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การประยกุตใ์ช้ศาสตรเ์ชิงวิศวกรรม
ในการสร้างนวตักรรม

ดร. ประชา ค าภกัดี
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยั
อบุลราชธานี
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Digital
Embedded System

IoT
AI + ML
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กลุ่มอาชีพท่ีมีความเส่ียงตกงานเน่ืองจากเทคโนโลยี
ใหม่ๆ
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กลุ่มอาชีพท่ีมีความเส่ียงตกงานเน่ืองจากเทคโนโลยี
ใหม่ๆ
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Smart 

Appliances

Healthcare

Education – Partnership – Solutions  

Information Security
Office of Budget and Finance

Wearable 

Tech
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อ้างอิง : ดร.กุศลิน มุสิกุล สสวท. / kmusi@ipst.ac.th 
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http://www.ubu.ac.th/new/index.
php?page=ubu_event&id=15103
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https://www.facebook.com/405486029519792/videos/1752204518181263/UzpfSTEwMDAwMDE1NjgzNT
kxNDoyMjI1MjY3Nzg0MTU1MDk0/

ทมีหุ่นยนต์กันเกรา ตวัแทนประเทศไทย ในรายการแข่งขัน
หุ่นยนต์ ABU ROBOCON 2018 ณ เมือง Ninh Binh

ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2561
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UBU Project  EE-4yr, UBU 2016-20017
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ระบบไฟฟ้าและแสงสวา่งแบบอตัโนมติัจากเซลลแ์สงอาทิตย ์อุทยาน
ศิลปวฒันธรรมอีสานและลุ่มน ้าโขง (Smart Home, UBU)
https://smarthome.ubu.ac.th/
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https://smarthome.ubu.ac.th/


ระบบโรงเรือนอจัฉริยะ
Smart Farm, UBU
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• จาก 7 สถาบนัการศกึษา ท่ีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในโครงการ IIoT Competition ซึง่จดัโดยชไนเดอร์ อิเล็คทริค จากจ านวนผู้สมคัร
เข้าแขง่ขนัทัง้หมด 23 ทีม โดยชไนเดอร์ ได้สนบัสนนุผลิตภณัฑ์ของบริษัทให้กบัทีมท่ีผ่านเข้ารอบเป็นมลูคา่รวมถึง 606,190 บาท และจะ
จดัการแขง่กนัชิงชนะเลิศรอบสดุท้าย วนัจนัทร์ท่ี 27 พฤษภาคมนี ้มาลุ้นกนัวา่น้อง ๆ จากทีมใดจะเป็นผู้ชนะ
- ทีมลกูหม ูจากมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี กบัโครงการฟาร์มหมอูจัฉริยะ
- ทีม Fantastic4 จากมหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กบัโครงการระบบเฝา้สงัเกตการใช้ไฟฟ้าของบ้านท่ีอยูอ่าศยั
- ทีม ENGIxFARMING จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กบัโครงการ Smart Farming
- ทีม Green Tea จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กบัโครงการ Continuous sensing of pnuematic equipment
- ทีม GreatofMentionTeam จากมหาวิทยาลยัมหิดล กบัโครงการ Smart Traffic Light
- ทีม Dusit จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กบัโครงการโรงเรือนอจัฉริยะ
- ทีมฟาร์มปลาน้อย จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ กบัโครงการระบบเพาะเลีย้งอจัฉริยะส าหรับปลาพลวงหิน
#SchneiderElectricThailand #LifeIsOn

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ขอแสดงความยินดีกบัน้องๆ ท่ีได้รับ
รางวลัในโครงการ IIoT Competition 2019 ดงันี ้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทมีลูกหมู จากมหาวิทยาลัย
อบุลราชธานี กบัโครงการฟาร์มหมอูจัฉริยะ
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ได้แก่ ทีม Dusit จาก
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กบัโครงการโรงเรือนอจัฉริยะ
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ได้แก่ ทีม Green Tea จาก
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กบัโครงการ Continuous 

