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บทคัดยอ
ระบบโถปสสาวะอัตโนมัตใิ นปจจุบนั เริม่ เปนทีน่ ยิ มแพรหลายในหองนํา้ สาธารณะอาจจะดวยเหตุผล
ของความสะอาดที่ตองการชําระลางโถปสสาวะทุกครั้งหลังการใชงานหรือการประหยัดทรัพยากรณนํ้าเพื่อ
ไมใหเปดนํ้าทิ้งโดยไมจําเปน แตโถปสสาวะอัตโนมัติที่มีขายในทองตลาดในปจจุบันนั้นไมมีการเก็บขอมูล
การใชงานไวซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถบอกกับผูดูแลสถานที่ไดวาในแตละวันมีผูใชงานโถปสสาวะมากนอย
เพียงใด ซึ่งนั่นก็หมายถึงความสะอาดโดยรวมของหองนํ้าเชนกัน ซึ่งบทความนี้ไดนําเสนอระบบโถปสสาวะ
อัจฉริยะทีถ่ ูกพัฒนาโดยการใชงานไมโครคอลโทลเลอรเปนตัวควบคุมและสัง่ การทํางาน โดยมีการเก็บขอมูล
การใช ง านและแสดงผลผ า นทางอิ น เทอร เ น็ ต เพื่ อ นํ า ข อ มู ล เหล า นั้ น ไปวิ เ คราะห ก ารใช ง านได ต  อ ไป
ผลการทดลองของระบบโถปสสาวะอัจฉริยะนั้นแสดงใหเห็นวาระบบสามารถทํางานแทนระบบโถปสสาวะ
อัตโนมัตทั่วไปไดและยังสามารถแสดงขอมูลการใชงานผานอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ
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คําสําคัญ
อินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง หองนํ้าอัจริยะ เมืองอัจริยะ โถปสสาวะอัจฉริยะ IoT, MQTT

