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แบบเสนอผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ 
-------------------------- 

๑. ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
- ระบบอ านวยการเดินเรือไทยแลนด์ ๔.๐ (Thailand 4.0 Navigation Information Center) 
- ผลงานควรจัดอยู่ในวิทยาการด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า  

๒. ประวัติผู้ประดิษฐ์ และ/หรือ ผู้ร่วมประดิษฐ์ 
 ๒.๑ หัวหน้าผู้ประดิษฐ์ 
  ชื่อ น.อ.รศ.อุดมศักดิ์  บุญประเสริฐ     ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ   
  คุณวุฒิ  ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (ไฟฟ้า)      
  หน่วยงานที่สังกัด  ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ   
 ผลงานที่ส าคัญในอดีต:  

- โครงการวิจัย พลังงานทดแทนจากกระแสน  า (สวพ.ทร. งป.49-50) 
- โครงการวิจัย การผลิตกระแสไฟฟ้าแบบไฮบริดจ์โดยใช้กังหันลมร่วมกับโฟโตโวลตาอิกเซลล์ (รร.นร. งป.

51- 52) 
- โครงการวิจัย ต้นแบบระบบวัดมุมอ้างอิงแนวดิ่ง (สกว. งป. 51-52)   
- โครงการวิจัย ชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟฟิกส์ (สกว. งป. 52-53)   
- โครงการวิจัย ชุดทดลองระบบควบคุมอุณหภูมิ (รร.นร. งป.54-55)   
- โครงการวิจัย ชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกส าหรับการเกษตร (สวก. งป. 55-56)   
- โครงการวิจัย ระบบอาวุธอัตราจรเพ่ือป้องกันภัยทางอากาศเฉพาะต าบลที่และท าการยิงที่หมายผิวพื น

ส าหรับกองพลนาวิกโยธินระยะที่ 1 (น.ย. งป.57)   
- โครงการวิจัย ระบบอาวุธอัตราจรเพ่ือป้องกันภัยทางอากาศเฉพาะต าบลที่และท าการยิงที่หมายผิวพื น

ส าหรับกองพลนาวิกโยธินระยะที่ 2 (สวพ.ทร. งป. 58)   
- โครงการวิจัย ระบบอาวุธอัตราจรเพ่ือป้องกันภัยทางอากาศเฉพาะต าบลที่และท าการยิงที่หมายผิวพื น

ส าหรับกองพลนาวิกโยธินระยะที่ 2 (สวพ.ทร. งป. 58)   
- โครงพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ กังหันน  าเติมอากาศอัจฉริยะ (รร.นร. งป. 58)   

 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ฝศษ. รร.นร. โทรศัพท ์  53994, 08 9757 5304  
 ๒.๒ ผู้ร่วมประดิษฐ์ 
  ๑) ชื่อ น.ท.ยุทธนา  ไวยเวช ต าแหน่ง หน.แผนกโครงการและงบประมาณ กองแผนการช่าง กอง
โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๒ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ   
  ๒) ชื่อ นนร.อรรถชัย อัจฉริยนิติ ชั น ๕ สาขา วิทยาการทางเรือ 
  ๓) ชื่อ นนร.พิริยะ    จันทร ชั น ๕ สาขา วิทยาการทางเรือ 
  ๔) ชื่อ นนร.พีระพัฒน์ แผนเจริญ ชั น ๕ สาขา วิทยาการทางเรือ 