sensing of pneumatic equipment
และรางวลั Popular Vote ได้แก่ ทีมลกูหมแูละทีม 
Dusit
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https://www.facebook.com/hashtag/schneiderelectricthailand?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARAXM-jsBn87p3ju4EtOX4hI18s2n8DZd6fLWIxYPBheuA_iS5rEHml9br56-FI-Nc3ObADh-ECEimMg9XmZyCGUjQb_NfuR_WyclpnQG7JNxYfSDGwEVsdJA8VVvWyoZ-9LQADAmQRyuEvVv36BvVnfGSPt77_WB15dKahxvu-ZPTZDwlXESsDR4rXadup_Pkk5E5Fg6wU7qwh3c0d56-_RniuSZDBuQ4aDmqxs_bp0SMmgLlgo1OR-s9jDvuSIm8l9ipBSA8IhMJ_kIzbqOLrxXrc-lAvHDXOqHk5ZG2lZKymVJ2TjChPpU9eXQ-b8h8v-Rxn_jaeEXUXWD2d8pNGV&__tn__=*NKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/schneiderelectricthailand?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARAXM-jsBn87p3ju4EtOX4hI18s2n8DZd6fLWIxYPBheuA_iS5rEHml9br56-FI-Nc3ObADh-ECEimMg9XmZyCGUjQb_NfuR_WyclpnQG7JNxYfSDGwEVsdJA8VVvWyoZ-9LQADAmQRyuEvVv36BvVnfGSPt77_WB15dKahxvu-ZPTZDwlXESsDR4rXadup_Pkk5E5Fg6wU7qwh3c0d56-_RniuSZDBuQ4aDmqxs_bp0SMmgLlgo1OR-s9jDvuSIm8l9ipBSA8IhMJ_kIzbqOLrxXrc-lAvHDXOqHk5ZG2lZKymVJ2TjChPpU9eXQ-b8h8v-Rxn_jaeEXUXWD2d8pNGV&__tn__=*NKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/lifeison?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARAXM-jsBn87p3ju4EtOX4hI18s2n8DZd6fLWIxYPBheuA_iS5rEHml9br56-FI-Nc3ObADh-ECEimMg9XmZyCGUjQb_NfuR_WyclpnQG7JNxYfSDGwEVsdJA8VVvWyoZ-9LQADAmQRyuEvVv36BvVnfGSPt77_WB15dKahxvu-ZPTZDwlXESsDR4rXadup_Pkk5E5Fg6wU7qwh3c0d56-_RniuSZDBuQ4aDmqxs_bp0SMmgLlgo1OR-s9jDvuSIm8l9ipBSA8IhMJ_kIzbqOLrxXrc-lAvHDXOqHk5ZG2lZKymVJ2TjChPpU9eXQ-b8h8v-Rxn_jaeEXUXWD2d8pNGV&__tn__=*NKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/lifeison?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARAXM-jsBn87p3ju4EtOX4hI18s2n8DZd6fLWIxYPBheuA_iS5rEHml9br56-FI-Nc3ObADh-ECEimMg9XmZyCGUjQb_NfuR_WyclpnQG7JNxYfSDGwEVsdJA8VVvWyoZ-9LQADAmQRyuEvVv36BvVnfGSPt77_WB15dKahxvu-ZPTZDwlXESsDR4rXadup_Pkk5E5Fg6wU7qwh3c0d56-_RniuSZDBuQ4aDmqxs_bp0SMmgLlgo1OR-s9jDvuSIm8l9ipBSA8IhMJ_kIzbqOLrxXrc-lAvHDXOqHk5ZG2lZKymVJ2TjChPpU9eXQ-b8h8v-Rxn_jaeEXUXWD2d8pNGV&__tn__=*NKH-R
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https://www.bridge2inventor.com
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https://www.facebook.com/bridge2inventor



Any questions or comments?
You can find me at

★ pracha.k@ubu.ac.th
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3D Printing กบั การออกแบบ
นวตักรรม

ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี



Rapid Prototyping

 เทคโนโลย ีRapid Prototype (RP) เป็นกระบวนการสร้างช้ินงานตน้แบบดว้ยความ
รวดเร็ว ซ่ึงนิยมใชใ้นหลากหลายวงการทั้งทางดา้นการออกแบบ วงการแพทย ์หรือ
แมแ้ต่กระทั้งใชส้ าหรับผลิตช้ินส่วนของเคร่ืองจกัร หลกัการของเทคโนโลย ีRapid 
Prototype คือ การออกแบบดว้ยโปรแกรม 3D บนคอมพิวเตอร์ แลว้ส่ง
ไฟล ์3D ของ CAD Model นั้นไปยงัอุปกรณ์ท่ีใชเ้ทคโนโลย ีRapid Prototype เพื่อสร้าง
ช้ินงานตน้แบบตามท่ีไดอ้อกแบบไว้



