
หุ่นยนต์ส ำหรับส ำรวจข้อมูลทำงอุทกศำสตร์และสิ่งแวดล้อม

ผศ. ดร. ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์
อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมและแมคคาโทรนิค
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Session 7 “Dynamic Data Driven Application systems (DDDAS) เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มในยุค Big Data”
วันจันทร์ท่ี 11 กันยายน 2560 | Meeting room 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Multirotor.net

landpoint.net



เซนเซอร์ส ำหรับเก็บข้อมูลทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม
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Sensor

การเกบ็ตัวอย่าง
การวัดข้อมูลแบบ

ณ เวลาจริง
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Source

Social Media
- ความร่วมมือจากชมุชน
- ความร่วมมือจากภาครัฐ
- ความร่วมมือจาก
ภาคเอกชน

ฐานข้อมูล
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เซนเซอร์สิ่งแวดล้อมทำงน  ำ
• เครื่องเก็บตัวอย่างน ้าและตะกอน (water & 

sediment sampling) ตรวจหา โลหะหนัก 
คราบน ้ามัน สารเคมีอันตราย ชีววิทยา
• เครื่องวัดคุณภาพน ้า (water quality) เช่น 

วัดความเป็นกรด-ด่าง ความเค็ม ออกซิเจน 
อุณหภูมิ ความขุ่น ความลึก 
• เครื่องมือวัดข้อมูลทางอุทกศาตร์ 

(Hydrographic) เช่น วัดสภาพแวดล้อมใต้น ้า 
อัตราการไหล หน้าตัดล้าน ้า
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เซนเซอร์สิ่งแวดล้อมทำงอำกำศ

• เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศ เพื่อ
ตรวจหา ปริมาณฝุ่น ความเป็นกรด
ของน ้าฝน ก๊าซพิษในอากาศ 

• เครื่องวัดคุณภาพอากาศ (Air 
quality) เช่น วัดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO),
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ความชื น
สัมพัทธ์ (RH), เขม่าควันท่อไอเสีย,
ระดับเสียง
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เซนเซอร์ทำงภำคพื นดิน

• เคร่ืองมือเก็บตัวอย่างดิน เพื่อวัด
ความอุดมสมบูรณ์หรือธาตุอาหาร
ของดิน การสะสมสารเคมี คราบ
น ้ามัน โลหะหนัก และ จุลินทรีย์ที่
ปนเป้ือนในดิน

• เคร่ืองมือวัดคุณภาพพื นดิน เพื่อ
ตรวจหาก๊าซพิษจากที่ดินถ่มขยะ 
เช่น มีเทน (Methane), ออกซิเจน
(O2), คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), 
Hydrogen Sulphide, และหา
ปริมาณน ้าหรือความชื น อุณหภูมิใน
ดิน และ ค่าการน้าไฟฟ้า
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Planting: เกษตรกรมือใหม่



ระบบหย่อนหวัวัด
คุณภาพน า้

Trolling Motor
ชุดอิเล็คโทรนิคส์ควบคุม
ความเร็วและทศิทางใบพัด

แบตเตอร่ี Deep-Cycle

เร้าเตอร์อินเตอร์เน็ต 3G

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทำงน  ำ

พ.ศ. 2556

การรายงานผลคณุภาพน า้ผา่นอินเตอร์ 3G

เคร่ืองวัดคุณภาพน า้
คุณสมบัติ คุณลักษณะ

ขนาดเรือคายัด W 0.67 m X L 3.27 m

รับน ้าหนัก 145 kg

เคร่ืองยนต์ไฟฟ้า 222 นิวตัน

วัดความเป็นกรด-ด่าง -2 ถึง 19 pH  0.01 pH

วัดค่าความเค็ม 0-70 ppt

วัดออกซิเจนละลายน ้า 0-19.99 mg/l  0.5 %

วัดอุณหภูมิของน ้า -5-105 C
IWIS 2014

Poland



เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทำงน  ำ
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วิ่ง 60 แนว 

