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บทคัดยอ 

งานวิจัยระบบการผลิตผานเว็บ  เปนการนําขอดีของอินเตอรเน็ต 
มาใชงานเพื่อทําใหผูใชสามารถที่เขาถึงระบบไดจากระยะไกล โดยผูใช
มีเพียงเว็บบราวเซอรและระบบอินเตอรเน็ตก็สามารถที่จะล็อกอินเพื่อ
เขาไปสูระบบและควบคุมการทํางานของระบบการผลิตได โดยระบบ
การผลิตในงานวิจัยน้ีจะประกอบดวยแขนกลซ่ึงมี 5 องศาอิสระ ระบบ
สายพานลําเลียง โตะหมุน เปนตน โดยโปรแกรมที่ใชในการติดตอและ
ควบคุมระบบทั้งหมดไดรับการพัฒนาดวยภาษาซีพลัสพลัส จาวา และ
แอสเซมบลี นอกจากนี้ยังมีการถายทอดสดของการทํางานของระบบ
มายังผูใชอีกดวย  
 
Abstract 

This research presents a web-based manufacturing system 
(WebMan). WebMan takes an advantage of Internet to allow 
users to access this system remotely. The user needs only a web 
browser to login, assign tasks, and control this system from 
anywhere in the world. A manufacturing system in this project 
consists of a 5-DOF robot, a conveyor, and a rotary table. All 
programs are developed by using Visual C++, JAVA, and 
Assembly to interface with those system components. 
Furthermore, there is a live-video feedback from the remote site 
for observing the system’s operation.  
 
1. บทนํา 

เน่ืองดวยในปจจุบันระบบอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได เขามาเปนสวนสําคัญ ในชีวิตประจําวันมากขึ้น  และมีการใช
อินเตอรเน็ตกันอยางกวางขวางทั่วทุกมุมโลกในสาขาตางๆ รวมทั้งไดมี

การพัฒนาการควบคุมหุนยนตและระบบอัตโนมัติผานอินเตอรเน็ต 
[1][2][3] แตระบบดังกลาวยังมีรูปแบบการควบคุมที่ไมซับซอนมาก และ
อาจนําไปประยุกตใชงานจริงไดลําบากเชน [1] และ [2] เปนการควบคุม
แขนกลเพียงอยางเดียวผานอินเตอรเน็ต ซ่ึงลักษณะของระบบจึงยังไม
ใกลเคียงกับระบบการผลิตจริง สวน [3] น้ันเปนการสงขอมูลสําเร็จรูป
มาใหเครื่องจักร จากน้ันเคร่ืองจักรก็จะทํางานตามปกติซ่ึงเปนระบบท่ี
ไมมีความซับซอนมากนัก ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงไดนําเสนอการออก
แบบและสรางระบบการผลิตผานเว็บที่มีการควบคุมอุปกรณการผลิต
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและมีความยืดหยุนตอการตอบสนอง
ความตองการของผูใชงานหรือลูกคาไดดี โดยผูใชสามารถตรวจสอบ
และดูแลผานทางการถายทอดสดจากบริเวณระบบการผลิต ควบคุมและ
ส่ังงานระบบการผลิตผานทางสวนติดตอผูใชดวยภาพ (GUI) ซ่ึงเปน
เว็บบราวเซอรจากที่ใดในโลกก็ได โดยอาศัยเพียงระบบอินเตอรเน็ตที่
ใชกันอยางแพรหลาย 
 
2. การออกแบบ 

ในงานวิจัยระบบการผลิตผานเว็บน้ีจะอนุญาตใหผูใชสามารถที่จะ
ทําการเลือกชนิดของสินคาตามที่ตองการได โดยมีสินคาใหเลือกทั้ง
หมด 4 ชนิด เม่ือผูใชเลือกสินคาเสร็จเรียบรอยแลวก็จะทําการสงขอมูล
มายังเครื่องแมขาย ซ่ึงเคร่ืองแมขายนี้จะทําหนาที่ในการควบคุมการ
ทํางานของเขนกลและอุปกรณการผลิตอื่นๆ โดยจะควบคุมการจายสิน
คาใหตรงกับความตองการของผูใช นอกจากนี้ผูใชยังสามารถที่จะเห็น
การทํางานของระบบผานการถายทอดสดผานทางเว็บบราวเซอร โดย
ระบบการผลิตผานเว็บน้ีไดมีการออกแบบและสรางสวนประกอบและ
การเชื่อมตออุปกรณตางๆ ที่ใชในงานวิจัยหลายประเภท เชน หุนยนต 
สายพานลําเลียง ชุดปลอยถาดรับสินคา และ โตะหมุน เปนตน 
 



2.1 หุนยนตและชุดควบคุม 
หุนยนตที่ใชในงานวิจัยเปนแขนกลรุน CRS A255 [4] ที่มี 5 องศา