๓. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ (ให้ระบุรายละเอียดให้มากที่สุด พร้อมแนบรูปภาพประกอบ) 
 ๓.๑   จุดเริ่มต้นหรือท่ีมาของการประดิษฐ์ 
  ๓.๑.๑ ปัญหาและที่มา 
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  ที่มา: 
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนนายเรือด าเนินโครงการวิจัยต่อเรือฝึกเอนกประสงค์ร่วมกับอู่มาร์ซัน 
ซึ่งเป็นเรือฝึกขนาดเล็กความยาวตลอดล า ๑๖ เมตร บรรจุก าลังพลได้ ๓๐ นาย ตามภาพที่ ๑ เพ่ือใช้ในการฝึก
ภาคปฏิบัติของวิชาเดินเรือในร่องน  า กฏการเดินเรือสากล และการเทียบเรือของนักเรียนนายเรือทุกชั นปี ตามภาพ
ที่ ๒ บนเรือฝึกล านี จึงได้ถูกออกแบบให้มีการติดตั งเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตามภาพที่ ๓ ส าหรับช่วยในการ
เดินเรือท่ีเป็นมาตรฐานของเรือใหญ่ไว้อย่างครบถ้วน เช่น เครื่องเรดาห์ เครื่องหยั่งน  า เข็มทิศ จีพีเอส แผนที่เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นต้น ทั งนี  เพ่ือให้นักเรียนนายเรือได้ท าความรู้จัก และมีความคุ้นเคยกับการใช้งานเครื่องมือ
ช่วยในการเดินเรือต่างๆ และน าเอาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานบนเรือใหญ่ ภายหลังจากส าเร็จการศึกษา   

 

ภาพที่ ๑ เรือฝึกเอนกประสงค์ของโรงเรียนนายเรือ 

 

ภาพที่ ๒ การฝึกเดินเรือในร่องน  าเจ้าพระยาของนักเรียนนายเรือ 
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ภาพที่ ๓ เครื่องมือช่วยเดินเรือต่าง ๆ ที่ติดตั งบนเรือฝึก 

  ปัญหาที่เกิดขึ น: 
  ระบบแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ หรือ “โต๊ะพล็อตอัจฉริยะ” ที่ได้พัฒนาขึ นโดยกรมอิเล็กทรอนิกส์
ทหารเรือ ได้ถูกน ามาติดตั งให้ใช้งานบนเรือล านี ด้วยตามภาพที่ ๔ แต่เนื่องด้วยเรือล านี มีขนาดเล็ก สพานเดินเรือมี
ลักษณะเปิดโล่ง ท าให้ความชื น และไอเค็มน  าทะเลเข้าไปสร้างปัญหาให้กับเครื่องโต๊ะพล็อตอัจฉริยะ ซึ่งติดตั งอยู่
ภายใต้คอนโซลของสพานเดินเรือ ท าให้ระบบช ารุดและใช้งานไม่ได้ เนื่องจากระบบนี  ได้ถูกออกแบบฮาร์ดแวร์ให้ใช้
งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีแบบเดสทอปที่ใช้ภายในส านักงานทั่ว ๆ ไป จึงไม่มีความคงทนต่อการใช้งานในสภาวะ
แวดล้อมที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ด้วยเหตุและปัญหาตามท่ีได้กล่าวมา จึงเป็นที่มาของการศึกษาและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อ
แก้ปัญหาการปฏิบัติงานในครั งนี  

 

ภาพที่ ๔ โต๊ะพล็อตอัจฉริยะของกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 

  ๓.๑.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหา   
  การที่จะน าเครื่องคอมพิวเตอร์ เดสทอปที่ถูกออกแบบให้มีความคงทนเป็นพิเศษ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Grade) จะใช้งบประมาณเป็นหลักแสนบาท เพ่ือให้
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สามารถแก้ปัญหาได้ทันเวลา ประหยัดงบประมาณของโรงเรียนนายเรือ และกองทัพเรือ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ให้กับนักเรียนนายเรือได้รู้จักการน าความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ เพ่ือแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานได้ อีกทั งยังเป็นการสร้างนวัตกรรม ตามนโยบายของรัฐบาลไทยแลนด์ ๔.๐ ทีมงานวิจัยจึงได้มีแนวคิดที่
จะน า “ระบบฝังตัว” หรือ “สมองกลฝังตัว” ซึ่งท างานเป็นเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ว น ามาใช้แทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เดสทอปตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบัน โดยระบบฝังตัวที่ เลือกมาใช้งานคือ บอร์ดควบคุมราสเบอรี่พาย ๓ 
(Raspberry Pi3) ตามภาพที่ ๕ เนื่องด้วยมีจุดเด่นและข้อได้เปรียบหลายประการ ซึ่งจะกล่าวอธิบายถึงรายละเอียด
ในหัวข้อถัดไป 

