
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับพิเศษ  สิงหาคม 2560 114

การพัฒนาระบบโถปสสาวะอัจฉริยะออนไลน
สําหรับการใชงานภายในองคกรขนาดเล็ก*

Development of Online Smart Urinal Flusher System for 
Small Organizations 

   กิติศักดิ์ โอสถานันตกุล1**    ,      ภัทรมน วุฒิพิทยามงคล2 
                Kitisak Osathanunkul1**      ,     Pattaramon Vuttipittayamongkol2

1สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอล  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยแมโจ 
เลขที่ 63  หมู 4  ตําบลหนองหาร  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 50290 

1Digital Technology Innovation (DTI), Faculty of Science, Maejo University
63 M.4, Nongharn Subdistrict, Sansai District, Chiang Mai  50290

2สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
เลขที่ 333 หมู 1  ตําบลทาสุด  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

2School of Information Technology, Mae Fah Luang University
333 M.1, Thasud Subdistrict, Muang District, Chiang Rai, 57100

*ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาจากบทความ เรื่อง Configurable automatic smart urinal flusher based on MQTT protocol 
 ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ 2016 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2016) 
 ณ โรงแรมเชียงใหมออรคิด   จ.เชียงใหม วันที่ 13-17 ธันวาคม 2559
** ผูเขียนหลัก 
อีเมล: kit_o@mju.ac.th

บทคัดยอ
 ระบบโถปสสาวะอัตโนมตัใินปจจบุนัเริม่เปนทีน่ยิมแพรหลายในหองนํา้สาธารณะอาจจะดวยเหตผุล

ของความสะอาดที่ตองการชําระลางโถปสสาวะทุกครั้งหลังการใชงานหรือการประหยัดทรัพยากรณนํ้าเพ่ือ    

ไมใหเปดน้ําท้ิงโดยไมจําเปน แตโถปสสาวะอัตโนมัติที่มีขายในทองตลาดในปจจุบันน้ันไมมีการเก็บขอมูล   

การใชงานไวซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถบอกกับผูดูแลสถานท่ีไดวาในแตละวันมีผูใชงานโถปสสาวะมากนอย

เพียงใด ซึ่งนั่นก็หมายถึงความสะอาดโดยรวมของหองนํ้าเชนกัน ซึ่งบทความน้ีไดนําเสนอระบบโถปสสาวะ

อจัฉรยิะทีถู่กพัฒนาโดยการใชงานไมโครคอลโทลเลอรเปนตัวควบคุมและส่ังการทํางาน โดยมกีารเก็บขอมูล

การใชงานและแสดงผลผานทางอินเทอรเน็ตเพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปวิเคราะหการใชงานไดตอไป                       

ผลการทดลองของระบบโถปสสาวะอัจฉริยะนั้นแสดงใหเห็นวาระบบสามารถทํางานแทนระบบโถปสสาวะ   

อัตโนมัตทั่วไปไดและยังสามารถแสดงขอมูลการใชงานผานอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสทิธิภาพ
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Abstract
 An automatic urinal flusher is one of the most common automatic devices in a public toilet. 

This might be because of the hygienic reason or to save clean water. However, automatic urinal 

flusher which is known to the market does not provide us any usage information. In this paper,         

an automatic smart urinal flusher is introduced. It is built from a microcontroller to control all             

operations from detecting a user to flushing a solenoid value. Usage information here can be used 

to see how often a urinal flusher has been used and even estimate how dirty of the toilet form the 

number of usage. The usage data can also be predicted in the future in order to prepare toilets for 

a new customer. The results show that the proposed system is working as good as an automatic 

urinal flusher but it can even further provide the usage information as well.

Keywords
 Internet of Things,  IoT,  Smart City,  Smart Toilet,  Infrared Sensor,  Automatic Urinal 

Flusher, MQTT

บทนํา
 อนิเทอรเนต็ทกุสรรพสิง่ (IoT) นัน้ เปนเครือขายของอปุกรณอเิลคโทรนคิทีต่ดิเซนเซอรเพือ่วดัคาตางๆ 

ในสิ่งแวดลอม ยกตัวอยางเชน อุปกรณที่ติดเซนเซอรวัดอุณภูมิ เซนเซอรวัดแสง เซนเซอร  วัดระยะทาง ฯลฯ 