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
อินเทอรเน็ตทุกสรรพสิง่ (IoT) นัน้ เปนเครือขายของอุปกรณอเิ ลคโทรนิคทีต่ ดิ เซนเซอรเพือ่ วัดคาตางๆ
ในสิ่งแวดลอม ยกตัวอยางเชน อุปกรณที่ติดเซนเซอรวัดอุณภูมิ เซนเซอรวัดแสง เซนเซอร วัดระยะทาง ฯลฯ
ซึ่งอุปกรณเหลานี้ จะมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกันระหวางอุปกรณเอง หรือสามารถสงขอมูลตางๆ
ผานไปยังอินเทอรเน็ตได การใชงานอุปกรณเหลานี้เปนจุดเริ่มตนของการขับเคลื่อนเพื่อนําไปสูการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะหรือทีเ่ รียกกันวาสมารตซิที เนือ่ งจากอุปกรณเหลานีน้ นั้ ถูกออกแบบมาเพือ่ อํานวยความสะดวก
ตอการดํารงชีวิตประจําวันของผูคนหรือชวยสอดสองดูแลความปลอดภัยในเมืองใหดียิ่งขึ้น
วิธที ี่จะชวยพัฒนาเมืองใหเปนเมืองอัจฉริยะนัน้ ก็สามารถทําไดดว ยการบริหารจัดการนํา้ ไฟ อากาศ
หรือพลังงานใหมีการใชงานอยางประสิทธิภาพมากที่สุด เราอาจจะทําการตรวจสอบปริมาณการใชงาน
ทรัพยากรเหลานี้ พรอมทั้งศึกษาพฤติกรรมการใชงานของผูใช เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเหลานั้น
มาปรับใหมีการใชงานทรัพยากรเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การบริหารจัดการนํ้าก็เปนหนึ่งในสิ่งที่สําคัญของการพัฒนาเมืองใหมุงไปสูเมืองอัจฉริยะ เนื่องจาก
วา การผลิตนํ้าสะอาดเพื่อใชงานนั้นเราจําเปนตองเสียพลังงานในการผลิตนํ้าไมทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งหาก
มีการใชงานนํ้ามากเกินความจําเปน นั่นก็หมายความวาเราจะตองสูญเสียพลังงานโดยไมจําเปนเชนกัน
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โดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนสาธารธณะนั้น ผูคนอาจจะไมคํานึงถึงปริมาณนํ้าและพลังงานที่ตองสูญเสียไปจาก
การใชนาํ้ เนือ่ งจากทรัพยากรเหลานีไ้ มใชทรัพยสนิ สวนบุคคล ดวยเหตุผลเหลานีก้ อ็ าจจะทําใหเกิดการสูญเสีย
พลังงานโดยใชเหตุ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เปนที่นิยมในการบริหารและจัดการทรัพยากรนํ้าในหองนํ้าสาธารณะนั้นก็คือ
โถปสสาวะอัตโนมัติ
ในปจจุบันโถปสสาวะอัตโนมัติถูกใชงานอยางแพรหลายในหองนํ้าสาธารณะ เหตุผลที่ทําให
โถปสสาวะอัตโนมัติเปนที่นิยม นอกจากเหตุผลของการบริหารจัดการนํ้าแลว สวนหนึ่งก็เปนเพราะเรื่องของ
การรักษาความสะอาด เนื่องจากการใชโถปสสาวะแบบธรรมดานั้น เราไมสามารถบังคับผูใชงานใหกดนํ้า
หลังจากทีใ่ ชงานแลวไดเลย อาจเปนเพียงแคผใู ชงานลืมกดนํา้ หรืออาจเกิดจากความจงใจทีจ่ ะไมกดเนือ่ งจาก
กลัววาปุมกดนํ้าจะสกปรก มีผลทําใหเชื้อโรคที่ติดตามโถปสสาวะไมถูกชําระลางและคางอยูในโถปสสาวะ
นอกจากเชื้อโรคแลว ยังสงผลทําใหเกิดกลิ่นเหม็นไดอีกดวย ดวยเหตุผลเหลานี้จึงทําใหโถปสสาวะแบบ
อัตโนมัติเปนที่นิยมในหองนํ้าสาธารณะทั่วไป
การปลอยนํ้าเพื่อชําระลางโถปสสาวะในแตละครั้งนั้นจะมีการสูญเสียนํ้าสะอาดในการชําระลาง
นัน่ หมายความวาตองสูญเสียพลังงานในการผลิตนํา้ สะอาด ซึง่ หากปลอยนํา้ นานๆ ก็จะทําใหเปลืองพลังงาน
ทีต่ อ งมาผลิตนํา้ สะอาดโดยไมจาํ เปน ในทางกลับกันหากปลอยนํา้ นอยเกินไปอาจทําใหโถปสสาวะไมสะอาด
ไดทําใหการบริหารจัดการนํ้าที่ใชนั้นมีความสําคัญในการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองอัจฉริยะ
ในวารสารฉบับนี้เปนการนําเสนอระบบโถปสสาวะอัจฉริยะ โดยที่ระบบไดนําไมโครคอนโทลเลอร
มาใชในการตรวจสอบวามีผูใชงานโถปสสาวะหรือไมจากการใชงานอินฟาเรตเซนเซอร หากตรวจพบไดแลว
จะทําการสัง่ ใหโซลินอดยวาลว ปลอยนํา้ เพือ่ ชําระลางโถปสสาวะ หลังจากนัน้ จะทําการสงขอมูลการใชงานนี้
ไปยังระบบทีใ่ ชในการเก็บขอมูล หลังจากนัน้ ผูด แู ลสถานทีก่ ย็ งั สามารถควบคุมและปรับแตงคาตางๆ ไดผา น
ทางอินเทอรเน็ต