 

ภาพที่ ๕ ระบบฝังตัวราสเบอรี่พาย ๓ 

 ๓.๒ ระยะเวลาที่ใช้ในการประดิษฐ์ตั งแต่  เดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน  
 ๓.๓ ลักษณะของผลงานประดิษฐ์ เป็นสิ่งทีไ่ด้ปรับปรุงแก้ไขใหม่คือ   

- น าระบบฝังตัวมาประยุกต์ใช้งานแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเดสทอป 
- เพ่ิมการต่อเชื่อมเข้ากับระบบแสดงตนอัตโนมัติ (Automatic Identification System: AIS) 
- เพ่ิมการต่อเชื่อมเข้ากับระบบเรดาห์เดินเรือ 
- เพ่ิมการต่อเชื่อมเข้ากับระบบเครื่องหยั่งน  า (Echo Sounder) 
- เพ่ิมระบบตรวจการณ์ด้วยกล้องและส่งข้อมูลภาพระยะไกล (4G) ไปยังผู้บังคับบัญชา 
- สามารถใช้ได้กับระบบไฟฟ้ากระแสตรง 24VDC ของเรือ (ระบบเดิมใช้ไฟฟ้า 220 VAC) 

๔. ภูมิหลังของศิลปวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ 
ระบบฝังตัว หรือ สมองกลฝังตัว (Embedded System) คือระบบประมวลผล ที่ ใช้ชิปหรือไมโคร

โพรเซสเซอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่ฝังไว้ในอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่อง
เล่นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อเพ่ิมความฉลาด และความสามารถให้กับอุปกรณ์เหล่านั นผ่านซอฟต์แวร์ เสมือนกับน า
เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีมาต่อควบคุม แต่มีขนาดที่เล็กกว่าหลายเท่าตัว และมีราคาถูกกว่ามาก ถูกน ามาใช้กันอย่าง
แพร่หลายในชีวิตประจ าวันทุก ๆ ด้าน ตั งแต่ควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟ ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและ
ส านักงาน ยานพาหนะ ของเล่นต่าง ๆ ไปถึงใช้ในยานอวกาศ แสดงตามภาพที่ ๖  
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ภาพที่ ๖ ระบบฝังตัวที่ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ราสเบอรี่พาย (Raspberry Pi) คือ ระบบฝังตัวประเภทหนึ่ง ถูกออกแบบมาให้มี ซีพียู และ แรม อยู่ภายใน
ชิปเดียวกัน มีจุดเชื่อมต่อ GPIO ให้ผู้ใช้สามารถน าไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ได้ รูปร่างภายนอกมี
ลักษณะเหมือนบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กขนาดเท่ากับกระดาษนามบัตรตามภาพที่ ๗ มีพอร์ตที่สามารถเชื่อมต่อ
กับจอมอนิเตอร์ คีย์บอร์ด และเมาส์ได้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท าโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การ
เขียนโปรแกรม หรือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตั งโต๊ะขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็นการท างานด้านเอกสาร การท่อง
อินเทอร์เน็ต ส่งอีเมล หรือเล่นเกมส์ อีกทั งยังสามารถเล่นไฟล์วีดีโอความละเอียดสูง (High-Definition) ได้อีกด้วย 
บอร์ดราสเบอรี่พายรองรับระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux Operating System) ได้หลายระบบ เช่น Raspbian 
(Debian) Pidora (Fedora) และ Arch Linux ฯลฯ เป็นต้น โดยติดตั งบน SD Card แทนการใช้งานฮาร์ดดิสก์ 