Rapid Prototyping

 1. การผลิตช้ินงานตน้แบบโดยการใชพ้อลิเมอร์ไวต่อแสง (photopolymerization) มี
หลกัการคือการใช ้Ultraviolet Lasers ความยาวคล่ืนนอ้ยกวา่ 300 นาโนเมตร ยงิไปบน
ช้ินงานพอลิเมอร์ท่ีมีความไวต่อแสง เพ่ือสร้างเป็นรูปทรงทีละชั้น ในช้ินงานท่ีมีความ
ซบัซอ้นหรือมีรูกลวงอาจตอ้งสร้างชั้นของพอลิเตอร์ข้ึนมารองรับ (support) ซ่ึงส่วนน้ี
จะตอ้งตดัออกในภายหลงั จนไดช้ิ้นงานท่ีสมบรูณ์ พ้ืนฐานของ
เทคนิค Photopolymerization คือเทคนิค Sterolithography Apparatus (SLA) ซ่ึงถูก
คิดคน้โดยบริษทั 3D Systems



Rapid Prototyping

 2. การใชเ้ลเซอร์หรือตวัประสานในการเช่ือมผงวสัดุเขา้
ดว้ยกนั (sintering/bonding) วธีิการน้ีมีหลกัการคลา้ยกบัวธีิ photopolymerization แต่มี
ขอ้แตกต่างคือวสัดุท่ีใชข้ึ้นรูปช้ินงานของวธีิน้ีจะอยูใ่นรูปแบบผงซ่ึงมีขนาดเลก็
กวา่ 100 ไมครอน ช้ินงานท่ีไดจ้ากวธีิการ sintering จะมีความแขง็แรงต ่ากวา่
แบบ Sterolithography โดยกระบวนการ sintering นั้นจะถูกใชใ้นเทคนิค Selective 
Laser Sintering ซ่ึงถูกคิดคน้โดยบริษทั 3D Systems ส่วนกระบวนการ bonding จะใช้
การพน่กาวใหผ้งวสัดุเช่ือมประสานกนั ขอ้ดีของวธีิการน้ีคือการใชก้าวท่ีมีสีแตกต่าง
กนัเพ่ือสร้างช้ินงานท่ีมีสีหลากหลายได ้ช้ินงานท่ีไดจ้ากกระบวนการ bonding จะมี
ความแขง็แรงต ่ากวา่แบบ Sterolithography



Rapid Prototyping

 3. การซอ้นกนัของแผน่วสัดุ(layer 
laminate manufacturing) วสัดุเร่ิมตน้ท่ี
ใชใ้นการผลิตจะอยูใ่นรูปแบบของ
แผน่ชีทซ่ึงดา้นหน่ึงถูกเคลือบไวด้ว้ย
กาว เม่ือวสัดุดงักล่าวถูกตดัดว้ยความ
ร้อนจากเลเซอร์ กาวท่ีถูกเคลือบไวจ้ะ
หลอมและติดกบัวสัดุชั้นล่างจนเกิด
เป็นรูปร่างตามท่ีไดอ้อกแบบไว้



Rapid Prototyping

 การใชพ้ลาสติกท่ีหลอมเหลวเรียง
ชั้นเป็นช้ินงาน (extrusion 
processes) วสัดุเร่ิมตน้จะอยูใ่นรูป
ของเสน้พลาสติกถูกอดัผา่นหวัฉีด
ความร้อนจนเสน้ของพลาสติกเกิด
การหลอมเหลว โดยหวัฉีดจะ
เคล่ือนท่ีไปมาทีละชั้นเพ่ือสร้าง
รูปทรงตามท่ีไดอ้อกแบบไว้



3D Printing

 แปลแบบตรงตวัก็คือการอดัฉีดเสน้วสัดุ ซ่ึงส่วนมากก็เป็นพลาสติก โดยวสัดุจะถูกท าความร้อน
ใหล้ะลาย แลว้ฉีดข้ึนรูปออกมาผา่นหวัพิมพ ์เทคโนโลยท่ีีใชว้ธีิน้ีเรียกวา่ Fused Deposition 
Modelling (FDM)