ซึ่งอุปกรณเหลานี้ จะมีการสื่อสารแลกเปล่ียนขอมูลกันระหวางอุปกรณเอง หรือสามารถสงขอมูลตางๆ            

ผานไปยังอินเทอรเน็ตได การใชงานอุปกรณเหลานี้เปนจุดเริ่มตนของการขับเคล่ือนเพ่ือนําไปสูการพัฒนา

เมืองอัจฉริยะหรอืท่ีเรียกกันวาสมารตซิท ี เน่ืองจากอปุกรณเหลาน้ีนัน้ถูกออกแบบมาเพือ่อํานวยความสะดวก

ตอการดํารงชีวิตประจําวันของผูคนหรือชวยสอดสองดูแลความปลอดภัยในเมืองใหดียิ่งขึ้น

 วธิทีี่จะชวยพัฒนาเมอืงใหเปนเมืองอัจฉริยะน้ันก็สามารถทําไดดวยการบริหารจัดการนํา้ ไฟ อากาศ 

หรือพลังงานใหมีการใชงานอยางประสิทธิภาพมากท่ีสุด  เราอาจจะทําการตรวจสอบปริมาณการใชงาน

ทรัพยากรเหลาน้ี พรอมทั้งศึกษาพฤติกรรมการใชงานของผูใช เพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเหลาน้ัน           

มาปรับใหมีการใชงานทรัพยากรเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 การบริหารจัดการนํ้าก็เปนหนึ่งในสิ่งที่สําคัญของการพัฒนาเมืองใหมุงไปสูเมืองอัจฉริยะ เนื่องจาก

วา การผลิตนํ้าสะอาดเพ่ือใชงานนั้นเราจําเปนตองเสียพลังงานในการผลิตนํ้าไมทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งหาก         

มีการใชงานน้ํามากเกินความจําเปน นั่นก็หมายความวาเราจะตองสูญเสียพลังงานโดยไมจําเปนเชนกัน        
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โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เปนสาธารธณะน้ัน ผูคนอาจจะไมคํานึงถึงปริมาณนํ้าและพลังงานที่ตองสูญเสียไปจาก     

การใชนํา้ เนือ่งจากทรพัยากรเหลานีไ้มใชทรพัยสนิสวนบคุคล ดวยเหตผุลเหลานีก้อ็าจจะทาํใหเกดิการสญูเสีย

พลังงานโดยใชเหตุ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เปนที่นิยมในการบริหารและจัดการทรัพยากรนํ้าในหองนํ้าสาธารณะนั้นก็คือ

โถปสสาวะอัตโนมัติ

 ในปจจุบันโถปสสาวะอัตโนมัติถูกใชงานอยางแพรหลายในหองน้ําสาธารณะ เหตุผลท่ีทําให                 

โถปสสาวะอัตโนมัติเปนที่นิยม นอกจากเหตุผลของการบริหารจัดการนํ้าแลว สวนหน่ึงก็เปนเพราะเร่ืองของ

การรักษาความสะอาด เน่ืองจากการใชโถปสสาวะแบบธรรมดาน้ัน เราไมสามารถบังคับผูใชงานใหกดน้ํา     

หลังจากทีใ่ชงานแลวไดเลย อาจเปนเพียงแคผูใชงานลืมกดนํา้หรืออาจเกดิจากความจงใจท่ีจะไมกดเนือ่งจาก

กลัววาปุมกดน้ําจะสกปรก มีผลทําใหเช้ือโรคที่ติดตามโถปสสาวะไมถูกชําระลางและคางอยูในโถปสสาวะ 

นอกจากเช้ือโรคแลว ยังสงผลทําใหเกิดกลิ่นเหม็นไดอีกดวย ดวยเหตุผลเหลาน้ีจึงทําใหโถปสสาวะแบบ

อัตโนมัติเปนที่นิยมในหองนํ้าสาธารณะทั่วไป

 การปลอยน้ําเพ่ือชําระลางโถปสสาวะในแตละครั้งน้ันจะมีการสูญเสียน้ําสะอาดในการชําระลาง     

นัน่หมายความวาตองสญูเสยีพลงังานในการผลิตนํา้สะอาด ซึง่หากปลอยนํา้นานๆ กจ็ะทาํใหเปลอืงพลงังาน

ทีต่องมาผลตินํา้สะอาดโดยไมจาํเปน ในทางกลบักนัหากปลอยน้ํานอยเกนิไปอาจทาํใหโถปสสาวะไมสะอาด