ด้วยคุณสมบัติพิเศษของบอร์ดราสเบอรี่พายตามที่ได้กล่าวมา โครงการสิ่งประดิษฐ์นี จึงได้เลือกใช้บอร์ดรา
สเบอรี่พาย 3 โมเดล B ซึ่งเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนามาล่าสุด มีความสามารถสูงกว่ารุ่นก่อนหน้านี  และมีการเพ่ิมพอร์ต 
USB มากขึ น และรองรับการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายแบบไร้สายได้เป็นอย่างดี  

 

http://thaieasyelec.com/products/development-boards/raspberry-pi/raspberry-pi-2-model-b-detail.html
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ภาพที่ ๗ ขนาดของบอร์ดราสเบอรี่พาย 

 ๔.๑  ลักษณะของผลงานอ่ืน ๆ ซึ่งมีใช้อยู่ในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับผลงานประดิษฐ์ 
- โต๊พล็อตอัจฉริยะ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เป็นระบบที่ติดตั งบนเครื่องคอมพิวเตอร์เดสทอป

แบบที่ใช้ตามส านักงานทั่วไป ใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส 

 

ภาพที่ ๘ โต๊ะพล็อตอัจฉริยะของกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 

- ระบบที่มีจ าหน่ายอยู่ตามท้องตลาดใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะ เป็นระบบที่มีการติดตั งบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เดสทอปสมรรถนะสูง และติดตั งบนระบบฝังตัว 

 



หน้า ๗ ของ ๑๓ หน้า 
 

 

ภาพที่ ๙ ระบบที่ติดตั งบนเครื่องคอมพิวเตอร์เดสทอปสมรรถนะสูง 

 

ภาพที่ ๑๐ ระบบที่ติดตั งบนระบบแบบฝังตัว SBOX 

 ๔.๒  ข้อเสียหรือข้อบกพร่องของผลงานอ่ืน ๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
- ระบบที่ถูกพัฒนาโดย อล.ทร. ไม่มีความคงทนต่อสภาพการใช้งานบนเรือฝึกของโรงเรียนนายเรือ 
- ระบบที่ติดตั งบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ 
- ระบบปฏิบัติการวินโดว์ติดไวรัสได้ง่าย หากผู้ใช้ไม่ระมัดระวัง 
- ระบบที่ได้มาตรฐานมีราคาแพงมาก (หลายล้านบาท) 
- ไม่ยืดหยุ่นในการใช้งาน ไม่สามารถปรับแต่งเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้นอกเหนือจากท่ีมีมา 
- ไม่สามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ได้   

 ๔.๓  ท่านคิดว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์ของท่านดีกว่าผลงานของผู้อื่นอย่างไร 
- เป็นการสร้างนวัตกรรมตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 โมเดล 
- ใช้พื นที่ติดตั งน้อยมาก เนื่องจากมีขนาดเล็กเท่ากับนามบัตร 
- ใช้พลังงานต่ าต้องการกระแสเพียง 2.5 A  
- ก าลังงานสูญเสียต่ า ความร้อนน้อย ไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศเพ่ือรักษาอุณหภูมิ 
- มีเสถียรภาพในการใช้งาน ไม่แฮงก์ง่าย ทนต่อการสั่นสะเทือน ทนต่อความชื น และอุณหภูมิ 
- ไม่มีค่าลิขสิทธิซอฟต์แวร์ เนื่องจากใช้โอเพ่นซอร์สทั งระบบ  
- ไม่มีปัญหาเรื่องไวรัส เนื่องจากติดตั งบนระบบปฏิบัติการลีนุกส์ 
- ราคาถูกมาก เพียง 1,750 บาท เฉพาะเมนบอร์ด   



หน้า ๘ ของ ๑๓ หน้า 
 

- ยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถปรับแต่งเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ที่ช ารุดไดใ้นราคาถูก 
- สามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างไม่จ ากัด เช่น เพ่ิมระบบน าร่องอัตโนมัติ (Auto Pilot) 

ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ฯลฯ เป็นต้น   

๕. ผู้ประดิษฐ์ได้ปรับปรุงแก้ไขผลงานในข้อ (๔) อย่างไร และมีผลดีขึ้นจากผลงานเดิมอย่างไรบ้าง 
การปรับปรุงแก้ไขผลงานเดิม 