 การพิมพ ์3 มิติ (3D Printing) ก็อาศยัหลกัการเดียวกนั คือแปลงขอ้มูลดิจิตอลท่ีเป็น แบบจ าลอง 3 
มิติ หัน่ออกมาเป็น ขอ้มูล 2 มิติ หลายๆชั้น ขั้นตอนน้ีเราเรียกวา่ การแบ่งชั้น (Slicing) จากนั้นจึง
ส่งขอ้มูลไปยงัเคร่ืองพิมพ ์ใหเ้ร่ิมพิมพช้ิ์นงานทีละชั้นจนไดแ้บบจ าลองสามมิติตามท่ีไดอ้อกแบบ
ไว ้ซ่ึงการพิมพล์กัษณะน้ีเราสามารถเรียกไดอี้กอยา่งวา่การผลิตแบบเติมเน้ือ (Additive 
manufacturing, AM)



3D Printing



อตุสาหกรรมใดบ้างทีม่ ี3D Printer เข้าไปช่วยสนับสนุน
เพือ่พฒันานวตักรรมใหม่ๆ

 1.การใช ้3D Printer ในการศึกษา
ในการศึกษา จะสามารถช่วยใหผู้เ้รียน
สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น
การผลิตภณัฑ ์ตลอดจน สินคา้ท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือใหเ้กิดนวตักรรม
สร้างสรรคใ์หม่ได้



อตุสาหกรรมใดบ้างทีม่ ี3D Printer เข้าไปช่วยสนับสนุน
เพือ่พฒันานวตักรรมใหม่ๆ

 2. การใช ้3D Printer ส าหรับวงการแพทย์
ส าหรับวงการแพทย ์ถือเป็นส่ิงส าคญัอยา่ง
ยิง่เพราะงานดา้นการแพทยส่์วนมากจะ
เป็นงานเฉพาะทางและมีความซบัซอ้นเป็น
อยา่งมาก ดงันั้น การใช ้3D Printer จึงถือ
เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่



อตุสาหกรรมใดบ้างทีม่ ี3D Printer เข้าไปช่วยสนับสนุน
เพือ่พฒันานวตักรรมใหม่ๆ

 3.การใช ้3D Printer งานดา้นการบินและ
อวกาศ
งานดา้นการบินและอวกาศ เพื่อเขา้ถึง
เคร่ืองมือท่ีมีความซบัซอ้น และท าได้
เฉพาะทาง งาน 3D Printer จึงถือวา่เป็น
เคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัส าหรับช่วยใน
การพฒันาไดเ้ป็นอยา่งดี



อตุสาหกรรมใดบ้างทีม่ ี3D Printer เข้าไปช่วยสนับสนุน
เพือ่พฒันานวตักรรมใหม่ๆ

 4. การใช ้3D Printer การสร้างตน้แบบและ
ช้ินส่วนของยานยนต์
การสร้างตน้แบบและช้ินส่วนของยานยนต์
เพ่ือเป็นการลดตน้ทุน และช่วยในการ
ตดัสินใจต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี การใชใ้นการ
ออกแบบท า Prototype ช้ินส่วนท่ีใชใ้นรถยนต ์
จึงถือเป็นส่วนท่ีมีตวัช่วยเป็นอยา่งยิง่



อตุสาหกรรมใดบ้างทีม่ ี3D Printer เข้าไปช่วยสนับสนุน
เพือ่พฒันานวตักรรมใหม่ๆ

 5. การใช ้3D Printer เพื่อเขา้ถึงการ 
Design
เพื่อเขา้ถึงการ Design ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
และสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
ใหก้บัผูป้ระกอบการดา้นเคร่ืองประดบั 
งาน 3D Printer ถือวา่เป็นตวัช่วย 
ส าหรับการท างานในดา้นน้ีไดเ้ป็น
อยา่งดี



อตุสาหกรรมใดบ้างทีม่ ี3D Printer เข้าไปช่วยสนับสนุน
เพือ่พฒันานวตักรรมใหม่ๆ

 6. การใช ้3D Printer ส าหรับงานดา้นศิลปะ
และการออกแบบ
ส าหรับงานดา้นศิลปะและการออกแบบ 
หน่ึงในเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหง้าน มีความ
สมจริง และสามารถปรับแต่ง พร้อมเติมเตม็
จินตนาการใหก้บัศิลปะ การใชเ้คร่ือง 3D 
Printer จะช่วยใหน้กัออกแบบตลอดจนงาน
ศิลปะ จ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลย 3D Printer 
เขา้ช่วย



