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INTRODUCTION
	 การเพ่ิ่� มขึ้้�นอย่่างต่่อเน่�องขึ้องประชากรโลกเป็นปัจจัย่หลักที่่�ที่ำาให้เก่ดความ
ต่้องการในการอุปโภค	บร่โภคสิ่นค้าและบร่การต่่าง	ๆ	เพ่ิ่�มขึ้้�น	ในขึ้ณะที่่�ปัจจัย่ในการเพ่ิ่�ม
ผลผล่ต่ที่ั�งในด้านพ่ิ่�นที่่�และที่รัพิ่ย่ากรที่่�ใช้สิำาหรับการเกษต่ร	การเพิ่าะปลูก	และการเล่�ย่ง
สิัต่ว์ม่อยู่่อย่่างจำากัด	อ่กที่ั�งปัญหาด้านส่ิ�งแวดล้อมโดย่เฉพิ่าะสิภาพิ่อากาศที่่�ม่การ
เปล่�ย่นแปลงซึ่้�งสิ่งผลต่่อผลผล่ต่ที่างการเกษต่ร	
	 ประเที่ศไที่ย่ถื่อเป็นครัวขึ้องโลก	ประชากรสิ่วนใหญ่ประกอบอาช่พิ่เกษต่รกรรม
เป็นหลักมาอย่่างช้านาน	การประกอบอาช่พิ่เกษต่รกรรมในปัจจุบันย่ังเป็นการที่ำาเกษต่ร
แบบดั�งเด่ม	เกษต่รกรประสิบปัญหาหลาย่ประการจากปัจจัย่ที่่�ไม่สิามารถืควบคุมได้	เช่น	
นำ�า	ด่น	ฟ้า้	อากาศและศัต่รูพ่ิ่ช	เป็นต่้น	อันสิ่งผลกระที่บต่่อผลผล่ต่ที่างการเกษต่รที่ั�งใน
ด้านปร่มาณและคุณภาพิ่	รวมทัี่�งการขึ้าดแคลนแรงงานรุ่นใหม่อันเน่�องด้วย่เกษต่รกร
อาย่เุฉล่�ย่ที่่�เพ่ิ่�มมากขึ้้�น	แมว้า่รฐับาลมน่โย่บาย่ในการส่ิงเสิร่มให้คนรุ่นใหม่มาที่ำาการเกษต่ร
เพ่ิ่�มมากขึ้้�น	แต่ใ่นการพัิ่ฒนาความรูแ้ละทัี่กษะการเกษต่รขึ้องเกษต่รกรรุน่ใหม่จำาเป็นต้่อง
ใช้เวลาและประสิบการณ์ในการสิั�งสิมความรู้และที่ักษะเพ่ิ่�อประกอบอาช่พิ่เกษต่รกร

	 ด้วย่เหตุ่น่�	 จ้งเป็นโอกาสิที่่�ด่ในการจะปรับเปล่�ย่นว่ธี่การที่ำาการเกษต่รขึ้อง
ประเที่ศไที่ย่	จากเกษต่รแบบดั�งเด่มพัิ่ฒนาไปสิู่การที่ำาการเกษต่รในรูปแบบใหม่หร่อ 
ที่่�เร่ย่กว่า	เกษต่รอัจฉร่ย่ะ	(Smart	Farming)	โดย่ม่วัต่ถืุประสิงค์หลักเพ่ิ่�อการลดต่้นทีุ่น
และลดการสิญูเสิย่่ที่รัพิ่ย่ากรที่่�ไมจ่ำาเป็นที่างการเกษต่ร	ไมว่า่จะเป็นปรม่าณการใชส้ิารเคม่
ต่่าง	ๆ	เช่น	สิารป้องกันและกำาจัดศัต่รูพ่ิ่ช	ปร่มาณปุ�ย่	ปร่มาณนำ�า	รวมที่ั�งลดการใช้
แรงงานในภาคการเกษต่ร	ต่ลอดจนเพ่ิ่�มปร่มาณและคุณภาพิ่ขึ้องผลผลต่่ที่างการเกษต่ร
ใหม้ากย่่�งขึ้้�น	นอกจากน่�การนำาเที่คโนโลย่เ่ข้ึ้ามาช่วย่ยั่งสิามารถืคาดการณ์ผลผลต่่ได้อย่า่ง
แม่นย่ำา	ซึ่้�งจะสิ่งผลด่ต่่อการวางแผนการผล่ต่และแผนการต่ลาด	ที่ำาให้ราย่ได้ขึ้องเกษต่ร
เพ่ิ่�มขึ้้�น	และย่ังสิอดคล้องกับนโย่บาย่ขึ้องภาครัฐที่่�สินับสินุนให้นำาเที่คโนโลย่่มาใช้ในการ
เพ่ิ่�มผลผล่ต่และพัิ่ฒนาภาคการเกษต่รให้ม่ความย่ั�งย่่น



	 หน้�งในเที่คโนโลย่่ที่่�สิามารถืนำามาใช้ประโย่ชน์ที่างการเกษต่รนั�น	ค่อ	IoT	(Internet	of	Things)	ในระบบ	
IoT	นั�น	ม่องค์ประกอบสิำาคัญหลาย่อย่่าง	เช่น	อุปกรณ์ควบคุม	อุปกรณ์ต่รวจรู้	อุปกรณ์ขึ้ับ	แหล่งจ่าย่พิ่ลังงาน	
การเช่�อมต่่ออุปกรณ์	Protocol	 ในการสิ่�อสิาร	Private	server	หร่อ	Cloud	เป็นต่้น	ซึ่้�งปัจจุบันอุปกรณ์	 
ดา้นการเกษต่รสิำาหรบัระบบ	IoT	ในที่อ้งต่ลาดมใ่หเ้ลอ่กหลากหลาย่	มค่ณุภาพิ่สิงูและคณุภาพิ่ต่ำ�า	อุปกรณบ์างชน่ด
ใช้งานได้ไม่ที่นที่าน	ไม่ม่ขึ้้อกำาหนดเร่�องมาต่รฐาน	เก่ดการชำารุดเสิ่ย่หาย่อย่่างรวดเร็ว	เม่�ออุปกรณ์ไม่ม่คุณภาพิ่ 
จ้งสิ่งผลให้การใช้งานระบบ	IoT	ด้านการเกษต่รไม่เป็นที่่�น่ย่ม	เม่�อไม่ม่ผู้ใช้งานระบบ	IoT	ผู้ประกอบการก็ไม่สิามารถื
ขึ้าย่สิ่นค้าหร่อบร่การได้	ที่ำาให้การพัิ่ฒนาผล่ต่ภัณฑ์์และการขึ้ย่าย่ต่ัวขึ้องอุต่สิาหกรรม	IoT	ไม่เก่ดขึ้้�นอย่่างที่่�ควรจะ
เป็น	สิ่งผลต่่อการพัิ่ฒนาและความก้าวหน้าขึ้องภาคการเกษต่รไที่ย่ในระย่ะย่าว	ดังนั�น	ในการพ่ิ่จารณาเล่อกใช้งาน
อุปกรณ์ระบบ	IoT	ควรเล่อกอุปกรณ์ที่่�ม่มาต่รฐานในทุี่กม่ต่่	 เช่น	ด้านความปลอดภัย่	ด้านความเข้ึ้ากันได้ที่าง 
แม่เหล็ก	ด้านความน่าเช่�อถื่อ	ด้านการที่ำางานเช่งหน้าที่่�	เป็นต่้น	



อ่กทัี่�งย่ังควรคำาน้งถื้งอุปกรณ์ที่่�ใช้ในการต่่ดต่ั�งและมาต่รฐานการต่่ดต่ั�งด้วย่	ที่ั�งน่�เพ่ิ่� อความปลอดภัย่และคุณ
ประโย่ชน์ที่ั�งประสิ่ที่ธี่ภาพิ่และประสิ่ที่ธี่ผลที่่�จะเก่ดขึ้้�นแก่ผู้ใช้งานอย่่างเต่็มที่่�
	 เอกสิารน่�เป็นการแนะนำาให้ผู้อ่านม่ความรู้	ความเขึ้้าใจ	ในภาพิ่รวมการใช้ประโย่ชน์ขึ้องระบบ	IoT	ที่างการ
เกษต่ร	สิ่วนประกอบต่่าง	ๆ	ที่่�เก่�ย่วขึ้้องกับระบบ	IoT	ต่ัวอย่่างการนำาระบบ	IoT	ไปใช้งานกับการเกษต่รในรูปแบบ
ต่่าง	ๆ	รวมที่ั�งการแนะนำามาต่รฐานที่่�จำาเป็นและเก่�ย่วขึ้้องและขึ้้อพ่ิ่จารณาในการต่่ดต่ั�ง	เพ่ิ่� อประโย่ชน์แก่ผู้ใช้งาน	
เกษต่รกร	นักพัิ่ฒนา	หร่อผู้ประกอบการ	และช่วย่กันผลักดันให้เก่ดการพัิ่ฒนาเที่คโนโลย่่และนวัต่กรรมด้าน
การเกษต่รขึ้องประเที่ศไที่ย่อย่่างย่ั�งย่่น
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ระบบอิินเที่อิร์เน็ตขอิงส่รรพส่ิ�ง
สำำ�หรัับเกษตรัอััจฉรัิยะ

1.1 ระบบอิินเที่อิร์เน็ตขอิงส่รรพส่ิ�ง

ส่่วนที่่� 1

1.1.1 ภาพรวมของระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ�ง

	 ระบบ	IoT	(Internet	of	Things)	เป็นเที่คโนโลย่่สิมัย่ใหม่ที่่�สิามารถืนำา
มาประยุ่กต่ใ์ชง้านเพ่ิ่�อให้เกด่ประโย่ชน์ต่า่ง	ๆ 	ในหลากหลาย่ธุีรกจ่	เชน่	การเกษต่ร	
โรงงานอุต่สิาหกรรม	อาคารที่่�ที่ันสิมัย่	การแพิ่ที่ย่์	อ่กที่ั�งการเขึ้้าถื้ง	Internet 
ในปัจจุบันก็ย่ังสิามารถืเขึ้้าถื้งได้อย่่างง่าย่ดาย่ทีุ่กที่่�ทีุ่กเวลา	จากอุปกรณ์ต่่าง	ๆ	
ไม่ว่าจะเป็น	คอมพ่ิ่วเต่อร์	ม่อถื่อ	แที่็บเล็ต่	เป็นต่้น	สิำาหรับประเที่ศไที่ย่ถื่อว่าเป็น
ประเที่ศเกษต่รกรรมมาอย่า่งชา้นาน	แต่ใ่นการดำาเนน่การเกษต่รในแบบดั�งเดม่นั�น	
มักจะประสิบปัญหาหลาย่ประการจากปัจจัย่ที่่�ไม่สิามารถืควบคุมได้	ไม่ว่าจะเร่�อง
สิภาพิ่นำ�า	ด่น	ฟ้า้	อากาศและศัต่รูพ่ิ่ช	อันสิ่งผลต่่อผลผล่ต่ที่างการเกษต่รที่ั�งใน
ด้านปร่มาณและคุณภาพิ่

	 จากปญัหาดังที่่�กลา่วมา	ที่ำาใหเ้หน็วา่เกษต่รกรจำาเปน็ต่อ้งปรบัเปล่�ย่นรปู
แบบการที่ำาการเกษต่รให้เข้ึ้ากับยุ่คสิมัย่และการนำาเที่คโนโลย่่หร่อนวัต่กรรมสิมัย่
ใหม่	ที่่�เร่ย่กว่า	IoT	(Internet	of	things)	นั�น	มาประยุ่กต่์เพ่ิ่�อใช้ในการวางแผน	
เต่ร่ย่มการ	จัดการให้ได้มาซึ่้�งขึ้้อมูลต่่าง	ๆ 	เช่น	สิภาพิ่นำ�า	ด่น	ฟ้า้	อากาศ	เป็นต่้น	
การบร่หารจัดการข้ึ้อมูลให้เป็นระบบระเบ่ย่บและนำามาว่เคราะห์ผลอย่่างถูืกต้่อง
แม่นย่ำา	เพ่ิ่� อจัดการการเพิ่าะปลูกให้ได้ผลผล่ต่ที่่�ม่คุณภาพิ่	ช่วย่ลดต่้นทีุ่น	และ
สิามารถืควบคุมความเส่ิ�ย่งได	้ที่่�เรย่่กว่า	“เกษตรอจัฉรยิะ”	เพ่ิ่�อใหเ้กด่การพัิ่ฒนา
ภาคการเกษต่รให้ม่ความย่ั�งย่่นในอนาคต่ต่่อไป	ตั่วอย่่างในการนำาระบบ	IoT	มา
ประยุ่กต่เ์พ่ิ่�อใชง้านในด้านการเกษต่ร	เพ่ิ่�อกอ่ให้เก่ดประโย่ชน์ในหลาย่	ๆ 	ดา้น	เชน่
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ระบบก�รติดต�ม (Tracking system)

ระบบรดนำ��อิัตโนมัติ

ระบบควบคุมอิุณหภั้มิในโรงเรือินแบบป็ิด

ระบบ GPS (Global Positioning System)

ระบบก�รตรวจวัดค่� NPK

ระบบก�รจัดเก็บข้อิม้ลิ

	 เพ่ิ่� อใช้ในการเก็บรวบรวมขึ้้อมูลต่ำาแหน่งขึ้องสิัต่ว์	รวมถื้งต่รวจ
สิุขึ้ภาพิ่ขึ้องสิัต่ว์	เช่น	สิาย่พัิ่นธ์ุีสิัต่ว์	นำ�าหนัก	ประวัต่่การฉ่ดวัคซึ่่น	บันท้ี่ก
การรกัษาโรค	เปน็ต่น้	รวมถ้ืงย่งัสิามารถืต่รวจสิอบพิ่ฤต่ก่รรมขึ้องสิตั่วแ์ละ
แจง้เต่อ่นเจ้าขึ้อง	เม่�อสิตั่วม์พ่ิ่ฤต่ก่รรมที่่�เปล่�ย่นแปลงไป	การต่ด่ต่ั�งสิามารถื
นำามาต่่ดต่ั�งในสัิต่ว์ได้หลาย่รูปแบบ	เช่น	ต่่ดใบหู	ห่วงคล้องขึ้า	 เป็นต้่น 
ซึ่้�งช่วย่ลดค่าใช้จ่าย่ด้านแรงงานคนในการต่่ดต่ามและจดจำา	และบร่หาร
จัดการการแพิ่ร่กระจาย่โรคได้อย่่างม่ประสิ่ที่ธี่ภาพิ่

	 นำ�าเป็นปัจจัย่ที่่�สิำาคัญสิำาหรับการเพิ่าะปลูกพ่ิ่ช	ระบบรดนำ�าอัต่โนมัต่่
จง้มค่วามจำาเปน็สิำาหรบัการที่ำาการเกษต่รในระย่ะย่าว	การประย่กุต่ร์ะบบรดนำ�า
อัต่โนมัต่่โดย่สิามารถืควบคุมและต่ั�งเวลาเปิด-ปิดนำ�าได้ต่ามต่้องการ	หร่อม่
เซึ่นเซึ่อร์ต่่ดต่ามสิภาพิ่อากาศ	เพ่ิ่�อให้ระบบรดนำ�า	อ่กที่ั�งย่ังสิามารถืสิั�งรดนำ�า
ผ่านระบบแอปพิ่ล่เคชันบนสิมาร์ต่โฟ้นได้อ่กด้วย่

	 สิภาพิ่อากาศภาย่ในโรงเร่อนเปน็ปัจจยั่ที่่�สิำาคญัในการสิง่ผลต่่อการ
เจร่ญเต่่บโต่ขึ้องพ่ิ่ชหร่อสิัต่ว์	อ่กที่ั�งพ่ิ่ชและสิัต่ว์แต่่ละประเภที่ก็ม่ความ
ต่้องการอุณหภูม่และความช่�นที่่�แต่กต่่างกัน	ดังนั�น	การนำาระบบควบคุม
อุณหภูม่และความช่�นมาใช้ในโรงเร่อนแบบปิดจะช่วย่ให้ภาย่ในโรงเร่อน	 
ม่อุณหภูม่และความช่�นที่่�เหมาะสิมต่ลอดเวลา	รวมถ้ืงเกษต่รกรย่ังสิามารถื
ควบคุมอุณหภูม่ความช่�น	และย่ังต่รวจเช็คได้ด้วย่ต่นเองผ่านอุปกรณ์ 
ต่่าง	ๆ	ได้

	 การประยุ่กต์่การใช้ระบบ	GPS	 เพ่ิ่� อระบุพ่ิ่กัด	สิำาหรับงานด้าน
การเกษต่รที่่�ต่้องการความแม่นย่ำาสิูง	เช่น	การควบคุมรถืไถืให้ขึ้ับต่ามระบบ	
GPS	เพ่ิ่�อพิ่รวนดน่	หย่อดปุ�ย่	ฉด่พ่ิ่นย่าฆ่า่แมลงและเกบ็เก่�ย่วผลผลต่่	เปน็ต้่น

	 ปุ�ย่เป็นแหล่งอาหารที่่�สิำาคัญสิำาหรับพ่ิ่ช	แต่่ย่ังม่ราคาแพิ่ง
การประยุ่กต่์ระบบการต่รวจสิอบปร่มาณค่า	NPK	ในด่น	จะช่วย่ให้เกษต่รกร
ที่ราบว่าในด่นม่ค่า	NPK	เที่่าไร	ควรใสิ่ปุ�ย่เพ่ิ่�มเต่่มหร่อไม่	ควรใสิ่ในปร่มาณ
เที่่าไร	จ้งเหมาะสิมกับพ่ิ่ชนั�น	ๆ

	 การจัดเก็บขึ้้อมูลการเกษต่รในรูปแบบ	Digital	จะช่วย่ในการสิร้าง
แพิ่ลต่ฟ้อร์มสิำาหรับการเพิ่าะปลูก	และช่วย่การเก็บรวบรวมข้ึ้อมูลในแบบ	 
Big	Data	เพ่ิ่� อช่วย่ให้เกษต่รกรเขึ้้าใจและบร่หารจัดการ	รวมที่ั�งว่เคราะห์
ขึ้้อมูลได้ต่ลอดที่ั�ง	Supply	Chain	อ่กด้วย่
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1.2.1 ข้อพิจารณาผลิิตภัณฑ์์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ�ง
แลิะการติดตั�ง
	 อุปกรณ์	IoT	ด้านการเกษต่รม่ให้เล่อกหลากหลาย่ในท้ี่องต่ลาด 
การพ่ิ่จารณาเล่อกใช้งาน	ม่ที่ั�งการเล่อกใช้งานจากการได้พิ่บเจอโฆ่ษณา	
ค้นหาจาก	Internet	ม่ผู้แนะนำา	หร่ออุปกรณ์ที่่�ม่ราคาต่ำ�า	เป็นต่้น	การเล่อก
ใช้งานดังกล่าวบางอุปกรณ์ก็ม่คุณภาพิ่ที่่�ด่	บางอุปกรณ์อาจจจะสิ่งผลให้
เก่ดปัญหาในการใช้งานด้านความปลอดภัย่	 ความเข้ึ้ากันได้ที่าง 
แมเ่หลก็	ความนา่เช่�อถือ่ได	้เป็นต่น้	ดงันั�นในการเลอ่กอปุกรณต์่า่ง	ๆ 	ขึ้อง
ระบบ	IoT	เพ่ิ่�อนำาไปใช้งานควรพ่ิ่จารณาและคำานง้ถืง้มาต่รฐานขึ้องอุปกรณ์
ต่่าง	ๆ	ที่่�ใช้งานและการต่่ดต่ั�ง	ที่ั�งน่�เพ่ิ่� อความปลอดภัย่และประโย่ชน์ที่่� 
จะเก่ดขึ้้�นแก่ผู้ใช้งาน
	 ในการเลอ่กใช้งานระบบ	IoT	สิำาหรบังานที่างด้านเกษต่รนั�น	จะต่อ้ง
พ่ิ่จารณาถื้งความต่้องการขึ้องระบบที่่�จะนำาไปใช้งาน	เช่น	ระบบการให้นำ�า
อัต่โนมัต่่หร่อระบบชลประที่านอัจฉร่ย่ะ	 ในระบบอาจจะประกอบด้วย่ 
ต่ัวต่รวจรู้ที่่�ใช้ในการต่รวจวัดระดับความช่�นในด่นและม่สิ่วนในการควบคุม
สิั�งงานปั� มจ่าย่นำ�า	 เพ่ิ่� อให้สิามารถืนำามาใช้เป็นอุปกรณ์ที่่�ใช้ในการควบคุม
ความช่�นในดน่ให้อยู่ใ่นค่าที่่�ต่อ้งการได้	แต่ถ้่ืาเป็นระบบ	IoT	สิำาหรับโรงเรอ่น
การเพิ่าะปลกูอาจจะใชก้ารวดัคา่ความช่�นที่่�เปน็คา่ความช่�นขึ้องอากาศและม่
อุปกรณ์ขึ้ับที่่�สิามารถืควบคุมระบบความช่�นในอากาศ	เช่น	อุปกรณ์พ่ิ่น
หมอก	เป็นต้่น	ดังนั�นการพ่ิ่จารณาความต้่องการและลักษณะงานที่่�จะนำา
ระบบ	IoT	ไปใช้จะเป็นจุดสิำาคัญขึ้องการเร่�มต่้นในการที่ำางานขึ้องระบบ	IoT	
เพ่ิ่� อให้ที่ราบหร่อสิามารถืระบุได้ถื้งสิ่วนประกอบฮาร์ดแวร์หร่ออุปกรณ์ที่่�
รองรับกรณ่การใช้งานเฉพิ่าะ	รวมไปถื้งการใช้งานซึ่อฟ้ต่์แวร์ที่่�จะที่ำางาน
บนฮาร์ดแวร์นั�น
	 ในระบบ	IoT	นั�น	จะประกอบไปด้วย่ที่ั�งอุปกรณ์	Hardware	ต่่างๆ		
Software	และการต่่ดต่ั�ง	 เพ่ิ่� อให้ผู้ใช้งานสิามารถืเห็นค่าจากวัดต่่างๆ	 
รวมที่ั�งสิามารถืควบคุมระบบได้ผ่าน	 Internet	ขึ้อแนะนำาขึ้้อพ่ิ่จารณา 
เบ่�องต่้นในระบบ	IoT	และการต่่ดต่ั�ง	ดังน่�

1. อิุป็กรณ์ควบคุม (Controller)

	 ม่หน้าที่่�รับผลขึ้องการวัดจากอุปกรณ์ต่รวจรู้	(Sensor)	แล้วปรับปรุงสิัญญาณขึ้องการวัดให้เหมาะสิม	
เพ่ิ่�อสิ่งไปย่ัง	Server	และหร่ออุปกรณ์ขึ้ับ	(Actuator)	ต่่อไป	ซึ่้�งเป็นอุปกรณ์หลักที่่�สิำาคัญ	เป็นหน่วย่ประมวล
ผลกลางเป็นอุปกรณ์ที่่�รับผ่ดชอบการที่ำางานทัี่�งหมดขึ้องระบบ	รวมถื้งการอ่านปร่มาณหร่อสิัญญาณต่่าง	ๆ	 
จากอุปกรณ์ต่ัวต่รวจรู้	และสิั�งงานไปย่ังอุปกรณ์ขึ้ับเพ่ิ่�อควบคุมปัจจัย่ต่่าง	ๆ	นอกจากนั�นอุปกรณ์ควบคุมย่ัง
ต่้องที่ำาหน้าที่่�ในการต่่ดต่่อสิ่�อสิารเพ่ิ่� อรับสิ่งขึ้้อมูลกับเคร่อขึ้่าย่หร่อผู้ใช้ภาย่นอกอ่กด้วย่	ซึ่้�งอุปกรณ์ควบคุม 
จะสิามารถืแบ่งออกได้เป็นอุปกรณ์ที่่�ที่ำางานบนพ่ิ่�นฐานขึ้องระบบไมโครโพิ่รเซึ่สิเซึ่อร์	(microprocessor-based	
IoT)	หร่ออุปกรณ์ที่่�ที่ำางานบนพ่ิ่�นฐานขึ้องระบบไมโครคอนโที่รลเลอร์	(microcontroller-based	IoT)	การเล่อก
อุปกรณ์ควบคุมควรเล่อกใช้งานต่ามขึ้้อกำาหนดขึ้องมาต่รฐาน	มศอ.	3009.2	สิำาหรับต่ัวอย่่างขึ้องอุปกรณ์ที่่�
ที่ำางานบนพ่ิ่�นฐานขึ้องระบบไมโครโพิ่รเซึ่สิเซึ่อร์	ได้แก่

Credit	Picture	:	unsplash.com

Credit	Picture	:	crocoheadmedia
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	 สิำาหรับอุปกรณ์ที่่�ที่ำางานบนพ่ิ่�นฐานขึ้องระบบไมโครโพิ่รเซึ่สิเซึ่อร์จะใช้การสิั�งงานผ่านโปรแกรมที่่�ที่ำางาน
บนพ่ิ่�นฐานขึ้องระบบปฏิบ่ตั่ก่ารนั�น	โดย่อาจจะเปน็โปรแกรมที่่�พัิ่ฒนาจากภาษาคอมพ่ิ่วเต่อรต์่า่ง	ๆ 	เชน่	C,	Java,	
Python	เป็นต่้น	สิำาหรับต่ัวอย่่างขึ้องอุปกรณ์ที่่�ที่ำางานบนพ่ิ่�นฐานขึ้องระบบไมโครคอนโที่รลเลอร์	ได้แก่

 กลิ่�ม Raspberry Pi	ต่ัวอย่่างขึ้องอุปกรณ์ในกลุ่มน่�ได้แก่	
บอร์ด	Raspberry	Pi	4	model	B,	Raspberry	zero	ซึ่้�งม่ขึ้้อด่ค่อ
ในการที่ำางานที่ำาผา่นระบบปฏิบ่ตั่ก่าร	(OS)	Linux	ที่ำาใหส้ิามารถืประมวล
ผลในงานที่่�ม่ความซึ่ับซึ่้อนได้ด่

Credit	Picture	:	beagleboard.org

Credit	Picture	:	store.arduino.cc

Credit	Picture	:	www.espressif.com

Credit	Picture	:	www.st.com

Credit	Picture	:	raspberrypi.com

 กลิ่�ม Beagle bone	ตั่วอย่่างขึ้องอุปกรณ์ในกลุ่มน่�ได้แก่	
บอรด์	BeagleBone	Black,	BeagleBoard-xM	มข้่ึ้อดค่อ่เป็นบอร์ด
ที่่�ใช้ไมโครโปรเซึ่สิเซึ่อร์ต่ระกูล	ARM	Cortex	ที่่�สิามารถืใช้งานระบบ
ระบบปฏิ่บัต่่การ	(OS)	Linux,	OpenBSD	ได้

 ไมโครคอนโทรเลิอร์กลิ่�ม Arduino	ต่ัวอย่่างขึ้องอุปกรณ์ใน
กลุ่มน่�ได้แก่	Arduino	Uno,	Arduino	Mega	ซึ่้�งม่ขึ้้อด่ค่อม่ความ
ง่าย่ในการใช้งาน	สิามารถืนำาไปสิร้างเป็นอุปกรณ์ต่้นแบบได้ง่าย่

 ไมโครคอนโทรเลิอร์กลิ่�ม ESP	ตั่วอย่่างขึ้องอุปกรณ์ในกลุ่ม
น่�ได้แก่	ESP32,	ESP8266	ซึ่้�งม่ขึ้้อด่ค่อม่ระบบการสิ่�อสิารในต่ัวบอร์ด	
สิามารถืนำาไปใชใ้นการเช่�อมต่อ่ในระบบการสิ่�อสิารไมว่า่จะเปน็	WiFi	หรอ่	
Bluetooth	ได้ง่าย่

 ไมโครคอนโทรเลิอร์กลิ่�ม STM32	ต่ัวอย่่างขึ้องอุปกรณ์ใน
กลุ่มน่�ได้แก่	STM32F103,	STM32F407	ซึ่้�งม่ขึ้้อด่ค่ออุปกรณ์ม่ราคา
ที่่�ถืูก	สิามารถืพัิ่ฒนาเพ่ิ่�อนำาไปสิร้างผล่ต่ภัณฑ์์ในเช่งปร่มาณได้
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 Arduino Framework	สิำาหรับการเขึ้่ย่นโปรแกรมเพ่ิ่�อสิั�งงาน	
Arduino	นอกจากนั�นย่ังสิามารถืใช้สิำาหรับเขึ้่ย่นโปรแกรมเพ่ิ่� อสิั�งงาน
อปุกรณ์ไมโครคอนโที่รลเลอร์กลุม่	ESP	และ	STM32	ในบางรุ่นได้อ่กด้วย่

 FreeRTOS	เปน็โปรแกรมสิำาหรบัระบบปฏิบ่ตั่ก่ารสิำาหรบัอปุกรณ์
ไมโครคอนโที่รลเลอรท์ี่่�จะมก่ารใชท้ี่รพัิ่ย่ากรที่่�ต่ำ�าและมก่ารสินบัสินนุอปุกรณ์
ไมโครคอนโที่รลเลอร์ในหลาย่ๆ	รุ่น

 Apache Mynewt	เป็นโปรแกรมสิำาหรับการพัิ่ฒนาระบบ	IoT	
ที่่�เน้นการเช่�อมต่่อแบบไร้สิาย่เป็นหลัก

	 สิำาหรับการสิั�งงานอุปกรณ์ควบคุมที่่�เป็นอุปกรณ์ที่่�ที่ำางานบนพ่ิ่�นฐานขึ้องระบบไมโครคอนโที่รลเลอร์	
นั�นจะต้่องเขึ้ย่่นโปรแกรมเพ่ิ่�อสิั�งงานเฉพิ่าะอุปกรณ์		โดย่มรู่ปแบบขึ้องโปรแกรมใช้ในการพัิ่ฒนาที่่�หลากหลาย่	
เช่น

2. อิุป็กรณ์ต่อิพ่วง

	 ม่หน้าที่่�วัดในสิ่�งต่่าง	ๆ	ที่่�ต่้องการเฝ้ั่าดูหร่อควบคุม	เช่น	อุณหภูม่,	ความช่�น,	ระดับนำ�า	เป็นต่้น	สิ่งผลไป
ให้ไมโครคอนโที่รลเลอร์	(ต่ัวควบคุม)	โดย่อุปกรณ์ต่รวจรู้จะม่อยู่่หลากหลาย่ชน่ด	ต่ามปัจจัย่ที่่�ต่้องการวัด	เช่น	
อุณหภูม่	ความช่�น	แสิงสิว่าง	เป็นต่้น	สิำาหรับการเล่อกใช้งานอุปกรณ์ต่รวจรู้นั�น	ต่้องพ่ิ่จารณาในแง่ขึ้องการนำา
ไปใช้งานว่าในระบบที่่�ประกอบขึ้้�นนั�น	ต่้องการวัดปร่มาณหร่อปัจจัย่ใด	ๆ	ม่จำานวนหร่อจุดในการวัดเที่่าใด	ค่าที่่�
ต่อ้งการวัดความต้่องการความละเอย่่ดขึ้องการวัดอยู่ใ่นระดับเท่ี่าใด	รวมถืง้รูปแบบการนำาไปเช่�อมต่อ่จากอุปกรณ์
ต่รวจรู้ไปยั่งอุปกรณ์ประมวลผลหลักว่าจะใช้รปูแบบขึ้องการเช่�อมต่อ่แบบใด	ต้่องการใช้อปุกรณ์แปลงสัิญญาณ
อนาลอกที่่�เป็นรูปแบบสิัญญาณที่่�ออกมาจากหัววัดหร่อไม่	หร่อในอุปกรณ์ต่รวจรู้สิามารถืแปลงสิัญญาณท่ี่�วัด
ได้ให้อยู่่ในรูปขึ้องสัิญญาณด่จ่ทัี่ล	เพ่ิ่�อสิ่งค่าที่่�วัดได้มายั่งบอร์ดขึ้องอุปกรณ์ควบคุม	นอกจากนั�นแล้วย่ังต่้อง
พ่ิ่จารณาถ้ืงแหล่งจ่าย่ไฟ้ฟ้า้ที่่�อุปกรณ์ต่รวจรู้ต่้องการว่าต่้องใช้ระดับแรงดันไฟ้ฟ้า้ขึ้องแหล่งจ่าย่ไฟ้เป็นเที่่าใด	
ก่นกำาลังไฟ้ฟ้า้ระดับใด	ซึ่้�งจะเป็นสิ่วนประกอบที่่�ต่้องพ่ิ่จารณาและจัดหาอุปกรณ์ได้ต่ามความต่้องการได้ถืูกต่้อง