- น าบอร์ดราสเบอรี่พาย มาประยุกต์ใช้งานแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเดสทอป 
- เพ่ิมการต่อเชื่อมเข้ากับระบบแสดงตนอัตโนมัติ (Automatic Identification System: AIS) 
- เพ่ิมการต่อเชื่อมเข้ากับระบบเรดาห์เดินเรือ 
- เพ่ิมการต่อเชื่อมเข้ากับระบบเครื่องหยั่งน  า 
- เพ่ิมระบบการต่อใช้งานแบบเครื่อข่ายทั งแบบสาย และไร้สาย 
- เพ่ิมระบบตรวจการณ์ด้วยกล้องและส่งข้อมูลภาพระยะไกล (4G) ไปยังผู้บังคับบัญชา 
- เพ่ิมซอฟต์แวร์ที่สามารถติดตั งบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

มีผลงานดีขึ นดังนี  
- มีเสถียรภาพในการใช้งานดีขึ น ไม่แฮงก์ง่าย ทนต่อการสั่นสะเทือน ทนต่อความชื น และอุณหภูมิ 
- ใช้พื นที่ติดตั งน้อยมาก ท าให้มีที่ว่างส าหรับใช้ติดตั งอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้ 
- เป็นระบบศูนย์รวมข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นต่อการตัดสินใจในการน าเรือ 
- รองรับการต่อใช้งานแบบเครือข่ายทั งแบบสาย และไร้สาย 
- ผู้บังคับบัญชาสามารถมองเห็นภาพการฝึกของนักเรียนนายเรือได้ทันเวลา (Real Time) 
- สามารถดใูช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ รองรับระบบปฏิบัติการ Android และ ios 
- ต่อใช้งานไดโ้ดยตรงกับระบบไฟฟ้ากระแสตรงของเรือ ใช้พลังงานต่ ามาก 
- ก าลังงานสูญเสียต่ า ความร้อนน้อย ไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศเพ่ือรักษาอุณหภูมิ 
- ไม่มีค่าลิขสิทธิซอฟต์แวร์ เนื่องจากใช้โอเพ่นซอร์สทั งระบบ  
- ไม่มีปัญหาเรื่องไวรัส เนื่องจากติดตั งบนระบบปฏิบัติการลีนุกส์ 
- ราคาถูกมาก เพียง 1,750 บาท เฉพาะเมนบอร์ด   
- ยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถปรับแต่งเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ที่ช ารุดได้ในราคาถูก 
- สามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างไม่จ ากัด เช่น เพ่ิมระบบน าร่องอัตโนมัติ (Auto Pilot) ระบบ

ผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ฯลฯ เป็นต้น   

๖. เป็นผลงานประดิษฐ์ที่ใช้ในกิจการ เรือฝึกเอนกประสงค์โรงเรียนนายเรือ เพ่ือการฝึกของนักเรียนนายเรือ 

๗. ลักษณะเด่นของผลงานสิ่งประดิษฐ์เป็นผลงานที่ดีเด่นกว่าผลงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างไร 
- ทนทานต่อการใช้งานในทุกสภาวะ 
- สามารถติดตั งได้ในเรือท่ีมีขนาดเล็กมีพื นที่ใช้สอยน้อย เช่น เรือใบ เรือยอร์จ 
- สามารถเชื่อมโยงการท างานเป็นเครือข่ายได้อย่างไม่จ ากัดผู้ใช้งาน โดยผ่านระบบแบบไร้สาย 
- ผู้บังคับบัญชาสามารถมองเห็นภาพการฝึกของนักเรียนนายเรือได้ทันเวลา (Real Time) 
- ใช้พลังงานต่ ากว่า มปีระสิทธิภาพมากกว่า 
- ไม่จ าเป็นต้องติดตั งระบบในห้องปรับอุณหภูมิ 
- ไม่มีค่าลิขสิทธิซอฟต์แวร์ เนื่องจากใช้โอเพ่นซอร์สทั งระบบ  
- ไม่มีปัญหาเรื่องไวรัส เนื่องจากติดตั งบนระบบปฏิบัติการลีนุกส์ 