กาวดัอณุหภมูิน า้ เดือนมีนาคม 
ที่ความลกึ 1 และ 5 m

พ.ศ. 2558

คุณสมบัติ คุณลักษณะ

ขนาดเรืออลูมิเนียมท้องวี W 1.2 m X L 3.3 m X H 0.4 m

รับน ้าหนัก 300 kg

เคร่ืองยนต์น ้ามัน 25 แรงม้า

วัดความกว้างตลิ่งในล้าน ้า 80 m (เฉพาะด้านติดฝั่งตลิ่ง)

วัดความลึกของล้าน ้า 50 cm  ลึก  450 m

วัดความเร็วกระแสน ้า 0-5 m/s  0.002 m/s

วัดอุณหภูมิของน ้า 0-200 C

วิ่ง 90 แนว 



เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทำงน  ำ
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คุณสมบัติ คุณลักษณะ

ขนาดเรือสแตนเลส W 1.8 m X L 1.6 m X H 0.5 m

รับน ้าหนัก 250 kg

ความเร็วเดินหน้า เฉลี่ย 1.36 m/s

แหล่งพลังงานไฟฟ้า เคร่ืองปั่นไฟฟ้า 2000 W

ปฏิบัติการต่อเนื่อง > 3 ชั่วโมง

รีโมทผ่านคล่ืนวิทยุ ไม่เกิน 500 m

วัดความกว้างตลิ่งในล้าน ้า 160 m > 15 cm

วัดหน้าตัดของล้าน ้าลึก กว้าง  3m, ลึก  76 m

ความแม่นย้าการวัดความลึก > 4.7 cm

พ.ศ. 2559

Geneva 2017
Switzerland



เทคโนโลยีหุ่นยนตท์ำงอำกำศ

futuristspeaker.com

การเฝ้าระวงัและช่วยดบัไฟป่า
ด้วย Drone แบบใบพดั

การส ารวจพืน้ท่ีเพาะปลกูและป่าไม้ด้วย Drone แบบปีก

ส ารวจและเฝ้าระวงัชายฝ่ังทะเลด้วย Drone แบบปีก

asmireland.ie

Drone แบบปีก

landpoint.net

fera.co.uk

droneexplorer.co.uk

Multirotor.net

การตรวจหาขยะในทะเล 
ด้วย Drone แบบปีก

marinedebrisblog.wordpress.com

i.pinimg.com



กำรประยุกต์ใช้ยำนพำหนะ+เซนเซอร์
ร่วมกับระบบ DDAS
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แบบจ าลองของ
ระบบนิเวศ
สิ่งแวดล้อม

การบรูณาการข้อมูลจากแบบจ าลอง
และข้อมูลที่เก็บค่าได้จากภาคสนาม

การปรับการวาง
แผนการเคล่ือนที่
เพื่อเกบ็ข้อมูลเพิ่ม

การกระจายตวัของ
ความแปรปรวน

เส้นทางการเก็บ
ข้อมลูท่ีต้องการ

ความเร็วและต าแหน่งของ
ยานพาหนะแต่ละล า

ยานพาหนะท่ีติดตัง้เซนเซอร์แบบต่างๆ

การควบคุมยานพาหนะ
หลายล าร่วมกัน

ข้อมลูสิ่ง
แวดล้อม
ท่ีวดัได้
ผ่าน
IoT

การประมวลผลเพื่อ
ลดความไม่แน่นอน

ระบบการน าร่องแบบ
กระจายงานส าหรับ
ยานพาหนะหลายล า



กำรใช้ Social Media ส่งผ่ำนข้อมูล
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สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน า้และการเกษตร (thaiwater.net)

กรมควบคมุมลพิษ (http://iwis.pcd.go.th/ และ บน facebook)

กรมชลประทาน (wmsc.rid.go.th)

โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษารังสิต
ส านกังานชลประทาน facebook

http://iwis.pcd.go.th/


สนใจข้อมูลเพ่ิมเติม กรุณำติดต่อ
pradya.p@en.rmutt.ac.th, pradya@alum.mit.edu
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