ไดทําใหการบริหารจัดการนํ้าที่ใชนั้นมีความสําคัญในการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองอัจฉริยะ

 ในวารสารฉบับน้ีเปนการนําเสนอระบบโถปสสาวะอัจฉริยะ โดยท่ีระบบไดนําไมโครคอนโทลเลอร 

มาใชในการตรวจสอบวามีผูใชงานโถปสสาวะหรือไมจากการใชงานอินฟาเรตเซนเซอร หากตรวจพบไดแลว

จะทาํการสัง่ใหโซลนิอดยวาลว ปลอยนํา้เพือ่ชาํระลางโถปสสาวะ หลงัจากนัน้จะทาํการสงขอมลูการใชงานนี้

ไปยงัระบบทีใ่ชในการเกบ็ขอมูล หลังจากนัน้ผูดแูลสถานทีก่ย็งัสามารถควบคมุและปรบัแตงคาตางๆ ไดผาน

ทางอินเทอรเน็ต

ทบทวนวรรณกรรม
 1. IoT Environment Monitoring System

        ผลงานวิจัยของ Shah & Mishra (2016) เปนการทําระบบเผาระวังอุณหภูมิ  ความชื้นและคา  

CO2 โดยที่ตัวระบบน้ันพัฒนาโดยการใชงานไมโครคอนโทลเลอรที่ชื่อวา PIK24F16KA102 เปน อุปกรณ    

เก็บขอมูล ซึ่งจะนําไมโครคอนโทลเลอรที่วานี้มาเชื่อมตอกับเซนเซอรตางๆ เพื่อใชเก็บขอมูลใน สถานที่ตางๆ 

ไมโครคอลโทลเลอรแตละตวัจะทําการเกบ็คาแลวสงมายังหนวยประมวลผลสวนกลางดวยการสือ่สารไรสาย 

โดยมีการใชงานชิปสื่อสารที่เรียกวา nRF24L01 ของบริษัท Nordic Semiconductor (2016)  ซึ่งจะใชความถี่

ยาน 2.4GHz ในการสงขอมูลระหวางอุปกรณซึ่งผลงานวิจัยน้ีพิสูจนใหเห็นวามีประสิทธ์ิภาพมากกวางาน       

ที่ใกลเคียงกัน Zanella et al. (2014),  Floea & Mois (2015), Brunelli, Minakov, Passerone, &  Rossi 

(2014) ในดานประหยัดพลังงานของแตละอุปกรณ
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 2. Water Consumption Monitoring System

          ผลงานวิจยัของ Yang et al. (2015) นัน้ ไดพฒันาระบบตรวจสอบปริมาณการใชงานทรัพยากรนํา้ 

โดยที่ระบบนี้แบงการทํางานออกเปนสองสวน สวนแรกคือระบบสวนกลาง และระบบเก็บขอมูล โดยที่ระบบ

เก็บขอมูลจะมีอุปกรณอยู 2 ชนิดดวยกัน นั่นคือ อุปกรณวัดปริมาณนํ้าที่ใชและอุปกรณทวนสัญญาณ               

ซึ่งอปุกรณทั้งสองชนิดนี้จะสื่อสารกันโดยผานชองทางการสื่อสารไรสายแบบ IEEE 802.11 หรือที่เรียกกันวา 

WiFi อุปกรณทวนสัญญาณน้ัน จะทําหนาที่ทวนคาที่รับมาจากอุปกรณวัด ไปยังระบบสวนกลางโดยผาน     

การสือ่สารไรสายท่ีชวงคลืน่ความถี ่433 MHz  ซึง่ความถีใ่นชวงนีจ้ะมจีดุเดนทีส่ามารถสงขอมูลไดในระยะไกล

แตดวยที่มีความถี่ตํ่าจะทําใหความเร็วในการสงขอมูลน้ันโดยปกติแลวจะชากวาการสื่อสารที่ใชชวงคล่ืน

ความถี่ที่ 2.4 GHz ของ WIFI งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาขอมูลที่อานมาไดจากอุปกรณเก็บขอมูลนั้นมีจํานวน