หน้า ๙ ของ ๑๓ หน้า 
 

- ราคาถูกมากเพียง 1,750 บาท เฉพาะเมนบอร์ด   
- ยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถปรับแต่งเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ที่ช ารุดได้ในราคาถูก 
- สามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างไม่จ ากัด เช่น เพ่ิมระบบน าร่องอัตโนมัติ (Auto Pilot) ระบบ

ผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ฯลฯ เป็นต้น   

๘. คุณสมบัต ิ   
- ใช้งานไดเ้ทียบเท่ากับระบบแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีจ าหน่ายทั่วไป 
- สามารถแสดงภาพแผนที่ของต าบลที่อยู่ของเรือปัจจุบัน ต าบลที่ของเรือข้างเคียง รวมทั งขอมูลที่เป็น 

ประโยชน์ต่อการน าเรือต่าง ๆ (เช่น ความลึกน  า, ทุน่, หิน ฯลฯ) เพื่อช่วยให้นักเดินเรือสามารถวางแผนการ
เดินเรือล่วงหน้า 

- ช่วยวางแผนการเดินเรือ การขีดเข็ม เฝ้าติดตามเส้นทางการเดินเรือ การแจ้งเตือนเมื่อเรือออกนอกเส้นทาง 
ระยะเฉียด หรือเรือเข้าเขตน  าตื น ตลอดจนแสดงขอ้มูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการน าเรือตามท่ีต้องการได้ 

๙. หลักการและข้ันตอน รวมทั้งกรรมวิธีที่ใช้ในการประดิษฐ์ 
 หลักการท างานของระบบ 

ระบบที่ได้พัฒนาขึ นใหม่นี ใช้ชื่อว่า “ระบบอ านวยการเดินเรือไทยแลนด์ ๔.๐” ภาพโดยรวมของระบบ
แสดงตามไดอะแกรมในภาพที่ ๑๑ การท างานในแต่ละอุปกรณเ์ป็นดังนี  

เริ่มต้นจากส่วนของเซนเซอร์ เป็นส่วนที่มีหน้าที่ในการวัดและส่งค่าข้อของมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการเดินเรือ 
ประกอบไปด้วย ระบบของเรดาห์ เรื่องหยังน  า จีพีเอส และระบบ AIS ข้อมูลจากเซนเซอร์เหล่านี จะถูกรวบรวมเข้า
ด้วยกันด้วยอุปกรณ์ Serial Device Servers ผ่านโปรโตคอล RS232 และแปลงเป็นอีเทอร์เน็ต เพ่ือส่งข้อมูล
ระยะไกล (ไม่เกิน 100 เมตร) ไปยัง VPN เราท์เตอร์ซึ่งท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง (Hub) ในการเชื่อมต่อระหว่างส่วน
ประมวลผลและส่วนเอาต์พุต กล้องไอพี ถือว่าเป็นอุปกรณ์อินพุตอีกประเภทหนึ่งมีหน้าที่บันทึกและถ่ายทอด
เหตุการณ์สดในขณะที่มีการฝึก เพ่ือส่งภาพวีดีโอแบบทันเวลาระยะไกลให้กับผู้บังคับบัญชาที่อยู่บนบก ผ่านทาง
ระบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้เราเตอร์ 4G   บอร์ดราสเบอรี่พาย ๓ ท าหน้าที่ เป็นส่วนประมวลผล ติดตั ง
โปรแกรมควบคุมการท างาน Open CPN ที่คอยประมวลผลข้อมูลที่ส่งมาจากเซอร์ต่าง ๆ ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์
และประมวลผลแล้ว จะถูกส่งไปแสดงผลให้ผู้ใช้งานที่อยู่บนสะพานเดินเรือ ซ่ึงอาจจะเป็นจอมอนิเตอร์ของเครื่องพีซี 
หรือแสดงผลผ่านสมาร์ทโฟนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานคนอ่ืน ๆ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ภายใน
เรือท่ีมีสัญญาณไวไฟ บอร์ดควบคุมอาดูโน่ต่อใช้งานร่วมกับอีเทอร์เน็ตชีลด์ เพื่อท าหน้าที่ส่งข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆ 
ไปยังระบบคลาวด์ โดยใช้เว็บเซอร์วิสของ NETPIE 