ทบทวนวรรณกรรม
1. IoT Environment Monitoring System
ผลงานวิจัยของ Shah & Mishra (2016) เปนการทําระบบเผาระวังอุณหภูมิ ความชื้นและคา
CO2 โดยที่ตัวระบบนั้นพัฒนาโดยการใชงานไมโครคอนโทลเลอรที่ชื่อวา PIK24F16KA102 เปน อุปกรณ
เก็บขอมูล ซึ่งจะนําไมโครคอนโทลเลอรที่วานี้มาเชื่อมตอกับเซนเซอรตางๆ เพื่อใชเก็บขอมูลใน สถานที่ตางๆ
ไมโครคอลโทลเลอรแตละตัวจะทําการเก็บคาแลวสงมายังหนวยประมวลผลสวนกลางดวยการสือ่ สารไรสาย
โดยมีการใชงานชิปสื่อสารที่เรียกวา nRF24L01 ของบริษัท Nordic Semiconductor (2016) ซึ่งจะใชความถี่
ยาน 2.4GHz ในการสงขอมูลระหวางอุปกรณซึ่งผลงานวิจัยนี้พิสูจนใหเห็นวามีประสิทธิ์ภาพมากกวางาน
ที่ใกลเคียงกัน Zanella et al. (2014), Floea & Mois (2015), Brunelli, Minakov, Passerone, & Rossi
(2014) ในดานประหยัดพลังงานของแตละอุปกรณ
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2. Water Consumption Monitoring System
ผลงานวิจยั ของ Yang et al. (2015) นัน้ ไดพฒ
ั นาระบบตรวจสอบปริมาณการใชงานทรัพยากรนํา้
โดยที่ระบบนี้แบงการทํางานออกเปนสองสวน สวนแรกคือระบบสวนกลาง และระบบเก็บขอมูล โดยที่ระบบ
เก็บขอมูลจะมีอุปกรณอยู 2 ชนิดดวยกัน นั่นคือ อุปกรณวัดปริมาณนํ้าที่ใชและอุปกรณทวนสัญญาณ
ซึ่งอุปกรณทั้งสองชนิดนี้จะสื่อสารกันโดยผานชองทางการสื่อสารไรสายแบบ IEEE 802.11 หรือที่เรียกกันวา
WiFi อุปกรณทวนสัญญาณนั้น จะทําหนาที่ทวนคาที่รับมาจากอุปกรณวัด ไปยังระบบสวนกลางโดยผาน
การสือ่ สารไรสายทีช่ ว งคลืน่ ความถี่ 433 MHz ซึง่ ความถีใ่ นชวงนีจ้ ะมีจดุ เดนทีส่ ามารถสงขอมูลไดในระยะไกล
แตดวยที่มีความถี่ตํ่าจะทําใหความเร็วในการสงขอมูลนั้นโดยปกติแลวจะชากวาการสื่อสารที่ใชชวงคลื่น
ความถี่ที่ 2.4 GHz ของ WIFI งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาขอมูลที่อานมาไดจากอุปกรณเก็บขอมูลนั้นมีจํานวน
ไมมาก ซึ่งการใชชองสัญญานที่มีความเร็วไมสูงมากนักก็เพียงพอตอการสื่อสารในระยะไกล
3. การออกแบบของระบบ
ระบบของโถปสสาวะอัจริยะนั้นไดถูกพัฒนาโดยการใชงานอุปกรณไมโครคอนโทลเลอร ระบบ
ถูกแบงออกเปนสองสวนซึง่ ก็ คือ สวนของระบบโถปสสาวะ และระบบประมวลผลในสวนของระบบโถปสสาวะ
จะทําการรับคาระยะทางที่ไดมาจากการอานเซนเซอร หากมีตรวจพบวา มีผูใชงานโถปสสาวะแลวจึงจะไป
สั่งงานใหปลอยนํ้าเพื่อชําระลางโถปสสาวแลวจึงสงขอมูลตางๆ เชนระยะเวลาที่ใชงาน ระยะเวลาที่ปลอยนํ้า
มายังระบบประมวลผล ผานโปรโตคอลที่เรียกวา MQTT หลังจากนั้นสวนระบบประมวลผลก็จะนําขอมูล
ที่ไดรับมาจากระบบโถปสสาวะมาทําการบันทึกลงไปในฐานขอมูล เพื่อจะนําไปใชในการประมวลผลเพื่อใช
ในการแสดงผลใหผูดูแลระบบตอไป
4. สวนของระบบโถปสสาวะอัตโนมัติ
การทํางานของสวนนี้ (ภาพที่ 1 สวนบน) จะประกอบไปดวยไมโครคอนโทลเลอร (ESP8266)
อินฟาเรตเซนเซอร (Sharp GP2Y0A21YK) และโซลินอยดวาลว เนื่องจากไมโครคอนโทลเลอรนี้นั้นมีสวน
ทีใ่ ชในการสือ่ สารไรสายอยูใ นตัวซึง่ ทําใหงา ยตอการพัฒนาระบบโดยทีอ่ นิ ฟาเรตเซนเซอรนนั้ จะทําการวัดคา
ที่ไดมาเปนระยะทางระหวางตัวเซนเซอรและผูใชทุกๆ 0.2 วินาที ซึ่งหากระยะทางที่วัดมาไดนั้นมีคานอยกวา
30 เซนติเมตร จะถือวามีผูใชงานมายืนอยูหนาโถปสสาวะโดยที่มีเงื่อนไขวา คาระยะหางที่อานมาไดนั้นจะ
ตองตํ่ากวา 30 เซนติเมตรตอเนื่องกันอยางนอย 3 วินาทีจึงจะถือวามีผูใชกําลังใชงานโถปสสาวะอยู
ทั้งนี้ก็เพื่อแกปญหา หากมีผูคนเดินผานโถปสสาวะไปโดยที่ไมไดใชงานอยูซึ่งหลังจากที่ระบบโถปสสาวะ
อัตโนมัติ ตัดสินใจแลววา มีผูใชงานกําลังใชงานโถปสสาวะอยูก็จะสั่งงานใหโซลินอยดวาลวทําการปลอยนํ้า
เพื่อชําระลางโถปสสาวะตอไป แลวจึงสงขอมูลการใชงานไปยังระบบประมวลผลตอไป
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InfraredSensor
(°·¢µÁ¦ÁÁ°¦r)
DistanceData
(