อ่ปกรณ์ตรวจร้้ (Sensor)

Credit	Picture	:	www.arduino.cc

Credit	Picture	:	www.freertos.org

Credit	Picture	:	mynewt.apache.org
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	 ม่หน้าที่่�รับสิัญญาณจากต่ัวควบคุมแล้วที่ำางานต่ามผลที่่�ได้รับ	เช่น	Valve	actuator,	Relay	actuator	
และมอเต่อร์	เป็นต่้น	การพ่ิ่จารณาในการเล่อกใช้งานอุปกรณ์ขึ้ับนั�นจะขึ้้�นอยู่่กับระบบที่่�ต่้องการนำาไปใช้งาน	เช่น	
ถืา้ต้่องการนำาระบบ	IoT	ไปใช้งานสิำาหรับการควบคุมระบบให้นำ�าในแปลงผลต่่พ่ิ่ชกเ็ป็นอุปกรณ์ขึ้บัที่่�ที่ำาหน้าที่่�ควบคุม
ปั� มนำ�าเพ่ิ่�อใช้จ่าย่นำ�าให้ต่ามที่่�ต่้องการซึ่้�งจะขึ้้�นกับปร่มาณความช่�นในด่น	การเล่อกอุปกรณ์ขึ้ับนั�นจะต่้องพ่ิ่จารณา
ถ้ืงราย่ละเอ่ย่ดที่่�อุปกรณ์ขึ้ับใช้งาน	เช่น	ค่าแรงดันที่่�ใช้	 รูปแบบการควบคุม	โดย่การเช่�อมต่่อระหว่างอุปกรณ์
ควบคุมมาย่ังอุปกรณ์ขึ้ับ	บางครั�งอาจต่้องม่วงจรเพ่ิ่�มเต่่ม	เช่น	วงจร	drive	เพ่ิ่�อให้อุปกรณ์ขึ้ับสิามารถื
ที่ำางานได้

- แหลิ�งพลิังงานไฟฟา้	เช่น	การไฟ้ฟ้า้ฯ,	แบต่เต่อร่�,	พิ่ลังงานแสิงอาที่่ต่ย่์
- อ่ปกรณ์ไฟฟา้	เช่น	สิาย่ไฟ้ฟ้า้,	Circuit	Breaker,	สิาย่ด่น,	อ่�น	ๆ
		เล่อกอุปกรณ์ต่่าง	ๆ	ที่่�ใช้งานต่ามขึ้้อกำาหนดในมาต่รฐาน
- การติดตั�ง	ต่้องม่การต่่ดต่ั�งได้ต่ามขึ้้อกำาหนดในมาต่รฐาน	เพ่ิ่�อความปลอดภัย่ขึ้องผู้ใช้งาน

อ่ปกรณ์ขับ (Actuator)

3. ระบบพลิังง�นไฟฟ�้

แหลิ�งพลิังงานไฟฟา้ อ่ปกรณ์ไฟฟา้ การติดตั�ง/ความปลิอดภัย

ป้� มน้�าหอยโข�ง

Credit	Picture	:	www.ktw.co.th
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	 เที่คโนโลย่่ในการเช่�อมต่่อนั�นเป็นช่องที่างสิ่�อสิารระหว่างระบบ	IoT	กับอุปกรณ์ภาย่นอกที่่�อาจจะเป็นผู้ใช ้
ท่ี่�อยู่่ในระย่ะไกล	หร่อระบบประมวลและระบบจัดเก็บขึ้้อมูลที่่�อยู่่ภาย่นอกนั�นเป็นสิ่�งจำาเป็นและเป็นจุดเด่นขึ้องระบบ	
IoT	โดย่ในปัจจุบันเที่คโนโลย่่ในการเช่�อมต่่อสิ่�อสิารนั�นม่ด้วย่กันหลากหลาย่รูปแบบ	โดย่แต่่ละแบบม่ขึ้้อด่และ
ความเหมาะสิมในการนำาไปใช้งานที่่�แต่กต่่างกันออกไป	เช่น

4. เที่คโนโลิย่ก�รเชื�อิมต่อิส่ื�อิส่�ร

WiFi 
	 เป็นรูปแบบการสิ่�อสิารที่่�เหมาะสิำาหรับการใช้งาน
ภาย่ใน	เช่น	การใช้งานระบบ	IoT	ภาย่ในบ้านหร่อสิำานักงาน

Bluetooth
	 เป็นรูปแบบการสิ่�อสิารสิำาหรับอุปกรณ์สิวมใสิ่และ
อุปกรณ์ที่่�สิามารถืควบคุมได้ผ่านที่างโที่รศัพิ่ที่์สิมาร์ต่โฟ้น

RFID/NFC
	 เป็นรูปแบบการส่ิ�อสิารระย่ะใกล้มาก	เหมาะสิำาหรับ
การใช้งานในรูปแบบขึ้องการเขึ้้าถื้งแบบ	Card-based

LoRaWan
	 เปน็รูปแบบการสิ่�อสิารสิำาหรบังานที่างอุต่สิาหกรรม
ในระย่ะการสิ่�อสิาร	3	-	5	ก.ม.	ซึ่้�งได้ถืูกออกแบบให้สิามารถื
สิร้างเป็นระบบเคร่อขึ้่าย่	IoT	ในพ่ิ่�นที่่�กว้าง	ๆ	ได้

GSM/GPRS
	 เป็นรูปแบบการสิ่�อสิารสิำาหรับการใช้งานภาย่นอก
ขึ้องอุปกรณ์ต่ัวเด่ย่ว

NB-IoT หรือ Narrow Band IoT
	 เป็นรูปแบบการสิ่�อสิารผ่านที่างเคร่อขึ้่าย่	Cellular
ที่่�สิามารถืสิ่งสิัญญาณได้	โดย่ก่นกำาลังไฟ้ฟ้า้ต่ำ�า
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	 ในการส่ิ�อสิารนั�น	นอกจากระบบการส่ิ�อสิารแล้วรปูแบบขึ้องการส่ิ�อสิารหร่อที่่�เร่ย่กว่า	โปรโต่คอลก็เป็นสิว่น
สิำาคัญสิำาหรับการสิ่�อสิารระหว่างระบบ	IoT	กับเคร่อขึ้่าย่	โดย่โปรโต่คอลที่่�น่ย่มใช้ในระบบ	IoT	ได้แก่

5. โป็รโตคอิลิก�รส่่งข้อิคว�มส่ื�อิส่�ร

	 ปัจจัย่หลักในการเล่อกใช้งานเที่คโนโลย่่สิำาหรับโครงขึ้่าย่	IoT	ได้แก่	พ่ิ่� นที่่�ครอบคลุม	อัต่ราเร็วในการ
รับ-สิ่งขึ้้อมูล	การใช้พิ่ลังงานขึ้องอุปกรณ์และลักษณะการใช้งานคล่�นความถ่ื�	หากการใช้งานอยู่่ในลักษณะการ
เก็บขึ้้อมูลจากโครงขึ้่าย่เซึ่็นเซึ่อร์ที่่�กระจาย่ต่ัวอยู่่ในพ่ิ่�นที่่�บร่เวณกว้างและไม่ม่แหล่งจ่าย่พิ่ลังงานจากภาย่นอก	 
ม่การสิ่งข้ึ้อมูลขึ้นาดไม่มากนัก	หร่อม่ความถื่�ในการสิ่งต่่อวันไม่มากนัก	มาต่รฐานที่่�เล่อกใช้ควรอยู่่ในลักษณะ
เที่คโนโลย่่การสิ่�อสิารระย่ะไกล	ที่่�ต่้องการกำาลังสิ่งต่ำ�า	เช่น	LoRaWAN	และ	SIGFOX	หากการใช้งานต่้องการ
ระย่ะครอบคลมุที่่�คลา้ย่คลง้กนั	แต่่มค่วามจำาเปน็ต้่องมก่ารรบั-สิง่ข้ึ้อมลูขึ้นาดใหญ	่เปน็ระย่ะเวลานาน	ผูอ้อกแบบ
ระบบอาจเลอ่กใช้โครงข่ึ้าย่โที่รศัพิ่ที่เ์คล่�อนที่่�	NB-IoT	หรอ่ระบบ	WLAN	ที่่�มก่ารเช่�อมต่อ่กับโครงข่ึ้าย่ที่่�มค่วามเร็ว
สิูงก็ได้

 - แบบใช้้สาย เช้�น ADSL, FTTX, Leased Line	เป็นการเช่�อมต่่อ	Internet	แบบม่สิาย่	โดย่ผู้ให้บร่การ
จะม่การเด่นสิาย่มายั่งที่่�บ้านหร่อที่่�ไร่ขึ้องเกษต่รกรและต่่ดต่ั�งอุปกรณ์	เช่น	Router	โดย่อุปกรณ์	Router	 
จะม่การรองรับการเช่�อมต่่อกับอุปกรณ์ต่่าง	ๆ	ภาย่ในไร่โดย่ใช้ระบบ	WiFi	เป็นต่้น
 - แบบไร้สาย เช้�น SIM, NB-IoT, SIGFOX	เป็นการเช่�อมต่่อ	Internet	แบบไร้สิาย่	โดย่ผู้ให้บร่การไม่
ต่้องม่การเด่นสิาย่มาย่ังที่่�บ้านหร่อที่่�ไร่ขึ้องเกษต่รกร	แต่่อาจจะม่การต่่ดต่ั�งอุปกรณ์	เช่น	Router	ที่่�ใสิ่	SIM	ได้	 
โดย่อุปกรณ์	Router	น่�จะม่การรองรับการเช่�อมต่่อกับอุปกรณ์ต่่าง	ๆ	ภาย่ในไร่	โดย่ใช้ระบบ	Wifi	เป็นต่้น	หร่อ
หากอุปกรณ์รองรับการใช้งานระบบ	NB-IoT	หร่อ	SIGFOX	อุปกรณ์นั�นจะสิามารถืเช่�อมต่่อ	Internet	ได้เลย่

6. ผ้้ให้บริก�ร Internet

ADSL SIM

- HTTP	 เป็นโปรโต่คอลที่่�น่ย่มใช้กับในระบบ	web	browser	โดย่จะใช้การสิ่�อสิารแบบเร่ย่กใช้ 
		และโต่้ต่อบ	ซึ่้�งจะไม่ได้ม่การเช่�อมต่่อกันอยู่่ต่ลอดเวลา

- HTTP WebSockets	เป็นโปรโต่คอลที่่�ที่ำางานบนพ่ิ่�นฐานขึ้องโปรโต่คอล	HTTP	แต่่สินับสินุน 
		การเช่�อมต่่อต่ลอดเวลา

- MQTT	 เป็นโปรโต่คอลที่่�น่ย่มใช้ในระบบ	 IoT	ที่่�จะที่ำางานโดย่อาศัย่หลักการขึ้อง	publish/ 
		subscribe	ซึ่้�งจะสิามารถืที่ำางานได้อย่่างรวดเร็วและสิ่�นเปล่องพิ่ลังงานต่ำ�า

- COAP	ที่ำางานคล้าย่กับโปรโต่คอลแบบ	HTTP	แต่่ใช้โปรโต่คอล	UDP	ในการรับสิ่งขึ้้อมูลแที่น 
			โปรโต่คอล	TCP	ม่การใช้ที่รัพิ่ย่ากรน้อย่กว่า	ที่ำางานได้เร็วกว่า
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 - Private (On Premise)	ระบบการประมวลผลหร่อระบบการจดัเกบ็ขึ้อ้มลูขึ้องผูใ้ชง้านที่่�ถืกูจดัเกบ็บน
เคร่�องเซึ่่ร์ฟ้เวอร์แบบสิ่วนต่ัว	ผู้ใช้งานสิามารถืกำาหนดค่าต่่าง	ๆ	ได้อย่่างอ่สิระ
 - Public (On Cloud)	ระบบการประมวลผลหร่อระบบการจัดเก็บขึ้้อมูลขึ้องผู้ใช้งานที่่�ถืูกจัดเก็บบน
เคร่�องเซึ่่ร์ฟ้เวอร์แบบสิาธีารณะ	ม่การเก็บขึ้้อมูลขึ้องผู้ใช้งานแบบสิาธีารณะไว้ในเซึ่่ร์ฟ้เวอร์เด่ย่วกัน	แต่่ผู้ใช้งาน
แต่่ละคนจะไม่สิามารถืเขึ้้าถื้งขึ้้อมูลขึ้องคนอ่�นได้	การใช้งาน	Public	Cloud	จะม่ขึ้้อด่	เช่น	สิะดวก	รวดเร็ว	
และม่การใช้งานกันอย่่างแพิ่ร่หลาย่ในปัจจุบัน

 - ประสบการณ์ในการติดตั�งระบบ IoT	เช่น	ระย่ะเวลาที่่�บร่ษัที่เปิดมา,	
	 		ความสิามารถืในการอธี่บาย่ระบบการที่ำางาน
 - ผลิงานในการติดตั�งท่�ผ�านมา	เช่น	จำานวนลูกค้าที่่�เคย่ต่่ดต่ั�ง,	การร่ว่วและผลต่อบรับจากลูกค้า
 - ความพร้อมในการให้บริการ	เช่น	ช่องที่างการต่่ดต่่อ,	ความรวดเร็วในการให้บร่การ	เป็นต่้น
 - อ่ปกรณ์ต�าง ๆ ท่�น้ามาติดตั�งควรได้รับมาตรฐาน	เช่น	สิาย่ไฟ้ฟ้า้,	อุปกรณ์	IoT	เป็นต่้น
 - การบริการหลิังการขาย	เช่น	การรับประกัน,	การบำารุงรักษา	เป็นต่้น

7. ผ้้ให้บริก�ร Platform 

9. ก�รบำ�รุงรักษ�

8. ผ้้ให้บริก�รติดตั�ง ข้อิควรในก�รพิจ�รณ�

ตรวจสอบ/อัปเดตซอฟแ์วร์ของอ่ปกรณ์ให้ท้างานอย�างเป็นปกติสม้�าเสมอ

พิจารณาค�าต�าง ๆ จากอ่ปกรณ์รับร้้ว�าสามารถแสดงค�าในระบบอย�างถ้กต้อง

ตรวจสอบการแสดงผลิสถานะท่�อ่ปกรณ์ว�าผิดปกติหรือไม�

ตรวจสอบการเช้ื�อมต�อสายแลิะขั�วต�อต�าง ๆ ให้แน�นเสมอ
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ภั�พรวมขอิงระบบ IoT
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1.2 ระบบอิินเที่อิร์เน็ตขอิงส่รรพส่ิ�ง
ส่ำ�หรับก�รป็ลิ้กพืช
1.2.1 ก�รป็ลิ้กพืชระบบโรงเรือินป็ิด

1.2.2 ก�รป็ลิ้กพืชระบบโรงเรือินเป็ิด

1.2.3 ก�รป็ลิ้กพืชในพื�นที่่�เป็ิดโลิ่ง 

	 เน่�องจากประเที่ศไที่ย่เป็นประเที่ศที่่�ต่ั�งอยู่่ในเขึ้ต่ร้อนม่อุณหภูม่ขึ้องอากาศ
ค่อนขึ้้างสิูง	ในการสิร้างโรงเร่อนแบบปิดเพ่ิ่�อต่้องการควบคุมให้อากาศภาย่ในโรง
เรอ่นมก่ารหมุนเว่ย่นและระบาย่อากาศเพ่ิ่�อลดความร้อนภาย่ในโรงเรอ่น	ซึ่้�งโรงเรอ่น
เปิดจะไม่สิามารถืควบคุมอุณหภูม่ได้	เพิ่ราะอุณหภูม่ขึ้องโรงเร่อนจะผันแปรไปต่าม
สิภาพิ่ขึ้องอากาศภาย่นอกโรงเร่อน	ว่ธี่การระบาย่ความร้อนจะใช้นำ�าและพัิ่ดลมเป็น
ต่ัวถ่ืาย่เที่อากาศ	โดย่การปล่อย่นำ�าให้ไหลผ่านแผ่นรังผ้�งจนเปีย่ก	และใช้พัิ่ดลมซ้ึ่�ง
อยู่่ในแนวต่รงกันขึ้้ามกับแผ่นรังผ้�งดูดอากาศภาย่นอกมาผ่านแผ่นรังผ้�งเพ่ิ่� อให้
อากาศเข้ึ้ามาภาย่ในโรงเร่อน	โดย่ใช้หลักการระเหย่ขึ้องนำ�า	ดังนั�นภาย่ในโรงเร่อนก็
จะเย่็นสิบาย่	ซึ่้�งโรงเร่อนประเภที่น่�สิามารถืประยุ่กต่์เพ่ิ่� อใช้ปลูกพ่ิ่ชได้หลากหลาย่
ประเภที่	การประย่กุต่น์ำาระบบ	IoT	มาใชง้าน	เชน่	ระบบควบคมุอุณหภมูแ่ละความช่�น	
ระบบการรดนำ�า	รวมที่ั�งระบบการให้ปุ�ย่	เป็นต่้น	แต่่โรงเร่อนปิดจะม่การลงทีุ่นสิูง 
ในระย่ะเร่�มต้่นและต่อ้งมก่ารเขึ้า้ใจในการบำารงุรกัษาท่ี่�ถืกูต่อ้ง	เน่�องจากโรงเรอ่นปดิ
ม่การใช้งานพิ่ลังงานไฟ้ฟ้า้และนำ�าในปร่มาณมาก	จ้งจำาเป็นต่้องพ่ิ่จารณาระบบการ
สิำารองพิ่ลังงานไฟ้ฟ้า้และแหล่งนำ�าที่่�ใช้งานในพ่ิ่�นที่่�อย่่างเพ่ิ่ย่งพิ่อ

	 ลักษณะโรงเร่อนจะควบคุมอุณหภูม่และความช่�นได้ไม่เที่่ากับโรงเร่อนปิด	เพิ่ราะอุณหภูม่และ
ความช่�นขึ้องโรงเร่อนเปิดนั�นจะผันแปรไปต่ามสิภาพิ่ขึ้องอากาศภาย่นอกโรงเร่อน	(ย่กเว้นม่การต่่ด
ต่ั�งระบบพ่ิ่นหมอก	อุณหภูม่ภาย่ในโรงเร่อนอาจต่ำ�ากว่าภาย่นอกโรงเร่อนบ้างเล็กน้อย่)	รอบโรงเร่อน
อาจจะม่ต่่ดตั่�งมุ้งต่าขึ้่าย่ปิดด้านข้ึ้างขึ้องโรงเร่อนก็ได้	เพ่ิ่� อที่่�จะป้องกันแมลงที่่�จะเข้ึ้ามาในโรงเร่อน	
สิามารถืกันแสิงแดดและฝั่นได้ในระดับหน้�ง	 โรงเร่อนประเภที่น่�สิามารถืประยุ่กต์่เพ่ิ่� อใช้ปลูกพ่ิ่ชที่่� 
ไม่ต่้องการอุณหภูม่	ความช่�น	ที่่�แต่กต่่างจากพ่ิ่�นที่่�การเพิ่าะปลูกมากนัก	การประยุ่กต่์นำาระบบ	IoT	 
มาใช้งาน	เช่น	ระบบการรดนำ�า	ระบบการพ่ิ่นหมอก	ระบบการให้ปุ�ย่	เป็นต่้น

	 ลักษณะโรงเร่อนจะเป็นพ่ิ่� นที่่�โล่ง	 ไม่สิามารถืควบคุมอุณหภูม่และความช่�นได้	อ่กที่ั�งย่ัง 
ไม่สิามารถืกันแสิงแดดและฝั่นได้ด้วย่	การปลูกพ่ิ่ชในพ่ิ่� นที่่�เปิดโล่งน่�ควรเป็นพ่ิ่ชที่้องถ่ื�นที่่�สิามารถื
ที่นที่านต่่อสิภาพิ่อากาศขึ้องที่้องถื่�นได้เป็นอย่่างด่	อย่่างไรก็ต่ามการนำาระบบ	IoT	สิามารถืช่วย่งาน
เกษต่รกรได้	เช่น	การต่่ดต่ั�งระบบรดนำ�า	เป็นต่้น

รปูที่่�แสิดงลกัษณะการที่ำาการปลกูพ่ิ่ชแบบต่า่ง	ๆ

การปลิ้กพืช้ระบบโรงเรือนปิด การปลิ้กพืช้ระบบโรงเรือนเปิด การปลิ้กพืช้ในพื�นท่�เปิดโลิ�ง
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1.3 ระบบอิินเที่อิร์เน็ตขอิงส่รรพส่ิ�ง
ส่ำ�หรับก�รป็ศุุส่ัตว์
1.3.1 ก�รป็ศุุส่ัตว์ระบบโรงเรือินป็ิด

1.3.2 ก�รป็ศุุส่ัตว์ระบบโรงเรือินเป็ิด

1.3.3 ก�รป็ศุุส่ัตว์ในพื�นที่่�เป็ิดโลิ่ง

	 สิภาพิ่อากาศภาย่ในโรงเรอ่นเป็นปจัจยั่สิำาคญัที่่�สิง่ผลต่อ่การเจรญ่เต่บ่โต่ขึ้อง
สิตั่วแ์ละสิตั่วแ์ต่ล่ะประเภที่ก็มค่วามต้่องการอุณหภมูท่ี่่�แต่กต่า่งกัน	ดงันั�น	การนำาระบบ
ควบคุมอุณหภูม่มาใชใ้นโรงเรอ่นแบบปิดจะช่วย่ให้ภาย่ในโรงเรอ่นมอุ่ณหภูมท่ี่่�เหมาะสิม
ต่ลอดเวลา	การเล่�ย่งสิัต่ว์บางชน่ด	เช่น	ไก่เน่�อ	ซึ่้�งอาจจะที่นอากาศร้อนมากไม่ไหว	
เพ่ิ่�อที่่�จะหลก่เล่�ย่งจากอากาศร้อนและต้่องการควบคุมอุณหภูมข่ึ้องโรงเร่อนจง้ควรใช้
โรงเร่อนปิด	เพ่ิ่�อควบคุมอุณหภูม่และความช่�นให้เหมาะสิม	ที่ั�งน่�ในการนำาระบบ	IoT	มา
ประยุ่กต์่ใช้งานนั�นสิามารถืที่ำาระบบการให้อาหารอัต่โนมัต่่	 ระบบกล้องวงจรปิด	 
รว่มได้ดว้ย่	เปน็ต้่น	นอกจากนั�นแล้วโรงเรอ่นปิดยั่งสิามารถืป้องกันโรคได้อย่า่งด	่เชน่	
โรคไขึ้้หวัดนก	เน่�องจากโรงเร่อนปิดนั�นม่การใช้งานพิ่ลังงานไฟ้ฟ้า้และนำ�าในปร่มาณ
มาก	จง้จำาเปน็ต่อ้งมร่ะบบการสิำารองพิ่ลังงานไฟ้ฟ้า้และแหล่งนำ�าที่่�ใชง้านในพ่ิ่�นที่่�อย่า่ง
เพ่ิ่ย่งพิ่อ	เช่นเด่ย่วกันกับระบบโรงเร่อนปิดที่่�ใช้ในการเพิ่าะปลูกพ่ิ่ช

	 เป็นโรงเร่อนที่่�ผู้เล่�ย่งสัิต่ว์โดย่สิ่วนใหญ่ที่่�ถืูกสิร้างเพ่ิ่�อเล่�ย่งสัิต่ว์	ม่ลักษณะเป็นโรงเร่อนที่่�อากาศเข้ึ้า
ออกในโรงเร่อนได้	สิภาพิ่แวดล้อมในโรงเร่อนจะเปล่�ย่นแปลงต่ามสิภาพิ่ภูม่อากาศภาย่นอก	ต่ัวขึ้องโรงเร่อน
อาจม่การต่่ดต่ั�งมุ้งต่าขึ้่าย่ปิดด้านขึ้้างขึ้องโรงเร่อนก็ได้	ลักษณะโรงเร่อนประเภที่น่�จะควบคุมอุณหภูม่และ
ความช่�นได้ไม่มากเที่่ากับโรงเร่อนปิด	เพิ่ราะอุณหภูม่และความช่�นขึ้องโรงเร่อนนั�นจะผันแปรไปต่ามสิภาพิ่ขึ้อง
อากาศภาย่นอกโรงเร่อน	สิามารถืกันแสิงแดดและฝั่นได้ในระดับหน้�ง	โรงเร่อนประเภที่น่�สิามารถืประยุ่กต่์ 
เพ่ิ่�อใช้เล่�ย่งสิัต่ว์ที่่�สิามารถือยู่่ได้ในอุณหภูม่	ความช่�น	ที่่�ไม่แต่กต่่างจากพ่ิ่�นที่่�โดย่รอบมากนัก	การประยุ่กต่์นำา
ระบบ	IoT	ใช้งาน	เช่น	ระบบการพ่ิ่นหมอก	เพ่ิ่�อช่วย่ลดอุณหภูม่	ระบบการให้อาหารสิัต่ว์	เป็นต่้น	

	 ลักษณะโรงเร่อนจะเป็นพ่ิ่�นที่่�โล่ง	ไม่สิามารถืควบคุมอุณหภูม่ความช่�น	ไม่สิามารถืกันแสิงแดดและฝั่น
ได้ด้วย่	การเล่�ย่งสิัต่ว์ในพ่ิ่�นที่่�เปิดโล่งน่�ควรเป็นสิัต่ว์ที่้องถื่�นหร่อสัิต่ว์ที่่�สิามารถืที่นที่านต่่อสิภาพิ่อากาศขึ้อง
ที่้องถื่�นได้เป็นอย่่างด่	ขึ้้อด่ขึ้องโรงเร่อนประเภที่น่�	ค่อ	สิัต่ว์จะม่พ่ิ่�นที่่�ในการออกกกำาลังได้มากกว่าโรงเร่อนที่่�
ม่พ่ิ่�นที่่�น้อย่	ๆ	อย่่างไรก็ต่ามการนำาระบบ	IoT	สิามารถืช่วย่งานเกษต่รกรได้	เช่น	การต่่ดต่ั�งระบบต่่ดต่ามสิัต่ว์	
(tracking)	เป็นต่้น
	 สิำาหรับโรงเร่อนแต่่ละประเภที่นั�นก็จะม่ขึ้้อด่และข้ึ้อเสิ่ย่ต่่างกันออกไป	ผู้เล่�ย่งสิัต่ว์จะต่้องต่ัดสิ่นใจว่า
ควรจะเล่อกใช้โรงเร่อนแบบใด	แต่่ในภาพิ่รวม	ๆ	แล้วโรงเร่อนปิดนั�นจะช่วย่แก้ปัญหาเร่�องอากาศร้อน	และ
ป้องกันโรคได้ด่กว่าโรงเร่อนแบบเปิดหร่อพ่ิ่�นที่่�เปิดโล่ง

รปูที่่�แสิดงลกัษณะการที่ำาการปศสุิตั่ว์แบบต่า่ง	ๆ

การปศุ่สัตว์ระบบโรงเรือนปิด การปศุ่สัตว์ระบบโรงเรือนเปิด การปศุ่สัตว์ในพื�นท่�เปิดโลิ�ง
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1.4 ระบบอิินเที่อิร์เน็ตขอิงส่รรพส่ิ�ง
ส่ำ�หรับก�รป็ระมง
1.4.1 ก�รป็ระมงระบบบ่อิเลิ่�ยง
	 การประมงระบบบ่อเล่�ย่งเป็นการเพิ่าะเล่�ย่งสิัต่ว์ในบ่อ	โดย่บ่อดังกล่าวอาจ
จะเป็นบ่อด่นหร่อบ่อที่่�สิร้างขึ้้�นจากวัสิดุอ่�น	ๆ	เช่น	ซึ่่เมนต่์หร่อพิ่ลาสิต่่ก	โดย่อาจจะ
มล่กัษณะขึ้องนำ�าที่่�เพิ่าะเล่�ย่งที่่�น่�งหรอ่มก่ารหมนุเวย่่นกนัภาย่ในบอ่	ดงันั�นสิ่�งสิำาคญั
สิำาหรับการเพิ่าะเล่�ย่งในลักษณะน่�ค่อ	คุณภาพิ่ขึ้องนำ�าที่่�ใช้เพิ่าะเล่�ย่งซึ่้�งอาจจะเก่ด
จากลักษณะการหมักหมมจากขึ้องเสิ่ย่ภาย่ในบ่อเอง	ปร่มาณออกซึ่่เจนที่่�ละลาย่ 
ในนำ�า	หร่อคา่ความเป็นกรด-ด่าง	เป็นต่น้	หากคุณภาพิ่ขึ้องนำ�าไมเ่หมาะสิมอาจสิง่ผล
ให้สิัต่ว์ป่วย่หร่อถื้งต่าย่ได้	การปรับปรุงคุณภาพิ่นำ�า	เช่น	การถื่าย่เที่นำ�าเก่าออกและ
นำานำ�าใหมท่ี่่�มค่ณุภาพิ่ที่่�ดก่ว่าเขึ้า้มาเพ่ิ่�มจง้จำาเปน็อย่า่งย่่�ง	นอกจากนั�นแลว้อาจจะม่
ลักษณะความจำาเพิ่าะขึ้องสิ่�งแวดล้อมต่ามชน่ดขึ้องสิัต่ว์นำ�านั�น	เช่น	เป็นสิัต่ว์นำ�าจ่ด
หรอ่สิตั่วน์ำ�าเคม็	ที่ำาใหต้้่องพ่ิ่จารณาถืง้ปจัจยั่อ่�น	ๆ 	ที่่�เก่�ย่วขึ้อ้ง	รวมที่ั�งความจำาเปน็
ที่่�จะสิามารถืวัดและควบคุมได้ด้วย่	ดังนั�นการประยุ่กต่์นำาระบบ	IoT	โดย่การต่รวจ
วัดค่าต่่าง	ๆ	ในประเด็นดังกล่าว	จะสิามารถืช่วย่ให้เกษต่รกรที่ราบ	เพ่ิ่�อช่วย่ปรับ
สิภาพิ่แวดล้อมให้เหมาะสิมได้ด่ย่่�งขึ้้�น

1.4.2 ก�รป็ระมงระบบกระชัง

1.4.3 ก�รป็ระมงนอิกช�ยฝ่ั่� ง 

	 การประมงระบบกระชังเป็นการเพิ่าะเล่�ย่งสัิต่ว์ในแหล่งนำ�าที่่�ม่การหมุนเว่ย่นขึ้องนำ�า	โดย่ที่ั�วไป
แล้วจะเป็นแหล่งนำ�าต่ามธีรรมชาต่่	 เช่น	แม่นำ�าหร่อชาย่ฝั่ั� ง	ซึ่้�งม่ลักษณะนำ�าที่่�ใช้ในการเล่�ย่งท่ี่�สิามารถื
หมนุเวย่่นได้จากธีรรมชาต่	่ข้ึ้อดข่ึ้องการเล่�ย่งลกัษณะน่�คอ่จะไม่เกด่ปัญหาที่างด้านการหมักหมมเหมอ่น
ที่่�พิ่บในระบบบ่อ	แต่่อาจจะพิ่บปัญหาที่างด้านการเปล่�ย่นแปลงขึ้องปัจจัย่อ่�น	ๆ	ที่่�มากับแหล่งนำ�า	เช่น	
สิภาวะการเปล่�ย่นแปลงจากนำ�าเค็มเป็นนำ�าจ่ดเน่�องจากฝั่น	หร่อการปนเป้� อนจากแหล่งนำ�า	ดังนั�นการ
ประยุ่กต์่นำาระบบ	IoT	มาใช้งาน	นอกจากจะต้่องคำาน้กถื้งปัจจัย่ที่างด้านปร่มาณหร่อค่าที่่�ต่้องการ 
วัดแล้ว	ยั่งต่้องพ่ิ่จารณาถื้งค่าความไวในการต่อบสินองขึ้องอุปกรณ์ต่ัวต่รวจวัดและระบบเต่่อน 
เม่�อเก่ดเหตุ่การณ์ที่่�ไม่ปกต่่ว่าจะม่ความสิามารถืในการต่อบสินองได้ที่ันต่่อเวลาที่่�เก่ดหร่อไม่

