่งของรอบ ๆ ตัวเข้ากับโครงข่ายการสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการวางผังเมืองท่ีชาญฉลาด
รองรับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายรูปแบบการบริหารจัดการเมืองแบบ Smart City เป็นการสร้างเมืองท่ีจะมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เน้นการจัดสมดุล
ของสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และเลือกใช้พลังงานสะอาด จึงช่วยลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหามลภาวะทางอากาศ น้ าเสีย ขยะ การ
ระบายน้ า ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมท่ีดี คุณภาพอากาศท่ีดี เพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว และลดปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Heat Island Effect)
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เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มี Smart City ท่ีสมบูรณ์เป็นรูปเป็นร่าง แต่ก็ก าลังขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นท่ีเป้าหมายท่ีคัดเลือกเป็นเมือง

อัจฉริยะต้นเเบบด้วยกัน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยความร่วมมือของ 3 
กระทรวง คือ กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะซึ่งมี
แนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เน้น 5 เสาหลักส าคัญ ดังนี้
• เสาหลักที่ 1 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบ มีเป้าหมายในการเลือกเมืองท่ีมีศักยภาพ ท่ีจะใช้ส าหรับการด าเนินงานน าร่อง เพื่อสนับสนุน

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
• เสาหลักที่ 2 การปฏิรูปกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมีเป้าหมายท่ีจะบูรณาการกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท้ังระบบ
• เสาหลักที่ 3 สร้างกลไกบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปสู่ภาคปฏิบัติ มีเป้าหมายให้มีผู้รับผิดชอบการบริหาร

จัดการพื้นท่ี จัดเตรียมองค์กร ระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการให้บริการสาธารณะในพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
• เสาหลักที่ 4 ผลักดันเมืองอัจฉริยะด้วยการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม มีเป้าหมายในการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะท่ี

สามารถน าไปปรับใช้ส าหรับเมืองอัจฉริยะในอนาคต
• เสาหลักที่ 5 ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเข้าถึงการเช่ือมโยงและการใช้งานข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ข้อมูล สร้างการเรียนรู้ 

รวมท้ังสนับสนุนการวางแผน ตลอดจนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม
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การประยุกต์ใช้งาน IoT

เทคโนโลยี IOT ที่ท างานร่วมกับระบบ Security ในภาคอุตสาหกรรม

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิตัลและอินเทอร์เน็ตมีบทบาทส าคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตในยุคของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industry 4.0 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลผลิตได้เร็วขึ้นด้วยคุณภาพที่สูงขึ้น และลดปริมาณของ
เสียที่เกิดจากการผลิต นอกจากนี้ยังสามารถน า Industrial IoT มาใช้เพิ่มความฉลาดของระบบความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานอย่างต่อเนื่อง IoT ยังเป็น
การปรับปรุงกระบวนการด าเนินการหลัก ๆ ได้แก่ เรื่องของการตรวจสอบสถานะการท างานได้จากระยะไกล การซ่อมบ ารุงที่
คาดการณ์ได้ การควบคุมที่ล้ าหน้า รวมถึงการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัย ซึ่งเราเรียกรวมกันว่า ระบบความปลอดภัย
อัจฉริยะ หรือ Smart Security โดยแต่ละองค์ประกอบของสิ่งที่กล่าวมาช่วยเรื่องของอัพไทม์ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่อุปกรณ์หรือ
ระบบต่าง ๆ ท างานได้อย่างเต็มที่ ในเรื่องของประสิทธิภาพและความปลอดภัย ผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ เซนเซอร์ การเชื่อมต่อ และ
การวิเคราะห์ข้อมูล
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เทคโนโลยี IOT ที่ท างานร่วมกับระบบ Security ในภาคอุตสาหกรรม

จากการวิจัยของ ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต,ิ สวทช. พบว่าโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่มีความต้องการ
ที่จะปรับตัวไปสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ตามแนวทางของ Industry 4.0 โดยในเบ้ืองต้นต้องการใช้ IoT เพื่อเช่ือมต่อ
เครื่องจักรเข้ากับระบบและบูรณาการข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ เครื่องจักร หรือสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ 
เนื่องจากโรงงานแต่ละแห่งมีความพร้อมในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี IoT แตกต่างกันไป การเตรียมความพร้อมควรพิจารณาตาม
องค์ประกอบส าคัญดังต่อไปน้ี

1. การเชื่อมต่อ (Connectivity)
2. การเก็บข้อมูล (Data Collection/ Data Acquisition)
3. การบูรณาการข้อมูล (Data Integration)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis / Data Analytics) และการแสดงผล (Visualization)
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การเตรียมความพร้อมส าหรับ IoT ในภาคอุตสาหกรรม