o°¤¼¨¦³¥³µ¸É¦ª´ª´»Åo)
ESP8266
(Å¤Ã¦°Ã¨Á¨°¦r)

(

ActionCommand
(Îµ´ÉÁdͲdªµ¨rª)

SolenoidValve
(Ã¨·°¥rªµ¨rª)

UsageData

¦³Ã{µª³°´Ã¤´·

o°¤¼¨µ¦Äoµ)

¦³¦³¤ª¨¨

RaspberryPi2ModelB
(Å¤Ã¦°Ã¨Á¨°¦r)

UsageData
(

o°¤¼¨µ¦ÄoµnµÁª)

°·Á°¦rÁÈ
ControlCommand
(Îµ´ÉnµÇÁnÎµ´ÉÁddÊÎµ,

Îµ´É´Ênµ¡µ¦µ¤·Á°¦rnµÇ)

ภาพที่ 1: ภาพรวมการทํางานของระบบโถปสสาวะอัจริยะ
5. สวนของระบบประมวลผล
ในสวนของระบบประมวลผล (ภาพที่ 2 สวนลาง) Raspberry Pi 2 Model B ถูกใชงานเปน
อุปกรณหลักในการประมวลผลและทําหนาที่เปนสวนรับสงขอมูล การใชงานจากสวนของระบบโถปสสาวะ
อัตโนมัติ โดยที่ขอมูลเหลานี้จะเปนขอมูลที่บอกวามีผูใชงานโถปสสาวะเมื่อไหรบาง และเปนระยะเวลานาน
เทาไร ซึ่งขอมูลเหลานี้จะทําการบันทึกลงไปในฐานขอมูล
ตัว Raspberry Pi นั้นจะมีการติดตั้ง Apache Web Server, MySQL Server, MQTT Broker
ซึ่ง Apache Web Server นั้นจะถูกใชงานเมื่อผูใชตองการดึงขอมูลสถิติการใชงานออกมาจากฐานขอมูล
เพือ่ แสดงผลใหผใู ชงาน สวน MySQL Server ถูกใชเปนฐานขอมูลทีใ่ ชจดั เก็บขอมูลการใชงานของโถปสสาวะ
อัตโนมัติ และ MQTT Broker นั้นถูกใชงานเพื่อใชในการสื่อสารกันระหวางระบบโถปสสาวะอัตโนมัติและ
ระบบประมวลผล
ทัง้ นีก้ ารสัง่ งานหรือตัง้ คาดีเลยตา งๆ ก็สามารถสัง่ งานหรือตัง้ คาไดผา นทางอินเทอรเน็ตซึง่ การสัง่ งาน
ผานอินเทอรเน็ตนั้นจะถูกสงมาไวที่สวนนี้กอน แลวระบบจะทําการสงคําสั่งหรือการตั้งคาตางๆ ไปยังระบบ
โถปสสาวะอัตโนมัติตอไป
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6. สวนของการสื่อสาร
ในการสื่อสารระหวางระบบโถปสสาวะอัตโนมัติและระบบประมวลผลนั้น มีการสงขอมูลผาน
การสือ่ สารแบบไรสาย WIFI ซึง่ ในตัวไมโครคอนโทลเลอร ESP8266 ทีใ่ ชงานในระบบโถปสสาวะอัตโนมัตนิ นั้
จะมีโมดูลของการสื่อสาร WIFI อยูในตัวอยูแลว สวนตัว Raspberry ที่ใชในระบบประมวลผลนั้นจะใชงาน
WIFI Dongle โดยที่ทั้งสองสวนทําการเชื่อมตอกันผาน Access Point นั่นเอง
สวนโปรโคตอลที่ใชในการสงขอมูลนั้นจะใชงานโปรโตคอล MQTT ซึ่งหลังจากที่ ESP8266
ไดทําการสั่งเปดปดนํ้าแลวก็จะทําการรวบรวมขอมูลการใชงานเหลานี้ใหอยูในรูปแบบของ MQTT แลวจึง