	 การประมงนอกชาย่ฝัั่� งเป็นการเพิ่าะเล่�ย่งสิัต่ว์ในแหล่งนำ�าขึ้นาดใหญ่	เช่น	ที่ะเล	หร่อ	มหาสิมุที่ร	
ซึ่้�งม่ลักษณะที่่�ม่ปร่มาณนำ�ามาก	ที่ำาให้ปัจจัย่ที่างการปนเป้� อนแบบเฉ่ย่บพิ่ลันที่่�พิ่บในการประมงระบบ
กระชังที่่�ที่ำาการเล่�ย่งในแหล่งนำ�า	เช่น	แม่นำ�าหร่อชาย่ฝัั่� งจะม่ผลค่อนขึ้้างน้อย่	แต่่อาจจะม่ผลจากปัจจัย่
สิะสิมอ่�น	เช่น	ปร่มาณโลหะหนักต่กค้างหร่อปร่มาณไมโครพิ่ลาสิต่่กที่่�ต่กค้าง	ซึ่้�งอาจจะส่ิงผลสิะสิม 
ต่่อคุณภาพิ่ขึ้องสิัต่ว์นำ�าที่่�ผล่ต่ออกมา	การประยุ่กต่์นำาเอาระบบ	IoT	ไปใช้งานนอกจากจะใช้อุปกรณ์ 
ต่ัวต่รวจวัดแบบปกต่่เพ่ิ่� อวัดปัจจัย่แวดล้อมที่่�เก่�ย่วขึ้้องกับการผล่ต่แล้ว	อาจจะต่้องพ่ิ่จาณาถ้ืง 
การวัดค่าประมาณสิารสิะสิมดังกล่าวด้วย่

รปูที่่�แสิดงลกัษณะการที่ำาการประมงแบบต่า่ง	ๆ

การประมงระบบบ�อเลิ่�ยง การประมงระบบกระช้ัง การประมงนอกช้ายฝ้ั่� ง
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1.5 ระบบอิินเที่อิร์เน็ตขอิงส่รรพส่ิ�ง
ส่ำ�หรับเกษตรอิัจฉริยะป็ระเภัที่อิื�น ๆ
1.5.1 ระบบน�เกลิือิ
	 ระบบนาเกล่อเป็นระบบที่่�ใช้ในการผล่ต่เกล่ออันเป็นวัต่ถืุด่บสิำาคัญในหลาย่	ๆ	
สิ่วนที่่�เก่�ย่วขึ้้องกับมนุษย์่	ในการประยุ่กต์่นำาเอาระบบ	IoT	ไปใช้งานกับระบบนาเกล่อ	
นั�นอาจจะใช้ในการต่รวจวัดและควบคุมปร่มาณปัจจัย่ที่่�เก่�ย่วขึ้้องกับนำ�าที่ะเลอันเป็น
วัต่ถืุด่บในการผล่ต่นาเกล่อ	เช่น	ค่าความเค็ม	ความเป็นกรดด่างแล้ว	อาจรวมไปถื้ง
การต่รวจวัดค่าอ่�น	ๆ	ที่่�สิะสิมในนำ�าที่ะเล	เช่น	ปร่มาณโลหะหนักต่กค้างหร่อปร่มาณ
ไมโครพิ่ลาสิต่่กท่ี่�ต่กค้าง	ซึ่้�งอาจจะส่ิงผลสิะสิมต่อ่คุณภาพิ่ขึ้องเกลอ่ที่่�ผลต่่ออกมาและ
ความปลอดภัย่ขึ้องผู้บร่โภคได้อ่กด้วย่
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ม�ตรฐ�นที่่�จำ�เป็็นส่ำ�หรับผลิิตภััณฑ์์
อิินเที่อิร์เน็ตขอิงส่รรพส่ิ�ง
แลิะผลิิตภััณฑ์์ที่่�เก่�ยวข้อิง

	 ปัจจุบันอ่นเที่อร์เน็ต่ขึ้องสิรรพิ่สิ่�ง	(IoT)	เร่�มม่อ่ที่ธี่พิ่ลต่่อการใช้ช่ว่ต่ขึ้องมนุษย่์	
เช่น	บ้านอัจฉร่ย่ะ	(smart	home)	เม่องอัจฉร่ย่ะ	(smart	city)	โรงงานอัจฉร่ย่ะ	(smart	
factory)	รวมถืง้เกษต่รอจัฉรย่่ะ	(smart	agriculture)		สิ่�งเหลา่น่�จะเปน็การนำาเที่คโนโลย่่	
IoT	เขึ้้ามาร่วมกับผล่ต่ภัณฑ์์ต่่าง	ๆ	เพ่ิ่� อให้สิามารถืเฝ้ั่าระวัง	(monitor)	และควบคุม
อุปกรณ์หร่อผล่ต่ภัณฑ์์ต่่าง	ๆ	 ผ่านระบบคอมพ่ิ่วเต่อร์โดย่ใช้เคร่�องคอมพ่ิ่วเต่อร์	 
สิมาร์ต่โฟ้น	หร่อแท็ี่บเล็ต่	ผล่ต่ภัณฑ์์ประเภที่น่�	 เร่ย่กว่า	ผล่ต่ภัณฑ์์	IoT	หร่ออุปกรณ์	
IoT	ซึ่้�งเป็นสิ่วนหน้�งขึ้องผล่ต่ภัณฑ์์เที่คโนโลย่่สิารสินเที่ศ	(Information	Technology;	
IT)	ที่่�เป็นส่ิวนหน้�งขึ้องผล่ต่ภัณฑ์์ไฟ้ฟ้า้และอ่เล็กที่รอน่กส์ิ	 ในการออกแบบ/พัิ่ฒนา
ผล่ต่ภัณฑ์์	ผู้ที่ำาหร่อผู้ผล่ต่ต่้องคำาน้งถื้งหลักการพ่ิ่�นฐาน	2	ส่ิวน	ค่อ	ความปลอดภัย่	
(safety)	และความเขึ้้ากันได้ที่างแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้	(Electromagnetic	Compatibility;	
EMC)	นอกจากน่�	ผู้ที่ำาย่ังต่้องคำาน้งถื้งความต้่องการด้านอ่�น	ๆ	ขึ้องผู้ใช้	 เพ่ิ่� อให้
ผลต่่ภัณฑ์ท์ี่่�ออกแบบ/พัิ่ฒนาเป็นไปต่ามความต้่องการขึ้องต่ลาดที่่�ผูท้ี่ำาวางเป้าหมาย่ไว้	
หลักการพ่ิ่�นฐานและความต่้องการด้านอ่�น	ๆ	ขึ้องผู้ใช้แสิดงประกอบด้วย่

ส่่วนที่่� 2

รูปที่่�	2.1	หลักการพ่ิ่�นฐานและความต่้องการอ่�น	ๆ	ขึ้องผู้ใช้

อ่ปกรณ์ IoT

ความเช้ื�อถือได้

ความปลิอดภัย

การท้างานเช้ิงหน้าท่�

ความเข้ากันได้ทาง
แม�เหลิ็กไฟฟา้
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	 ผู้ที่ำาจะสิามารถืย่่นย่ันว่าอุปกรณ์	IoT	ที่่�ได้ออกแบบ/พัิ่ฒนาขึ้้�นมาเป็นผล่ต่ภัณฑ์์ที่่�ม่ความปลอดภัย่	ความ
เขึ้า้กนัไดท้ี่างแมเ่หลก็ไฟ้ฟ้า้	รวมถืง้คณุสิมบตั่อ่่�น	ๆ 	ดงัที่่�ไดก้ลา่วมา	สิามารถืที่ำาไดโ้ดย่นำาอปุกรณ	์IoT	ที่่�ไดอ้อกแบบ/
พัิ่ฒนาไปที่ดสิอบและรับรองจากห้องปฏิ่บัต่่การที่ดสิอบ	และ/หร่อหน่วย่งานรับรองที่่�ได้รับความเช่�อถื่อ	โดย่ห้อง
ปฏิบ่ตั่ก่ารที่ดสิอบ	และ/หรอ่หนว่ย่งานรบัรองจะที่ดสิอบ/รบัรองอปุกรณ	์IoT	ต่ามมาต่รฐานที่่�เก่�ย่วขึ้อ้ง	ในปจัจบุนั
มาต่รฐานเหล่านั�นม่การประกาศให้อ้างอ่งใช้งาน	ผู้ที่ำาต่้องเล่อกว่าจะอ้างอ่งมาต่รฐานใด1		ในการที่ดสิอบอุปกรณ์	
IoT	ซึ่้�งมาต่รฐานดังกล่าวประกอบด้วย่มาต่รฐานต่่าง	ๆ	ดังต่่อไปน่�

2.1 ม�ตรฐ�นด้�นคว�มป็ลิอิดภััย
	 ในการออกแบบผล่ต่ภัณฑ์์	ผู้ที่ำา/ผู้ออกแบบต่้องเขึ้้าใจถื้งหลักการสิำาคัญขึ้องขึ้้อกำาหนดด้าน
ความปลอดภัย่	จ้งจะสิามารถืออกแบบผล่ต่ภัณฑ์์ที่่�ม่ความปลอดภัย่ได้	การออกแบบต่้องไม่คำาน้ง
เฉพิ่าะความปลอดภยั่ขึ้องผลต่่ภณัฑ์ข์ึ้ณะที่ำางานปกต่	่แต่ต่่อ้งคำานง้ถืง้ความปลอดภยั่ขึ้องผลต่่ภณัฑ์์
ในขึ้ณะที่่�ผล่ต่ภัณฑ์์ที่ำางานผ่ดปกต่่	เช่น

	 -	ความผ่ดปกต่่ที่่�เก่ดขึ้้�นจากการใช้งานที่่�ไม่ถืูกต่้อง	ที่่�คาดหมาย่ได้
	 -	ความผ่ดปกต่่ที่่�เก่ดขึ้้�นจากอ่ที่ธี่พิ่ลภาย่นอก	เช่น	อุณหภูม่	ความช่�น	มลพ่ิ่ษ	ระดับความสิูง
	 -	ความผ่ดปกต่่ขึ้องแหล่งจ่าย่ไฟ้ฟ้า้
	 -	ความผ่ดปกต่่ขึ้องผล่ต่ภัณฑ์์ที่่�เก่ดจากการย่ก	ย่้าย่	ช็อก	และสิั�น
	 		มาต่รการด้านความปลอดภัย่ในการออกแบบผล่ต่ภัณฑ์์จะจัดลำาดับความสิำาคัญ	ดังน่�

 1. กรณ่ท่�เป็นไปได	้การออกแบบผล่ต่ภัณฑ์์ต่้องกำาจัด	ลด	หร่อป้องกัน	อันต่ราย่ที่่�สิามารถืเก่ดขึ้้�นได้	
 2. กรณ่ท่�ไม�สามารถท้าตามมาตรการข้อท่� 1 ได	้เน่�องจากจากการที่ำางานขึ้องผล่ต่ภัณฑ์์จะด้อย่ลง
ให้ระบุว่ธี่การป้องกันที่่�ไม่ขึ้้�นกับผล่ต่ภัณฑ์์	เช่น	การใช้งานอุปกรณ์หร่อผล่ต่ภัณฑ์์สิ่วนบุคคล
 3. กรณ่ท่�ไม�สามารถท้าตามมาตรฐานข้อท่� 1 แลิะ 2 ได	้ให้ระบุการเคร่�องหมาย่	และขึ้้อแนะนำา
ความเสิ่�ย่งที่่�ม่อยู่่

1	การอ้างอ่งมาต่รฐานสิำาหรับใช้งาน	สิำาหรับการใช้งานภาย่ในประเที่ศควรอ้างอ่งมาต่รฐานชาต่่หร่อมาต่รฐานท่ี่�ประกาศโดย่หน่วย่งานระดับชาต่่ขึ้องประเที่ศไที่ย่	กรณ่ท่ี่�ไม่ม่
มาต่รฐานชาต่่หร่อมาต่รฐานหน่วย่งานระดับชาต่่สิำาหรับอ้างอ่งใช้งาน	สิามารถืเล่อกใช้มาต่รฐานระดับภูม่ภาค	และมาต่รฐานระดับนานาชาต่่สิำาหรับอ้างอ่งใช้งานต่่อไป
		สิำาหรับการที่ดสิอบเพ่ิ่�อสิ่งผล่ต่ภัณฑ์์ไปวางต่ลาดในต่่างประเที่ศ	ต่้องศ้กษาขึ้้อกำาหนดขึ้องแต่่ละประเที่ศว่าผล่ต่ภัณฑ์์ที่่�สิามารถืวางต่ลาดได้	ต่้องอ้างอ่งมาต่รฐานฉบับใด
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 ในการออกแบบผลิิตภัณฑ์์ท่�ม่ความปลิอดภัย ต้องค้านึงถึงความปลิอดภัยของบ่คคลิ 
 2 ประเภท คือ ผ้้ใช้้ แลิะ ผ้้ซ�อมบ้าร่ง

 ผ้้ใช้้	หมาย่ถื้ง	บุคคลทีุ่กประเภที่ย่กเว้นผู้ซึ่่อมบำารุง	โดย่ผู้ใช้จะเป็นผู้ที่่�ไม่ได้รับการฝั่ึกอบรมให้ม่ความ
สิามารถืในการช่�บ่งอันต่ราย่	ในการออกแบบผล่ต่ภัณฑ์์ต่้องไม่ย่อมให้ผู้ใช้เขึ้้าถื้งสิ่วนที่่�ม่อันต่ราย่	กรณ่ที่่�ย่อม
ให้ผู้ใช้เขึ้้าสิู่สิ่วนที่่�ม่อันต่ราย่ต่้องม่คำาเต่่อน	(คำาแนะนำา)	ที่่�เหมาะสิม
 ผ้้ซ�อมบ้าร่ง	หมาย่ถื้ง	ผู้ที่่�ม่ความรู้	ความชำานาญ	สิามารถืหล่กเล่�ย่งอันต่ราย่ที่่�อาจเก่ดขึ้้�นกับต่ัวเอง
หร่อผู้อ่�นเม่�อเข้ึ้าถื้งผล่ต่ภัณฑ์์ที่่�ต่่ดต่ั�งในที่่�ต่ั�งที่่�เขึ้้มงวด	อย่่างไรก็ต่ามผู้ซ่ึ่อมบำารุงควรได้รับการป้องกันจาก
อันต่ราย่ที่่�คาดไม่ถื้ง	เช่น	การต่่ดต่ั�งสิ่วนที่่�ต่้องเขึ้้าถ้ืงเพ่ิ่� อซึ่่อมบำารุงให้ห่างจากสิ่วนที่่�เป็นอันต่ราย่ที่างไฟ้ฟ้า้
และที่างกล	การจัดให้ม่การหุ้มเพ่ิ่�อหล่กเล่�ย่งการสิัมผัสิกับสิ่วนที่่�ม่อันต่ราย่	และจัดให้ม่ฉลากหร่อขึ้้อแนะนำาเพ่ิ่�อ
เต่่อนถื้งความเสิ่�ย่งที่่�ม่อยู่่

 การออกแบบผลิิตภัณฑ์์ตามหลัิกการด้านความปลิอดภัย	เพ่ิ่� อลดความเส่ิ�ย่งจากการบาดเจ็บหร่อ
ความเสิ่ย่หาย่จากสิ่�งต่่อไปน่�

 อันตรายทางไฟฟา้
	 อนัต่ราย่ที่างไฟ้ฟ้า้เกด่ขึ้้�นเน่�องจากมก่ระแสิไฟ้ฟ้า้ผา่นรา่งกาย่มนษุย่	์อันต่ราย่ที่่�เกด่ขึ้้�นอยู่ก่บัขึ้นาดและ
ระย่ะเวลาการไหลขึ้องกระแสิไฟ้ฟ้า้	และเสิ้นที่างที่่�ผ่านร่างกาย่	เป็นผลให้เก่ดรอย่ไหม้	กล้ามเน่�อเกร็งกระตุ่ก 
จนเคล่�อนไหวไม่ได้	หร่อหัวใจหยุ่ดเต่้น
	 ในการป้องกันอันต่ราย่ที่างไฟ้ฟ้า้	ผู้ที่ำา/ผู้ออกแบบผล่ต่ภัณฑ์์สิามารถืที่ำาได้	ดังน่�
	 -	ใช้วัสิดุที่่�ม่คุณสิมบัต่่เป็นฉนวนไฟ้ฟ้า้	ป้องกันการสิัมผัสิกับแหล่งจ่าย่ไฟ้ฟ้า้	
	 -	กำาหนดให้ต่้องม่การเช่�อมต่่อสิาย่ด่นในการต่่ดต่ั�งผล่ต่ภัณฑ์์

 อันตรายจากความร้อนแลิะไฟไหม้
	 ผล่ต่ภัณฑ์์จะเก่ดความร้อนขึ้้�นเม่�อม่การที่ำางานต่ามปกต่่	หร่อขึ้ณะที่ำางานผ่ดปกต่่	เม่�อความร้อนเก่ด
ขึ้้�นที่่�ช่�นสิ่วนใด	ๆ	ขึ้องผล่ต่ภัณฑ์์ม่อุณหภูม่สิูงมาก	และผู้ใช้ไปสิัมผัสิโดน	จะที่ำาให้เก่ดการบาดเจ็บได้	กรณ่ที่่�
ความร้อนที่่�เก่ดขึ้้�นเก่นขึ้่ดจำากัดขึ้องอุปกรณ์	อาจที่ำาให้เก่ดการลัดวงจร	เป็นสิาเหตุ่ที่่�ที่ำาให้เก่ดไฟ้ขึ้้�นบนวัสิดุ
ประเภที่พิ่ลาสิต่่กในผล่ต่ภัณฑ์์ได้	ไฟ้ที่่�เก่ดขึ้้�นไม่ควรลุกลามพ้ิ่นบร่เวณที่่�เก่ดไฟ้ขึ้้�น	เป็นผลให้เก่ดความเสิ่ย่หาย่
ต่่อช่ว่ต่และที่รัพิ่ย่์สิ่น

อันต่ราย่ที่างไฟ้ฟ้า้

อันต่ราย่จากการแผ่รังสิ่ อันต่ราย่จากสิารพ่ิ่ษ

อันต่ราย่ที่างกลอันต่ราย่จากความร้อน
และไฟ้ไหม้
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 ในการป้้องกันอันตรายจากความร้อนและไฟไหม้ ผู้้้ทำำา/ผู้้้ออกแบบผู้ลิตภััณฑ์์สามารถทำำาได้้ ด้ังน้�
	 -	ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสิไฟ้เก่นเพ่ิ่�อป้องกันอุปกรณ์ไฟ้ฟ้า้ที่ำางานผ่ดปกต่่	เช่น	ต่่ดต่ั�งเที่อร์โมฟ้วิสิ์
ในฮ่ที่เต่อร์เพ่ิ่�อป้องกันเที่อร์โมสิต่ัที่ที่่�ที่ำาหน้าที่่�ควบคุมอุณหภูม่เก่ดการลัดวงจรเน่�องจากอุณหภูม่ที่่�สิูงเก่นไป
	 -	ใช้วัสิดุพิ่ลาสิต่่กที่่�ม่คุณสิมบัต่่ที่างความร้อนและระดับการลุกไหม้ที่่�เหมาะสิม
	 -	ใช้เปล่อกหุ้มที่่�เป็นโลหะ	เพ่ิ่�อจำากัดการลามไฟ้
	 -	ออกแบบช่องระบาย่ความร้อนบนเปล่อกหุ้มที่่�เหมาะสิม	เพ่ิ่�อลดการสิะสิมขึ้องความร้อน

 อันตรายทางกลิ
	 ช่�นสิว่นขึ้องผลต่่ภณัฑ์์ที่่�มข่ึ้อบและมมุแหลมคม	รวมถ้ืงช่�นสิว่นที่่�หมนุหร่อเคล่�อนที่่�ได	้อาจที่ำาใหเ้ก่ดการ
บาดเจ็บได้หากผู้ใช้ไปสิัมผัสิโดน	กรณ่ขึ้นย่้าย่	ต่่ดต่ั�ง	หร่อใช้งานผล่ต่ภัณฑ์์	หากเก่ดการต่กกระแที่ก	การชน
หร่อการพิ่ล่กควำ�า	อาจเป็นสิาเหตุ่ให้เปล่อกหุ้มหร่อฉนวนขึ้องผล่ต่ภัณฑ์์ได้รับความเสิ่ย่หาย่	ก่อให้เก่ดอันต่ราย่
ด้านอ่�นได้
 ในการป้้องกันอันตรายทำางกล ผู้้้ทำำา/ผู้้้ออกแบบผู้ลิตภััณฑ์์สามารถทำำาได้้ ด้ังน้�
	 -	ออกแบบใหม้ก่ารปอ้งกนัการเขึ้า้ถืง้สิว่นที่่�เคล่�อนท่ี่�ได	้โดย่เปลอ่กหุม้หรอ่อปุกรณป์อ้งกนัต่อ้งมค่วาม
แขึ้็งแรงที่างกลเพ่ิ่ย่งพิ่อ
	 -	ออกแบบให้ผล่ต่ภัณฑ์์ม่จุดศูนย่์ถื่วงที่่�เหมาะสิม	เพ่ิ่�อป้องกันการผล่กควำ�าที่ั�งในสิถืานการณ์ที่่�จัดวาง
ผล่ต่ภัณฑ์์บนพ่ิ่�นที่่�ราบ	และพ่ิ่�นที่่�ลาดเอ่ย่ง
	 -	ใช้เปล่อกหุ้มผล่ต่ภัณฑ์์ต่้องม่ความแขึ้็งแรงเพ่ิ่ย่งพิ่อต่่อการต่กกระแที่กหร่อการชน

 อันตรายจากการแผ�รังส่
	 ผลต่่ภัณฑ์บ์างประเภที่จำาเป็นต้่องมอุ่ปกรณ์ที่่�เปน็แหล่งกำาเนด่รังสิเ่พ่ิ่�อการที่ำางาน	เชน่	คล่�นไมโครเวฟ้	
เลเซึ่อร์	หร่อรังสิ่ยู่ว่		นอกจากน่�ผล่ต่ภัณฑ์์บางประเภที่จะม่การแผ่รังสิ่ขึ้ณะที่ำางาน	เช่น	รังสิ่เอ็กซึ่์	โอโซึ่น	หร่อ
ไฟ้ฟ้า้สิถื่ต่	รังสิ่เหล่าน่�อาจที่ำาอันต่ราย่ได้เม่�อม่การสิัมผัสิกับรังสิ่	เช่น	ความร้อนขึ้องอวัย่วะที่่�เก่ดขึ้้�นในร่างกาย่
ในการป้องกันอันต่ราย่จากการแผ่รังสิ่	ผู้ที่ำา/ผู้ออกแบบผล่ต่ภัณฑ์์สิามารถืที่ำาได้	ดังน่�
	 -	เล่อกใช้แหล่งกำาเน่ดรังสิ่ที่่�เหมาะสิมกับการใช้งาน	ไม่ก่อให้เก่ดการแผ่รังสิ่ที่่�มากเก่นความจำาเป็น
	 -	ออกแบบให้ผล่ต่ภัณฑ์์ม่การควบคุมการแผ่รังสิ่	เพ่ิ่�อลดการแผ่รังสิ่สิู่สิภาพิ่แวดล้อม	เช่น	ระบบช่ลด์

 อันตรายจากสารพิษ
	 ช่�นสิ่วนบางประเภที่ขึ้องผล่ต่ภัณฑ์์โดย่เฉพิ่าะช่�นสิ่วนพิ่ลาสิต่่ก	อาจประกอบด้วย่สิารเคม่	ซึ่้�งม่ความ
เป็นพ่ิ่ษ	แต่่จำาเป็นต่้องนำามาใช้เพ่ิ่�อวัต่ถืุประสิงค์บางอย่่าง	เช่น	การป้องกันการลุกลามขึ้องเปลวไฟ้	(อันต่ราย่
จากไฟ้ไหม้)	หรอ่การเส่ิ�อมสิภาพิ่ขึ้องอุปกรณ์บางชนด่ในผลต่่ภัณฑ์	์อาจก่อให้เกด่สิารพ่ิ่ษได	้หากผูใ้ช้สิมัผสัิกบั
สิารพ่ิ่ษดังกล่าวผ่านละอองหร่อการสิูดดมไอ	อาจก่อให้เก่ดการระคาย่เค่อง	แสิบ	คัน	หร่อโรคต่่าง	ๆ
 ในการป้้องกันอันตรายจากสารพิิษ ผู้้้ทำำา/ผู้้้ออกแบบผู้ลิตภััณฑ์์สามารถทำำาได้้ ด้ังน้�
	 -	ควรเล่อกใช้วัสิดุป้องกันการลามไฟ้ที่่�ม่คุณสิมบัต่่เหมาะสิมกับหน้าที่่�การที่ำางาน	และม่ความ
เป็นพ่ิ่ษต่ำ�า
	 -	ควรเล่อกใช้อุปกรณ์ที่่�ม่ความที่นที่านสิูงเพ่ิ่�อป้องกันการเสิ่�อมสิภาพิ่

 สำาหรับอุป้กรณ์ IoT หลังจากผู้้้ทำำา/ผู้้้ออกแบบออกแบบเสร็จสิ�น สามารถทำด้สอบผู้ลิตภััณฑ์์ 
เพ่ิ�อย่นยันความป้ลอด้ภััยของผู้ลิตภััณฑ์์โด้ยเล่อกอ้างอิงมาตรฐานฉบับใด้ฉบันหน่�ง ด้ังต่อไป้น้�
	 -	มอก.	1561	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	บร่ภัณฑ์์เที่คโนโลย่่สิารสินเที่ศ	-	ความปลอดภัย่	เล่ม	
1	คุณลักษณะที่่�ต่้องการที่ั�วไป	และ	IEC	60950-33	Information	technology	equipment	-	Safety	-	
Part	22:	Equipment	to	be	installed	outdoors
	 -	มอก.	62368	เล่ม	1	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	บร่ภัณฑ์์เสิ่ย่ง	ว่ด่ที่ัศน์	บร่ภัณฑ์์เที่คโนโลย่่
สิารสินเที่ศและการสิ่�อสิาร	เล่ม	1	ขึ้้อกำาหนดด้านความปลอดภัย่
	 กรณ่เล่อกอ้างอ่ง	มอก.	1561	มาใช้งาน	จำาเป็นต่้องอ้างอ่ง	IEC	60950-22	มาใช้งานเพ่ิ่�มเต่่มด้วย่	
เน่�องจาก	มอก.	1561	ครอบคลมุเฉพิ่าะผลต่่ภณัฑ์์ที่่�ใชง้านภาย่ในที่่�อยู่อ่าศยั่	ไมค่รอบคลมุผลต่่ภัณฑ์์ที่่�ออกแบบ
มาสิำาหรับการใช้งานกลางแจ้งดังเช่นอุปกรณ์	IoT	ที่่�ม่ที่ั�งการใช้งานภาย่ในอาคาร	และ/หร่อกลางแจ้ง
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2.2 ม�ตรฐ�นด้�นคว�มเข้�กันได้ที่�งแม่เหลิ็กไฟฟ�้
	 การที่ำางานต่ามปกต่่ขึ้องผล่ต่ภัณฑ์์ไฟ้ฟ้า้และอ่เล็กที่รอน่กส์ิจะม่การแผ่คล่�นแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้	ซึ่้�งการแผ่
คล่�นเช่นน่�อาจรบกวนการที่ำางานขึ้องผลต่่ภัณฑ์ท์ี่่�อยู่บ่รเ่วณใกล้เคย่่งได้		และในที่างกลับกัน		ตั่วขึ้องผลต่่ภัณฑ์์
เองก็อาจถืูกคล่�นแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้ที่่�แผ่จากผล่ต่ภัณฑ์์ที่่�อยู่่บร่เวณใกล้เค่ย่งแผ่ออกมารบกวนการที่ำางานขึ้อง 
ต่ัวผล่ต่ภัณฑ์์เอง	ซึ่้�งการรบกวนจากคล่�นแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้หร่อการรบกวนที่างแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้	(Elecmagnetic	
Disturbance;	EMD)	อาจสิ่งผลให้ผล่ต่ภัณฑ์์ที่ำางานผ่ดพิ่ลาด	กรณ่ที่่�ผล่ต่ภัณฑ์์นั�นเก่�ย่วขึ้้องกับสิุขึ้ภาพิ่ 
หร่อช่ว่ต่ขึ้องผู้ใช้	ความผ่ดพิ่ลาดที่่�เก่ดขึ้้�นอาจสิ่งผลต่่อช่ว่ต่และที่รัพิ่ย่์สิ่นขึ้องผู้ใช้ได้	เช่น	
	 -	คล่�นแมเ่หล็กไฟ้ฟ้า้ที่่�เกด่จากประต่ตู่รวจจับโลหะแผไ่ปรบกวนการที่ำางานขึ้องเคร่�องกระตุ่น้หวัใจด้วย่
ไฟ้ฟ้า้	(Implantable	Cardioverter	Defibrillator;	ICD)	สิ่งผลให้	ICD	ที่ำางานผ่ดพิ่ลาด
	 -	คล่�นแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้ที่่�เก่ดจากการใช้งานสิมาร์ต่โฟ้นแผ่ไปรบกวนการที่ำางานขึ้องกล่องควบคุม
อ่เล็กที่รอน่กสิ์	 (Electronic	Control	Unit;	ECU)	ที่่�ควบคุมระบบเบรคขึ้องรถื	ที่ำาให้ระบบเบรคที่ำางาน 
ผ่ดพิ่ลาด
	 การรบกวนที่างแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้จะประกอบไปด้วย่องค์ประกอบ	3	สิ่วน	ค่อ	แหล่งกำาเน่ดสัิญญาณ 
แม่เหล็กไฟ้ฟ้า้	พิ่าหะหร่อต่ัวนำา	และสิ่�งที่่�ถืูกรบกวน

รูปที่่�	2.2	ต่ัวอย่่างองค์ประกอบขึ้องการรบกวนที่างแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้