อตุสาหกรรมใดบ้างทีม่ ี3D Printer เข้าไปช่วยสนับสนุน
เพือ่พฒันานวตักรรมใหม่ๆ

 7. การใช ้3D Printer ส าหรับงานดา้น 
สถาปัตย ์ทั้งการออกแบบ สร้างแบบ และท า
ช้ินงาน ส าหรับงานดา้น สถาปัตย ์ทั้งการ
ออกแบบ สร้างแบบ และท าช้ินงานท่ีตอ้งมี
การประกอบเพ่ือท าโมเดลต่างๆ การใช ้3D 
Printer เพ่ือสร้างโมเดลสถาปัตยกรรม ช่วยให้
ไดโ้มเดลท่ีดูสวยงามและความละเอียดกวา่
การสร้างโมเดลดว้ยมือแบบปกติ



อตุสาหกรรมใดบ้างทีม่ ี3D Printer เข้าไปช่วยสนับสนุน
เพือ่พฒันานวตักรรมใหม่ๆ

 8. การใช ้3D Printer วงการแฟชัน่
เน่ืองดว้ยวงการแฟชัน่ จะมีการ
เปล่ียนแปลงและใชเ้ทคโนโลยสี าหรับ
การสร้างสรรคอ์ยา่งมาก การใช ้3D 
Printer จึงมีความส าคญั เน่ืองจาก
เคร่ืองพิมพมี์การพฒันาความละเอียด
สูงข้ึน และวสัดุท่ีมีความยดืหยุน่กวา่เดิม 
พร้อมมีฟังคช์ัน่ทางเลือกไดอ้ยา่งมากมาย



อตุสาหกรรมใดบ้างทีม่ ี3D Printer เข้าไปช่วยสนับสนุน
เพือ่พฒันานวตักรรมใหม่ๆ

 9. การใช ้3D Printer วงการอาหาร
ส าหรับอาหาร การใชเ้คร่ืองเพ่ือส่งเสริม
ใหก้บัวตัถุดิบในการปรุงตลอดจน
แนวทางส าหรับการสร้างความแปลกใหม่
ใหก้บัหนา้ตาของอาหาร ดงันั้นงาน 3D 
Printer จะมีบทบาทกบัเร่ืองอาหาร และ
อุตสาหกรรมน้ีมากข้ึน



ธีรวุฒิ  ไชยธรรม

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี



ในฟาร์มต้องควบคุมอะไรบ้าง ?