publish ขอมูลนี้ไปยัง MQTT broker ที่อยูในตัว Raspberry นั่นเอง
7. พารามิเตอรที่ใชในระบบ
การออกแบบระบบนั้นจะตองคํานึงถึงพารามิเตอรตางๆ ที่จะใชงานในการควบคุมโถปสสาวะ
อัตโนมัติ ซึ่งคาที่ใชในระบบนั้นจะมีดังตอไปนี้
7.1 ระยะทีจ่ ะถือวามีผใู ชงานโถปสสาวะ (Threshold Distance) 30 เซนติเมตร เนือ่ งจากเปน
ระยะที่ไกลที่สุดที่ผูใชงานจะสามารถใชงานโถปสสาวะได
7.2 ระยะเวลาอยางนอยทีถ่ อื วามีผใู ชงานกําลังใชงานโถปสสาวะ (Detection Delay) 3 วินาที
เพือ่ ใหมนั่ ใจวามีผใู ชงานมาใชงานอยูห นาโถปสสาวะจริงๆ ซึง่ จะไดลดการปลอยนํา้ ผิดพลาดจากการทีม่ ผี คู น
เดินผานโถปส สาวะระยะเวลาที่ปลอยนํ้าเพื่อชําระลางโถปสสาวะ (Flushing Duration) 3 วินาที เนื่องจาก
เปนเวลาที่เหมาะสมสําหรับการปลอยนํ้าในสภาวะแวดลอมที่พัฒนาระบบนี้ขึ้นมา ซึ่งคานี้ไดมาจากผลการ
ทดลองใน Osathanunkul, Hantrakul, Pramokchon, Khoenkaw & Tantitharanukul (2017)

ผลการพัฒนาระบบและการทดลอง
ในสวนของระบบโถปสสาวะอัตโนมัตินั้นไดมีการติดตั้งกับโถปสสาวะในหองนํ้าสาธารณะที่อยูใน
มหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งจะถูกใชงานโดยนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ภาพที่ 2 ดานซายนั้นแสดงภาพโถปสสาวะ
ทีไ่ ดทาํ การติดตัง้ ระบบโถปสสาวะอัจริยะเขาไปแลว สวนดานขวามือเปนภาพไมโครคอนโทลเลอรทไี่ ดพฒ
ั นา
ขึ้นมาแลวทําการติดตั้งลงไปในระบบโถปสสาวะอัจริยะเรียบรอยแลว
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ภาพที่ 2: ภาพโถปสสาวะอัจฉริยะ (ซาย) และภาพไมโครคอนโทลเลอร (ขวา)
การทดสอบการทํางานของระบบ
ในการทดสอบการทํางานของระบบนั้น ไดถูกทําถูกตองจากการทดลองใชงานจริงของผูใชทั่วไป
ซึง่ การทดสอบนีเ้ ปนการทดสอบการทํางานวาเซนเซอรวดั ระยะ และการทดสอบการปลอยนํา้ ของโซลินอยดวาลว
นั้นไดทํางานถูกตองตามที่ไดตั้งคาไวหรือไม
การทดสอบนั้นจะถูกออกแบงเปน 4 กรณีการทดสอบแบบตางๆ โดยที่มีการทดสอบโดยผูใชงาน
30 ครั้งโดยที่เปนการใชงานสุมจากผูใชงานจริงสําหรับทุกๆ กรณี ยกเวนกรณีที่ 5 ที่ไดทําการทดสอบเพียง
3 ครั้ง รายละเอียดของการทดสอบในแตละกรณีนั้นอยูในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
ตารางการทดสอบการทํางานของระบบ