 แหลิ�งก้าเนิดสัญญาณแม�เหลิ็กไฟฟา้ซึ�งเป็นสาเหต่หลิักของป้ญหาการรบกวนทางแม�เหลิ็กไฟฟา้
ม่ 2 ประเภท ได้แก�
	 -	แหลง่กำาเนด่ที่างธีรรมชาต่	่เชน่	ฟ้า้แลบ	ฟ้า้รอ้ง	สินามแมเ่หลก็โลก	และสินามแมเ่หลก็จากดวงอาที่ต่่ย่์
	 -	แหลง่กำาเนด่ที่่�มนษุย่ส์ิร้างขึ้้�น	เชน่	ผลต่่ภณัฑ์ไ์ฟ้ฟ้า้และอเ่ลก็ที่รอนก่สิ	์สิมารต์่โฟ้น	สิถืานฐ่านสิญัญาณ
โที่รศัพิ่ที่์	และหม้อแปลงไฟ้ฟ้า้
	 สิัญญาณแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้จะแผ่กระจาย่จากแหล่งกำาเน่ดไปรบกวนการที่ำางานขึ้องเหย่่�อผ่านพิ่าหะ	พิ่าหะ
สิามารถืแบ่งต่ามรูปแบบการแผ่กระจาย่ขึ้องคล่�นแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้ได้เป็น	2	ประเภที่	คอ่	การแผ่กระจาย่ผ่านอากาศ	
และการแผ่กระจาย่ผ่านสิาย่ต่ัวนำา	(สิาย่ไฟ้ฟ้า้	และสิาย่โที่รคมนาคม)
 ป้จจ่บันป้ญหาการรบกวนทางแม�เหลิ็กไฟฟา้เพิ�มขึ�นมาอย�างรวดเร็ว สาเหต่ท่�เป็นเช้�นน่�เนื�องจาก
	 -	ผล่ต่ภัณฑ์์ไฟ้ฟ้า้และอ่เล็กที่รอน่กสิ์ม่จำานวนเพ่ิ่�มมากขึ้้�นอย่่างรวดเร็ว
	 -	การที่ำางานขึ้องวงจรอเ่ลก็ที่รอนก่สิภ์าย่ในผลต่่ภณัฑ์ไ์ดร้บัการพัิ่ฒนาให้มค่วามเรว็สิงูขึ้้�น	เช่น	หน่วย่
ประมวลผลกลางขึ้องเคร่�องคอมพ่ิ่วเต่อร์ถืูกพัิ่ฒนาให้ม่สิัญญาณนาฬ่ิกา	(clock)	สิูงขึ้้�น	
	 -	ม่การแบ่งปันย่่านความถื่�เพ่ิ่�อใช้งานมากขึ้้�น	เช่น	สิัญญาณโที่รที่ัศน์	สิัญญาณโที่รศัพิ่ที่์
	 -	ผล่ต่ภัณฑ์์ไฟ้ฟ้า้และอ่เล็กที่รอน่กสิ์ถืูกออกแบบให้ม่ขึ้นาดเล็ก	และประหย่ัดการใช้พิ่ลังงาน	
วงจรอ่เล็กที่รอน่กสิ์ภาย่ในจ้งถืูกออกแบบให้ม่ขึ้นาดเล็กลง	และใช้ไฟ้เล่�ย่งลดลง

ตัวน้า
อั�ก�ศ

สิ�งท่�ถ้กรบกวน
เครั่�อังกรัะต้�นหัวใจด้�วยไฟฟ�้

แหลิ�งก้าเนิดสัญญาณรบกวน
สำม�รั์ตโฟน

Credit	Picture	:	https://th.yanhee.net

AIR
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การรบกวนทางแม�เหลิ็กไฟฟา้สามารถแบ�งได้เป็น 2 ช้นิด 
 - การรบกวนทำางแม่เหล็กไฟฟา้ระหว่างระบบ (inter system) 
จากสิภาพิ่แวดล้อมในปัจจุบัน	ประกอบด้วย่ระบบต่่าง	ๆ	ที่่�ต่้องใช้ไฟ้ฟ้า้ในการที่ำางาน	แต่่ละระบบจะที่ำางานท่ี่�
ความถ่ื�แต่กต่า่งกนั	พ่ิ่สิยั่ความถื่�ในการที่ำางานจะอยู่ร่ะหว่างความถื่�ไฟ้ฟ้า้กำาลงัไปจนถ้ืงความถ่ื�ในย่า่นไมโครเวฟ้	
พ่ิ่สัิย่กำาลังไฟ้ฟ้า้จะอยู่่ระหว่างไม่ก่�วัต่ต่์ไปจนถื้งระดับเมกะวัต่ต่์	ดังนั�นจ้งเก่ดการรบกวนที่างแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้
ระหว่างระบบ	สิ่งผลให้เก่ดการที่ำางานที่่�ผ่ดพิ่ลาดได้
 - การรบกวนทำางแม่เหล็กไฟฟา้ภัายในระบบ (intra system)
ภาย่ในผลต่่ภัณฑ์ไ์ฟ้ฟ้า้และอเ่ล็กที่รอนก่สิจ์ะประกอบไปด้วย่วงจรอ่เล็กที่รอนก่สิห์ลากหลาย่มาประกอบรวมกัน	
การที่ำางานขึ้องวงจรจะแผ่กระจาย่คล่�นแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้ที่่�ไปรบกวนการที่ำางานขึ้องวงจรที่่�อยู่่ขึ้้างเค่ย่ง	สิ่งผลให้
เก่ดการที่ำางานที่่�ผ่ดพิ่ลาดได้
	 ในการออกแบบผล่ต่ภัณฑ์์	 ผู้ที่ำา/ผู้ออกแบบต่้องคำาน้งถื้งปัญหาการรบกวนที่างแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้เพ่ิ่� อ
ออกแบบผล่ต่ภัณฑ์์ให้สิามารถืป้องกันปรากฎการณ์ดังกล่าว	การออกแบบผล่ต่ภัณฑ์์ป้องกันปัญหาดังกล่าว	
สิามารถืเรย่่กไดว้า่ผลต่่ภณัฑ์์นั�นมค่วามเขึ้า้กนัไดท้ี่างแมเ่หลก็ไฟ้ฟ้า้	(Electromagnetic	Compatibility;	EMC)	
คอ่	ความสิามารถืขึ้องผลต่่ภณัฑ์ไ์ฟ้ฟ้า้และอเ่ลก็ที่รอนก่สิท์ี่่�ที่ำางานได้โดย่ไมส่ิรา้งสิญัญาณรบกวนที่างแมเ่หลก็
ไฟ้ฟ้า้แผก่ระจาย่ออกสิูภ่าย่นอกเกน่กวา่ที่่�เกณฑ์ม์าต่รฐานที่่�กำาหนด	(Electromagnetic	Interference;	EMI)	
และในที่างกลับกันผล่ต่ภัณฑ์์เองก็ต้่องภูม่คุ้มกันหร่อการที่นต่่อสิัญญาณรบกวนที่างแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้จาก
ภาย่นอก	(Electromagnetic	Immunity	หร่อ	Electromagnetic	Susceptibility;	EMS)
	 การป้องกันการรบกวนที่างแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้	ควรดำาเน่นการต่ั�งแต่่การออกแบบ	พัิ่ฒนาผล่ต่ภัณฑ์์	
เน่�องจากจะมต้่่นทุี่นต่ำ�ากวา่การแกป้ญัหาภาย่หลงัเม่�อผลต่่ภัณฑ์์ดำาเนน่การผลต่่แลว้	หลกัการในการแกไ้ขึ้ปัญหา
การรบกวนที่างแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้	แบ่งออกเป็น
	 -	ลดการแพิ่ร่กระจาย่สิัญญาณรบกวนที่างแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้ขึ้ณะผล่ต่ภัณฑ์์ที่ำางาน
	 -	เพ่ิ่�มภูม่คุ้มกันต่่อสิัญญาณรบกวนที่างแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้จากสิภาพิ่แวดล้อมที่่�เขึ้้ามารบกวนการที่ำางาน
ขึ้องผล่ต่ภัณฑ์์
	 -	ลดการเช่�อมโย่งกับสิัญญาณรบกวนที่างแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้
	 การออกแบบผล่ต่ภัณฑ์์เพ่ิ่�อป้องกันปัญหาการรบกวนที่างแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้	เพ่ิ่� อลดการรบกวนที่างแม่
เหล็กไฟ้ฟ้า้จากกลไกต่่อไปน่�
	 -	กลไกการรบกวนแบบกราวด์รวม	(Common	ground	impedance	coupling)
	 -	กลไกการรบกวนแบบเหน่�ย่วนำา	(Inductive	coupling)
	 -	กลไกการรบกวนแบบเก็บประจุ	(Capacitive	coupling)
	 -	กลไกการรบกวนแบบคล่�นแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้	(Radiated	field	coupling)

1. กลิไกการรบกวนแบบกราวด์รวม
	 การรบกวนประเภที่น่�จะพิ่บได้ในผล่ต่ภัณฑ์์ที่่�ม่ที่ั�งวงจร/อุปกรณ์กำาลัง	(power	electronic)	และ
วงจร/อปุกรณค์วบคมุ	อยู่ใ่นต่วัเด่ย่วกนั	แต่ล่ะวงจรกจ็ะมร่ะบบกราวดข์ึ้องต่วัเอง	หากนำาระบบกราวดม์าเช่�อม
ต่่อเขึ้้าด้วย่กัน	จะที่ำาให้เก่ดความต่่างศักย่์คร่อมระหว่างกราวด์ขึ้้�น	สิ่งผลให้เก่ดการรบกวนที่างแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้	
การแก้ปัญหา

รูปที่่�	2.3	กลไกการรบกวนแบบกราวด์รวม

US		ค่อ	แรงดันไฟ้ฟ้า้จากแหล่งจ่าย่
IN			ค่อ	กระแสิไฟ้ฟ้า้ที่่�ไหลต่ามสิาย่กราวด์
ZG-G ค่อ	ค่าความต่้านที่านระหว่างกราวด์
	 ที่่�เช่�อมต่่อกัน
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ในการป้้องกันกลไกการรบกวนแบบกราวด้์รวม ผู้้้ทำำา/ออกแบบสามารถทำำาได้้ ด้ังน้�
	 -	ไม่เช่�อมต่่อกราวด์ขึ้องขึ้องวงจรที่่�แต่กต่่างกันร่วมกัน
	 -	แย่กกราวด์ขึ้องวงจรเพิ่าเวอร์อ่เล็กที่รอน่กสิ์	และวงจรสิัญญาณออกจากกัน
	 -	ลดค่าความต่่างศักย่์ขึ้องระบบกราวด์โดย่นำากราวด์ขึ้องวงจรที่่�แต่กต่่างกันมาเช่�อมต่่อรวมกัน 
ที่่�แหล่งจ่าย่กำาลังไฟ้ฟ้า้	(power	supply)

ในการป้้องกันกลไกการรบกวนแบบเหน้�ยวนำา ผู้้้ทำำา/ออกแบบสามารถทำำาได้้ ด้ังน้�
	 -	ลดการเปล่�ย่นแปลงขึ้องกระแสิไฟ้ฟ้า้ต่่อเวลาให้น้อย่ลง	(di/dt)
	 -	ลดพ่ิ่�นที่่�ที่่�เป็นห่วง	(loop)	ระหว่างสิาย่เคเบ่ลและกราวด์	โดย่ใช้สิาย่ประเภที่สิาย่คู่บ่ดเกล่ย่ว
(twicted	pair)	หร่อสิาย่โคเอ็กซึ่์	(coaxial	cable)

ในการป้้องกันกลไกการรบกวนแบบเก็บป้ระจุ ผู้้้ทำำา/ออกแบบสามารถทำำาได้้ ด้ังน้�
	 -	ลดการเปล่�ย่นแปลงขึ้องแรงดันต่่อเวลาให้น้อนลง	(dv/dt)
	 -	เล่อกใช้สิาย่เคเบ่ลประเภที่สิาย่ช่ลด์	(shield	cable)	
	 -	ออกแบบวงจรให้ม่ค่าอ่มพ่ิ่แดนซึ่์ต่ำ�า	ๆ2  
	 -	แย่กสิาย่เคเบ่ลออกจากกัน

2. กลิไกการรบกวนแบบเหน่�ยวน้า
	 การรบกวนประเภที่น่�เก่ดจากการไหลขึ้องกระแสิไฟ้ฟ้า้	เม่�อกระแสิไฟ้ฟ้า้ไหลผ่านต่ัวนำาจะเก่ดสินามแม่
เหลก็ขึ้้�นรอบต่วันำาต่ามแนวรศัม	่สินามแม่เหลก็ที่่�เก่ดขึ้้�นสิามารถืแผ่กระจาย่ไปเหน่�ย่วนำาใหเ้ก่ดการไหลขึ้องกระแสิ
ไฟ้ฟ้า้บนต่ัวนำาหร่อวงจรที่่�อยู่่ใกล้เค่ย่งกัน

3. กลิไกการรบกวนแบบเก็บประจ่
	 การรบกวนประเภที่น่�เก่ดจากแรงดันไฟ้ฟ้า้ที่่�ม่ค่าสิูง	ๆ 	ที่่�อยู่่ขึ้้างเค่ย่ง	แหล่งกำาเน่ดแรงดันไฟ้ฟ้า้ที่่�ม่ค่า
สิูง	ๆ	จะม่สินามไฟ้ฟ้า้เก่ดขึ้้�นรอบ	ๆ	ตั่วมัน	อากาศซ้ึ่�งอยู่่ระหว่างแหล่งกำาเน่ดแรงดันไฟ้ฟ้า้กับวงจรจะม่ค่า
ความซึ่้มซึ่าบแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้	(electromagnetic	permeability)	อยู่่	ที่ำาหน้าที่่�เสิม่อนเป็นต่ัวเก็บประจุขึ้นาด
เล็ก	สิามารถืสิ่งผ่านพิ่ลังงานจากแหล่งกำาเน่ดมารบกวนการที่ำางานขึ้องวงจรที่่�อยู่่ใกล้เค่ย่ง

2	เน่�องจากการรบกวนประเภที่น่�เป็นการรบกวนจากสินามไฟ้ฟ้า้	หากวงจรม่ค่าอ่มพ่ิ่แดนซึ่์สิูง	จะที่ำาหน้าที่่�เป็นสิาย่สิัญญาณ

รูปที่่�	2.4	กลไกการรบกวนแบบเหน่�ย่วนำา

รูปที่่�	2.5	กลไกการรบกวนแบบเก็บประจุ

US		ค่อ	แรงดันไฟ้ฟ้า้จากแหล่งจ่าย่
IN			ค่อ	กระแสิไฟ้ฟ้า้ที่่�ไหลต่ามสิาย่น่วต่รอน
H    ค่อ	สินามแม่เหล็กที่่�เก่ดจากการไหลขึ้อง
									กระแสิไฟ้ฟ้า้ผ่านสิาย่น่วต่รอน

US		ค่อ	แรงดันไฟ้ฟ้า้จากแหล่งจ่าย่
UN		ค่อ	แรงดันไฟ้ฟ้า้ในสิาย่น่วต่รอน
C    ค่อ	ต่ัวเก็บประจุเสิม่อน
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4. กลิไกการรบกวนแบบคลิื�นแม�เหลิ็กไฟฟา้
	 การรบกวนประเภที่น่�เก่ดจาก	สินามแม่เหล็กและสินามไฟ้ฟ้า้	(สินามแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้)	ที่่�อยู่่ขึ้้างเค่ย่งและ/
หร่อภาย่ในผล่ต่ภัณฑ์์แผ่กระจาย่เขึ้้ามารบกวนการที่ำางานขึ้องผล่ต่ภัณฑ์์และ/หร่อวงจรภาย่ในผล่ต่ภัณฑ์์	ทัี่�ง
การแผ่กระจาย่ผ่านอากาศ	และการแผ่กระจาย่ผ่านสิาย่ต่ัวนำา

ในการป้้องกันกลไกการรบกวนแบบคล่�นแม่เหล็กไฟฟา้ ผู้้้ทำำา/ออกแบบสามารถทำำาได้้ ด้ังน้�
	 -	ลดการเปล่�ย่นแปลงขึ้องแรงดันต่่อเวลาให้น้อย่ลง	(dv/dt)
	 -	ลดพ่ิ่�นที่่�ที่่�เป็นห่วง	(loop)
	 -	เล่อกใช้สิาย่เคเบ่ลประเภที่สิาย่ช่ลด์
	 -	เพ่ิ่�มวงจรกรองสิัญญาณ	(filter)
	 -	การจับคู่อ่มพ่ิ่แดนซึ่์	(matching	impedance)

	 สิำาหรบัอปุกรณ	์IoT	หลงัจากผูท้ี่ำา/ผูอ้อกแบบออกแบบเสิรจ็สิ่�น	สิามารถืที่ดสิอบผลต่่ภณัฑ์	์เพ่ิ่�อย่น่ย่นั
ว่าอุปกรณ์	IoT	ไม่สิร้างสินามแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้ออกไปรบกวนสิภาพิ่แวดล้อมโดย่รอบเก่นกว่าขึ้่ดจำากัดโดย่เล่อก
อ้างอ่งมาต่รฐานฉบับใดฉบันหน้�ง	ดังต่่อไปน่�
	 -	มอก.	1956	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	บร่ภัณฑ์์เที่คโนโลย่่สิารสินเที่ศ	:	ขึ้่ดจำากัดสิัญญาณ
รบกวนว่ที่ยุ่	
	 -	มอก.	2931	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	ความเข้ึ้ากันได้ที่างแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้ขึ้องบร่ภัณฑ์์ส่ิ�อ
ประสิมคุณลักษณะที่่�ต่้องการขึ้องการปล่อย่สิัญญาณรบกวน
	 สิำาหรับการที่ดสิอบผล่ต่ภัณฑ์์เพ่ิ่�อย่่นย่ันภูม่คุ้มกันต่่อสินามแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้ที่่�เขึ้้ามารบกวน	จำาเป็นต่้อง
อ้างอ่งมาต่รฐานหลาย่ฉบับ	เน่�องจากสินามแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้ที่่�เขึ้้ามารบกวนอุปกรณ์	IoT	สิามารถืเขึ้้ามาได้หลาย่
รปูแบบ	แต่ล่ะรปูแบบกม็ค่ณุลกัษณะที่่�แต่กต่า่งกนัไป	สิำาหรบัการเลอ่กที่ดสิอบกอ่นอ่�นต่อ้งพ่ิ่จารณาต่วัอปุกรณ์	
IoT	ก่อนว่าจะนำาไปใช้งานในสิถืานที่่�ใด3		จากนั�นนำามาเปร่ย่บเที่่ย่บกับราย่ละเอ่ย่ดใน	 มอก.	1451	ก็จะที่ราบว่า
อุปกรณ์	IoT	จำาเป็นต่้องที่ดสิอบภูม่คุ้มกันต่่อสินามแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้ที่่�เขึ้้ามารบกวน	ด้านใดบ้าง		จากการเปร่ย่บ
เที่ย่่บพิ่บว่า	ผูท้ี่ำา/ผูอ้อกแบบต้่องดำาเนน่การที่ดสิอบภูมคุ่ม้กันต่อ่สินามแม่เหลก็ไฟ้ฟ้า้ที่่�เขึ้า้มารบกวน	โดย่เลอ่ก
อ้างอ่งมาต่รฐานอย่่างน้อย่	ดังต่่อไปน่�
	 -	มอก.	1452	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	ความเขึ้้ากันได้ที่างแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้	เล่ม	4	เที่คน่คการ
ที่ดสิอบและการวัด	สิ่วนที่่�	2	การที่ดสิอบภูม่คุ้มกันการปล่อย่ประจุไฟ้ฟ้า้สิถื่ต่
	 -	มอก.	1453	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	ความเขึ้้ากันได้ที่างแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้	เล่ม	4	เที่คน่คการ
ที่ดสิอบและการวัด	สิ่วนที่่�	3	การที่ดสิอบภูม่คุ้มกันสินามแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้ความถื่�ว่ที่ยุ่ที่่�แผ่กระจาย่
	 -	มอก.	1454	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	ความเขึ้้ากันได้ที่างแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้	เล่ม	4	เที่คน่คการ
ที่ดสิอบและการวัดสิ่วนที่่�	4	การที่ดสิอบภูม่คุ้มกันภาวะชั�วครู่/เบ่ร์สิอย่่างเร็วที่างไฟ้ฟ้า้
	 -	มอก.	1455	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	ความเขึ้้ากันได้ที่างแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้	เล่ม	4	เที่คน่คการ
ที่ดสิอบและการวัด	สิ่วนที่่�	5	การที่ดสิอบภูม่คุ้มกันเสิ่ร์จ
	 -	มอก.	61000	เล่ม	4(6)	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	ความเขึ้้ากันได้ที่างแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้	เล่ม	4	
เที่คน่คการที่ดสิอบและการวัด	ส่ิวนที่่�	6	ภูม่คุ้มกันต่่อสิัญญาณรบกวนที่่�นำาต่ามสิาย่ซึ่้�งเหน่�ย่วนำาโดย่สินาม
ความถื่�ว่ที่ยุ่

3	รูปแบบการใช้งานอุปกรณ์	IoT	สิำาหรับเกษต่รอัจฉร่ย่ะ	แสิดงไว้ในสิ่วนที่่�	1	

รูปที่่�	2.6	กลไกการรบกวนแบบคล่�นแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้

US	ค่อ	แรงดันไฟ้ฟ้า้จากแหล่งจ่าย่
E		 ค่อ	สินามไฟ้ฟ้า้
H		ค่อ	สินามแม่เหล็ก
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	 -	มอก.	61000	เล่ม	4(11)	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	ความเขึ้้ากันได้ที่างแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้	เล่ม	4	
เที่คนค่การที่ดสิอบและการวดั	สิว่นที่่�	11	การที่ดสิอบภมูคุ่ม้กนัเม่�อแรงดนัไฟ้ฟ้า้ด่�งลง	ขึ้าดหาย่ไปเปน็ระย่ะเวลา
สิั�น	ๆ	และแรงดันไฟ้ฟ้า้แปรเปล่�ย่น	สิำาหรับบร่ภัณฑ์์ที่่�ม่กระแสิไฟ้ฟ้า้ขึ้าเขึ้้าสิูงสิุด	16	แอมแปร์ต่่อเฟ้สิ
	 กรณ่ที่่�อุปกรณ์	IoT	ม่กระแสิไฟ้ฟ้า้ขึ้าเขึ้้าสิูงกว่า	16	แอมแปร์ต่่อเฟ้สิ	ให้แที่น	มอก.	61000	เล่ม	4(11)	
ด้วย่มาต่รฐาน	ดังต่่อไปน่�
	 -	IEC	61000-4-34	Electromagnetic	compatibility	(EMC)	-	Part	4-34:	Testing	and	mea-
surement	techniques	-	Voltage	dips,	short	interruptions	and	voltage	variations	immunity	
tests	for	equipment	with	input	current	more	than	16	A	per	phase

2.3 ม�ตรฐ�นด้�นคว�มเชื�อิถืือิได้
	 อุปกรณ์	IoT	ที่่�ด่ต้่องถืูกแบบให้ม่ความเช่�อถื่อได้ในการที่ำางาน		หากผู้ที่ำาต่้องการออกแบบ/พัิ่ฒนา
อปุกรณ	์IoT	ใหม้ค่วามเช่�อถือ่ได	้กอ่นอ่�นผูท้ี่ำาต่อ้งเขึ้า้ใจกอ่นวา่ความเช่�อถ่ือไดข้ึ้องอปุกรณ	์IoT	ประกอบดว้ย่
อะไรบา้ง	ความเช่�อถือ่ไดข้ึ้องอปุกรณ	์IoT	จะประกอบดว้ย่สิ่�งที่่�คณุสิมบตั่ท่ี่่�ต่อ้งนำามาพ่ิ่จารณา	4	อย่า่ง	ไดแ้ก่
	 -	ความพิ่ร้อมใช้
	 -	ความมั�นคงปลอดภัย่
	 -	ความสิมบูรณ์ขึ้องขึ้้อมูล
	 -	ความน่าเช่�อถื่อ

ความพร้อมใช้้ (availability)
	 ความพิ่ร้อมใช้ขึ้องอุปกรณ์	IoT	ค่อ	ความสิามารถืในการที่ำางานขึ้องอุปกรณ์	IoT	ได้อย่่างที่่�คาดหวัง
ไว้	ภาย่ในระย่ะเวลาที่่�สินใจ	โดย่ระย่ะเวลาที่่�สินใจจะเป็นช่วงที่่�อุปกรณ์	IoT	สิามารถืที่ำางานได้อย่่างที่่�คาดหวัง
ไว	้กบัระย่ะเวลาที่่�อปุกรณ์	IoT	ไมส่ิามารถืที่ำางานได้อย่า่งที่่�คาดหวังไว้	สิามารถืต่ั�งเปน็สิมการที่างคณ่ต่ศาสิต่ร์
ได้	ดังต่่อไปน่�

โดย่	
 a ค่อ ระยะเวลาทำ้�อุป้กรณ์ IoT สามารถทำำางานได้้อย่างทำ้�คาด้หวัง หน่วยเป้็น นาทำ4้ 
 b ค่อ ระยะเวลาทำ้�อุป้กรณ์ IoT ไม่สามารถทำำางานได้้อย่างทำ้�คาด้หวัง หน่วยเป้็น นาทำ ้
	 ความพิ่ร้อมใช้เป็นเคร่�องม่อหน้�งที่่�ถืูกนำามาใช้ในการประเม่นความเช่�อถื่อได้ในงานหลาย่	ๆ	งาน	โดย่
เฉพิ่าะงานบร่การด้านเที่คโนโลย่่สิารสินเที่ศ	เช่น	ความพิ่ร้อมใช้ในการให้บร่การอ่นเที่อร์เน็ต่	ความพิ่ร้อมใช้ใน
การให้บรก่ารดาต่าเซึ่นเต่อร์	มาต่รฐานส่ิวนใหญ่จะไม่มก่ารกำาหนดเกณฑ์์หร่อระดับความพิ่ร้อมใช้ในมาต่รฐาน5 

โดย่มากระดับความพิ่ร้อมใช้จะเป็นการต่กลงร่วมกันระหว่างผู้ที่ำาและผู้ใช้	ระดับความพิ่ร้อมใช้จะแปรผันต่าม
ราคาค่าบร่การ	ผู้ที่ำาจะม่ระดับความพิ่ร้อมใช้หลาย่ระดับให้ผู้ใช้เล่อกใช้	ระดับความพิ่ร้อมใช้ย่่�งสิูง	ผู้ที่ำาย่่�งต่้อง
ม่มาต่รการในการเฝ้ั่าระวังไม่ให้เก่ดเหตุ่การณ์ที่่�อุปกรณ์	IoT	ไม่สิามารถืที่ำางานได้อย่่างที่่�คาดหวัง	รวมถื้งการ
ดำาเนน่การแก้ไขึ้เหตุ่การณ์ดงักล่าวอย่า่งรวดเร็ว	เพ่ิ่�อให้ความพิ่ร้อมใช้ย่งัคงอยู่ใ่นระดับที่่�ไดต้่กลงกับลูกค้าไว้	
ฉะนั�น	ระดับความพิ่ร้อมใช้ย่่�งสิูงราคาค่าบร่การก็จะย่่�งสิูงต่ามขึ้้�นไป

ความมั�นคงปลิอดภัย (security)
	 สิำาหรับอุปกรณ์	IoT	ซึ่้�งเป็นสิ่วนหน้�งขึ้องผล่ต่ภัณฑ์์เที่คโนโลย่่สิารสินเที่ศ	ความมั�นคงปลอดภัย่	ค่อ	
การที่ำาให้มั�นใจได้ว่าที่รัพิ่ย่ากรต่่าง	ๆ	ขึ้องอุปกรณ์	IoT		ที่่�ม่อยู่่ม่ความถูืกต่้อง	สิมบูรณ์	และพิ่ร้อมใช้งาน
สิำาหรับผู้ใช้งานที่่�ได้รับส่ิที่ธี่�ในการเข้ึ้าถื้งที่รัพิ่ย่ากรนั�น	ๆ	โดย่ที่ั�วไปการจัดการความมั�นคงปลอดภัย่สิามารถื
จำาแนกต่ามเป้าหมาย่ได้	ดังต่่อไปน่�
 - ความมั�นคงป้ลอด้ภััยด้้านกายภัาพิ (physical security)	ค่อ	การป้องกันอุปกรณ์	IoT	อุปกรณ์
และพ่ิ่�นที่่�ที่่�เก่�ย่วขึ้้อง	ไม่ไห้เขึ้้าถื้งได้โดย่ผู้ที่่�ไม่ได้รับอนุญาต่	และการใช้งานที่่�ไม่ถืูกต่้อง
 - ความมั�นคงป้ลอด้ภััยส่วนบุคคล (personal security)	ค่อ	การกำาหนดสิ่ที่ธี่�ในการใช้งานให้กับ 
ผู้ที่่�สิามารถืเขึ้้าถื้งอุปกรณ์	IoT	เพ่ิ่�อป้องกันการใช้งานที่่�ผ่ดพิ่ลาด

%Availability = a/(a+b)
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 - ความมั�นคงป้ลอด้ภัยัของกระบวนการทำำางาน (operation security)	คอ่	การปอ้งกนักระบวนการ
ที่ำางานงานอุปกรณ์	IoT	ต่ลอดจนก่จกรรมอ่�น	ๆ	ที่่�เก่�ย่วขึ้้อง	
 - ความมั�นคงป้ลอด้ภััยของการส่�อสาร (communication security)	ค่อ	การป้องกันส่ิ�อนำา
สิัญญาณ	(media)	ขึ้้อมูลสิารสินเที่ศต่่าง	ๆ	ที่่�รับสิ่งผ่านช่องที่างการสิ่�อสิาร	มุ่งเน้นการป้องกันอุปกรณ์ที่่�
เช่�อมต่่อกันเป็นระบบสิ่�อสิารให้ม่ความมั�นคงปลอดภัย่
 - ความมั�นคงป้ลอด้ภััยของเคร่อข่าย (network security)	ค่อ	การป้องกันการเขึ้้าถื้งอุปกรณ์
เคร่อขึ้่าย่ต่่าง	ๆ	และอุปกรณ์ที่่�นำาเขึ้้ามาเช่�อมต่่อเขึ้้ากับเคร่อขึ้่าย่
 - ความมั�นคงป้ลอด้ภััยของข้อม้ลสารสนเทำศ (information security)	ค่อ	การรักษาความลับ	
ความครบถ้ืวนสิมบูรณ์	และความพิ่ร้อมใช้ขึ้ององค์ประกอบต่่าง	ๆ	ที่่�รวมเข้ึ้าเป็นระบบ	 IoT	นับต่ั�งแต่่
กระบวนการที่ำางานขึ้องอุปกรณ์	IoT	การรวบรวม	การประมวลผล	ไปจนถื้งการแสิดงผลขึ้้อมูลสิารสินเที่ศ
	 นอกเหน่อจากเร่�องขึ้องความมั�นคงปลอดภัย่แล้ว	สิ่�งที่่�ต่้องพ่ิ่จารณาเพ่ิ่�มเต่่�ม	ค่อ	ขึ้้อมูลสิ่วนบุคคล	
ซึ่้�งปจัจบุนัมก่ารออกพิ่ระราชบญัญตั่ป่อ้งกนัขึ้อ้มลูสิว่นบคุคล	(Personal	Data	Protection	Act	B.E.	2562	
หร่อ	PDPA)	เป็นกฎหมาย่ว่าด้วย่การให้สิ่ที่ธี่�เจ้าขึ้องข้ึ้อมูลส่ิวนบุคคล	สิร้างมาต่รฐานการรักษาขึ้้อมูลส่ิวน
บุคคลให้ปลอดภัย่	และนำาไปใช้ให้ถืูกวัต่ถืุประสิงค์ต่ามคำาย่่นย่อมที่่�เจ้าขึ้องขึ้้อมูลสิ่วนบุคคลอนุญาต่	พิ่รบ.	
ป้องกันขึ้้อมูลสิ่วนบุคคลได้ประกาศไว้ในราชก่จจานุเบกษาเม่�อวันที่่�	27	พิ่ฤษภาคม	2562	และปัจจุบันได้ถืูก
เล่�อนให้ม่ผลบังคับใช้ในวันที่่�	1	ม่ถืุนาย่น	2565
	 เพ่ิ่� อให้อุปกรณ์	 IoT	รวมถื้งระบบ	IoT	ม่ความมั�นคงปลอดภัย่	และม่การป้องกันขึ้้อมูลสิ่วนบุคคล 
ผู้ที่ำา	และผู้ใช้สิามารถืดำาเน่นการต่ามมาต่รฐาน	ดังต่่อไปน่�
	 -	มอก.	27001	มาต่รฐานผลต่่ภณัฑ์์อตุ่สิาหกรรม	เที่คโนโลย่ส่ิารสินเที่ศ	-	เที่คนค่ความมั�นคงปลอดภยั่	
-	ขึ้้อกำาหนดระบบการจัดการความมั�นคงปลอดภัย่ด้านสิารสินเที่ศ
	 -	ISO/IEC	29100	Information	technology	—	Security	techniques	—	Privacy	framework