ไมมาก ซึ่งการใชชองสัญญานที่มีความเร็วไมสูงมากนักก็เพียงพอตอการสื่อสารในระยะไกล

 3. การออกแบบของระบบ

       ระบบของโถปสสาวะอัจริยะนั้นไดถูกพัฒนาโดยการใชงานอุปกรณไมโครคอนโทลเลอร ระบบ

ถกูแบงออกเปนสองสวนซึง่ก็ คอื สวนของระบบโถปสสาวะ และระบบประมวลผลในสวนของระบบโถปสสาวะ

จะทําการรับคาระยะทางที่ไดมาจากการอานเซนเซอร หากมีตรวจพบวา มีผูใชงานโถปสสาวะแลวจึงจะไป  

สั่งงานใหปลอยน้ําเพ่ือชําระลางโถปสสาวแลวจึงสงขอมูลตางๆ เชนระยะเวลาท่ีใชงาน ระยะเวลาท่ีปลอยน้ํา

มายังระบบประมวลผล ผานโปรโตคอลที่เรียกวา MQTT หลังจากน้ันสวนระบบประมวลผลก็จะนําขอมูล           

ที่ไดรับมาจากระบบโถปสสาวะมาทําการบันทึกลงไปในฐานขอมูล เพื่อจะนําไปใชในการประมวลผลเพ่ือใช

ในการแสดงผลใหผูดูแลระบบตอไป

 4. สวนของระบบโถปสสาวะอัตโนมัติ

         การทํางานของสวนนี้ (ภาพที่ 1 สวนบน) จะประกอบไปดวยไมโครคอนโทลเลอร (ESP8266) 

อินฟาเรตเซนเซอร (Sharp GP2Y0A21YK) และโซลินอยดวาลว เนื่องจากไมโครคอนโทลเลอรนี้นั้นมีสวน       

ทีใ่ชในการสือ่สารไรสายอยูในตวัซึง่ทาํใหงายตอการพฒันาระบบโดยทีอ่นิฟาเรตเซนเซอรนัน้จะทาํการวดัคา  

ที่ไดมาเปนระยะทางระหวางตัวเซนเซอรและผูใชทุกๆ 0.2 วินาที ซึ่งหากระยะทางที่วัดมาไดนั้นมีคานอยกวา 

30 เซนติเมตร จะถือวามีผูใชงานมายืนอยูหนาโถปสสาวะโดยที่มีเงื่อนไขวา  คาระยะหางที่อานมาไดนั้นจะ

ตองตํ่ากวา 30 เซนติเมตรตอเนื่องกันอยางนอย 3 วินาทีจึงจะถือวามีผูใชกําลังใชงานโถปสสาวะอยู                   

ทั้งนี้ก็เพื่อแกปญหา  หากมีผูคนเดินผานโถปสสาวะไปโดยที่ไมไดใชงานอยูซึ่งหลังจากท่ีระบบโถปสสาวะ

อัตโนมัติ ตัดสินใจแลววา มีผูใชงานกําลังใชงานโถปสสาวะอยูก็จะสั่งงานใหโซลินอยดวาลวทําการปลอยนํ้า

เพื่อชําระลางโถปสสาวะตอไป แลวจึงสงขอมูลการใชงานไปยังระบบประมวลผลตอไป
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ภาพที่ 1: ภาพรวมการทํางานของระบบโถปสสาวะอัจริยะ

 

 5. สวนของระบบประมวลผล

  ในสวนของระบบประมวลผล (ภาพท่ี 2 สวนลาง) Raspberry Pi 2 Model B ถูกใชงานเปน

อุปกรณหลักในการประมวลผลและทําหนาท่ีเปนสวนรับสงขอมูล การใชงานจากสวนของระบบโถปสสาวะ

อัตโนมัติ โดยที่ขอมูลเหลานี้จะเปนขอมูลที่บอกวามีผูใชงานโถปสสาวะเมื่อไหรบาง และเปนระยะเวลานาน

เทาไร ซึ่งขอมูลเหลานี้จะทําการบันทึกลงไปในฐานขอมูล

  ตัว Raspberry Pi นั้นจะมีการติดตั้ง Apache Web Server, MySQL Server, MQTT Broker 

ซึ่ง Apache Web Server นั้นจะถูกใชงานเม่ือผูใชตองการดึงขอมูลสถิติการใชงานออกมาจากฐานขอมูล     

เพ่ือแสดงผลใหผูใชงาน สวน MySQL Server ถกูใชเปนฐานขอมลูท่ีใชจดัเก็บขอมลูการใชงานของโถปสสาวะ