¨Îµ´
1
2
3
4
5

¦¸
µ¦ÄoµÃ{µª³Â·
Á·nµÃ{µª³¦³¥³Ä¨o
 5 Á·nµÃ{µª³¦³¥³Ä¨o
¥º°¥¼®n oµÃ{µª³¦³¤µ 1 oµª
Â¤noµÎµªµ¤³°µÃ{µª³

¦³¥³®n µ
o°¥ªnµ 30 ¤.
o°¥ªnµ 30 ¤.
o°¥ªnµ 30 ¤.
¦³®ªnµ 30 ¹ 100 ¤.
o°¥ªnµ 30 ¤.

¨¨´¡r µ¦Îµµ
ÊÎµ¼¨n°¥
Å¤n¤¸µ¦¨n°¥ÊÎµ
Å¤n¤¸µ¦¨n°¥ÊÎµ
Å¤n¤¸µ¦¨n°¥ÊÎµ
¨n°¥ÊÎµÂ»n¤

การทดสอบในกรณีที่ 1 เปนการทดสอบระบบในกรณีที่มีผูใชงานโถปสสาวะอัจฉริยะตามปกติ
ซึง่ ผลลัพธนนั้ ไดแสดงใหเห็นวาทุกครัง้ ทีม่ ผี ใู ชงานโถปสสาวะจะมีการปลอยนํา้ ตามทีไ่ ดตงั้ การทํางานไวแลว
เปนปกติทุกครั้ง
การทดสอบในกรณีที่ 2 เปนการทดสอบเมื่อมีคนเดินผานโถปสสาวะอัจฉริยะในระยะที่ประชิดกับ
ตัวโถปสสาวะอัจริยะ ซึ่งจะเปนการเดินผานดวยความเร็วของนักศึกษาทั่วไปสุมมาจํานวน 30 ครั้ง ผลลัพธ
ทีไ่ ด คือ ระบบไมมกี ารปลอยนํา้ ทัง้ นีถ้ งึ แมวา เซนเซอรสามารถตรวจสอบไดวา มีวตั ถุอยูด า นหนา แตเนือ่ งจาก
การปรากฎอยูของวัตถุอยูในชวงเวลาสั้นๆ ไมเกินระยะเวลาที่กําหนด (3 วินาที) จึงมีผลทําใหระบบไมมีการ
ปลอยนํ้าออก
การทดสอบในกรณีที่ 3 เปนการทดลองเหมือนกับการทดลองที่ 2 เพียงแตปลอยใหมีคนเดินผาน
โถปสสาวะอัจฉริยะจํานวน 5 คนตอเนื่องกัน ผลการทดลองพบวา ไมมีการปลอยนํ้า เมื่อทําการตรวจสอบ
ขอมูลพบวา เซนเซอรสามารถตรวจจับไดวามีวัตถุอยูดานหนาแตเมื่อทําการตรวจสอบระยะทางแลวปรากฎ
วาระยะหางที่ไดมีความไมแนนอน นั่นคือ มีระยะที่เกินกวา 30 เซนติเมตร นั่นเปนเพราะธรรมชาติของคนเดิน
ที่อาจกระจัดกระจายกันไปไมเปนระบบ จากเหตุผลดังกลาวทําใหระบบตัดสินใจไดวาไมมีคนใชงาน
การทดสอบในกรณีที่ 4 เปนการทดสอบหากมีคนยืนอยูหนาโถปสสาวะ ซึ่งในกรณีนี้ระยะที่ยืนจะ
ไกลกวา ระยะ Threshold Distance ที่ 30 เซนติเมตร ซึ่งตัวเซนเซอรเองนั้นสามารถตรวจสอบไดวามีคนหรือ
สิ่งของอยูดานหนา แตวาเนื่องจากระยะที่วัดไดนั้นหางเกินไป จึงทําใหไมนับเปนการใชงานโถปสสาวะ และ
ไมมีการปลอยนํ้าใหชําระลางเลย
การทดสอบในกรณีที่ 5 เปนการทําความสะอาดของแมบาน เนื่องจากวาการทําความสะอาด
โถปสสาวะของแมบานนั้นจะมีการเขาใกลโถปสสาวะมากจึงทําใหระบบมองเห็นเปนการใชงานโถปสสาวะ
ไดเชนกัน ซึ่งจะทําใหโถฉีอัจฉริยะนั้นปลอยนํ้าออกมาแบบสุมขึ้นอยูกับตําแหนงที่ยืนของแมบาน เนื่องจาก
กรณีนี้เปนกรณีพิเศษจึงสามารถแกไขปญหาไดโดยการใหผูดูแลระบบสั่งหยุดการทํางานชั่วคราว จนกวา
แมบานจะทําความสะอาดเสร็จ
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อภิปรายผลการทดลอง
หลังจากที่การทดลองไดเสร็จสิ้นไปแลวนั้น ระบบโถปสสาวะอัจฉริยะไดมีการเปดใหผูใชทั่วไปไดใช
งานไดจริง ซึง่ หลังจากนัน้ ไดมกี ารเก็บขอมูลการใชงานของโถปสสาวะเปนเวลา 1 เดือน ตรงนีท้ าํ ใหเราสามารถ
เห็นปริมาณการใชงานโถปสสาวะได ซึง่ หากเปรียบเทียบกับโถปสสาวะแบบธรรมดาแลวนัน้ การใชโถปสสาวะ
อัตโนมัติทําใหจะสามารถวิเคราะห หรือคาดคะเนปริมาณการใชงานได ซึ่งหากเรามีขอมูลการใชงานมากพอ
เราก็จะสามารถคาดคะเนปริมาณการใชงานในอนาคตไดเชนกัน