4	สิามารถืเปล่�ย่นแปลงได้	ขึ้้�นอยู่่กับขึ้้อต่กลงระหว่างผู้ที่ำา	และผู้ใช้
5	จากขึ้้อมูลที่่�ม่อยู่่ในปัจจุบัน	มาต่รฐานที่่�ม่การกำาหนดเกณฑ์์ความพิ่ร้อมใช้จะม่เฉพิ่าะมาต่รฐานดาต่าเซึ่นเต่อร์

ความสมบ้รณ์ของข้อม้ลิ (integrity)
 ความสิมบรูณข์ึ้องขึ้อ้มลูเปน็หลกัการพ่ิ่�นฐานที่่�สิำาคญัหลกัการหน้�งขึ้องความมั�นคงปลอดภัย่	เน่�องจาก
การที่ำางานขึ้องอุปกรณ์	IoT	จำาเป็นต่้องม่ขึ้้อมูลที่่�ถืูกต่้อง	แม่นย่ำา	และครบถื้วนสิำาหรับใช้ในกระบวนการต่ัดสิ่น
ใจขึ้องอุปกรณ์	IoT	ขึ้้อมูลดังกล่าวต่้องได้รับการป้องกันไม่ให้ถืูกแก้ไขึ้โดย่อุปกรณ์อ่�น	ๆ 	ที่่�ผ่ดพิ่ลาดหร่อไม่ได้
รับอนุญาต่ที่่�เช่�อมต่่อในระบบ	IoT	รวมถื้งผู้มุ่งร้าย่	และสิาเหตุ่ด้านสิ่�งแวดล้อม	เช่น	EMS

ความน�าเช้ื�อถือ (reliability)
	 ความน่าเช่�อถื่อขึ้องอุปกรณ์	IoT	ค่อ	ความสิามารถืในการที่ำางานขึ้องอุปกรณ์	IoT	ที่่�สิามารถืที่ำางาน
ได้อย่่างม่เสิถ่ืย่รภาพิ่ในสิภาพิ่แวดล้อมที่่�ต่้องการใช้งานมา	โดย่สิภาพิ่แวดล้อมในการใช้งานขึ้้�นอยู่่กับบร่บที่ 
ขึ้องงานนั�น	ๆ	เช่น	การเพิ่าะเห็ดฟ้าง	สิภาพิ่แวดล้อมและสิารอาหารที่่�เหมาะสิมสิำาหรับการเพิ่าะเห็ดฟ้าง	จะม่ 
ราย่ละเอ่ย่ด	ดังน่�
	 -	อุณหภูม่ที่่�เหมาะสิมสิำาหรับการเจร่ญเต่่บโต่ขึ้องเสิ้นใย่อยู่่ระหว่าง	35	-	38	องศาเซึ่ลเซึ่่ย่สิ	และ
อุณหภูม่ที่่�เหมาะสิมสิำาหรับการออกดอกอยู่่ระหว่าง	28	-	32	องศาเซึ่ลเซึ่่ย่สิ
	 -	เห็ดฟ้างต่้องการความช่�นในอากาศประมาณ	80	-	90%	และความช่�นวัสิดุเพิ่าะประมาณ	60	-	70%
	 -	ในระย่ะการพัิ่ฒนาเป็นดอกที่่�สิมบูรณ์	เห็ดต่้องการอากาศสิูงมาก	ควรเปิดช่องระบาย่อากาศบร่สิุที่ธี่�
เขึ้้าไป	และระบาย่อากาศเสิ่ย่	และความช่�นที่่�มากเก่นไปออกจากโรงเพิ่าะ
	 -	ควรให้แสิงสิว่างเขึ้้าไปเล็กน้อย่	เพิ่ราะหากแสิงสิว่างเขึ้้าไปมากเก่นไปจะที่ำาให้ดอกเห็ดม่สิ่คลำ�า	ไม่เป็น
ที่่�น่ย่ม
	 -	ความเป็นกรดเป็นด่างขึ้องด่น	(pH)	เห็ดจะเจร่ญได้ด่ในช่วง	pH	7.2	-	8
	 -	ความต่้องการสิารอาหาร	สิารอาหารที่่�เร่งการเจร่ญเต่่บโต่ขึ้องเห็ดได้แก่	แป้ง	กลูโคสิ	นำ�าต่าล	ซึู่โคสิ
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	 จากราย่ละเอ่ย่ดดังกล่าว	เห็ดฟ้างควรเพิ่าะในระบบโรงเร่อนปิด	(โรงเพิ่าะเห็ดฟ้าง)	ที่่�ม่การควบคุม
อุณหภูม่	ความช่�น	ความสิว่าง	การระบาย่อากาศ	และความเป็นกรดด่างขึ้องด่นให้เป็นไปต่ามราย่ละเอ่ย่ด	ซึ่้�ง
สิ่�งเหล่าน่�สิามารถืนำาอุปกรณ์	IoT	เขึ้้ามาใช้งานได้	อุปกรณ์	IoT	ที่่�จะนำามาใช้ในโรงเพิ่าะเห็ดฟ้างต่้องสิามารถื
ที่ำางานได้อย่่างม่เสิถื่ย่รภาพิ่ในช่วงอุณหภูม่ต่ั�งแต่่	28	-	38	องศาเซึ่ลเซึ่่ย่สิ	ความช่�นต่ั�งแต่่	80	-	90%

 ในการออกแบบอุป้กรณ ์IoT ผู้้ท้ำำาตอ้งคำานง่ถ่งสภัาพิแวด้ลอ้มทำ้�จะนำาไป้ใช้ง้าน และออกแบบอปุ้กรณ์ 
IoT ให้ม้ความเข้ากันได้้กับสภัาพิแวด้ล้อมทำ้�อุป้กรณ์ IoT จะถ้กนำาไป้ใช้้งาน เช้่น 
	 -	การเล่อกใช้วัสิดุที่่�นำามาประกอบเป็นอุปกรณ์	 IoT	ต่้องเหมาะสิมกับช่วงอุณหภูม่ที่่�อุปกรณ์	 IoT	 
จะถืูกนำามาใช้งาน
	 -	การประกอบอปุกรณ	์IoT	ต่อ้งมก่ารประกอบใหม้ั�นคง	แขึ้ง็แรง	เพ่ิ่�อปอ้งกนัความเสิย่่หาย่จากความ
สิั�นสิะเที่่อนและ/หร่อการต่กกระแที่กที่่�อาจเก่ดขึ้้�นขึ้ณะดำาเน่นการต่่ดต่ั�ง	เคล่�อนย่้าย่อุปกรณ์	และขึ้ณะอุปกรณ์
ที่ำางาน
	 -	อุปกรณ์	IoT	ที่่�ออกแบบมาเพ่ิ่�อใช้งานในสิภาพิ่แวดล้อมที่่�ม่ความช่�นสิูง	ต่้องใช้เปล่อกหุ้มที่่�สิามารถื
ป้องกันความช่�นเขึ้้าถื้งวงจรไฟ้ฟ้า้อ่เล็กที่รอน่กสิ์ภาย่ในอุปกรณ์	IoT

 สำาหรับอุป้กรณ์ IoT หลังจากผู้้้ทำำา/ผู้้้ออกแบบออกแบบเสร็จสิ�น สามารถทำด้สอบผู้ลิตภััณฑ์์เพ่ิ�อ
ย่นยันความน่าเช้่�อถ่อของผู้ลิตภััณฑ์์โด้ยเล่อกอ้างอิงมาตรฐานตามความเหมาะสม ด้ังต่อไป้น้�
	 -	มอก.	513	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	ระดับชั�นการป้องกันขึ้องเปล่อกหุ้มบร่ภัณฑ์์ไฟ้ฟ้า้	
(รหัสิ	IP)
	 -	ศอ.2002.1	 ว่ธี่การประเม่นความที่นที่านต่่อสิภาวะแวดล้อม	สิำาหรับ	บร่ภัณฑ์์คอมพ่ิ่วเต่อร์และ 
สิ่วนประกอบเช่งหน้าที่่�	เล่ม	1	ที่ั�วไป
	 -	ศอ.2001.2	 ว่ธี่การประเม่นความที่นที่านต่่อสิภาวะแวดล้อม	สิำาหรับ	บร่ภัณฑ์์คอมพ่ิ่วเต่อร์และ
สิ่วนประกอบเช่งหน้าที่่�	เล่ม	2	ความร้อน
	 -	ศอ.2001.3	 ว่ธี่การประเม่นความที่นที่านต่่อสิภาพิ่แวดล้อม	สิำาหรับ	บร่ภัณฑ์์คอมพ่ิ่วเต่อร์และ
สิ่วนประกอบเช่งหน้าที่่�	เล่ม	3	ความช่�น
	 -	ศอ.2001.4	 ว่ธี่การประเม่นความที่นที่านต่่อสิภาพิ่แวดล้อม	สิำาหรับ	บร่ภัณฑ์์คอมพ่ิ่วเต่อร์และ
สิ่วนประกอบเช่งหน้าที่่�	เล่ม	4	ความผ่ดพิ่ร่องที่างแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้
	 -	ศอ.2001.5	 ว่ธี่การประเม่นความที่นที่านต่่อสิภาพิ่แวดล้อม	สิำาหรับ	บร่ภัณฑ์์คอมพ่ิ่วเต่อร์และ
สิ่วนประกอบเช่งหน้าที่่�	เล่ม	5	ความสิั�นสิะเที่่อนและการต่กกระแที่ก

 กรณ้ทำ้�ไม่ม้มาตรฐานทำ้�กำาหนด้มาสำาหรับการทำด้สอบความน่าเช้่�อถ่อในสภัาพิแวด้ล้อมโด้ยเฉพิาะ 
สามารถเล่อกด้ัด้แป้ลงมาตรฐานใช้้ทำด้สอบ ด้ังต่อไป้น้�
	 -	มอก.	2380	เล่ม	2(1)	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	การที่ดสิอบที่างสิภาพิ่แวดล้อม	เล่ม	2(1)	
การที่ดสิอบ	-	การที่ดสิอบ	A	:	ความเย่็น
	 -	มอก.	2380	เล่ม	2(2)	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	การที่ดสิอบที่างสิภาพิ่แวดล้อม	เล่ม	2(2)	
การที่ดสิอบ	-	การที่ดสิอบ	B	:	ความร้อนแห้ง
	 -	มอก.	2380	เล่ม	2(5)	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	การที่ดสิอบที่างสิภาพิ่แวดล้อม	เล่ม	2(5)	
การที่ดสิอบ	-	การที่ดสิอบ	Sa	:	การแผ่รังสิ่อาที่่ต่ย่์จำาลองที่่�ระดับพ่ิ่� นด่นและคำาแนะนำาสิำาหรับการที่ดสิอบ
การแผ่รังสิ่อาที่่ต่ย่์
	 -	มอก.	2380	เล่ม	2(27)	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	การที่ดสิอบที่างสิภาพิ่แวดล้อม
เล่ม	2(27)	การที่ดสิอบ	-	การที่ดสิอบ	Ea	และคำาแนะนำา	:	การช็อก
	 -	มอก.	2380	เล่ม	2(30)	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	การที่ดสิอบที่างสิภาพิ่แวดล้อม	
เล่ม	2(30)	การที่ดสิอบ	-	การที่ดสิอบ	Db	:	วัฏิจักรร้อนช่�น	(วัฏิจักร	12	h	+	12	h)
	 -	มอก.	2380	เล่ม	2(32)	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	การที่ดสิอบที่างสิภาพิ่แวดล้อม
เล่ม	2(32)	การที่ดสิอบ	-	การที่ดสิอบ	Eb	:	การต่กอ่สิระ
	 -	มอก.	2380	เล่ม	2(52)	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	การที่ดสิอบที่างสิภาพิ่แวดล้อม	
เล่ม	2(52)	การที่ดสิอบ	-	การที่ดสิอบ	Kb	:	ละอองนำ�าเกล่อ	(สิารละลาย่โซึ่เด่ย่มคลอไรด์)	เป็นวัฏิจักร
	 -	มอก.	2380	เล่ม	2(75)	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	การที่ดสิอบที่างสิภาพิ่แวดล้อม	
เล่ม	2(75)	การที่ดสิอบ-การที่ดสิอบ	Eh	:	การที่ดสิอบด้วย่ค้อน
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2.4 ม�ตรฐ�นด้�นก�รที่ำ�ง�นเชิงหน้�ที่่�
	 หลกัการพ่ิ่�นฐานที่่�สิำาคญัในการออกแบบ/พัิ่ฒนาผลต่่ภัณฑ์ไ์ฟ้ฟ้า้และอเ่ล็กที่รอนก่ส์ิที่กุประเภที่รวมถืง้
อุปกรณ์	 IoT	ต้่องม่ความสิามารถืในการที่ำางานเช่งหน้าที่่�ต่ามที่่�ออกแบบ	ฉะนั�น	การที่ำางานเช่งหน้าที่่�ขึ้อง
อุปกรณ์	IoT	จ้งเป็นระดับขึ้องอุปกรณ์ที่่�สิามารถืที่ำางานได้ต่ามหน้าที่่�ได้อย่่างต่่อเน่�อง	ม่ประส่ิที่ธี่ภาพิ่ต่ามที่่�
ออกแบบ	 โดย่ความสิามารถืในการที่ำางานเช่งหน้าที่่�ขึ้องอุปกรณ์	 IoT	ประกอบด้วย่คุณลักษณะที่่�ผู้ที่ำา 
ควรพ่ิ่จารณา	เช่น

ความถ้กต้องแลิะแม�นย้า (precision and accuracy)
	 ความถืกูต่อ้งและแมน่ย่ำาขึ้องอปุกรณ	์IoT	ประกอบด้วย่หลากหลาย่พิ่ารามเ่ต่อร์	ขึ้้�นอยู่ก่บัองคป์ระกอบ
ภาย่ในระบบเกษต่รอัจฉร่ย่ะ	ดังต่่อไปน่�
	 -	เซึ่นเซึ่อร์ด้านการเกษต่ร	เช่น	วัดอุณหภูม่	ความช่�นในอากาศ	ความช่�นในด่น	ปร่มาณนำ�าฝั่น	ค่าความ
เป็น	กรด-ด่าง	(pH)	ในนำ�า/ด่น	ค่าความนำาไฟ้ฟ้า้	(electrical	conductivity	(EC))	ในนำ�า	และค่าความเขึ้้มและ
ปร่มาณแสิง
	 -	ซึ่อฟ้ต่์แวร์การคำานวณและประมวลผล
	 -	เคร่�องม่อบอกพ่ิ่กัดภูม่ศาสิต่ร์
	 -	ระบบหยุ่ดที่ำางานฉุกเฉ่น	(emergency	stop	system)
	 -	ชุดควบคุมการสิั�งการอุปกรณ์	(control	system)
	 -	ชุดต่ั�งเวลาอัต่โนมัต่่	(timer)
	 -	การสิ่�อสิารระหว่างอุปกรณ์	(transmission)
	 -	อ่�น	ๆ

การก้าหนดค�าอัตโนมัติ (auto-configuration)
	 อุปกรณ์	IoT	ที่่�รองรับการกำาหนดค่าอัต่โนมัต่่ได้	ต้่องม่การกำาหนดสิ่ที่ธ่ี�ในการป้อน	(input)	ข้ึ้อมูล
สิำาหรับการกำาหนดค่าอัต่โนมัต่่	และต่้องม่การต่รวจสิอบ	ป้องกันการที่ำางานผ่ดพิ่ลาดขึ้องอุปกรณ์หลังม่การ
ปรับค่าอัต่โนมัต่่	รวมถื้งต่้องม่การแจ้งเต่่อน	หร่อต่ัดการที่ำางาน	(ในกรณ่ที่่�สิ่งผลกระที่บรุนแรง)	เพ่ิ่�อป้องกัน
ความเสิ่ย่หาย่ที่่�อาจเก่ดจากการปรับค่าอัต่โนมัต่่

ความสอดคลิ้อง (compliance)
	 การออกแบบ	จัดที่ำา	และให้บร่การอุปกรณ์	IoT	ต้่องสิอดคล้องต่ามกฎหมาย่	กฎระเบ่ย่บ	ข้ึ้อบังคับ	
ขึ้องหน่วย่งานที่่�เก่�ย่วขึ้้อง

การรับร้้เนื�อหาของข้อม้ลิในระบบ (content awareness)
	 อุปกรณ์	IoT	ต่้องม่ขึ้้อมูล	องค์ความรู้ที่่�เพ่ิ่ย่งพิ่อ	ความสิามารถืในการแลกเปล่�ย่น	รับ-สิ่งขึ้้อมูล		
เพ่ิ่�อให้อุปกรณ์สิามารถืที่ำางานได้อย่่างม่ประสิ่ที่ธี่ภาพิ่	แม่นย่ำา

การรับร้้บริบทของระบบ (context awareness)
 อุปกรณ์	 IoT	ต่้องสิามารถืรับรู้ถื้งบร่บที่ขึ้องระบบที่่�เก่�ย่วขึ้้อง	เพ่ิ่� อกำาหนดขึ้้อมูลที่่�สิอดคล้อง	และ
สิามารถืต่อบสินองต่ามบร่บที่ที่่�เปล่�ย่นไปได้	การรับรู้ขึ้องระบบที่่�ต่้องพ่ิ่จารณาอย่่างน้อย่	ดังต่่อไปน่�
	 1.		การรับรู้เวลา	(time	awareness)
	 2.	การรับรู้สิถืานที่่�	(location	awareness)
	 3.	การรับรู้ผ่านอุปกรณ์	เช่น	เซึ่นเซึ่อร์ต่่าง	ๆ
	 4.	การรับรู้ลำาดับเหตุ่การณ์	(awareness	of	sequence	of	events)
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ค่ณลิักษณะของข้อม้ลิ (data characteristics)
			อุปกรณ์	IoT	ต่้องสิามารถืรองรับคุณลักษณะขึ้องขึ้้อมูล	ดังต่่อไปน่�
	 1.	 สิามารถืจัดการขึ้้อมูลที่่�ม่ปร่มาณมาก	(volumn)
	 2.	ม่ความรวดเร็วในการรับ-สิ่งขึ้้อมูล	(velocity)
	 3.	ว่เคราะห์ขึ้้อมูลที่่�ถืูกต่้อง	(veracity)
	 4.	ม่การต่รวจสิอบขึ้้อมูลที่่�ม่ความแปรปรวน	(variability)	เช่น	ขึ้้อมูลที่่�รับจากเซึ่นเซึ่อร์
	 5.	สิามารถืจัดเก็บขึ้้อมูลที่่�ม่ความหลากหลาย่ประเภที่	(variety)

ความสามารถในการค้นพบ (discoverability)
	 อปุกรณ์	IoT	ควรสิามารถืค้นพิ่บอุปกรณ์ปลาย่ที่าง	(plug	and	play)	ที่่�เขึ้า้มาเช่�อมต่อ่กับตั่วอุปกรณ์	
และกรณท่ี่่�อปุกรณ	์IoT	ที่ำาหนา้ที่่�เปน็อปุกรณป์ลาย่ที่างควรสิามารถืราย่งานบร่การ	ความสิามารถืขึ้องอปุกรณ์
ผ่านกลไกการสิ่บค้น	หร่อการราย่งานด้วย่ต่ัวเอง	แล้วแต่่ความเหมาะสิมขึ้องอุปกรณ์	อุปกรณ์ปลาย่ที่างท่ี่�
เก่�ย่วขึ้้องอาจเป็นอุปกรณ์	IoT	บร่การ	และโปรแกรมประยุ่กต่์หร่อแม้แต่่ผู้ใช้	ความสิามารถืในการค้นพิ่บช่วย่
ให้ระบุต่ำาแหน่ง	ระบุต่ัวต่น	และการเขึ้้าถื้งอุปกรณ์ปลาย่ที่างได้ต่ามเง่�อนไขึ้ที่่�เปล่�ย่นแปลงได้	เช่น	ต่ำาแหน่งที่าง
ภูม่ศาสิต่ร์หร่อประเภที่ขึ้องบร่การ

ความสามารถในการจัดการ (manageability)
 ความสิามารถืในการจัดการม่หลาย่แง่มุม	เช่น	การจัดการอุปกรณ์	การจัดการเคร่อขึ้่าย่	การจัดการ
ระบบ	และสิ่วนเช่�อมต่่อการบำารุงรักษาและการแจ้งเต่่อน	ความสิามารถืในการจัดการเป็นสิ่�งสิำาคัญเพ่ิ่� อให้
อุปกรณ์	IoT	สิามารถืที่ำางานเช่งหน้าที่่�ได้อย่่างม่ประสิ่ที่ธี่ภาพิ่

เครือข�ายการสื�อสาร (network communication)
 อุปกรณ์	 IoT	ต้่องม่ความสิามารถืในการเช่�อมต่่อกับเคร่อข่ึ้าย่	เคร่อข่ึ้าย่สิำาหรับอุปกรณ์แบ่งเป็น 
เคร่อขึ้่าย่พิ่ลังงานต่ำ�าหร่อเคร่อขึ้่าย่ระย่ะใกล้ที่่�ใช้สิำาหรับการเช่�อมต่่อภาย่ในระบบ	และเคร่อขึ้่าย่วงกว้างหร่อ 
เคร่อขึ้่าย่ระย่ะไกล	สิำาหรับการเช่�อมต่่อไปย่ังอ่นเที่อร์เน็ต่	ต่ัวอย่่างขึ้องเคร่อขึ้่าย่ระย่ะใกล้	 เช่น	บลูทีู่ที่	 
(bluetooth)	ซึ่่กบ่	(zigbee)	และแซึ่ดเวฟ้	(z-wave)	สิำาหรับเคร่อขึ้่าย่ระย่ะไกลโดย่ที่ั�วไปจะใช้อ่นเที่อร์เน็ต่ 
โพิ่รโที่คอล	(internet	protocol;	IP)

ความยืดหย่�นในการท้างาน (flexibility)
	 อุปกรณ์	IoT	ต่้องม่ความย่่ดหยุ่่น	มอบหน้าที่่�	(function)	การที่ำางานที่่�หลากหลาย่ต่ามความต่้องการ
หร่อบร่บที่การใช้งาน
	 ความย่่ดหยุ่่นแสิดงให้เห็นด้วย่ความแต่กต่่างระหว่างสิ่วนประกอบประเภที่	ต่่อไปน่�
	 1.	 อุปกรณ์	IoT	ที่่�ม่หน้าที่่�การที่ำางานแบบคงที่่�	ไม่สิามารถืโปรแกรมได้	ไม่สิามารถืขึ้ย่าย่หน้าที่่�
การที่ำางานได้	(hard	wired,	single	purpose)
	 2.	อุปกรณ์	IoT	ที่่�ม่หน้าที่่�การที่ำางานแบบคงที่่�	แต่่สิามารถืกำาหนดค่าขึ้องหน้าที่่�การที่ำางานได้
ต่ามที่่�กำาหนดมาโดย่ผู้ที่ำา
	 3.	อุปกรณ์	IoT	ที่่�สิามารถืโปรแกรม	และขึ้ย่าย่ความสิามารถืในโดเมนขึ้องฮาร์แวร์ได้	เช่น	เพ่ิ่�มหน่วย่
ความจำา	เพ่ิ่�มความสิามารถืในการประมวลผล	เพ่ิ่�มความสิามารถืขึ้องช่องสิัญญาณ	RF	(radio	frequency)
	 4.	ต่ระกูลขึ้องอุปกรณ์	IoT	ซึ่้�งอปุกรณ์แต่ล่ะอุปกรณ์ในต่ระกูลอาจจัดอยู่ใ่นข้ึ้อ	1	ถืง้	3	ซึ่้�งผูท้ี่ำาสิามารถื
เล่อกให้เหมาะสิมกับบร่บที่ที่่�กำาหนดได้
	 5.	ต่ระกูลขึ้องอุปกรณ์	IoT	เช่น	ในหมวดหมู่	4	อุปกรณ์แต่่ละอุปกรณ์ในต่ระกูลม่จำานวนที่่�สิามารถืที่่�
ประกอบรวมกันหร่อโมดูลที่่�แต่กต่่างกัน
	 นอกจากน่�ความย่่ดหยุ่่นย่ังเก่�ย่วขึ้้องกับช่วงขึ้องมาต่รฐาน	โพิ่รโที่คอล	รูปแบบ	และสิ่วนต่่อประสิาน	
(interface)	ที่่�ได้รับการออกแบบมา	รวมถื้งรูปแบบระบบน่เวศว่าเป็นแบบเปิด	(open	IoT	ecosystem)	หร่อ
แบบจำากัดสิ่ที่ธี่�	(proprietary	IoT	ecosystem)



คู่่�มืือมืาตรฐานอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ�ง สำำ�หรัับเกษตรัอััจฉรัิยะ 35

ความสามารถแบบเวลิาจริง (real time capability)
	 ความสิามารถืแบบเวลาจรง่หรอ่โหมดการที่ำางานที่่�ดำาเนน่การประมวลผลในชว่งเวลาจรง่ท่ี่�มก่ระบวนการ
ภาย่นอกเก่ดข้ึ้�นเป็นคุณลักษณะสิำาคัญขึ้องอุปกรณ์	 IoT	ความสิามารถืแบบเวลาจร่งจะช่วย่ให้ผลขึ้องการ
ประมวลผลสิามารถืใช้ในการควบคุม	ต่รวจสิอบ	หร่อต่อบสินองในเวลาที่่�เหมาะสิมกับกระบวนการภาย่นอก	 
ช่วย่ให้อุปกรณ์สิามารถืที่ำางานหร่อเร่ย่กใช้บร่การได้ภาย่ในระย่ะเวลาที่่�กำาหนด	เพ่ิ่� อสินับสินุนการดำาเน่นการ 
ที่่�กำาหนด

ความสามารถในการอธิิบายตนเอง (self-description)
	 การอธี่บาย่ต่นเอง	ค่อ	กระบวนการที่่�อุปกรณ์	 IoT	แสิดงราย่การความสิามารถืขึ้องต่ัวอุปกรณ์ 
เพ่ิ่� อแจ้งอุปกรณ์หร่อระบบ	IoT	อ่�น	ๆ	เพ่ิ่� อจัดองค์ประกอบ	การที่ำางานร่วมกัน	และการค้นหาแบบไดนาม่ก	 
การอธีบ่าย่ต่นเองประกอบด้วย่ข้ึ้อมลูจำาเพิ่าะขึ้องส่ิวนต่อ่ประสิาน	(interface)	ความสิามารถืขึ้องอุปกรณ์	IoT	
หรอ่ระบบ	IoT	ประเภที่ใดที่่�สิามารถืเช่�อมต่อ่กับตั่วอุปกรณ์ได้	ประเภที่ขึ้องบร่การที่่�ใหบ้ร่การ	และสิถืานะปัจจุบนั
ขึ้องต่ัวอุปกรณ์	IoT
	 ปัจจุบันย่ังไม่ม่มาต่รฐานสิำาหรับการที่ดสิอบความสิามารถืในการที่ำางานเช่งหน้าที่่�โดย่เฉพิ่าะสิำาหรับ
อุปกรณ์	IoT	การที่ดสิอบความสิามารถืในการที่ำางานเช่งหน้าที่่�จะเป็นการที่ดสิอบ	เพ่ิ่�อพ่ิ่สิูจน์ย่่นย่ันว่าอุปกรณ์	
IoT	สิามารถืที่ำางานได้ต่ามที่่�ได้ออกแบบจัดที่ำาขึ้้�น	โดย่ห้องปฏิ่บัต่่การที่ดสิอบจะต่รวจสิอบความสิามารถืใน 
การที่ำางานเช่งหน้าที่่�จากผู้ที่ำา	และออกแบบการที่ดสิอบต่ามความสิามารถืในการที่ำางานต่ามหน้าที่่�ขึ้องอุปกรณ์	
IoT	นั�น	ๆ	การที่ดสิอบลักษณะน่�เป็นการอ้างอ่งมาต่รฐานการที่ดสิอบซึ่อฟ้ต่์แวร์มาใช้ดำาเน่นการต่ามความ 
เหมาะสิม	ดังต่่อไปน่�
	 -	มอก.	29119	เล่ม	2	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	ว่ศวกรรมซึ่อฟ้ต่์แวร์และระบบ	-	การที่ดสิอบ
ซึ่อฟ้ต่์แวร์	เล่ม	2	กระบวนการที่ดสิอบ
	 -	ISO/IEC	25040	Systems	and	software	engineering	—	Systems	and	software	
Quality	Requirements	and	Evaluation	(SQuaRE)	—	Evaluation	process
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	 จากราย่ละเอย่่ดที่่�กลา่วมาจนถืง้ต่อนน่�	จะเห็นได้ว่า	มาต่รฐานที่่�เก่�ย่วข้ึ้องกับอุปกรณ์	IoT	มห่ลาย่ฉบับ	
ในการพัิ่ฒนา	จดัที่ำา	จัดซึ่่�อ	และที่ดสิอบอปุกรณ	์IoT	ผูท้ี่ำา	ผูซ้ึ่่�อ	รวมถืง้หนว่ย่ต่รวจสิอบรบัรองต่อ้งใชม้าต่รฐาน
เหล่าน่�เพ่ิ่� อต่รวจสิอบและ/หร่อรับรองคุณภาพิ่ขึ้องอุปกรณ์	IoT	มาต่รฐานบางฉบับก็ไม่สิามารถือ้างอ่งมาใช้
งานได้โดย่ต่รง	อาจต่้องม่การดัดแปลงบางสิ่วนก่อนนำามาใช้งาน	ด้วย่เหตุ่น่�	จ้งเก่ดความร่วมม่อระหว่าง	 
เงน่กองทุี่นวจั่ย่และพัิ่ฒนากจ่การกระจาย่เสิย่่ง	กจ่การโที่รทัี่ศน์	และกจ่การโที่รคมนาคม	เพ่ิ่�อประโย่ชน์สิาธีารณะ	
(กที่ปสิ.)	และศูนย่์เที่คโนโลย่่อ่เล็กที่รอน่กสิ์และคอมพ่ิ่วเต่อร์แห่งชาต่่	(ศอ.)	สิำานักงานพัิ่ฒนาว่ที่ย่าศาสิต่ร์และ
เที่คโนโลย่แ่หง่ชาต่	่(สิวที่ช.)	ย่กรา่งอนกุรม	มศอ.	3009	ใหอ้า้งอง่เพ่ิ่�อความสิะดวกในการใชง้าน	อนกุรม	มศอ.	
3009	ประกอบด้วย่มาต่รฐาน	ดังต่่อไปน่�

มศุอ. 3009.1
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ�ง

ส้าหรับเกษตรอัจฉริยะ - เลิ�ม 1 
ข้อก้าหนดทั�วไป

มศุอ. 3009.2.1
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ�ง

ส้าหรับระบบเกษตรอัจฉริยะ - เลิ�ม 2 
ข้อก้าหนดเฉพาะ 

ส�วนท่� ๑ อ่ปกรณ์ควบค่ม

มศุอ. 3009.2.1
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ�ง

ส้าหรับระบบเกษตรอัจฉริยะ - เลิ�ม 2 
ข้อก้าหนดเฉพาะ

ส�วนท่� 2 อ่ปกรณ์รับร้้

มศุอ. 3009.2.1
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ�ง

ส้าหรับระบบเกษตรอัจฉริยะ - เลิ�ม 2 
ข้อก้าหนดเฉพาะ 

ส�วนท่� 3 อ่ปกรณ์ขับ

มศุอ. 3009.3
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ�งส้าหรับ

ระบบเกษตรอัจฉริยะ - เลิ�ม 3 
ข้อม้ลิ

มศุอ. 3009.3
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ�ง

ส้าหรับระบบเกษตรอัจฉริยะ - เลิ�ม 3 
ข้อม้ลิ ส�วนท่� 1 เมตาดาตา

มศุอ. 3009.3
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ�ง

ส้าหรับระบบเกษตรอัจฉริยะ - เลิ�ม 3 
ข้อม้ลิ ส�วนท่� 2 ช้่ดข้อม้ลิ

มศุอ. 3009.3
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ�ง

ส้าหรับระบบเกษตรอัจฉริยะ - เลิ�ม 3 
ข้อม้ลิ ส�วนท่� 3 

การแลิกเปลิ่�ยนข้อม้ลิ

มศุอ. 3009.2
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ�ง

ส้าหรับระบบเกษตรอัจฉริยะ - เลิ�ม 2 
ข้อก้าหนดเฉพาะ

รูปที่่�	2.7	อนุกรม	มศอ.	3009
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	 สิำาหรับหลักการพ่ิ่�นฐานและความต่้องการด้านอ่�น	ๆ	ขึ้องผู้ใช้	จะกำาหนดไว้ใน	มศอ.	3009.1	แต่่ละขึ้้อ	
ดังต่่อไปน่�

รูปที่่�	2.8	ขึ้้อกำาหนดขึ้องหลักการพ่ิ่�นฐานและความต่้องการด้านอ่�น	ๆ	ขึ้องผู้ใช้ใน	มศอ.	3009.1

6. ข้อก้าหนด
ด้านความปลิอดภัย

ข้อ 6.1

ข้อ 7.1

ข้อ 10.1

ข้อ 9.1

ข้อ 9.3

ข้อ 7.2

ข้อ 10.2

ข้อ 9.2

ข้อ 9.4

7. ข้อก้าหนด
ด้านความเข้ากันได้
ทางแม�เหลิ็กไฟฟา้

9. ข้อก้าหนด
ด้านความเช้ื�อถือได้

 10. ข้อก้าหนดด้าน
การท้างานเช้ิงหน้าท่�

มศุอ. 3009.1
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	 ใน	มศอ.	3009.1	ระบุขึ้้อกำาหนดที่ั�วไปที่่�เก่�ย่วขึ้้องกับอุปกรณ์	 IoT	นอกจากขึ้้อกำาหนดที่ั�วไปแล้ว	
มาต่รฐานย่ังกำาหนดขึ้้อกำาหนดเฉพิ่าะสิำาหรับอุปกรณ์	 IoT	และอุปกรณ์ที่่�เก่�ย่วขึ้้องแต่่ละชน่ดเพ่ิ่� มเต่่มจาก 
ขึ้้อกำาหนดที่ั�วไปไว้ใน	มศอ.	3009.2	ดังต่่อไปน่�

รูปที่่�	2.9	ขึ้้อกำาหนดเฉพิ่าะสิำาหรับอุปกรณ์	IoT	และอุปกรณ์ที่่�เก่�ย่วขึ้้อง

อ่ปกรณ์ควบค่ม

อ่ปกรณ์รับร้้

อ่ปกรณ์ขับ

มศุอ. 3009.2 มศุอ. 3009.2.2

มศุอ. 3009.2.3

มศุอ. 3009.2.1
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ม�ตรฐ�นที่่�จำ�เป็็นส่ำ�หรับก�รติดตั�ง
ระบบอิินเที่อิร์เน็ตขอิงส่รรพส่ิ�ง

	 ใน	ส่่วนที่่� 2	ขึ้องคู่ม่อฉบับน่�	จะกล่าวถื้งมาต่รฐานที่่�เก่�ย่วขึ้้องกับต่ัวอุปกรณ์	
IoT	แต่่ในการใช้งานอุปกรณ์	IoT	ต่้องม่การเช่�อมต่่อเป็นระบบ	ประกอบด้วย่	อุปกรณ์	
IoT	และระบบต่า่ง	ๆ 	ที่่�เก่�ย่วขึ้อ้ง	การดำาเนน่การต่ด่ต่ั�งจง้หมาย่ถ้ืง	การต่ด่ต่ั�งต่วัอปุกรณ์	
และระบบต่า่ง	ๆ 	ที่่�เก่�ย่วขึ้อ้ง	การต่ด่ต่ั�งจง้มอ่ท่ี่ธีพ่ิ่ลต่อ่การที่ำางานขึ้องอุปกรณ์	IoT	เปน็
อย่่างสูิง	หากการต่ด่ต่ั�งเป็นไปต่ามมาต่รฐานและมก่ารบำารุงรักษาอย่า่งต่อ่เน่�อง	อปุกรณ์	
IoT	จะสิามารถืที่ำางานได้อย่่างปลอดภัย่ที่ั�งต่่อช่ว่ต่	และที่รัพิ่ย่์สิ่น	

3.1 ม�ตรฐ�นก�รติดตั�งที่�งไฟฟ�้
	 ระบบท่ี่�เก่�ย่วขึ้้องกับการที่ำางานขึ้องอุปกรณ์	 IoT	 โดย่ที่ั�วไปจะแบ่งเป็น	2	 
ระบบใหญ่	ๆ	ค่อ	ระบบไฟ้ฟ้า้	และระบบเคร่อขึ้่าย่	ซึ่้�งการต่่ดต่ั�งระบบจะม่หลาย่	ๆ	สิ่วนที่่�
เก่�ย่วขึ้้อง	ต่ั�งแต่่การเล่อกใช้อุปกรณ์	การเด่นสิาย่	การต่่ดต่ั�งอุปกรณ์ต่่าง	ๆ 	เพ่ิ่�อเช่�อม
ต่่อกันเป็นระบบ	ต่ัวอย่่างเช่น

	 ระบบหลักด่นหร่อระบบสิาย่ด่น	เป็นสิ่วนหน้�งขึ้องมาต่รการด้านความปลอดภยั่ที่่�
การไฟ้ฟ้า้นครหลวง	(กฟ้น.)	และการไฟ้ฟ้า้สิ่วนภูม่ภาค	(กฟ้ภ.)	ได้ประกาศให้ระบบไฟ้ฟ้า้
ขึ้องผู้ย่่�นขึ้อใช้ไฟ้ฟ้า้ราย่ใหม่ต่้องม่การต่่อลงด่น	องค์ประกอบขึ้องระบบหลักด่นประกอบ
ด้วย่สิ่วนสิำาคัญ	2	สิ่วน	ค่อ	สิาย่ต่ัวนำาไฟ้ฟ้า้	และหลักด่น	(ground	rod)
	 สิาย่ต่ัวนำาไฟ้ฟ้า้หร่อสิาย่หลักด่นต่ามมาต่รฐานจะกำาหนดให้ใช้สิาย่สิ่เขึ้่ย่วหร่อสิ่
เขึ้่ย่วสิลับเหล่อง	สิาย่หลักด่นต่้องสิามารถืที่นกระแสิลัดวงจรได้	ฉะนั�นขึ้นาดขึ้องสิาย่ต่่อ
หลักด่นจะข้ึ้�นอยู่่กับขึ้นาดสิาย่ประธีาน	(สิาย่เมน)	ขึ้องระบบไฟ้ฟ้า้	สิามารถืเล่อกใช้ต่าม
ต่าราง	3.1

ก�รติดตั�งระบบหลิักดิน

ต่าราง	3.1	ขึ้นาดต่ำ�าสิุดขึ้องสิาย่ต่ัวนำาไฟ้ฟ้า้ที่่�ที่ำาหน้าที่่�เป็นสิาย่ด่น

ขนาดตัวน้าทองแดงของสายประธิานของระบบไฟฟา้
(ตร.มม.)

ขนาดตัวน้าทองแดงของสายหลิักดิน
(ตร.มม.)

≤ 35 106

> 35 แต� ≤ 50 16

> 50 แต� ≤ 95 25

> 95 แต� ≤ 185 35

> 185 แต� ≤ 300 50

> 300 แต� ≤ 500 70

> 500 95

6	กรณ่ที่่�ใช้สิาย่ด่นที่่�ม่ขึ้นาดต่ัวนำาที่องแดง	10	ต่ร.มม.	ควรต่่ดต่ั�งในที่่อโลหะ

ส่่วนที่่� 3
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	 หลักด่นต่ามมาต่รฐานจะม่ลักษณะเป็นแที่่งเหล็กหุ้มด้วย่ที่องแดง	(copper-clad	steel)	หร่อแที่่ง
ที่องแดง	(solid	copper)	หร่อแท่ี่งเหล็กอาบสัิงกะสิ่	(hot-dip	galvanized	steel)	ต้่องม่ขึ้นาดเส้ินผ่า
ศูนย่์กลางไม่น้อย่กว่า	5/8	น่�ว	(ขึ้นาดโดย่ประมาณ	0.560	น่�ว	หร่อ	14.20	มม.	สิำาหรับแที่่งเหล็กหุ้มด้วย่
ที่องแดง	และ	0.625	น่�ว	หร่อ	15.87	มม.	สิำาหรับแที่่งเหล็กอาบสิังกะสิ่)	ย่าวไม่น้อย่กว่า	2.4	เมต่ร
	 เหล็กที่่�ใช้เป็นแกนให้ที่ำาจาก	low	carbon	steel	ที่่�ม่	tensile	strength	ขึ้นาดไม่น้อย่กว่า	600	 
น่วต่ันต่่อ	ต่ร.มม.
	 ที่องแดงท่ี่�ใช้หุ้มม่ความบร่สิุที่ธี่�	99.9	%	และหุ้มอย่่างแนบสิน่ที่แบบ	molecularly	boned	 
กับแกนเหล็ก	ความหนาขึ้องที่องแดงที่่�หุ้มที่่�จุดใด	ๆ 	ต่้องไม้น้อย่กว่า	250	ไมโครเมต่ร	(0.25	มม.)	ไม่ม่ปลาย่
เหล็กโผล่ออกมาสิัมผัสิกับเน่�อด่น	เพ่ิ่� อไม่ให้เหล็กเป็นสิน่ม	และต่้องไม่ม่การเจาะรูเพ่ิ่� อย่้ดที่องแดงกับเหล็ก 
ให้ต่่ดกัน	ม่ฉะนั�นแที่่งเหล็กจะเป็นสิน่มต่ามรูที่่�เจาะนั�น	 โลหะพิ่วกอะลูม่เน่ย่มหร่อโลหะผสิมขึ้องอะลูม่เน่ย่ม 
ไม่สิามารถืนำามาใช้เป็นหลักด่นได้
	 ต่้องผ่านการที่ดสิอบการย้่ดแน่นและความคงที่นขึ้องที่องแดงที่่�หุ้มด้วย่ว่ธ่ี	Jacket	Ad-herence	
test	และ	Bending	Test	ต่ามมาต่รฐาน	UL-467
	 ในกรณ่แที่่งเหล็กอาบสิังกะสิ่ต่้องม่ความหนาขึ้องสิังกะสิ่ไม่น้อย่กว่า	80	ไมโครเมต่ร	(0.075	มม.)

ตำำ�แหน่งและส่ภ�พพ้� นดิินที่่�ใช้้ในก�รตำ่อหลักดิิน
	 เน่�อด่นบร่เวณที่่�ต่อกหลักด่นที่่�ด่ควรเป็นด่นแที่้	ๆ	ไม่ม่ที่ราย่หร่อห่นปูนอยู่่	และไม่ควรม่อุปสิรรค์	เช่น	
เสิา	ผนัง	หร่อแผ่นคอนกร่ต่ในด่นขึ้วางกันการแพิ่ร่กระจาย่ประจุไฟ้ฟ้า้ในพ่ิ่�นด่น	สิภาพิ่ขึ้องด่นที่่�ปักสิาย่หลัก
ด่น	ถื้าม่สิภาพิ่ที่่�ม่ความช่�นจะด่กว่าสิภาพิ่ด่นที่่�แห้ง	แต่่นำ�าต่้องไม่ที่่วมถื้ง

ก�รตำ่อส่�ยตำ่อหลักดิินเข้้�กับหลักดิิน
	 การต่อ่สิาย่หลกัดน่เขึ้า้กบัหลกัดน่นั�น	อุปกรณต์่อ่หลกัดน่	และสิาย่ต่อ่หลกัดน่	ควรใชว้สัิดุชนด่เดย่่วกนั
เพ่ิ่�อไม่ให้ม่ปัญหาการกัดกร่อน	เช่น	หลักด่นที่องแดงต่่อกับสิาย่ต่่อหลักด่นที่ำาด้วย่ที่องแดง	ควรใช้ว่ธ่ีเช่�อม
ต่่อด้วย่ผงที่องแดงโดย่เผาให้หลอมละลาย่	(ต่้องเที่ผงชนวนให้อยู่่ผ่วบนและจุดด้วย่ป้นจุดชนวนเท่ี่านั�น)	
(exothermic	welding)	

รูปที่่�	3.1	ต่ัวอย่่างแที่่งหลักด่น

Credit	Picture	:	http://www.electric-factories.com
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ผงช้นวน

เบ้าหลิอม

ฝั่าปิด/ฝั่ารอง

เทผงช้นวน จ่ดด้วยปืน หลิอมลิะลิาย กะเทาะเบ้าออก

Exothermic Welding

ผงช้นวน

ฝั่าปิด

ผงโลิหะ
ส้าหรับเช้ื�อม

ร้ส้าหรับโลิหะไหลิ

เบ้าหลิอม

หลิักดิน

แผ�นรอง

บริเวณเช้ื�อม

สายต�อหลิักดิน

รูปที่่�	3.2	การเช่�อมต่่อหลักด่นด้วย่ว่ธี่การหลอมละลาย่

หัวต�อแบบหลิอมลิะลิาย

ปืนจ่ดช้นวน
Flint Igniter
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	 ถื้าใช้ว่ธี่ย่้ดด้วย่แรงกล	เช่น	หัวต่่อชน่ดน๊อต่	(แบบแคลมป์)	หร่อหัวต่่อชน่ดล่�ม	(wedge)	ก็ต่้องใช้
หัวต่่อที่่�ม่สิ่วนผสิมขึ้องที่องแดง	และต่้องม่ความมั�นคงแขึ้็งแรงและที่นต่่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่่างด่	(ม่การ
ที่ดสิอบต่ามมาต่รฐาน)

รูปที่่�	3.3	การเช่�อมต่่อหลักด่นด้วย่ว่ธี่ย่้ดด้วย่แรงกล

 ก�รตำอกหลักดิิน
	 การต่อกหลักด่นควรต่อกให้ล้กที่่�สิุดเที่่าที่่�จะที่ำาได้	เช่น	หลักด่นมาต่รฐานซึ่้�งม่ความย่าว	2.4	เมต่ร
ควรต่อกหลักด่นลงไปให้ล้ก	2.4	เมต่ร	
	 กรณท่ี่่�ย่ด้ต่อ่หลักดน่ด้วย่แรงกล	การต่อกหลักด่นต่อ้งใหห้วัต่อ่โผลพ้่ิ่นด่นขึ้้�นมาในระดบัที่่�นำ�าไมส่ิามารถื
ที่่วมถื้งได้	เพ่ิ่�อป้องกันการผุกร่อนที่่�อาจจะเก่ดขึ้้�นบร่เวณหัวต่่อ	ควรจะม่การป้องกันและสิามารถืต่รวจสิอบ
หัวต่่อได้ง่าย่	เช่น	การที่ำาเป็นบ่อ	ม่ฝั่าปิด
	 ในกรณท่ี่่�ใช้การเช่�อมหวัต่อ่แบบเช่�อมเปน็เน่�อเดย่่วกนั	สิามารถืต่อกหลกัดน่มด่ลงไปในดน่ได	้แต่ต่่อ้ง
ใช้สิาย่ต่่อหลักด่นเสิ้นใหญ่ที่่�ม่ฉนวนหุ้มโดย่รอบ	เพ่ิ่�อป้องกันการผุกร่อน
 คว�มตำ้�นที่�นข้องหลักดิิน
	 หลกัดน่ที่่�ดเ่ม่�อต่อกลงดน่แล้วต่อ้งม่ค่าความต้่านที่านการต่อ่ลงดน่ไม่เก่น	5	โอหม์	ต่ามมาต่รฐานขึ้อง
การไฟ้ฟ้า้นครหลวง
	 กรณท่ี่่�ใชห้ลกัดน่ต่ามมาต่รฐานการไฟ้ฟ้า้นครหลวงและสิภาพิ่พ่ิ่�นที่่�	และเน่�อดน่ไมม่อ่ปุสิรรคในดน่แลว้	
ความต่้านที่านการต่่อลงด่นจะไม่เก่น	5	โอห์มเสิมอ	ที่่�สิำาคัญ	ค่อ	ไม่ควรใช้ต่ะปูคอนกร่ต่ต่อกเขึ้้าไปในผนังหร่อ
พ่ิ่� นคอนกร่ต่มาที่ำาหน้าที่่�เป็นหลักด่น	 เน่�องจากต่ะปูคอนกร่ต่ไม่สิามารถืที่ำาหน้าที่่�แที่นหลักด่นเพ่ิ่� อการต่่อ 
ลงด่นได้
 ก�รเดิินส่�ยไฟฟ�้
	 การเด่นสิาย่ไฟ้ฟ้า้สิำาหรับอุปกรณ์	IoT	และอุปกรณ์อ่�น	ๆ	ในระบบ	IoT	สิามารถืแบ่งได้เป็น	2	รูปแบบ	
ค่อ	ว่ธี่การเด่นสิาย่แบบเปิด	และว่ธี่การเด่นสิาย่แบบปิด	ซึ่้�งที่ั�ง	2	ว่ธี่	จะม่ว่ธี่การต่่ดต่ั�งและงบประมาณที่่� 
แต่กต่่างกัน
 วิธี่ก�รเดิินส่�ยแบบเปิดิิ
	 สิำาหรับงานด้านเกษต่รอัจฉร่ย่ะที่่�ต่้องใช้อุปกรณ์	IoT	หร่อระบบ	IoT	ภาย่ในส่ิ�งปลูกสิร้าง	เช่น	โรง
เร่อนแบบปิด	ฟ้าร์มแบบปิด	แนะนำาให้ใช้ว่ธี่การเด่นสิาย่แบบเปิด	การเด่นสิาย่ประเภที่น่�เป็นการเด่นสิาย่โดย่ใช้
เขึ้็มขึ้ัดรัดสิาย่	โดย่ที่ั�วไปจะใช้กับสิาย่ว่เอเอฟ้	(VAF)	หร่อสิาย่เวเอเอฟ้-จ่	(VAF-G)	ม่ฉนวนหุ้ม	2	ชั�น	สิามารถื
ดัดโค้งงอ	และย่่ดหยุ่่นได้ด่อายุ่การใช้งานย่าวนานเก่น	10	ปี	ข้ึ้อด่การเด่นสิาย่ไฟ้ฟ้า้ด้วย่เขึ้็มขึ้ัดรัดสิาย่	ค่อ	
ต่่ดต่ั�งง่าย่รวดเร็ว	ซึ่่อมแซึ่มหร่อแก้ไขึ้ได้ง่าย่	และต่้นทีุ่นต่ำ�า

หัวต�อแบบลิิ�ม หัวต�อแบบขัน (ประกับ)
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การเด่นสิาย่โดย่ที่ั�วไปจะย่้ดสิาย่กับฝั่า	เสิาขึ้องสิ่�งปลูกสิร้างด้วย่เขึ้็มขึ้ัดรัดสิาย่ทีุ่กระย่ะ	10	ถื้ง	12	ซึ่ม.

	 การเด่นสิาย่ภาย่ในส่ิ�งปลูกสิร้าง	จะม่พ่ิ่� นที่่�ที่่�หักมุมโค้งไฟ้ต่ามผนังหร่อมุมขึ้องต้่นเสิาระย่ะห่างระหว่างเข็ึ้มขึ้ัด
รัดสิาย่ต่ัวสิุดที่้าย่	กับรัศม่ความโค้ง	ต่้องให้ม่ระย่ะห่างพิ่อสิมควร	ต่้องใช้รัศม่ความโค้ง	ไม่ต่ำ�ากว่า	25.5	ซึ่ม.	กรณ่หัก
มุมโค้งขึ้องสิาย่หลาย่	ๆ	เสิ้น	ควรเพ่ิ่�มเขึ้็มขึ้ัดรัดสิาย่ต่ามมุมโค้งอ่กหน้�งต่ัวเพ่ิ่�อให้การจับ	ย่้ดให้แขึ้็งแรงมากขึ้้�น

	 นอกจากการเด่นสิาย่ภาย่ในอาคารแล้ว	ว่ธี่การเด่นสิาย่แบบเปิดอ่กว่ธ่ีหน้�งที่่�สิามารถืใช้งานกับอุปกรณ์	 IoT	
หร่อระบบ	IoT	ได้	ค่อ	ว่ธี่การเด่นสิาย่ลอย่ในอากาศเป็นการเด่นสิาย่ในพ่ิ่�นที่่�เปิดโล่ง	เช่น	การจ่าย่ไฟ้ฟ้า้เขึ้้าสิู่ส่ิ�งปลูก
สิร้าง	การเพิ่าะปลูกในพ่ิ่�นที่่�เปิดโล่ง	การปศุสิัต่ว์ในพ่ิ่�นที่่�เปิดโล่ง		การเด่นสิาย่ว่ธี่น่�สิาย่ไฟ้จะถืูกแขึ้วนลอย่อยู่่ในอากาศ	
และม่ตุ่้มหร่อลูกถื้วย่ฉนวนเป็นต่ัวจับย่้ดสิาย่	การเด่นสิาย่ว่ธี่น่�ต่้องใช้สิาย่ที่่เอชดับเบ่�ลยู่	(THW)

รูปที่่�	3.4	เขึ้็มขึ้ัดรัดสิาย่

รูปที่่�	3.5	การเด่นสิาย่แบบหักมุม

รูปที่่�	3.6	การเด่นสิาย่ลอย่ในอากาศ

10-12 เซนติเมตร

25.5 เซนติเมตร

ติดตั�งเข็มขัดรัดสายเพิ�มเติม
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ต่าราง	3.2	ความล้กในการเด่นสิาย่แบบฝัั่งด่น

วิธี่ก�รเดิินส่�ยแบบปิดิิ
	 สิำาหรับงานด้านเกษต่รอัจฉร่ย่ะที่่�ต่้องใช้อุปกรณ์	IoT	หร่อระบบ	IoT	การเด่นสิาย่แบบปิดที่่�สิามารถืนำา
มาใช้งานได้	ค่อ	การเด่นสิาย่แบบฝัั่งด่น	ซึ่้�งการเด่นสิาย่ประเภที่น่�จะการนำามาใช้เช่นเด่ย่วกับการเด่นสิาย่ลอย่
ในอากาศ		เช่น	การจ่าย่ไฟ้ฟ้า้เขึ้้าสิู่สิ่�งปลูกสิร้าง	การเพิ่าะปลูกในพ่ิ่�นที่่�เปิดโล่ง	การปศุสิัต่ว์ในพ่ิ่�นที่่�เปิดโล่ง	
	 การเด่นสิาย่แบบฝัั่งด่นนั�นม่ที่ั�งการเด่นสิาย่แบบฝัั่งด่นโดย่ต่รง	และการเด่นสิาย่แบบใช้ที่่อร้อย่สิาย่
หร่อเคร่�องห่อหุ้มสิาย่ไฟ้ฟ้า้	ความล้กในการเด่นสิาย่แบบฟ้งัด่นอย่่างต่ำ�าควรเป็นไปต่ามที่่�กำาหนดไว้ใน
ต่าราง	3.2

	 ผู้ใช้ที่่�ต่้องการต่่ดต่ั�งอุปกรณ์	IoT	หร่อผู้ที่ำาที่่�เป็นที่ั�งผู้ขึ้าย่และผู้ให้บร่การต่่ดต่ั�งอุปกรณ์	IoT	สิามารถื
อ้างอ่งมาต่รฐานการต่่ดต่ั�งที่างไฟ้ฟ้า้ให้เล่อกใช้งานหลาย่ฉบับ	แต่่มาต่รฐานที่่�เหมาะสิมสิำาหรับการอ้างอ่ง 
ใช้งาน	ค่อ	มาต่รฐาน	วสิที่.	2001	เน่�องจากมาต่รฐานฉบับน่�ได้นำากฎการเด่นสิาย่และการต่่ดต่ั�งอุปกรณ์ไฟ้ฟ้า้	
พิ่.ศ.	2538	ขึ้องการไฟ้ฟ้า้นครหลวง	(กฟ้น.)	และแนวปฏ่ิบัต่่ในการเด่นสิาย่และต่่ดต่ั�งอุปกรณ์	พิ่.ศ.	2537	
ขึ้องการไฟ้ฟ้า้สิ่วนภูม่ภาค	(กฟ้น.)	มาพ่ิ่จารณารวมเป็นมาต่รฐานเด่ย่วกัน

ร้ปแบบท่� ร้ปแบบการเดินสาย ความลิึก (ม)

1 ก�รัฝัังด้ินโด้ยตรัง 0.6

2
ก�รัฝัังด้ินโด้ยตรังและมีแผ่่นคอันกรัีตหน�ไม่ตำ��กว่� 5.5 มม. 
ว�งอัย่่เหน่อัสำ�ย

0.45

3 ท่่อัโลหะหน�และหน�ป�นกล�ง 0.15

4 ท่่อัอัโลหะท่ี�ได้�รัับก�รัรัับรัอังให�ฝัังด้ินได้�โด้ยไม่ต�อังมีคอันกรัีตห่อัห้�ม 0.45

5 ท่่อัใยหิน ห้�มคอันกรัีตเสำรัิมเหล็ก 0.45

6 ท่่อัรั��ยสำ�ยอั่�น ๆ ท่ี�ได้�รัับก�รัเห็นชอับจ�กก�รัไฟฟ�้ ฯ 0.45

หมายเหต่:
1. ท่่อัรั�อัยสำ�ยท่ี�ได้�รัับก�รัรัับรัอังให�ฝัังด้ินได้�โด้ยมีคอันกรัีตห้�ม ต�อังห้�มด้�วยคอันกรัีตหน�ไม่น�อัยกว่� 50 มม.
2. สำำ�หรัับรั่ปแบบท่ี� 4 5 และ 6 ห�กมีแผ่่นคอันกรัีตหน�ไม่น�อัยกว่� 50 มม. ว�งอัย่่เหน่อัสำ�ย สำ�ม�รัถให�คว�มลึก
ลด้ลงเหล่อั 0.3 ม.
3. ข้�อักำ�หนด้คว�มลึกนี�ไม่ใช�สำำ�หรัับก�รัติด้ตั�งภ�ยใต�อั�ค�รั หรั่อัใต�พ่ื้�นคอันกรัีตซึ่ึ�งหน�ไม่น�อัยกว่� 100 มม. และ
ย่�นเลยอัอักจ�กแนวติด้ตั�งไม่น�อัยกว่� 100 มม.
4. บรัิเวณท่ี�มีย�นพื้�หนะวิ�งผ่่�น ต�อังลึกไม่น�อัยกว่� 0.6 ม.
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3.2 ม�ตรฐ�นก�รป็้อิงกันฟ�้ผ่�
	 ในการที่ำาการเกษต่รไม่ว่าจะเป็นการเพิ่าะปลูกหร่อการปศุสิัต่ว์ที่่�ดำาเน่นการในสิ่�งปลูกสิร้างประเภที่ 
โรงเร่อน		ที่ั�งโรงเร่อนปิดและโรงเร่อนเปิด	หากโรงเร่อนต่ั�งอยู่่ในพ่ิ่� นที่่�โล่งและไม่ม่สิ่�งใดสิูงกว่าโรงเร่อน	 
หากเก่ดปรากฏิการณ์ฝั่นฟ้า้คะนองก็ม่โอกาสิที่่�จะเก่ดฟ้า้ผ่าลงมาที่่�โรงเร่อนก่อให้เก่ดอันต่ราย่ต่่อช่ว่ต่	และ
ที่รัพิ่ย่์สิ่นได้	หากเป็นเช่นน่�อาจจำาเป็นต่้องคำาน้งถื้งการต่่ดต่ั�งระบบป้องกันฟ้า้ผ่า
	 ฟ้า้ผา่เปน็ปรากฏิการณท์ี่่�เกด่ขึ้้�นภาย่ใต่ก้้อนเมฆ่ฝั่นฟ้า้คะนองหรอ่เมฆ่คว่มโูลนม่บสัิ	(cumulonimbus)	
ซึ่้�งเป็นเมฆ่ที่่�ม่ขึ้นาดใหญ่	บร่เวณฐานขึ้องเมฆ่นั�นจะสิูงจากประมาณ	2	ก่โลเมต่ร	และสิ่วนย่อดขึ้องย่อดเมฆ่นั�น
อาจสิูงถื้ง	20	ก่โลเมต่ร		เม่�อเมฆ่ฝั่นฟ้า้คะนองเคล่�อนที่่�จะม่ลมเขึ้้าไปย่ังภาย่ในเมฆ่	ที่ำาให้เก่ดการไหลเว่ย่นขึ้อง
กระแสิอากาศภาย่ในอย่่างรวดเร็ว	และรุนแรง	หย่ดนำ�าและก้อนนำ�าแขึ้็งที่่�ม่อยู่่ภาย่ในเมฆ่จะเก่ดการเสิ่ย่ดสิ่กันจน
เก่ดประจุไฟ้ฟ้า้สิถื่ต่	ประจุบวกมักจะรวมต่ัวกันอยู่่บร่เวณย่อดเมฆ่	และประจุลบจะอยู่่บร่เวณฐานเมฆ่		ประจุลบ
ที่่�ฐานเมฆ่อาจจะเหน่�ย่วนำาที่ำาให้พ่ิ่� นผ่วขึ้องโลกที่่�อยู่่ใต้่เงาขึ้องมันม่ประจุเป็นบวก	เป็นผลที่ำาใหัเก่ดสินามไฟ้ฟ้า้
ระหว่างกลุ่มประจุเหล่านั�น	เม่�อประจุม่การสิะสิมจำานวนมาก	ที่ำาให้ความเคร่ย่ดขึ้องสินามไฟ้ฟ้า้เพ่ิ่�มสิูงขึ้้�นจนเก่น
ค่าความคงที่นขึ้องอากาศต่่อแรงดันไฟ้ฟ้า้	จนที่ำาให้เก่ดการคาย่ประจุอันเป็นจุดกำาเนด่ขึ้องการเก่ดฟ้า้ผ่า	การ
คาย่ประจุอาจเก่ดขึ้้�นภาย่ในก้อนเมฆ่	หร่อ	ระหว่างก้อนเมฆ่	หร่อ	ระหว่างก้อนเมฆ่กับพ่ิ่�นโลก
	 การป้องกันฟ้า้ผ่าสิามารถืที่ำาได้โดย่ระบบป้องกันฟ้า้ผ่า	ซึ่้�งระบบป้องกันฟ้า้ผ่าที่่�สิมบูรณ์จะประกอบไป
ดว้ย่ระบบปอ้งกนัฟ้า้ผา่ภาย่นอกและภาย่ใน	สิำาหรบัระบบปอ้งกนัฟ้า้ผา่ภาย่ในสิามารถืที่ำาไดโ้ดย่ใชอ้ปุกรณป์อ้งกนั
เสิ่ร์จ	(surge	protection)	และต่่อระบบกราวด์ให้ครบถื้วน	ถืูกต่้อง	ในสิ่วนน่�จ้งกล่าวถื้งเฉพิ่าะระบบป้องกัน
ฟ้า้ผ่าภาย่นอกสิ่�งปลูกสิร้าง
	 ระบบป้องกันฟ้า้ผ่าภาย่นอกสิ่�งปลูกสิร้างจะที่ำาหน้าท่ี่�ดักวาบฟ้า้ผ่าท่ี่�ผ่าลงมาโดย่ต่รงลงสิ่�งปลูกสิร้าง	
จากนั�น	ระบบจะนำากระแสิฟ้า้ผา่จากจดุฟ้า้ผา่ลงสิูด่น่	และกระจาย่กระแสิฟ้า้ผา่ลงดน่	สิว่นประกอบหลกัขึ้องระบบ
ป้องกันได้แก่	แที่่งตั่วนำาอากาศ	(air	terminal)	สิาย่ตั่วนำา	และแท่ี่งอ่เล็กโที่รด	โดย่แท่ี่งตั่วนำาอากาศหร่อ 
ที่่�เร่ย่กว่า	แที่่งล่อฟ้า้	เป็นแที่่งต่ัวนำาที่่�ต่่ดต่ั�งอยู่่สิ่วนบนขึ้องสิ่�งปลูกสิร้าง	ที่ำาหน้าที่่�ล่อให้เก่ดฟ้า้ผ่าลงมาที่่�แที่่ง
ล่อฟ้า้	แที่นที่่�จะผ่าลงที่่�สิ่�งปลูกสิร้าง	สิาย่ตั่วนำาที่ำาหน้าที่่�เช่�อมต่่อแท่ี่งล่อฟ้า้และแที่่งอ่เล็กโที่รดหร่อที่่�เร่ย่กว่า	
หลักด่น	ซึ่้�งฝัั่งลงด่นเพ่ิ่�อนำากระแสิไฟ้ฟ้า้จากฟ้า้ผ่าลงไปในด่น	โดย่ไม่ที่ำาให้เก่ดความเสิ่ย่หาย่ต่่อสิ่�งปลูกสิร้าง
	 ความหลากหลาย่ขึ้องระบบปอ้งกนัฟ้า้ผา่ภาย่นอกสิ่�งปลกูสิรา้งน่�	อยู่ท่ี่่�แที่ง่ลอ่ฟ้า้	ซึ่้�งมห่ลาย่แบบ	ไดแ้ก่	
แที่่งแฟ้รงกล่น	(franklin	rod)	กรงฟ้าราเดย่์	(faraday	cage)	แที่่งอ่เอสิอ่	(early	steamer	emissionen-
hanced	ionizing	air	terminal)	แที่่งเซึ่ม่คอนดักเต่อร์	(semi-conductor	lightning	eliminator)	และ
แที่่งด่เอเอสิ	(dissipation	array	system)	เป็นต่้น
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3.3 ม�ตรฐ�นก�รติดตั�งอิื�น ๆ
	 การที่ำาการเกษต่รอัจฉร่ย่ะในปัจจุบัน	และต่่อไปในอนาคต่	อุปกรณ์	IoT	จะม่การต่่ดต่ั�งใช้งานร่วมกับ
ระบบอ่�น	ๆ	อ่กมากมาย่	ระบบดังกล่าวเหล่านั�นควรม่การต่่ดต่ั�งต่ามมาต่รฐานที่่�เหมาะสิม	ต่ัวอย่่างเช่น	การใช้
แผงเซึ่ลล์แสิงอาที่่ต่ย่์ผล่ต่พิ่ลังงานไฟ้ฟ้า้ให้กับระบบต่่าง	ๆ	ในการที่ำาการเกษต่ร	รวมถื้งอุปกรณ์	IoT	การต่่ด
ต่ั�งระบบจา่ย่กำาลังไฟ้ฟ้า้พิ่ลังแสิงอาที่ต่่ย์่ความเปน็ไปต่ามที่่�มาต่รฐานกำาหนด	โดย่มาต่รฐานการต่ด่ต่ั�งระบบจา่ย่
กำาลังไฟ้ฟ้า้พิ่ลังงานแสิงอาที่่ต่ย่์	สิามารถืเล่อกอ้างอ่งใช้งานต่ามมาต่รฐาน	ดังต่่อไปน่�
	 -	มอก.	2572	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	การต่่ดต่ั�งที่างไฟ้ฟ้า้	-	ระบบจ่าย่กำาลังไฟ้ฟ้า้พิ่ลัง
แสิงอาที่่ต่ย่์
	 -	วสิที่.	022013	มาต่รฐานการต่่ดต่ั�งที่างไฟ้ฟ้า้สิำาหรับประเที่ศไที่ย่	:	ระบบการผล่ต่ไฟ้ฟ้า้จากพิ่ลังงาน
แสิงอาที่่ต่ย่์ที่่�ต่่ดต่ั�งบนหลังคา
  