อัตโนมัติ และ MQTT Broker นั้นถูกใชงานเพื่อใชในการสื่อสารกันระหวางระบบโถปสสาวะอัตโนมัติและ

ระบบประมวลผล

 ทัง้น้ีการสัง่งานหรือต้ังคาดีเลยตางๆ กส็ามารถส่ังงานหรอืต้ังคาไดผานทางอนิเทอรเน็ตซ่ึงการสัง่งาน

ผานอินเทอรเน็ตนั้นจะถูกสงมาไวที่สวนน้ีกอน แลวระบบจะทําการสงคําสั่งหรือการตั้งคาตางๆ ไปยังระบบ

โถปสสาวะอัตโนมัติตอไป
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 6. สวนของการสื่อสาร

  ในการสื่อสารระหวางระบบโถปสสาวะอัตโนมัติและระบบประมวลผลน้ัน มีการสงขอมูลผาน

การส่ือสารแบบไรสาย WIFI ซึง่ในตัวไมโครคอนโทลเลอร ESP8266 ทีใ่ชงานในระบบโถปสสาวะอตัโนมัตนิัน้

จะมีโมดูลของการสื่อสาร WIFI อยูในตัวอยูแลว สวนตัว Raspberry ที่ใชในระบบประมวลผลนั้นจะใชงาน 

WIFI Dongle โดยที่ทั้งสองสวนทําการเชื่อมตอกันผาน Access Point นั่นเอง

        สวนโปรโคตอลที่ใชในการสงขอมูลนั้นจะใชงานโปรโตคอล MQTT ซึ่งหลังจากที่ ESP8266       

ไดทําการส่ังเปดปดนํ้าแลวก็จะทําการรวบรวมขอมูลการใชงานเหลานี้ใหอยูในรูปแบบของ MQTT แลวจึง 

publish ขอมูลนี้ไปยัง MQTT broker ที่อยูในตัว Raspberry นั่นเอง

 7. พารามิเตอรที่ใชในระบบ

        การออกแบบระบบนั้นจะตองคํานึงถึงพารามิเตอรตางๆ ที่จะใชงานในการควบคุมโถปสสาวะ

อัตโนมัติ ซึ่งคาที่ใชในระบบนั้นจะมีดังตอไปนี้

  7.1 ระยะทีจ่ะถือวามผีูใชงานโถปสสาวะ (Threshold Distance) 30 เซนตเิมตร เนือ่งจากเปน

ระยะที่ไกลที่สุดที่ผูใชงานจะสามารถใชงานโถปสสาวะได

  7.2 ระยะเวลาอยางนอยทีถ่อืวามีผูใชงานกําลังใชงานโถปสสาวะ (Detection Delay) 3 วนิาที 

เพ่ือใหมัน่ใจวามีผูใชงานมาใชงานอยูหนาโถปสสาวะจริงๆ ซึง่จะไดลดการปลอยน้ําผิดพลาดจากการท่ีมผีูคน

เดินผานโถปส สาวะระยะเวลาที่ปลอยนํ้าเพื่อชําระลางโถปสสาวะ (Flushing Duration) 3 วินาที เนื่องจาก

เปนเวลาที่เหมาะสมสําหรับการปลอยน้ําในสภาวะแวดลอมท่ีพัฒนาระบบน้ีขึ้นมา ซึ่งคานี้ไดมาจากผลการ

ทดลองใน Osathanunkul, Hantrakul, Pramokchon, Khoenkaw & Tantitharanukul (2017)

ผลการพัฒนาระบบและการทดลอง
 ในสวนของระบบโถปสสาวะอัตโนมัตินั้นไดมีการติดต้ังกับโถปสสาวะในหองน้ําสาธารณะที่อยูใน

มหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งจะถูกใชงานโดยนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ภาพที่ 2 ดานซายนั้นแสดงภาพโถปสสาวะ

ทีไ่ดทาํการตดิต้ังระบบโถปสสาวะอจัริยะเขาไปแลว สวนดานขวามอืเปนภาพไมโครคอนโทลเลอรทีไ่ดพฒันา

ขึ้นมาแลวทําการติดตั้งลงไปในระบบโถปสสาวะอัจริยะเรียบรอยแลว
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ภาพที่ 2: ภาพโถปสสาวะอัจฉริยะ (ซาย) และภาพไมโครคอนโทลเลอร (ขวา)