จากองค์ประกอบต่าง ๆ ที่กล่าวมา โรงงานที่สนใจน าเทคโนโลยี IoT มาใช้มีความพร้อมแตกต่างกัน 
โรงงานในกลุ่มขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีความต้องการเปลี่ยนการบันทึกข้อมูลการผลิตหรือการ
ตรวจสอบเครื่องจักรด้วยมือมาเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บข้อมูลเข้าระบบโดยอัตโนมัติ และต้องการให้
เครื่องจักรเชื่อมต่อกันเพื่อให้สามารถน าข้อมูลการผลิตออกมาวิเคราะห์ ส่วนโรงงานขนาดใหญ่ที่มีการ
เชื่อมต่อ(Connectivity) ในระดับของเครื่องจักรและมีระบบตรวจสอบ (Monitoring) อยู่บ้างแล้วต้องการ
การบูรณาการข้อมูลของระบบย่อยต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงไปถึงระบบ ERP และเริ่มศึกษาการวิเคราะห์หรือ
ตีความข้อมูลในมิติต่าง ๆ
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เทคโนโลยี IOT ที่ท างานร่วมกับระบบ Security  ในภาคอุตสาหกรรม

จากภาพตัวอย่างด้านบน เป็นภาพท่ีแสดงการท างานองค์รวมของระบบ IIOT ท่ีสามารถท างานร่วมกับฟังก์ชันงานด้านต่าง ๆ  ใน
กระบวนการผลิตได้ ระบบจะท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการท างานจากระยะไกล การซ่อมบ ารุงท่ีคาดการณ์ได้ การควบคุมท่ีล้ าหน้า รวมถึงการ
เฝ้าระวังการท างานในกระบวนการต่าง ๆ

ซึ่งในวันนี้ทางบริษัทจะขอกล่าวถึงการท างานด้านระบบ รักษาความปลอดภัยแบบอัจฉริยะ (Smart Security) โดยเป็นการท างานจาก
ระบบ  กล้องวงจรปิด Avigilon สินค้าชั้นน าระดับโลกจากประเทศแคนาดา ท่ีมาพร้อมซอฟท์แวร์บริหารจัดการจากภาพวิดีโอ , ระบบวิเคราะห์
ภาพและค้นหาอัจฉริยะ (Appearance Search) ค้นหาบุคคลได้ง่ายและรวดเร็ว เพียงแค่ระบุ เพศ สีผม สีเสื้อผ้า , ตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบ
ผิดปกติ ,ระบบควบคุมการเข้าออก, การวิเคราะห์ภาพจดจ าป้ายทะเบียน พร้อมท้ังรองรับการสนับสนุนอุปกรณ์วิดีโอรุ่นใหม่ให้ใช้งานได้ง่าย และ
สะดวกมากยิ่งขึ้น
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กล้องวงจรปิดความละเอียดสูงพร้อมระบบวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ H4A Camera 
with Self-Learning Video Analytics

• ความละเอียดสูงสุดระดับ 4K (8 Mega Pixels)
• ฃพร้อมระบบวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ เรียนรู้เชิง

ลึกด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องตั้งค่าใด ๆ (Advanc
ed Deep Learning AI)

• สามารถปรับระยะแสงของ IR ได้ตามการปรับ
ระยะของเลนส์ (Adaptive IR) โดยอัติโนมัติจาก
ตัวกล้อง
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อุปกรณ์ส าหรับเชื่อมต่อระบบ รองรับ Solution ได้หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการได้ตรงจุด 
คุ้มค่าการลงทุน 



Arduino



แหล่งที่มา: https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch1.html

Arduino คืออะไร

อุปกรณ์ Internet of Things
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Layout & Pin out Arduino Board (Model: Arduino UNO R3) 
• 1. USB Port: ใช้ส าหรับต่อกับ Computer เพ่ืออับโหลดโปรแกรมเข้า MCU และจ่ายไฟให้กับบอร์ด

• 2. Reset Button: เป็นปุ่ม Reset ใช้กดเมื่อต้องการให้ MCU เริ่มการท างานใหม่

• 3. ICSP Port ของ Atmega16U2 เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Visual Com port บน Atmega16U2

• 4. I/OPort:Digital I/O ตั้งแต่ขา D0 ถึง D13 นอกจากนี้ บาง Pin จะท าหน้าที่อ่ืนๆ เพ่ิมเติมด้วย เช่น Pin0,1 เป็นขา Tx,Rx Serial, Pin3,5,6,9,10 
และ 11 เป็นขา PWM  

• 5. ICSP Port: Atmega328 เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Bootloader

• 6. MCU: Atmega328 เป็น MCU ที่ใช้บนบอร์ด Arduino

• 7. I/OPort: นอกจากจะเป็น Digital I/O แล้ว ยังเปลี่ยนเป็น ช่องรับสัญญาณอนาล็อก ตั้งแต่ขา A0-A5

• 8. Power Port: ไฟเลี้ยงของบอร์ดเมื่อต้องการจ่ายไฟให้กับวงจรภายนอก ประกอบด้วยขาไฟเลี้ยง +3.3 V, +5V, GND, Vin

• 9. Power Jack: รับไฟจาก Adapter โดยที่แรงดันอยู่ระหว่าง 7-12 V 

• 10. MCU ของ Atmega16U2 เป็น MCU ที่ท าหน้าที่เป็น USB to Serial โดย Atmega328 จะติดต่อกับ Computer ผ่าน Atmega16U2