	 อนุกรม	มศอ.	3009	ที่่�ย่กร่างโดย่ความร่วมม่อระหว่าง	เง่นกองทีุ่นว่จัย่และพัิ่ฒนาก่จการกระจาย่
เสิย่่ง	กจ่การโที่รที่ศัน	์และกจ่การโที่รคมนาคม	เพ่ิ่�อประโย่ชนส์ิาธีารณะ	(กที่ปสิ.)	และศนูย่เ์ที่คโนโลย่อ่่เล็กที่รอนก่สิ์
และคอมพ่ิ่วเต่อร์แห่งชาต่่	(ศอ.)	สิำานักงานพัิ่ฒนาว่ที่ย่าศาสิต่ร์และเที่คโนโลย่่แห่งชาต่่	(สิวที่ช.)	ม่ข้ึ้อกำาหนด 
ที่่�เก่�ย่วข้ึ้องกับการต่ด่ต่ั�งอปุกรณ์	IoT	และระบบอ่�น	ๆ 	ที่่�เก่�ย่วข้ึ้องไว้อย่า่งชัดเจน	ผูใ้ช้ที่่�ต่อ้งการต่ด่ต่ั�งอปุกรณ์	
IoT	ด้วย่ต่ัวเอง	หร่อผู้ที่ำาที่่�ให้บร่การต่่ดต่ั�งอุปกรณ์	 IoT	สิามารถืใช้เป็นแนวที่างในการอ้างอ่งใช้งานได้	 
ดังต่่อไปน่�

โดย่ความรู้ในเร่�องเก่�ย่วกับระบบป้องกันแต่่ละชน่ดม่ความสิำาคัญมากเน่�องจากบางชน่ดไม่ได้รับการรับรองให้
เป็นมาต่รฐาน	ปัจจุบันว่าการเล่อกใช้อุปกรณ์ขึ้องเจ้าขึ้องสิ่�งปลูกสิร้างหร่อผู้ออกแบบ	ม่แนวโน้มเล่อกต่ามคำา
แนะนำาขึ้องผู้ขึ้าย่ที่่�ม่เที่คน่คต่่าง	ๆ	ในการนำาเสินอ	และสิร้างความเช่�อมั�น	ในประเที่ศไที่ย่	พิ่บว่าม่การใช้อุปกรณ์
ที่่�ไมไ่ด้รบัการรับรองให้เป็นมาต่รฐานอย่า่งแพิ่ร่หลาย่	ซึ่้�งการใช้งานอุปกรณ์เหล่านั�นก็เป็นเหตุ่ให้มค่วามเส่ิ�ย่งสูิง
ต่่อการสิูญเสิ่ย่ถื้งช่ว่ต่	และที่รัพิ่ย่์สิ่น	ด้วย่เหตุ่น่�การเล่อกใช้อุปกรณ์ต่่าง	ๆ	ในระบบป้องกันฟ้า้ผ่า	และการต่่ด
ต่ั�งระบบปอ้งกนัฟ้า้ผา่ควรเปน็ไปต่ามที่่�มาต่รฐานกำาหนด	โดย่มาต่รฐานระบบป้องกันฟ้า้ผา่สิามารถืเลอ่กอ้างอง่
ใช้งานต่ามอนุกรมมาต่รฐาน	ดังต่่อไปน่�
	 -	มอก.	1586	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	การป้องกันฟ้า้ผ่า
	 -	วสิที่.	2010	มาต่รฐานป้องกันฟ้า้ผ่า

ข้อ 6.2

ข้อ 6.3

การติดตั�งระบบไฟฟา้
แลิะระบบสื�อสาร

การติดตั�งระบบอื�น ๆ

มศุอ. 3009.1

รูปที่่�	3.7	ขึ้้อกำาหนดที่่�เก่�ย่วขึ้้องกับการต่่ดต่ั�งอุปกรณ์	IoT	และระบบอ่�น	ๆ
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ม�ตรฐ�นที่่�จำ�เป็็นส่ำ�หรับผ้้ให้บริก�ร
ระบบอิินเที่อิร์เน็ตขอิงส่รรพส่ิ�ง

	 สิำาหรบัผูใ้ช้แล้ว	ในปัจจบัุนหากผูใ้ช้ต้่องการความมั�นใจ	ในการจัดหาอุปกรณ์	
IoT	ไมว่า่จะเปน็การซึ่่�อหรอ่เชา่อปุกรณ	์IoT	สิ่�งหน้�งที่่�ควรใหค้วามต่ระหนกั	คอ่	ความ
ต่อ่เน่�องในการบรห่ารธุีรกจ่ขึ้องผูท้ี่ำา	เพ่ิ่�อให้มั�นใจได้ว่า	อุปกรณ์	IoT	ที่่�จดัซ่ึ่�อหร่อเช่า
จะมก่ารใหบ้รก่าร	ร่วมถ้ืงอะไหลส่ิำาหรบัการบำารงุรกัษา	หรอ่ซ่ึ่อมแซึ่มอปุกรณ์	IoT	ได้
ต่่อไปในอนาคต่	ด้วย่เหตุ่น่�ผู้ที่ำาจ้งจำาเป็นที่่�จะต่้องม่การพ่ิ่สูิจน์ให้กับผู้ซึ่่�อได้ที่ราบถื้ง
ความต่่อเน่�องในการบร่หารธีุรก่จขึ้องผู้ที่ำา	สิำาหรับผู้ที่ำาราย่ใหญ่ที่่�ม่การดำาเน่นธุีรก่จ
มาอย่่างย่าวนานจะไม่พิ่บปญัหาในการสิร้างความน่าเช่�อถือ่ใหกั้บผูใ้ช้	แต่ป่ญัหาเหล่า
น่�จะเป็นปัญหาใหญ่กับผู้ที่ำาราย่เล็ก	หร่อผู้ที่ำาที่่�เพ่ิ่�งเขึ้้ามาสิู่ต่ลาดอุปกรณ์		IoT	แต่่ผู้
ที่ำาเหล่าน่�สิามารถืแกป้ญัหาโดย่การจัดที่ำาใชเ้ปน็หลักฐานเพ่ิ่�อแสิดงถ้ืงความต่อ่เน่�อง
ในการบร่หารธีรุกจ่ได	้คอ่	การจดัที่ำาระบบงานต่ามระบบการบรห่ารความต่อ่เน่�องที่าง
ธีรุก่จ	(Bฺusiness	Cuntinuity	Management	System;	BMCS)	และขึ้อการรบัรอง
จากหน่วย่ต่รวจสิอบรับรองที่่�น่าเช่�อถื่อที่่�ให้บร่การรับรองระบบงาน7

4.1 ม�ตรฐ�นระบบก�รบริห�รคว�มต่อิเนื�อิงที่�งธุุรกิจ
	 การดำาเน่นธีุรก่จในปัจจุบันม่ความจำาเป็นอย่่างย่่�งที่่�ผู้ที่ำาต่้องให้ความสิำาคัญในการบร่หารจัดการ	 
เพ่ิ่�อให้องค์กรม่ความสิามารถืในการดำาเน่นการอย่่างย่ั�งย่่น	สิามารถืเผช่ญกับความท้ี่าที่าย่ในอนาคต่	ความไม่
แนน่อนขึ้องสิภาพิ่แวดลอ้มในการดำาเนน่ธีรุกจ่	การเปล่�ย่นแปลงที่่�รวดเรว็จากปจัจยั่ภาย่นอก	และปจัจยั่ภาย่ใน
องค์กร
	 ระบบการบรห่ารความต่อ่เน่�องที่างธีรุก่จเปน็ระบบที่่�ชว่ย่ใหอ้งคก์รสิามารถืดำาเนน่ธุีรก่จไดอ้ย่า่งต่อ่เน่�อง	
ม่การเต่ร่ย่มความพิ่ร้อมที่่�จะเผช่ญหน้ากับเหตุ่การณ์ต่่างๆ	เช่น	การเก่ดนำ�าที่่วม	การขึ้าดแคลนวัต่ถืุด่บจาก 
ผู้สิ่งมอบ	การเปล่�ย่นแปลงอย่่างรวดเร็วขึ้องเที่คโนโลย่่	ซึ่้�งที่ำาให้องค์กรสิามารถืป้องกันการหยุ่ดชะงักขึ้อง 
การดำาเน่นธีุรก่จ	เพ่ิ่�อให้บรรลุผลต่ามวัต่ถืุประสิงค์ขึ้ององค์กร
	 ระบบการบร่หารความต่่อเน่�องที่างธีุรก่จจะช่วย่ให้องค์กรม่การบร่หารจัดการแบบองค์รวม	สิามารถื 
ช่�บ่งภัย่คุกคามต่่อองค์กร	และผลกระที่บขึ้องภัย่คุกคามนั�นต่่อการดำาเน่นธุีรก่จ	และเป็นกรอบการสิร้างขึ้่ด 
ความสิามารถืให้องค์กรม่ความย่่ดหยุ่่น	เพ่ิ่� อต่อบสินองและปกป้องผลประโย่ชน์ขึ้องผู้ม่สิ่วนได้สิ่วนเสิ่ย่หลัก 
ช่�อเสิ่ย่ง	ภาพิ่ลักษณ์	และก่จกรรมที่่�สิร้างมูลค่าที่่�ม่ประสิ่ที่ธี่ผล		ระบบบร่หารความต่่อเน่�องที่างธีุรก่จจะมุ่งเน้น
ความสิำาคัญขึ้อง	
	 1.			การที่ำาความเขึ้า้ใจความต่อ้งการขึ้ององคก์ร	และความจำาเปน็ในการกำาหนดนโย่บาย่	และวตั่ถุืประสิงค์
ขึ้องการบร่หารความต่่อเน่�องที่างธีุรก่จ
	 2.	การเต่ร่ย่มความพิ่ร้อม	และสิร้างความสิามารถืในการกู้กระบวนการธุีรก่จเม่�อม่เหตุ่ว่กฤต่่	หร่อ 
ภัย่พ่ิ่บัต่่เก่ดขึ้้�น
	 3.	การต่รวจสิอบ	ที่บที่วนประสิ่ที่ธี่ภาพิ่และประสิ่ที่ธี่ผลขึ้องระบบบร่หารความต่่อเน่�องที่างธีุรก่จ
	 4.	การปรับปรุงอย่่างต่่อเน่�อง

7	สิถืาบันรับรองมาต่รฐานไอเอสิโอ	อุต่สิาหกรรมพัิ่ฒนามูลน่ธี่	สิถืาบันเคร่อขึ้่าย่ขึ้องกระที่รวงอุต่สิาหกรรม	(สิรอ.)

ส่่วนที่่� 4
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4.2 ม�ตรฐ�นระบบคุณภั�พขอิงผ้้ที่ำ�ซื้อิฟต์แวร์
     ส่ำ�หรับอิุป็กรณ์ IoT
	 นอกเหน่อจากการบร่หารความต่่อเน่�องที่างธีุรก่จ	ผู้ที่ำายั่งควรดำาเน่นการให้สิอดคล้องกับมาต่รฐาน
ระบบคุณภาพิ่ที่่�เก่�ย่วขึ้้อง	ต่ัวอย่่างเช่น	
	 ผู้ที่ำาซึ่อฟ้ต่์แวร์สิำาหรับอุปกรณ์	IoT	ควรม่ระบบการที่ำางานที่่�จะช่วย่ปรับปรุงคุณภาพิ่และประสิ่ที่ธี่ภาพิ่
การพัิ่ฒนาซึ่อฟ้ต์่แวร์	ควบคุมการดำาเนน่งานให้ต่รงกับงบประมาณและระย่ะเวลาที่่�ไดว้างแผนไว้	การจัดที่ำาระบบ
งานที่่�ม่คุณภาพิ่จะสิามารถืก่อให้เก่ดประโย่ชน์ดังกล่าวขึ้้�นมา	นอกจากน่�หากระบบที่่�จัดที่ำาได้รับการรับรอง 
จากจากหน่วย่ต่รวจสิอบรับรองที่่�น่าเช่�อถื่อ	จะช่วย่สิร้างความเช่�อมั�น	ความพ้ิ่งพิ่อใจให้กับผู้ใช้	ที่ำาให้มั�นใจว่า
ได้ผู้ที่ำาที่่�ม่มาต่รฐานในการดำาเน่นงาน	และสิร้างภาพิ่ลักษณ์ที่่�ด่ให้กับองค์กร	รวมที่ั�งสิร้างความได้เปร่ย่บ 
ในการแขึ้่งขึ้ัน	
	 สิำาหรบัผูท้ี่ำาที่่�เปน็องคก์รขึ้นาดเลก็มาก	โดย่มบุ่คลากรไมเ่ก่น	25	คน	สิามารถืจัดที่ำาระบบงานที่่�มคุ่ณภาพิ่
โดย่อ้างอ่งอนุกรมมาต่รฐาน	ดังต่่อไปน่�
	 -	มอก.	29110	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	ว่ศวกรรมซึ่อฟ้ต์่แวร์	ข้ึ้อมูลแสิดงลักษณะเฉพิ่าะ
วัฏิจักรช่ว่ต่สิำาหรับองค์กรขึ้นาดเล็กมาก	(VSE)
	 สิำาหรับผู้ที่ำาที่่�เป็นองค์กรขึ้นาดกลางและขึ้นาดใหญ่	สิามารถืจัดที่ำาระบบงานที่่�ม่คุณภาพิ่โดย่อ้างอ่ง
มาต่รฐาน	ดังต่่อไปน่�
	 -	ISO/IEC/IEEE	12207	Systems	and	software	engineering	—	Software	life	cycle	
processes

	 อนุกรม	มศอ.	3009	ที่่�ย่กร่างโดย่ความร่วมม่อระหว่าง	เง่นกองทีุ่นว่จัย่และพัิ่ฒนาก่จการกระจาย่
เสิย่่ง	กจ่การโที่รที่ศัน	์และกจ่การโที่รคมนาคม	เพ่ิ่�อประโย่ชนส์ิาธีารณะ	(กที่ปสิ.)	และศนูย่เ์ที่คโนโลย่อ่่เล็กที่รอนก่สิ์
และคอมพ่ิ่วเต่อร์แห่งชาต่่	(ศอ.)	สิำานักงานพัิ่ฒนาว่ที่ย่าศาสิต่ร์และเที่คโนโลย่่แห่งชาต่่	(สิวที่ช.)	ที่่�แสิดงไว้ใน 
รูปที่่�	2.7	ในสิ่วนที่่�	2	ได้ระบุขึ้้อกำาหนดที่่�เก่�ย่วขึ้้องกับเร่�องขึ้องการบร่หารความต่่อเน่�องที่างธีุรก่จ	และระบบ
คุณภาพิ่ขึ้องผู้ที่ำาซึ่อฟ้ต่์แวร์สิำาหรับอุปกรณ์	IoT

	 ระบบการบรห่ารความต่อ่เน่�องที่างธีรุกจ่นอกจากการบร่หารจดัการในสิภาวะวก่ฤต่	(crisis	manage-
ment)	เพ่ิ่� อป้องกันการหยุ่ดชะงัก	(disruption)	แล้ว	องค์กรต่้องพ่ิ่จารณาถ้ืงความไม่แน่นอน	และความ
เสิ่�ย่งจากภัย่คุกคามต่่าง	ๆ	ซึ่้�งจะช่วย่ให้องค์กรม่ดำาเน่นธีุรก่จให้สิมบูรณ์	ม่ประสิ่ที่ธ่ีภาพิ่	และประสิ่ที่ธี่ผล	
สิามารถืเก่ดการบร่หารความย่ั�งย่่น	(sustainable	development)	ขึ้ององค์กรได้อย่่างแท้ี่จร่ง	โดย่ได้รับ
ประโย่ชน์	ดังต่่อไปน่�
	 1.	ปรบัปรงุประสิท่ี่ธีภ่าพิ่ขึ้องการบรห่ารจดัการแบบองคร์วมไดอ้ย่า่งมป่ระส่ิที่ธ่ีผล	เก่ดความต่อ่เน่�อง
ขึ้องกระบวนการบร่หารจัดการ
	 2.	พัิ่ฒนาบุคลากรและองค์กรให้ม่ความสิามารถืในการคาดการณ์	(anticipate)	ประเม่น	(access)		
เต่ร่ย่มการ	(prepare)	ป้องกัน	(prevent)	ต่อบสินอง	(response)	และฟ้้�นฟู้	(recovery)	ที่่�เก่�ย่วขึ้้องใน
การดำาเน่นธีุรก่จอย่่างต่่อเน่�อง
	 3.	สิร้างขึ้่ดความสิามารถืที่่�ที่ำาให้องค์กรเก่ดความย่่ดหยุ่่นในการบร่หารจัดการ
	 4.	สิร้างภาพิ่ลักษณ์ที่่�ด่ให้แก่องค์กร
สิำาหรับผูท้ี่ำาที่่�ต่อ้งการจัดที่ำาระบบบรห่ารขึ้ององค์กรให้เป็นระบบบรห่ารความต่อ่เน่�องที่างธุีรก่จ	สิามารถืดำาเนน่
การโดย่อ้างอ่งมาต่รฐาน	ดังต่่อไปน่�
	 -	ISO	22301	Security	and	Resilience	-	Business	Continuity	Management	System	-	
Requirement
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	 นอกจากการบรห่ารความต่อ่เน่�องที่างธุีรกจ่	และระบบคุณภาพิ่ขึ้องผูท้ี่ำาซึ่อฟ้ต์่แวร์แล้ว	ในอนุกรม	มศอ.	
3009	ย่งัคำานง้ถืง้สิงัคม	สิ่�งแวดลอ้ม	และสิขุึ้ภาวะที่่�ดต่่ลอดอาย่กุารใชง้านขึ้องอปุกรณ	์IoT	โดย่ไดม้ข่ึ้อ้กำาหนด
เพ่ิ่�มเต่่มนอกเหน่อจากระบบบร่หารความต่่อเน่�องที่างธีุรก่จ	และระบบคุณภาพิ่ขึ้องผู้ที่ำาซึ่อฟ้ต่์แวร์	IoT	ได้แก่
	 -	การออกแบบอุปกรณ์	 IoT	ควรสิอดคล้องกับบร่บที่สิภาพิ่แวดล้อมขึ้องท้ี่องถ่ื�น	และควรให้ 
คนในที่้องถื่�นม่สิ่วนร่วมในการออกแบบ
	 -	อะไหล่หร่ออุปกรณ์ที่ดแที่นสิำาหรับอุปกรณ์	IoT	ควรจัดหาได้ง่าย่ในที่้องถื่�น
	 -	จัดให้ม่การอบรมการใช้งาน	การต่่ดต่ั�ง	และการซึ่่อมบำารุงให้แก่คนในที่้องถื่�น	เพ่ิ่�อสิร้างองค์ความรู้
ให้แก่คนในที่้องถื่�นอย่่างย่ั�งย่่น
	 -	การต่่ดต่ั�งและซึ่่อมบำารุง	ควรดำาเน่นการโดย่คนในที่้องถ่ื�น	 เพ่ิ่� อสิร้างงานให้แก่คนในที่้องถื่�น	 
และลดมลพ่ิ่ษจากการเด่นที่าง
	 ขึ้้อกำาหนดที่ั�งหลาย่ถืูกกำาหนดไว้อย่่างชัดเจนใน	มศอ.	3009.1	ขึ้้อ	11	ขึ้้อกำาหนดด้านความย่ั�งย่่น	
สิามารถืใช้เป็นแนวที่างในการอ้างอ่งใช้งานได้	ดังต่่อไปน่�

	 นอกจากน่�	อนุกรม	มศอ.	3009	ย่ังกำาหนดมาต่รฐานด้านขึ้้อมูลในอุปกรณ์	 IoT	โดย่กำาหนดไว้ใน	 
มศอ.	3009.3	ม่ราย่ละเอ่ย่ด	ดังต่่อไปน่�

ข้อ 11.1

ข้อก้าหนด
เพิ�มเติม

ระบบบริหารความต�อ
เนื�องทางธิ่รกิจ

ข้อ 11.2

ระบบค่ณภาพของ
ผ้้ท้าซอฟต์แวร์ IoT

ข้อ 11.3

๑๑. ข้อก้าหนด
ด้านความยั�งยืน

มศุอ. 3009.1

รูปที่่�	4.1	ขึ้้อกำาหนดด้านความย่ั�งย่่น
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ม�ตรฐ�นด้�นข้อิม้ลิ

	 ในสิ่วนที่่�	2	สิ่วนที่่�	3	และสิ่วนที่่�	4	ขึ้องคู่ม่อฉบับน่�ได้กล่าวถื้งมาต่รฐาน 
สิำาหรับอุปกรณ์	IoT	การต่่ดต่ั�งใช้งาน	และมาต่รฐานสิำาหรับผู้ให้บร่การอุปกรณ์	IoT	
และมาต่รฐานที่่�เก่�ย่วขึ้้อง	แต่่ในการที่ำางานขึ้องอุปกรณ์	 IoT	ย่ังจำาเป็นต่้องม่สิ่วน 
ที่่�สิำาคัญอ่กสิ่วนหน้�งเขึ้้ามาเก่�ย่วขึ้้อง	อุปกรณ์	IoT	จ้งจะสิามารถืเช่�อมต่่อ	ควบคุม	
และที่ำางานได้อย่่างม่ประส่ิที่ธี่ภาพิ่	สิร้างประโย่ชน์สิูงสุิดแก่งานด้านการเกษต่ร	 
สิ่วนสิำาคัญดังกล่าว	ค่อ	ขึ้้อมูลต่่าง	ๆ	ในระบบ	IoT	เพ่ิ่� อให้อุปกรณ์	IoT	สิามารถื 
บรูณาการเช่�อมโย่งแลกเปล่�ย่นขึ้อ้มลูระหวา่งกนัไดอ้ย่า่งมป่ระสิท่ี่ธีภ่าพิ่	และไมส่ิง่ผล	
กระที่บต่อ่กระบวนการที่ำางานรวมที่ั�งขึ้อ้มลูขึ้องระบบต่า่ง	ๆ 	ที่่�เก่�ย่วขึ้อ้ง	ผูท้ี่ำาอปุกรณ์	
IoT	ทุี่กราย่ควรกำาหนดให้ขึ้้อมูลที่่�ใช้ในอุปกรณ์เป็นมาต่รฐานเด่ย่วกัน	แต่่ปัจจุบัน 
ย่ังไม่ม่การกำาหนดมาต่รฐานด้านขึ้้อมูลสิำาหรับอุปกรณ์	IoT	ที่่�เหมาะสิมกับการใช้งาน
ภาย่ในประเที่ศ	จ้งจำาเป็นต่้องกำาหนดขึ้้�นมาในอนุกรม	มศอ.	3009	โดย่กำาหนดไว้ใน	
มศอ.	3009.3	มาต่รฐานอ่นเที่อร์เน็ต่ขึ้องสิรรพิ่ส่ิ�งสิำาหรับเกษต่รอัจฉร่ย่ะ	-	เล่ม	3	
ขึ้้อมูล	ม่ราย่ละเอ่ย่ด	ดังต่่อไปน่�

ส่่วนที่่� 5

มศุอ. 3009.3 มศุอ. 3009.3.2 ช้่ดข้อม้ลิ

มศุอ. 3009.3.3

มศุอ. 3009.3.1 เมตาดาตา

การแลิกเปลิ่�ยนข้อม้ลิ

รูปที่่�	5.1	มาต่รฐานด้านขึ้้อมูลสิำาหรับอุปกรณ์	IoT

	 ปัจจุบัน8		มศอ.	3009.3.2	และ	มศอ.	3009.3.3	อยู่่ระหว่างการย่กร่าง	คู่ม่อฉบับน่�จ้งจะกล่าวถื้ง
เฉพิ่าะ	มศอ.	3009.3.1	ซึ่้�งได้ดำาเน่นการต่ามกระบวนการมาต่รฐานจนสิ่�นสิุด	พิ่ร้อมประกาศเป็นมาต่รฐานให้ 
ผู้ม่สิ่วนเก่�ย่วขึ้้องได้อ้างอ่งใช้งานต่่อไป

8	เมษาย่น	2565
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5.1 ม�ตรฐ�นเมต�ด�ต�ส่ำ�หรับอิุป็กรณ์ IoT
	 เมต่าดาต่า9	ใน	มศอ.	3009.3.1	ระบุความสิัมพัิ่นธี์ขึ้องชุดอ่ล่เมนต่์	ดังต่่อไปน่�

	 โครงสิร้างขึ้องชุดอ่ล่เมนต่์ที่่�กำากับคุณสิมบัต่่ขึ้องเอนที่่ต่่	ประกอบด้วย่	อ่ล่เมนต่์หลัก	อ่ล่เมนต่์ขึ้ย่าย่	
และอ่ล่เมนต่์ย่่อย่	ซึ่้�ง	มศอ.	3009.3.1	กำาหนดชุดอ่ล่เมนต่์หลัก	และอ่ล่เมนต่์ขึ้ย่าย่	ไว้รวม	14	อ่ล่เมนต่์	แบ่งเป็น
อ่ล่เมนต่์หลัก	8	อ่ล่เมนต่์	และอ่ล่เมนต่์ขึ้ย่าย่	6	อ่ล่เมนต่์	และม่อ่ล่เมนต่์ย่่อย่อ่ก	27	อ่ล่เมนต่์	ดังต่่อไปน่�

รูปที่่�	5.2	ความสิัมพัิ่นธี์ขึ้องชุดอ่ล่เมนต่์ในเอนที่่ต่่

9	เมต่าดาต่า	(metadata)	หมาย่ถื้ง	ขึ้้อมูลที่่�ใช้อธี่บาย่ขึ้้อมูล	โดย่ระบุราย่ละเอ่ย่ดแหล่งขึ้้อมูล	และคำาอธี่บาย่ราย่ละเอ่ย่ดเก่�ย่วกับขึ้้อมูล	ซึ่้�งจะที่ำาให้ผู้ใช้ขึ้้อมูลที่ราบว่าขึ้้อมูลมา
จากแหล่งใด	ม่รูปแบบอย่่างไร	ช่วย่อำานวย่ความสิะดวกในการสิ่บค้นข้ึ้อมูล	และใช้ประโย่ชน์ในการจัดที่ำาบัญช่ข้ึ้อมูล	(Data	Catalog)	และสินับสินุนในเก่ดการเปิดเผย่	 
เช่�อมโย่งและแลกเปล่�ย่นขึ้้อมูล

เอนทิต่

อิลิิเมนต์ย�อย

อิลิิเมนต์หลิัก อิลิิเมนต์ย�อย

อิลิิเมนต์
ขยาย
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รูปที่่�	5.3	ชุดอ่ล่เมนต่์สิำาหรับการกำากับขึ้้อมูล