ภาพที่ 2: ปริมาณการใชงานโถปสสาวะในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560
โดยแสดงขอมูลตามแตละวันในสัปดาห
ขอมูลตามภาพที่ 2 เปนขอมูลที่เก็บมาไดจากการใชงานโถปสสาวะ ซึ่งขอมูลเหลานี้นั้นไดถูกเก็บลง
ไปในฐานขอมูลทีอ่ ยูใ น Raspberry Pi และเนือ่ งจากวาเรามีการใชงาน Web Server แลว นัน่ ก็หมายความวา
ผูใ ชระบบสามารถตรวจสอบขอมูลเหลานีไ้ ดจากอุปกรณทกุ ชนิดทีม่ กี ารใชงาน Web Browser ตัวอยางขอมูล
จากในภาพที่ 2 และภาพที่ 3 แสดงใหเราเห็นวาวันจันทรมีปริมาณการใชงานหองนํ้าโดยเฉพาะชวงบาย
มากกวาวันอื่นๆ ในที่นี้ผูดูแลสถานที่อาจจะนําขอมูลนี้ไปใชในการจัดเวรทําความสะอาดหองนํ้าใหทํา
ความสะอาดวันจันทรเปนพิเศษไดเนือ่ งจากเราไมอยากใหคราบสกปรกนัน้ ติดหองนํา้ นานๆ มันอาจจะขัดออกไดยาก
หรืออาจจะเห็นวาวันพุธนั้นคนใชงานนอยอาจจะมีการลดเวรทําความสะอาดลงตามความเหมาะสมเปนตน
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ภาพที่ 3: ปริมาณการใชงานโถปสสาวะในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560
โดยแบงตามชวงเวลาและแตละวันในสัปดาห

สรุป
ในบทความนี้ไดนําเสนอระบบโถปสสาวะอัจริยะที่พัฒนาขึ้น มีความสามารถในการเก็บขอมูลและ
การตั้งคาตางๆ ไดตามตั้งใจมากกวาระบบโถปสสาวะอัตโนมัติที่มีขายทั่วไปที่ไมมีการเก็บบันทึกขอมูลไว
ซึง่ เราสามารถนําขอมูลทีไ่ ดมานัน้ มาวิเคราะหและปรับระบบการจัดตารางการทํางานใหเหมาะสมกับปริมาณ
การใชงานหองนํ้าได อยางไรก็ตามบทความนี้ยังไมไดกลาวถึงการหาคาพารามิเตอรตางๆ ที่เหมาะสมกับ
การใชงานทั่วไปได ยกตัวอยางเชนระยะ Threshold distance ที่อาจจะไมเหมาะกับโถปสสาวะประเภทอื่น
หรือวาพื้นที่วางของทางเดินดานหนาโถปสสาวะ
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