อุปกรณ์โดยทั่วไปสําหรับตู้ควบคมุ ไฟเข้าตู้

เซอร์กิตเบรกเกอร์

แมคเนติกฯ

รีเลย์

อุปกรณ์ไฟฟ้า

ในฟาร์ม

ไฟสถานะทํางาน

ไฟสถานะหยุด

ทํางาน

อุปกรณ์ควบคุมการ

ทํางาน

มีอุปกรณ์อะไรบ้างในตู้ควบคุม

สวิตช์แบบบิด

สวิตช์แบบ

ตั้งเวลา
Micro-

controller



การควบคุมการทาํงานในตู้ควบคุม

สวิตช์แบบปิด-เปิดด้วยมือ สวิตช์แบบตั้งเวลา

PLC Micro-Controllerแบบอัตโนมตัิ

แบบ manual แบบกึ่งอัตโนมตัิ



การควบคุมการทาํงานในตู้ควบคุม

สวิตช์แบบปิด-เปิดด้วยมือ

- ใช้งานง่าย

- ราคาถูก

- คงทน

- ดูแลรักษาง่าย

- เป็นระบบพื้นฐาน

- ความนยิมในการใช้งานสูง

- ต้องอยูห่น้าตู้ถึงควบคุมได้



การควบคุมการทาํงานในตู้ควบคุม

- ใช้งานง่าย

- ราคาถูก

- ดูแลรักษาง่าย

- สามารถกําหนดได้ทั้งแบบ manual 

และ auto

- ความนยิมในการใช้งานสูง

- ต้องดูแล และตั้งเวลาให้ตรง

- ควบคุมได้ 1- 2 วงจร

- ต้องใช้ประสบการณ์ในการกําหนด

สวิตช์แบบตั้งเวลา



การควบคุมการทาํงานในตู้ควบคุม

- ใช้งานได้หลายวงจร

- ทํางานได้เองอัตโนมตัิ

- กําหนดการทํางานได้ตามต้องการ

- เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ได้หลายประเภท

- เหมาะสําหรับระบบที่มีความซับซ้อนสูงๆ

- ทํางานด้วยระบบ iOT ได้

- ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเขียนโปรแกรมในการ

ทํางาน

- ราคาสูง

ระบบการทํางานด้วย PLC



การควบคุมการทาํงานในตู้ควบคุม

- ใช้งานได้หลายวงจร

- ทํางานได้เองอัตโนมตัิ

- กําหนดการทํางานได้ตามต้องการ

- เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ได้หลายประเภท

- เหมาะสําหรับระบบที่มีความซับซ้อนสูงๆ

- ทํางานด้วยระบบ iOT ได้

- มีความยดืหยุน่กว่า PLC

- ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเขียนโปรแกรมในการ

ทํางาน

- ราคาสูง

- ความคงทนด้อยกว่า PLC

ระบบการทํางานด้วย Micro-controller



IoT สําหรบัการควบคุมการทาํงาน

iOT หรือ internet of things คือ การเชื่อมต่อสิ่งของหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ส่งข้อมลู

หรือแลกเปลี่ยนข้อมลูกันได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

- ทําให้สามารถดูข้อมูลได้ ไมว่่าจะอยูท่ี่ไหนก็ตามที่มอีนิเตอร์เน็ต

- สามารถสั่งให้ระบบสามารถทํางานได้ ไมว่่าอยูท่ี่ไหนก็ตามที่มอีนิเตอร์เน็ต

- สามารถดูและสั่งการได้ผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ (Smart phone)



IoT สําหรบัการควบคุมการทาํงาน

ตัวอย่างการส่งข้อมลูผ่าน iOT



IoT สําหรบัการควบคุมการทาํงาน

ตัวอย่างการสั่งข้อมลูผ่าน iOT



IoT สําหรบัการควบคุมการทาํงาน

การเชื่อมต่อกรณีที่ไม่มีอินเตอร์เน็ตในพื้นที่

ระบบเชื่อมต่อแบบเดียวกับสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือ
เชื่อมต่อเป็นโครงข่ายความถี่ 

ภายในพื้นที่





ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ม.อบุลราชธานี

ม

รู้จักกับงานวศิวกรรมโยธา 



วศิวกรโยธา
CIVIL ENGINEER ( CE ) 

นกัก่อสร้าง

วศิวกรโยธา (CE)

นกัวางแผน
นกัค านวณออกแบบ

นกัวจิยั

ผูเ้ช่ียวชาญ ผูต้รวจสอบรับรอง

ผูค้วบคุมงาน



นักค านวณออกแบบ 



นักวางแผน งานก่อสร้าง 



นักก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย 



นักวางแผน งานระบบการขนส่ง 



นักก่อสร้าง ระบบการขนส่ง 



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 



ผู้ตรวจสอบรับรอง 



นักวจิัย 



ผู้เช่ียวชาญ 



ประเภทงานวศิวกรรมโยธา 

ระบบพ้ืนฐาน

งานวศิวกรรมโยธา

งานดา้นขนส่ง
&การเดินทาง

ท่ีอยูอ่าศยั

การจดัการน ้ า
งานส ารวจปรับพ้ืนท่ี

งานดา้นปฐพี (ดิน)



งานส ารวจปรับพืน้ที่ 



งานด้านปฐพี (ดนิ) 



ระบบพืน้ฐาน 



ที่อยู่อาศัย 



การจัดการน า้ 



งานด้านขนส่ง 



บทสรุป ทุกงานมีได้ทุกมิต ิ

นกัก่อสร้าง

วศิวกรโยธา (CE)

นกัวางแผน
นกัค านวณออกแบบ

นกัวจิยั

ผูเ้ช่ียวชาญ ผูต้รวจสอบรับรอง

ผูค้วบคุมงาน



ทักษะทางวิศวกรรมเครื่องกล
ในการสร้างนวัตกรรม






