หน้า ๑๐ ของ ๑๓ หน้า 
 

  

ภาพที่ ๑๑ ระบบอ านวยการเดินเรือไทยแลนด์ ๔.๐ 

 ขั นตอนการประดิษฐ์ ขั นตอนต่าง ๆ ในการประดิษฐ์ โดยสรุปแสดงตามภาพด้านล่าง ดังนี  
- ประกอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องลงในกล่องกันน  าและกันความชื น ซึ่งประกอบด้วย แหล่งจ่ายไฟ 

Serial Device Server, VPN Router, และอุปกรณ์แปลงการสื่อสาร RS422 เป็น RS232  

 

ภาพที่ ๑๒ การติดตั งฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องลงในกล่องกันน  า 

GPS

RADAR

Echo Sounder

AIS

Serial Device

Servers

VPN Router

Raspberry Pi 3

with OpenCPN

User Interface

IP CAM

4G Router

Arduino & 

Ethernet Shield



หน้า ๑๑ ของ ๑๓ หน้า 
 

- เดินสายสัญญาณต่าง ๆ เช่น สายสื่อสารแบบอนุกรม สายแลน และสายไฟเลี ยง การใช้ท่อร้อยสาย และ
การเดินสายไฟต่าง ๆ ให้เข้าที่ พร้อมกับการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ 

 

ภาพที่ ๑๓ การสายสัญญาณต่าง ๆ ของระบบเข้าด้วยกัน 

 

ภาพที่ ๑๔ ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในกล่องกันน  า 

- น าบอร์ดราสเบอรี่พายไปทาน  ายาเคลือบแผ่นพีซีบีเพ่ือกันความชื นและไอเค็มของน  าทะเล และน าไป
อบแห้ง จากนั นน าไปใส่เคส และท าแท่นติดตั งกับจอมอนิเตอร์ 

 
ภาพที่ ๑๕ การติดตั งบอร์ดราสเบอรี่พาย 
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- ติดตั งซอฟต์แวร์ Open CPN ติดตั งแผนที่เดินเรือดิจิตัลของกรมอุทกศาสตร์ และทดสอบการท างาน
ของส่วนประกอบต่าง ๆ ในระบบ ยกเว้นระบบจีพีเอส ระบบเรดาห์ และระบบเครื่องหยั่งน  า 

 

ภาพที่ ๑๖ การติดตั งในส่วนของซอฟต์แวร์ 

- น าส่วนประกอบทั งหมดไปติดตั งและทดสอบการท างานบนเรือฝึก ทดสอบการท างานร่วมกับเซนเซอร์จี
พีเอส เครื่องหยั่งน  า เรดาร์ และระบบ AIS 

 

ภาพที่ ๑๗ การติดตั งและใช้งานระบบบนเรือฝึก 

๑๐. วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์และแหล่งที่มา 
- บอร์ดราสเบอรี่พาย จัดหาจาก บริษัท วีนัสซัพพลาย จ ากัด 
- ฮับและเราท์เตอร์ จัดหาจาก พันทิพย์พลาซ่า 
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จัดหาจาก บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด   
- พีซีบีสั่งท าที่ บริษัท วราพีซีบี จ ากัด   

๑๑. การจดทะเบียนสิทธิบัตร ก าลังอยู่ในระหว่างการยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร และ ขึ นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย   

๑๒. เคยได้รับรางวัลจาก   ยังไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ   

๑๓. เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์จาก  งานที่ไม่ใช่งานในหน้าที่   