อุปกรณ์ Internet of Things

แหล่งที่มา: https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-introduce-series-of-arduino.html

รุ่นต่าง ๆ ของ Arduino



อุปกรณ์ Internet of Things

แหล่งที่มา: https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-introduce-series-of-arduino.html



อุปกรณ์ Internet of Things

แหล่งที่มา: https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-introduce-series-of-arduino.html



อุปกรณ์ Internet of Things

แหล่งที่มา: https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-introduce-series-of-arduino.html



อุปกรณ์ Internet of Things

แหล่งที่มา: https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-introduce-series-of-arduino.html

5. Arduino Leonardo การท างานจะคล้ายกับบอร์ด Arduino Uno R3 แต่มีการเปลี่ยน MCU ตัวใหม่เป็น ATmega32U4 ซึ่งมีโมดูลพอร์ต USB มาด้วย
บนชิป (แตกต่างจากบอร์ด Arduino UNO R3 หรือ Arduino Mega 2560 ที่ต้องใช้ชิป ATmega16U2 ร่วมกับ Atmega328 ในการเชื่อมต่อกับพอร์ต USB)

ข้อควรระวัง: เนื่องจาก MCU เป็นคนละเบอร์กับ Arduino Uno R3 อาจะท าให้บอร์ด Shield บางตัวหรือ Library ใช้ร่วมกันกับบอร์ดArduino Leonardo 
ไม่ได้ ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องตรวจสอบก่อนใช้งาน
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6. Arduino MKR WIFI 1010 เป็นบอร์ดในตระกูล MKR ของ Arduino ปรับปรุงจากบอร์ด MKR 1000 WIFI ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) ชิพหลัก SAM
D21 ARM Cortex-M0+ 32-bit Low Power MCU 48 MHz SRAM 32 KB และ Flash Memory 256 KB มี Digital I/O 8 ขา Analog Input 7 ขา Anal
og Output 1 ขา UART 1 ชุด SPI 1 ชุด I2C 1 ชุด รองรับ External Interrupt 8 ขา รองรับ PWM 12 ขา แรงดันขา I/O ท างานที่ 3.3 โวลต์เท่านั้น (2) ชิพ 
ESP32 U-BLOX NINA-W10 Series Low Power 2.4 GHz 802.11 bgn (3) ชิพ ECC508 Crypto Authentication



อุปกรณ์ Internet of Things

แหล่งที่มา: https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-introduce-series-of-arduino.html

7. Arduino Pro Mini 328 3.3V เป็นบอร์ด Arduino ขนาดเล็ก ที่ใช้ MCU เบอร์ ATmega328 ซึ่งจะคล้ายกับบอร์ด Arduino Mini05 แต่บนบอร์ดจะมี R
egulator 3.3 V ชุดเดียวเท่านั้น ระดับแรงดันไฟที่ขา I/O คือ 3.3V
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8. Arduino Pro Mini 328 5V เป็นบอร์ด Arduino ขนาดเล็ก ที่ใช้ MCU เบอร์ ATmega328 เช่นเดียวกับบอร์ด Arduino Mini 05 แต่บนบอร์ดจะมี Reg
ulator 5V ชุดเดียวเท่านั้น ระดับแรงดันไฟที่ขา I/O คือ 5V
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9. Arduino Ethernet with PoE module Arduino Leonardo ETH with PoE เป็นบอร์ดจาก Arduino.org ที่มี ATmega32U4 พร้อมกับโมดูล Eth
ernet ในตัว เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการใช้งานควบคุมผ่าน Network (TCP/IP)
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10. Arduino Due เป็นบอร์ด Arduino ที่เปลี่ยนชิป MCU ใหม่ ซึ่งจากเดิมเป็นตระกูล AVR เปลี่ยนเป็นเบอร์ AT91SAM3X8E (ตระกูลARM Cortex-M3) 
แทน ท าให้การประมวลผลเร็วขึ้น แต่ยังคงรูปแบบโค้ดโปรแกรมของ Arduino ที่ง่ายอยู่ ข้อควรระวัง: เนื่องจากMCU เป็นคนละเบอร์กับ Arduino Uno R3 
อาจะท าให้บอร์ด Shield บางตัวหรือ Library ใช้ร่วมกันกับบอร์ด Arduino Leonardo ไม่ได้ ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องตรวจสอบก่อนใช้งาน
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ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของบอร์ด Arduino แต่ละรุ่น

จากตารางจะเห็นได้ว่าเนื่องจาก
บอร์ด Arduino UNO R3 เป็น
รุ่นท่ีได้รับความนิยมมากที่สุด 
ท าให้ Library และบอร์ด Shiel
d ส่วนใหญ่จะรองรับกับบอร์ด
รุ่นนี้ ดังนั้น จึงขออธิบาย
รายละเอียดต่าง ๆ โดยอิงจาก
บอร์ด Arduino UNO R3 เป็น
หลัก





Thank you