 การทดสอบการทํางานของระบบ

 ในการทดสอบการทํางานของระบบนั้น ไดถูกทําถูกตองจากการทดลองใชงานจริงของผูใชทั่วไป       

ซึง่การทดสอบนีเ้ปนการทดสอบการทาํงานวาเซนเซอรวดัระยะ และการทดสอบการปลอยนํา้ของโซลนิอยดวาลว

นั้นไดทํางานถูกตองตามที่ไดตั้งคาไวหรือไม

 การทดสอบน้ันจะถูกออกแบงเปน 4 กรณีการทดสอบแบบตางๆ โดยที่มีการทดสอบโดยผูใชงาน     

30 ครั้งโดยท่ีเปนการใชงานสุมจากผูใชงานจริงสําหรับทุกๆ กรณี ยกเวนกรณีที่ 5 ที่ไดทําการทดสอบเพียง     

3 ครั้ง รายละเอียดของการทดสอบในแตละกรณีนั้นอยูในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1

ตารางการทดสอบการทํางานของระบบ

    

1   30 .  

2   30 .  

3  5   30 .  

4  1   30  100 .  

5   30 .  

 การทดสอบในกรณีที่ 1 เปนการทดสอบระบบในกรณีที่มีผูใชงานโถปสสาวะอัจฉริยะตามปกติ           

ซึง่ผลลัพธนัน้ไดแสดงใหเหน็วาทกุคร้ังทีม่ผีูใชงานโถปสสาวะจะมกีารปลอยน้ําตามทีไ่ดตัง้การทาํงานไวแลว

เปนปกติทุกครั้ง

 การทดสอบในกรณีที่ 2 เปนการทดสอบเม่ือมีคนเดินผานโถปสสาวะอัจฉริยะในระยะท่ีประชิดกับ  

ตัวโถปสสาวะอัจริยะ ซึ่งจะเปนการเดินผานดวยความเร็วของนักศึกษาทั่วไปสุมมาจํานวน 30 ครั้ง ผลลัพธ    

ทีไ่ด คอื ระบบไมมกีารปลอยน้ํา ทัง้นีถ้งึแมวาเซนเซอรสามารถตรวจสอบไดวามวีตัถอุยูดานหนา แตเนือ่งจาก

การปรากฎอยูของวัตถุอยูในชวงเวลาสั้นๆ ไมเกินระยะเวลาที่กําหนด (3 วินาที) จึงมีผลทําใหระบบไมมีการ

ปลอยนํ้าออก

 การทดสอบในกรณีที่ 3 เปนการทดลองเหมือนกับการทดลองท่ี 2 เพียงแตปลอยใหมีคนเดินผาน     

โถปสสาวะอัจฉริยะจํานวน 5 คนตอเน่ืองกัน ผลการทดลองพบวา ไมมีการปลอยน้ํา เม่ือทําการตรวจสอบ

ขอมูลพบวา เซนเซอรสามารถตรวจจับไดวามีวัตถุอยูดานหนาแตเมื่อทําการตรวจสอบระยะทางแลวปรากฎ

วาระยะหางท่ีไดมีความไมแนนอน นั่นคือ มีระยะท่ีเกินกวา 30 เซนติเมตร นั่นเปนเพราะธรรมชาติของคนเดิน

ที่อาจกระจัดกระจายกันไปไมเปนระบบ จากเหตุผลดังกลาวทําใหระบบตัดสินใจไดวาไมมีคนใชงาน

 การทดสอบในกรณีที่ 4 เปนการทดสอบหากมีคนยืนอยูหนาโถปสสาวะ ซึ่งในกรณีนี้ระยะท่ียืนจะ

ไกลกวา ระยะ Threshold Distance ที่ 30 เซนติเมตร ซึ่งตัวเซนเซอรเองนั้นสามารถตรวจสอบไดวามีคนหรือ

สิ่งของอยูดานหนา แตวาเนื่องจากระยะที่วัดไดนั้นหางเกินไป จึงทําใหไมนับเปนการใชงานโถปสสาวะ และ

ไมมีการปลอยนํ้าใหชําระลางเลย

 การทดสอบในกรณีที่ 5 เปนการทําความสะอาดของแมบาน เนื่องจากวาการทําความสะอาด              

โถปสสาวะของแมบานน้ันจะมีการเขาใกลโถปสสาวะมากจึงทําใหระบบมองเห็นเปนการใชงานโถปสสาวะ