ช้่ดอิลิิเมนต์
ส้าหรับการก้ากับ
ข้อม้ลิอินเตอร์เน็ต

ของสรรพสิ�ง
ส้าหรับเกษตร

อัจฉริยะ

1.1 ช้ื�อเร่ยก
อ่ปกรณ์

9.107 ช้�องทาง
การเข้าถึงบันทึก

11.6002
ลิะติจ้ด

5005.2 รหัสช้่�บ�ง
อ่ปกรณ์ต�อพ�วง

6002.2
แบบร่�นซอฟต์แวร์

6004.2
ขนาดพื�นท่�การเกษตร

5.6002 ก้าหนด
วันเวลิาซ�อมบ้าร่ง

5004.2 ข้อม้ลิ
การติดต�อ

6003.2 ความเร็ว
การรับแลิะส�งข้อม้ลิ

9.104 ร้ปแบบ
การเก็บบันทึก

11.6001
รายลิะเอ่ยด

5005.1 ประเภท
อ่ปกรณ์ต�อพวง

6002.1
ช้ื�อซอฟต์แวร์

6004.1
ช้ื�อพื�นท่�การเกษตร

5.6001 วันเวลิา
เริ�มใช้้งาน

5004.1 ประเภท
ผ้้ม่ส�วนเก่�ยวข้อง

6003.1 ประเภท
การเช้ื�อมต�อ

1.2 ภาษา

9.5001
แหลิ�งท่�มาของสื�อ

11.6003
ลิองจิจ้ด

5005.3 ต้าแหน�ง
อ่ปกรณ์ต�อพ�วง

6004.3
ประเภทพื�นท่�การเกษตร

6004.4
สถานท่�ท้าการเกษตร

1.3 ประเภท
อ่ปกรณ์

9.5002
ผ้้ม่สิทธิิ�เข้าถึงสื�อ

1.99 ช้ื�อเร่ยกอื�นๆ

9.6001
สิทธิิ�เข้าถึงสื�อ

2 รหัสช้่�บ�ง

9 สื�อ

5 วันเวลิา

11 ต้าแหน�ง

1 ช้ื�อ

5005 อ่ปกรณ์
ต�อพวง

6001 ประเภท
การเกษตร

6 ค้าส้าคัญ

6002 
ซอฟต์แวร์

6003 เครือข�าย
อินเตอร์เน็ต
ภายนอก

6004 
พื�นท่�การเกษตร

6005
ความพร้อมใช้้

5004 ผ้้ม่ส�วน
เก่�ยวข้อง

3 ค้าอธิิบาย

หมายถึง
อิลิิเมนต์หลิัก

หมายถึง
อิลิิเมนต์ขยาย

หมายถึง
อิลิิเมนต์ย�อย
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5.2 ตัวอิย่�งก�รกำ�กับข้อิม้ลิในอิุป็กรณ์ แลิะระบบ IoT
	 มศอ.	3009.3.1	ไม่ได้กำาหนดว่ธี่การบันที่้กขึ้้อมูลที่่�ใช้ในการกำากับขึ้้อมูล	การจัดการขึ้้อมูล	การแนบ 
เมต่าดาต่าที่่�กำาหนดเข้ึ้ากับต่ัวขึ้้อมูล	การแลกเปล่�ย่นขึ้้อมูล	การกำากับเมต่าดาต่า	และการให้ได้มาซ้ึ่�งการกำากับ 
เมต่าดาต่า	มศอ.	3009.3.1	กำาหนดเฉพิ่าะชุดอ่ล่เมนต่์ซึ่้�งควรม่ในอุปกรณ์	และระบบ	IoT	ดังที่่�แสิดงไว้ในรูปที่่�	
5.3	สิำาหรับการกำากับอ่ล่เมนต่์	จะแสิดงไว้เป็นต่ัวอย่่าง	ดังต่่อไปน่�

ต่ารางที่่�	5.1	ต่ัวอย่่างการกรอกขึ้้อมูลเมต่าดาต่าสิำาหรับอุปกรณ์และระบบ	IoT

ช้่ดอิลิิเมนต์ การก้ากับอิลิิเมนต์ ตัวอย�างการก้ากับ
ข้อม้ลิเกษตรอัจฉริยะ

ช่�อ

ช่�อเร่ย่กอุปกรณ์	<ขึ้้อความ> เนคเที่ค-01

ภาษา	<ขึ้้อความหร่อรหัสิภาษา> ไที่ย่

ประเภที่อุปกรณ์	<ขึ้้อความ> ต่ัวควบคุม

ช่�อเร่ย่กอ่�น	ๆ Handysense-01

รหัสิช่�บ่ง <รหัสิ> NT2001

คำาอธี่บาย่ <ขึ้้อความ> ลักษณะขึ้องการเกษต่รเป็น
สิวนลำาไย่ออแกน่กสิ์

วันเวลา

วันเวลาเร่�มใช้งาน		
<ชุดต่ัวเลขึ้วันเวลา> 2564-01-01	12:00:00

กำาหนดเวลาซึ่่อมบำารุง
	<ชุดต่ัวเลขึ้วันเวลา> 2564-12-01	12:00:00

คำาสิำาคัญ <ขึ้้อความ> ลำาไย่ออแกน่กสิ์	ออแกน่กสิ์

สิ่�อ

รูปแบบการบันที่้ก		<ขึ้้อความ> ขึ้้อความ

ช่องที่างการเขึ้้าถื้งสิ่�อ	<ขึ้้อความ> nectec.nstda.or.th/Raikamol

แหล่งที่่�มาขึ้องสิ่�อ	<ขึ้้อความ> อุปกรณ์รับรู้ความเป็นกรด-ด่าง
ในด่น-01

ผู้ม่สิ่ที่ธี่�เขึ้้าถื้งสิ่�อ	<ขึ้้อความ> kamol@gmail.com

สิ่ที่ธี่เขึ้้าถื้งสิ่�อ	<รหัสิระบุประเภที่> RW

ต่ำาแหน่ง

ราย่ละเอ่ย่ด	<ขึ้้อความ> มุมซึ่้าย่	ด้านล่าง	ไร่ขึ้้าวโพิ่ด	1

ละต่่จูด	<ต่ัวเลขึ้> 14.077856

ลองจ่จูด	<ต่ัวเลขึ้> 100.601318

อุปกรณ์ต่่อพ่ิ่วง

ประเภที่อุปกรณ์ต่่อพ่ิ่วง	<ขึ้้อความ> อุปกรณ์รับรู้ความช่�นในอากาศ

รหัสิช่�บ่งอุปกรณ์ต่่อพ่ิ่วง	<รหัสิ> NT2001-1-3

ต่ำาแหน่งอุปกรณ์ต่่อพ่ิ่วง	<ขึ้้อความ> สิวนมะม่วง	1

ประเภที่การเกษต่ร <ขึ้้อความ> การปลูกพ่ิ่ช
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ต่ารางที่่�	5.1	ต่ัวอย่่างการกรอกขึ้้อมูลเมต่าดาต่าสิำาหรับอุปกรณ์และระบบ	IoT	(ต่่อ)

	 ในต่ารางที่่�	 5.1	จะแสิดงตั่วอย่่างขึ้องการกรอกข้ึ้อมูลเมต่าดาต่าสิำาหรับอุปกรณ์และระบบ	 IoT	 
สิำาหรับว่ธี่การกำากับขึ้้อมูลในระบบสิามารถืดำาเน่นการได้หลาย่ว่ธี่	เช่น	การกำากับขึ้้อมูลด้วย่	XML	(Extensible	
Markup	Language)	หร่อการกำากับขึ้้อมูลด้วย่	JSON	ขึ้้�นอยู่่กับผู้ที่ำาแต่่ละราย่	ซึ่้�งการกำาบกับขึ้้อมูลด้วย่	
JSON	สิามารถืดำาเน่นการได้ต่ามต่ัวอย่่าง	ดังต่่อไปน่�

ช้่ดอิลิิเมนต์ การก้ากับอิลิิเมนต์ ตัวอย�างการก้ากับ
ข้อม้ลิเกษตรอัจฉริยะ

ผู้ม่สิ่วนเก่�ย่วขึ้้อง

ประเภที่ผู้ม่สิ่วนเก่�ย่วขึ้้อง	
<ขึ้้อความ>

เจ้าขึ้องขึ้้อมูล	ผู้ให้บร่การ	ผู้พัิ่ฒนาซึ่อฟ้ต่์แวร์
ผู้ให้บร่การอ่นเที่อร์เน็ต่

ขึ้้อมูลการต่่ดต่่อ	<ขึ้้อความ>

กมล	เล่ศว่รุจน์	111	อุที่ย่านว่ที่ย่าศาสิต่ร์
ประเที่ศไที่ย่	ถืนนพิ่หลโย่ธี่น	ต่ำาบลคลองหน้�ง	
อำาเภอคลองหลวง	จังหวัดปทีุ่มธีาน่	12120
พ่ิ่จักษ์	เพ่ิ่�มประเสิร่ฐ	101	บ.พ่ิ่จักษ์เอนจ่เน่ย่ร่�ง	
ถื.เม่องใหม่	จ.สิมุที่รปราการ	10270	
โที่รศัพิ่ที่์	0	2577	9797	โที่รสิาร	0	2564	
6902	customer-service@pje.co.th
ปิย่ะ	ชาต่่ไที่ย่เจร่ญ	111	ศูนย่์เที่คโนโลย่่
อ่เล็กที่รอน่กสิ์และคอมพ่ิ่วเต่อร์แห่งชาต่่	
ถื.พิ่หลโย่ธี่น	ต่.คลองหน้�ง	อ.คลองหลวง	
จ.ปทีุ่มธีาน่	12120	โที่รศัพิ่ที่์	0	2564	6900	
โที่รสิาร	0	2564	6901..2 
piya.chat@nectec.or.th
บร่ษัที่	โที่รคมนาคมแห่งชาต่่	จำากัด	(มหาชน)	
99	ถืนนแจ้งวัฒนะ	แขึ้วงทีุ่่งสิองห้อง
เขึ้ต่หลักสิ่�	กรุงเที่พิ่	10210	โที่รศัพิ่ที่์	1888

ซึ่อฟ้ต่์แวร์
ช่�อซึ่อฟ้ต่์แวร์	<ขึ้้อความ> Argi	software

แบบรุ่นซึ่อฟ้ต่์แวร์	<ขึ้้อความ> 1.0.2

เคร่อขึ้่าย่อ่นเที่อร์เน็ต่
ภาย่นอก

ประเภที่การเช่�อมต่่อ	
<ขึ้้อความ> FTTX

ความเร็วการรับสิ่งขึ้้อมูล	
<ขึ้้อความ> 10	Mbps

พ่ิ่�นที่่�การเกษต่ร

ช่�อพ่ิ่�นที่่�การเกษต่ร	
<ขึ้้อความ> บ่ออนุบาลลูกกบ	1

ขึ้นาดพ่ิ่�นที่่�การเกษต่ร	
<ขึ้้อความ> 4	ต่ารางเมต่ร

ประเภที่พ่ิ่�นที่่�การเกษต่ร	
<ขึ้้อความ> บ่อเล่�ย่ง

สิถืานที่่�ที่ำาการเกษต่ร	
<ขึ้้อความ	และ/หร่อพ่ิ่กัดที่าง

ภูม่ศาต่ร์>

112	ศูนย่์เที่คโนโลย่่อ่เล็กที่รอน่กสิ์และ
คอมพ่ิ่วเต่อร์แห่งชาต่่	ถื.พิ่หลโย่ธี่น	ต่.คลอง
หน้�ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทีุ่มธีาน่	12120

ความพิ่ร้อมใช้ ค่าความพิ่ร้อมใช้	<ต่ัวเลขึ้> 99.9
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{
"title":	{
"name":	"เนคเที่ค-01",
"language":	"ไที่ย่",
"type":	"ต่ัวควบคุม",
"other":	"Handsysense-01"
},
"identifier":	"NT2001",
"date":	{
"startDate":	"2564-01-01	12:00:00",
"maintenDuedate":	"2564-12-01	12:00:00"
},
"keyword":	["ลำาไย่	ออแกน่กสิ์",	"ออแกน่กสิ์"],
"media":	{
"format":	"ขึ้้อความ",
"accessibility":	"nectec.nstda.or.th/Raikamol",
"source":	"อุปกรณ์รับรู้ความเป็นกรด-ด่างในด่น-01",
"accessRight":	"kamol@gmail.com",
"authorize":	"RW"
},
"location":	{
"description":		"มุมซึ่้าย่	ด้านล่าง	ไร่ขึ้้าวโพิ่ด	1",
"latitude":		"14.077856",
"longitude":		"100.601318"
},
"peripheral":	{
"type":	"อุปกรณ์รับรู้ความช่�นในอากาศ",
"identifier":	"NT2001-1-3",
"location":	"สิวนมะม่วง	1"
},
"agriType":	"การปลูกพ่ิ่ช",
"description":	"ลักษณะขึ้องการเกษต่รเป็นสิวนลำาไย่ออแกน่กสิ์",
"contributor":	[
{
"type":	"เจ้าขึ้องขึ้้อมูล"
"information":	"กมล	เล่ศว่รุจน์	111	อุที่ย่านว่ที่ย่าศาสิต่ร์ประเที่ศไที่ย่	
ถืนนพิ่หลโย่ธี่น	ต่ำาบลคลองหน้�ง	อำาเภอคลองหลวง	จังหวัดปทีุ่มธีาน่	12120"
},
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{
"type":	"ผู้ให้บร่การ"
"information":	"พ่ิ่จักษ์	เพ่ิ่�มประเสิร่ฐ	101	บ.พ่ิ่จักษ์เอนจ่เน่ย่ร่�ง	ถื.เม่องใหม่
จ.สิมุที่รปราการ	10270	โที่รศัพิ่ที่์	0	2577	9797	โที่รสิาร	0	2564	6902
customer-service@pje.co.th	"
},
{
"type":	"ผู้พัิ่ฒนาซึ่อฟ้ต่์แวร์"
"information":	"ปิย่ะ	ชาต่่ไที่ย่เจร่ญ	112	ศูนย่์เที่คโนโลย่่อ่เล็กที่รอน่กสิ์และคอมพ่ิ่วเต่อร์แห่งชาต่่
ถื.พิ่หลโย่ธี่น	ต่.คลองหน้�ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทีุ่มธีาน่	12120	โที่รศัพิ่ที่์	0	2564	6900
โที่รสิาร	0	2564	6901..2	piya.chat@nectec.or.th	"
},
{
"type":	"ผู้ให้บร่การอ่นเที่อร์เน็ต่"
"information":	"บร่ษัที่	โที่รคมนาคมแห่งชาต่่	จำากัด	(มหาชน)	99	ถืนนแจ้งวัฒนะ
	แขึ้วงทีุ่่งสิองห้อง	เขึ้ต่หลักสิ่�	กรุงเที่พิ่	10210	โที่รศัพิ่ที่์	1888"
}
],
"software":	{
"name":	"Argi	software",
"version":	"1.0.2"
},
"network":	{
"type":	"FTTX",
"speed":	"10	Mbps"
},
"fieldArea":	{
"name":	"บ่ออนุบาลลูกกบ	1",
"size":	"4	ต่ารางเมต่ร",
"type":	"บ่อเล่�ย่ง",
"address":	"112	ศูนย่์เที่คโนโลย่่อ่เล็กที่รอน่กสิ์และคอมพ่ิ่วเต่อร์แห่งชาต่่	
ถื.พิ่หลโย่ธี่น	ต่.คลองหน้�ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทีุ่มธีาน่	12120"
},
"availability":	"99.9"
}
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ก�รเลิือิกซื้ื�อิผลิิตภััณฑ์์อิินเที่อิร์เน็ต
ขอิงส่รรพส่ิ�งที่่�เป็็นไป็ต�มม�ตรฐ�น

	 การเลอ่กซึ่่�อสิน่ค้าและบรก่ารไม่วา่จะเป็นผลต่่ภัณฑ์ใ์ด	ๆ 	รวมถืง้อุปกรณ์	IoT	
ผู้ซ่ึ่�อหร่อผู้ใช้	ควรพ่ิ่จารณาเล่อกสิ่นค้า	และบร่การท่ี่�ผ่านการต่รวจสิอบและรับรอง
คุณภาพิ่	ว่าเป็นไปต่ามมาต่รฐานที่่�เก่�ย่วขึ้้อง	โดย่การต่รวจสิอบและรับรองคุณภาพิ่
นั�นม่กลไกที่่�เป็นที่่�ย่อมรับในระดับสิากล	ที่่�เร่ย่กว่า	ระบบต่รวจสิอบและรับรอง	
(conformity	assessment)
	 ระบบต่รวจสิอบและรับรอง	เป็นกระบวนการในการต่รวจสิอบ	ย่่นย่ันความ
สิอดคล้องขึ้องผล่ต่ภัณฑ์์	กระบวนการ	บร่การ	ระบบบร่หารจัดการ	ว่าเป็นไปต่าม
มาต่รฐานที่่�เก่�ย่วขึ้้อง		กลไกระบบต่รวจสิอบและรับรอง	สิามารถืแสิดงกระบวนการ
ที่ำางาน	ลำาดับชั�นในการต่รวจสิอบรับรอง	และความสิัมพัิ่นธี์ระหว่างหน่วย่งาน 
ที่่�เก่�ย่วขึ้้องได้ต่ามรูปที่่�	6.1

AB หน่วยรัับรัอังรัะบบง�น
(Accreditation Body) CB หน่วยรัับรัอัง (Certification Body)

CA หน่วยตรัวจสำอับและรัับรัอัง
(Conformity Assessment) IB หน่วยตรัวจ (Inspection Body)

LA ห�อังปฏิิบัติก�รัท่ด้สำอับ (Testing Laboratory) /
ห�อังปฏิิบัติก�รัสำอับเท่ียบ (Calibration Laboratory)

รูปที่่�	6.1	กลไกการต่รวจสิอบและรับรอง	(Conformity	Assessment)

ส่่วนที่่� 6
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	 จากรูปที่่�	6.1	จะเห็นว่ากลไกการต่รวจสิอบและรับรอง	เป็นกลไกที่่�ม่การถื่าย่โอนความน่าเช่�อถื่อ	(Trust	
transfer)	 ผ่านการต่รวจสิอบและรับรองโดย่หน่วย่งานที่่�ได้รับการย่อมรับในระดับสิากล	ต่ามมาต่รฐานที่่�
เก่�ย่วขึ้้อง	โดย่เร่�มจาก	หน่วย่รับรองระบบงาน	(AB)	ซึ่้�งเป็นหน่วย่งานระดับชาต่่	ที่่�ได้รับการย่อมรับในระดับ
สิากล	ที่ำาหน้าที่่�รับรองความสิามารถืแก่หน่วย่ต่รวจสิอบและรับรอง	(CAB)	ต่ามมาต่รฐาน	มอก.	(ISO/IEC	
170xx)	อันประกอบด้วย่

 หน�วยรับรอง (CB) 
	 หน่วย่รับรองเป็นหน่วย่งานประเภที่บุคคลที่่�	3		(third	party)	ที่ำาหน้าที่่�ต่รวจประเม่นและให้การรับรอง	
ต่ามมาต่รฐานที่่�เก่�ย่วขึ้้อง	โดย่แบ่งเป็น	3	ประเภที่	ได้แก่	

 หน�วยตรวจ (IB) 
	 หน่วย่ต่รวจเป็นหน่วย่งานประเภที่บุคคลที่่�	3	(third	party)	ที่่�ดำาเน่นการต่รวจสิอบการออกแบบ
ผล่ต่ภัณฑ์์	ผล่ต่ภัณฑ์์	กระบวนการ	บร่การ	หร่อโรงงาน	พิ่ร้อมที่ั�งพ่ิ่จารณาความเป็นไปต่ามขึ้้อกำาหนดเฉพิ่าะ	
หร่อขึ้้อกำาหนดที่ั�วไป	บนพ่ิ่� นฐานการตั่ดส่ินใจขึ้องผู้ม่ประสิบการณ์ในว่ชาช่พิ่ที่่�เก่�ย่วขึ้้อง	โดย่ที่่�หน่วย่ต่รวจ 
ที่่�จะได้รับการรับรองจาก	AB	ต่้องม่การดำาเน่นงานเป็นไปต่ามมาต่รฐาน	มอก.	17020

 ห้องปฏิิบัติการทดสอบ/สอบเท่ยบ (LAB) 
	 หอ้งปฏิบั่ต่ก่ารที่ดสิอบ/สิอบเที่ย่่บเปน็หนว่ย่งานที่่�ดำาเนน่การที่ดสิอบ/สิอบเที่ย่่บต่วัอย่า่ง	ต่ามมาต่รฐาน
ที่่�กำาหนด	โดย่ที่่�ห้องปฏ่ิบัต่่การที่ดสิอบ/สิอบเที่่ย่บที่่�จะได้รับการรับรองจากหน่วย่รับรองระบบงาน	(AB)	 
ต่้องม่การดำาเน่นงานเป็นไปต่ามมาต่รฐาน	มอก.	17025
	 โดย่ในคู่ม่อฉบับน่�จะกล่าวถื้งเฉพิ่าะการรับรองคุณภาพิ่ผล่ต่ภัณฑ์์	ในกลุ่มอุปกรณ์	IoT	เที่่านั�น

หน�วยรับรอง (CB) มาตรฐานท่� AB ใช้้ในการรับรอง
ความสามารถของ CB

1. หน่วยรัับรัอังค้ณภ�พื้ผ่ลิตภัณฑ์์ 
   (CB for product) มอัก. 17065

2. หน่วยรัับรัอังค้ณภ�พื้รัะบบบรัิห�รัจัด้ก�รั และสำิ�งแวด้ล�อัม
   (CB for QMS/EMS) มอัก. 17021

3. หน่วยรัับรัอังรัะบบค้ณภ�พื้บ้คคล�กรั 
   (CB for personel) มอัก. 17024

6.1 ก�รรับรอิงคุณภั�พอิุป็กรณ์ IoT
	 อุปกรณ์	IoT	ประกอบด้วย่อุปกรณ์ไอที่่	อุปกรณ์ที่างไฟ้ฟ้า้	รวมไปถ้ืงซึ่อฟ้ต่แวร์ควบคุมการที่ำางาน	
ซึ่้�งหากอุปกรณไ์มม่ค่ณุภาพิ่	กจ็ะสิง่ผลให้ใช้งานไดไ้มเ่ต่ม็ประสิท่ี่ธ่ีภาพิ่	ต่อ้งเสิย่่เวลาในการซ่ึ่อมบำารงุ	ดงันั�นใน
การเล่อกซ่ึ่�ออุปกรณ์	IoT	หร่อเล่อกใช้บร่การจากผู้ให้บร่การ	ผู้ใช้ควรพ่ิ่จารณาถื้งคุณภาพิ่ขึ้องอุปกรณ์	เป็น
สิำาคัญด้วย่
	 การพ่ิ่จารณาถื้งคุณภาพิ่ขึ้องอุปกรณ์	สิามารถืที่ำาได้โดย่พ่ิ่จารณาว่าอุปกรณ์นั�นผ่านการต่รวจสิอบ
และรับรอง	ต่ามมาต่รฐานที่่�กล่าวไว้ในสิ่วนที่่�	2	ขึ้องคู่ม่อฉบับน่�	 โดย่หน่วย่รับรองที่่�ม่ความน่าเช่�อถื่อแล้ว 
หร่อไม่
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6.2 ก�รพิจ�รณ�ผลิิตภััณฑ์์อิินเที่อิร์เน็ตขอิงส่รรพส่ิ�ง
ที่่�เป็็นไป็ต�มม�ตรฐ�น
	 การพ่ิ่จารณาว่าผล่ต่ภัณฑ์์ฯ	หร่อบร่การเป็นไปต่ามมาต่รฐานหร่อไม่	ผู้ใช้บร่การสิามารถืพ่ิ่จารณาได้ 
ดังต่่อไปน่�
 1. กรณ้ทำ้�ม้การแสด้งเคร่�องหมายรับรองบนตัวผู้ลิตภััณฑ์	์ในกรณ่น่�เป็นการพ่ิ่จารณาที่่�ที่ำาได้ง่าย่ที่่�สิุด	
โดย่ดูจากเคร่�องหมาย่รับรองบนตั่วผลต่่ภัณฑ์	์ซึ่้�งจะอยู่บ่ร่เวณฉลากขึ้องผลต่่ภัณฑ์	์ตั่วอย่า่งเคร่�องหมาย่รับรอง
ที่่�ม่ใช้งานในประเที่ศไที่ย่ดังรูปที่่�	6.2

 2. กรณ้ทำ้�ไม่ม้การแสด้งเคร่�องหมายรับรองบนตัวผู้ลิตภััณฑ์์	 เน่�องจากเคร่�องหมาย่รับรองไม่ใช้
เคร่�องหมาย่บังคับที่่�กำาหนดให้ผู้ผล่ต่ต้่องแสิดงเคร่�องหมาย่	เว้นแต่่มาต่รฐานบังคับที่่�สิำานักงานมาต่รฐาน
ผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	(สิมอ.)	กำาหนดให้ต้่องแสิดงเคร่�องหมาย่	(เคร่�องหมาย่บังคับ)	ในกรณ่น่�ผู้ใช้สิามารถื
พ่ิ่จารณาไดโ้ดย่การสิอบถืามไปย่งับรษ่ทัี่ผูผ้ลต่่	หรอ่ผูใ้หบ้รก่าร	ใหแ้สิดงหลกัฐานใบรบัรองคณุภาพิ่	หรอ่สิามารถื
ต่่ดต่่อสิอบถืามไปย่ังหน่วย่รับรอง	เพ่ิ่�อต่รวจสิอบราย่ช่�อผล่ต่ภัณฑ์์ที่่�ได้รับการรับรอง

รูปที่่�	6.2	ต่ัวอย่่างเคร่�องหมาย่รับรองคุณภาพิ่ผล่ต่ภัณฑ์์

	 โดย่รูปแบบการดำาเน่นงานต่รวจสิอบและรับรองขึ้องหน่วย่รับรอง	ประกอบด้วย่	
 1. การตรวจประเมิน	โดย่ผู้ประเม่น/ผู้เช่�ย่วชาญ	ซึ่้�งรูปแบบการต่รวจประเม่นขึ้้�นอยู่่กับหน่วย่รับรอง
กำาหนด	เช่น	การประเม่นเอกสิาร	การประเม่นการออกแบบ	การประเม่นกระบวนการผล่ต่	การต่รวจประเม่น
อุปกรณ์	 IoT	ต่ามมาต่รฐานที่่�เก่�ย่วขึ้้อง	(โดย่การพ่ิ่จารณาผลการที่ดสิอบอุปกรณ์	 IoT	จากห้องปฏิ่บัต่่การ
ที่ดสิอบที่่�เป็นที่่�ย่อมรับ)	
 2. การพิจารณาตดัสิน	เพ่ิ่�อใหก้ารรบัรอง	โดย่ผูเ้ช่�ย่วชาญ	หร่อคณะกรรมการ	ที่่�มค่วามรู้ความเช่�ย่วชาญ
ในผล่ต่ภัณฑ์์นั�น	ๆ	
 3. การออกใบรับรอง แลิะการให้สิทธิิ�การแสดงเครื�องหมายรับรอง	ผล่ต่ภัณฑ์์/บร่การ	ที่่�ผ่านการ
ประเม่น	และผ่านการต่่ดส่ินแล้ว	จะได้รับใบรับรอง	และได้รับส่ิที่ธี่�ในการแสิดงเคร่�องหมาย่รับรองต่ามที่่�หน่วย่
รับรองกำาหนด	ซึ่้�งผู้ผล่ต่	หร่อผู้ให้บร่การจะใช้เป็นหลักฐานในการแสิดงความสิอดคล้องต่ามมาต่รฐาน

เครื�องหมายสมัครใจ เครื�องหมายทั�วไป 
(สมัครใจ) เครื�องหมายบังคับ

เครั่�อังหม�ยรัับรัอังค้ณภ�พื้เนคเท่ค
อัอักโด้ยศ่นย์เท่คโนโลยีอัิเล็กท่รัอันิกสำ์

และคอัมพิื้วเตอัรั์แห่งช�ติ

เครั่�อังหม�ยรัับรัอังม�ตรัฐ�นผ่ลิตภัณฑ์์อั้ตสำ�หกรัรัม (มอัก.)
อัอักโด้ยสำำ�นักง�นม�ตรัฐ�นผ่ลิตภัณฑ์์อั้ตสำ�หกรัรัม (สำมอั.)
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ป็ระโยชน์ขอิงก�รใช้อิุป็กรณ์ IoT
ที่่�เป็็นไป็ต�มม�ตรฐ�น

-	ผล่ต่ภัณฑ์์ได้รับการย่่นย่ันว่าเป็นไปต่ามมาต่รฐาน
-	ผู้บร่โภค	ผู้ใช้	มั�นใจ	ในคุณภาพิ่	และประสิ่ที่ธี่ภาพิ่การใช้งาน
-	ม่หลักประกันโดย่หน่วย่รับรองร่วมรับผ่ดชอบกรณ่ผล่ต่ภัณฑ์์ม่ปัญหา
		ที่่�เก่ดจากคุณภาพิ่ขึ้องบร่ภัณฑ์์
-	ไม่ต่้องม่การต่รวจสิอบรับรอง	หร่อที่ดสิอบซึ่ำ�า

ส่่วนที่่� 7
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มอก.	1561	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	บร่ภัณฑ์์เที่คโนโลย่่สิารสินเที่ศ	-	ความปลอดภัย่	เล่ม	1	
คุณลักษณะที่่�ต่้องการที่ั�วไป
มอก.	62368	เล่ม	1	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	บร่ภัณฑ์์เสิ่ย่ง	ว่ด่ที่ัศน์	บร่ภัณฑ์์เที่คโนโลย่่สิารสินเที่ศ
และการสิ่�อสิาร	เล่ม	1	ขึ้้อกำาหนดด้านความปลอดภัย่
มอก.	1956	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	บร่ภัณฑ์์เที่คโนโลย่่สิารสินเที่ศ	:	ขึ้่ดจำากัดสิัญญาณรบกวนว่ที่ยุ่
มอก.	2931	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	ความเขึ้้ากันได้ที่างแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้ขึ้องบร่ภัณฑ์์สิ่�อประสิม	-	
คุณลักษณะที่่�ต่้องการขึ้องการปล่อย่สิัญญาณรบกวน
มอก.	1451	มาต่รฐานผล่ต่ภัณฑ์์อุต่สิาหกรรม	ความเขึ้้ากันได้ที่างแม่เหล็กไฟ้ฟ้า้	เล่ม	4	เที่คน่คการที่ดสิอบและ
การวัด	สิ่วนที่่�	1	ภาพิ่โดย่รวมขึ้องการที่ดสิอบภูม่คุ้มกัน
มนต่ร	่พิ่รรณรันต์่,	EMC	Standard	and	Trouble	Shooting,	ศูนย์่เที่คโนโลย่อ่่เล็กที่รอนก่ส์ิและคอมพ่ิ่วเต่อร์
แห่งชาต่่,	NECTEC	Talk,	วันที่่�	26	สิ่งหาคม	2563
เว็บไซึ่ต่์	https://www.gotoknow.org/posts/371479	สิ่บค้นวันที่่�	15	มกราคม	2565
(ร่าง)	มศอ.	3009.1	มาต่รฐานอ่นเที่อร์เน็ต่ขึ้องสิรรพิ่สิ่�งสิำาหรับระบบเกษต่รอัจฉร่ย่ะ	เล่ม	1	ขึ้้อกำาหนดที่ั�วไป
เว็บไซึ่ต่์	https://tinyurl.com/bdzdusee	สิ่บค้นวันที่่�	18	กุมภาพัิ่นธี์	2565
พ่ิ่จักษ์	เพ่ิ่�มประเสิร่ฐ,	“การศ้กษาว่ธี่การควบคุมการประทีุ่ขึ้องไฟ้ฟ้า้สิถื่ต่ในอุต่สิาหกรรม”,	
มหาว่ที่ย่าลัย่ขึ้อนแก่น,	2554
เว็บไซึ่ต่์	https://tinyurl.com/4k75tnbv	สิ่บค้นวันที่่�	20	กุมภาพัิ่นธี์	2565
เว็บไซึ่ต่์	https://tinyurl.com/2p83pt6b	สิ่บค้นวันที่่�	23	กุมภาพัิ่นธี์	2565
วสิที่.	2001-45	มาต่รฐานการต่่ดต่ั�งไฟ้ฟ้า้สิำาหรับประเที่ศไที่ย่	ปี	2554
มงคล	ปุษย่ต่านนที่์,	บงกช	สิุขึ้อนันต่์,	ระบบป้องกันฟ้า้ผ่าภาย่นอกสิ่�งปลูกสิร้าง,	ว่ศวกรรมศาสิต่ร์	ม.อบ
ปีที่่�	6	ฉบับที่่�	2.,	กรกฎาคม	-	ธีันวาคม	2556
เว็บไซึ่ต่์	https://rb.gy/cqqquq	สิ่บค้นวันที่่�	24	กุมภาพัิ่นธี์	2565
เว็บไซึ่ต่์	https://rb.gy/fzgcnn	สิ่บค้นวันที่่�	24	กุมภาพัิ่นธี์	2565
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