ไดเชนกัน ซึ่งจะทําใหโถฉีอัจฉริยะนั้นปลอยนํ้าออกมาแบบสุมขึ้นอยูกบัตําแหนงที่ยืนของแมบาน เนื่องจาก

กรณีนี้เปนกรณีพิเศษจึงสามารถแกไขปญหาไดโดยการใหผูดูแลระบบสั่งหยุดการทํางานช่ัวคราว จนกวา     

แมบานจะทําความสะอาดเสร็จ
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อภิปรายผลการทดลอง
 หลังจากท่ีการทดลองไดเสร็จส้ินไปแลวน้ัน ระบบโถปสสาวะอัจฉริยะไดมีการเปดใหผูใชทั่วไปไดใช

งานไดจริง ซึง่หลังจากน้ัน ไดมกีารเก็บขอมูลการใชงานของโถปสสาวะเปนเวลา 1 เดอืน ตรงน้ีทาํใหเราสามารถ

เห็นปริมาณการใชงานโถปสสาวะได ซึง่หากเปรยีบเทียบกับโถปสสาวะแบบธรรมดาแลวน้ัน การใชโถปสสาวะ

อัตโนมัติทําใหจะสามารถวิเคราะห หรือคาดคะเนปริมาณการใชงานได ซึ่งหากเรามีขอมูลการใชงานมากพอ 

เราก็จะสามารถคาดคะเนปริมาณการใชงานในอนาคตไดเชนกัน

ภาพที่ 2: ปริมาณการใชงานโถปสสาวะในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

          โดยแสดงขอมูลตามแตละวันในสัปดาห

 ขอมูลตามภาพที่ 2 เปนขอมูลที่เก็บมาไดจากการใชงานโถปสสาวะ ซึ่งขอมูลเหลานี้นั้นไดถูกเก็บลง

ไปในฐานขอมูลทีอ่ยูใน Raspberry Pi และเน่ืองจากวาเรามกีารใชงาน Web Server แลว นัน่กห็มายความวา   

ผูใชระบบสามารถตรวจสอบขอมูลเหลาน้ีไดจากอปุกรณทกุชนิดท่ีมกีารใชงาน Web Browser  ตวัอยางขอมูล

จากในภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3 แสดงใหเราเห็นวาวันจันทรมีปริมาณการใชงานหองนํ้าโดยเฉพาะชวงบาย

มากกวาวันอ่ืนๆ ในที่นี้ผู ดูแลสถานท่ีอาจจะนําขอมูลน้ีไปใชในการจัดเวรทําความสะอาดหองนํ้าใหทํา          

ความสะอาดวันจันทรเปนพิเศษไดเน่ืองจากเราไมอยากใหคราบสกปรกน้ันติดหองนํา้นาน  ๆมนัอาจจะขัดออกไดยาก

หรืออาจจะเห็นวาวันพุธนั้นคนใชงานนอยอาจจะมีการลดเวรทําความสะอาดลงตามความเหมาะสมเปนตน
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   ภาพที่ 3:  ปริมาณการใชงานโถปสสาวะในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

     โดยแบงตามชวงเวลาและแตละวันในสัปดาห

 

สรุป
 ในบทความนี้ไดนําเสนอระบบโถปสสาวะอัจริยะท่ีพฒันาข้ึน มีความสามารถในการเก็บขอมูลและ

การต้ังคาตางๆ ไดตามต้ังใจมากกวาระบบโถปสสาวะอัตโนมัติที่มีขายท่ัวไปท่ีไมมีการเก็บบันทึกขอมูลไว       

ซึง่เราสามารถนาํขอมูลท่ีไดมาน้ันมาวิเคราะหและปรบัระบบการจดัตารางการทาํงานใหเหมาะสมกบัปริมาณ

การใชงานหองนํ้าได อยางไรก็ตามบทความนี้ยังไมไดกลาวถึงการหาคาพารามิเตอรตางๆ ที่เหมาะสมกับ    

การใชงานทั่วไปได ยกตัวอยางเชนระยะ Threshold distance ที่อาจจะไมเหมาะกับโถปสสาวะประเภทอื่น 

หรือวาพื้นที่วางของทางเดินดานหนาโถปสสาวะ
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