อิสระ (Degree of Freedom) ซ่ึงทําหนาที่ในการหยิบสินคา จากบริเวณ
ที่จัดเก็บมาใสยังถาดรับสินคาซึ่งอยูบนสายพานลําเลียง สวนชุดควบคุม
การทํางานของแขนกลนั้นประกอบไปดวยการดควบคุมรุน DMC 1860 
ซ่ึงเปนการดที่ทําหนาที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนต และในงาน
วิจัยน้ีไดมีการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือควบคุมการทํางานของหุนยนตโดย
ผานทางการดน้ี สําหรับลักษณะของแขนกลและชุดควบคุมที่ใชในงาน
วิจัยแสดงดังรูปที่ 1 
 

   
 

รูปที่ 1 แขนกลและชุดควบคุมที่ใชในงานวิจัย 
 
2.2 ชุดมือจับและชุดควบคุมมือจับ  

ในงานวิจัยน้ีหุนยนตสามารถหยิบจับสินคาไดโดยอาศัยมือจับ 
(Gripper) ซ่ึงทํางานไดโดยอาศัยนิวแมติก (Pneumatic) โดยมือจับน้ีจะ
ถูกควบคุมการทํางาน เพื่อหยิบหรือปลอยสินคา โดยที่โซลีนอยดวาลว 
(Solenoid Valve) จะทําหนาที่ควบคุมการจายลมเขาสูกระบอกสูบของ
มือจับ ในการควบคุมการทํางานของมือจับน้ัน จะอาศัยสัญญาณจาก
การดควบคุม DMC 1860 เพื่อสงสัญญาณมายังชุดขยายสัญญาณ 
(Driver) กอนที่จะเขาสูโซลีนอยดวาลว เพื่อควบคุมการไหลของลมเขา
สูกระบอกลมของมือจับ ชุดมือจับและชุดขยายสัญญาณเพื่อควบคุมมือ
จับแสดงดังรูปที่ 2 
 

            
 

รูปที่ 2 ชุดมือจับและชุดขยายสัญญาณเพื่อควบคุมมือจับ 
 
2.3 สายพานลําเลียง 

สายพานลําเลียงน้ีทําหนาที่ในการลําเลียงถาดใสสินคา  จากชุด
ปลอยถาดมายังบริเวณดานขางของหุนยนต เพื่อที่จะทําการจัดวางสิน
คา ลักษณะของสายพานลําเลียงที่ไดทําการออกแบบและจัดสรางมี
ลักษณะดังรูปที่ 3 

 

            
 

รูปที่ 3 สายพานและการติดตั้งตนกําลัง 
 
2.4 ชุดปลอยถาดรับสินคา 

ชุดปลอยถาดที่สรางข้ึนมาน้ีจะถูกติดตั้งอยูบริเวณปลายของสาย
พานลําเลียง โดยมีหนาที่ในการควบคุมการปลอยถาดเขาสูสายพาน
ลําเลียง การควบคุมการปลอยถาดนั้นจะอาศัยโซลีนอยดวาลวเพื่อควบ
คุมกระบอกลม โดยกระบอกลมที่ใชจะมี 2 ชุด โดยชุดแรกเปนกระบอก
ลมที่ใชสําหรับยกถาดรับสินคาข้ึนกอนที่จะมีการดันถาดรับสินคาที่อยู
ดานลางออกไป สวนชุดที่สองเปนกระบอกลมที่มีหนาที่ในการดันถาด
รับสินคาที่อยูบริเวณดานลางสุดออกไปสูสายพานลําเลียง ชุดปลอย
ถาดรับสินคาและการติดตั้งกระบอกลมแสดงดังรูปที่ 4 
 

      
 

รูปที่ 4 ชุดปลอยถาดรับสินคาและชุดกระบอกลม 
 
2.5 โตะหมุน 

โตะหมุนน้ีถูกออกแบบใหติดตั้งอยูบริเวณดานขางของสายพาน
ลําเลียง และอยูในพื้นที่ทํางาน (Workspace) ของหุนยนตดวย โตะ
หมุนน้ีจะทําหนาที่ในการลําเลียงสินคาจากชุดจัดเก็บมายังบริเวณที่
แขนกลสามารถหยิบสินคาไปจัดเรียงบนถาด ลักษณะของโตะหมุนจะ
แสดงดังรูปที่ 5 
 

 
 

รูปที่ 5 โตะหมุน 
 
การทํางานของโตะหมุนจะควบคุมโดยมอเตอรซ่ึงติดตั้งอยูใตโตะ

หมุนทําหนาที่ควบคุมการหมุนของโตะใหเปนไปตามที่ตองการโดยจะ
ทํางานสัมพันธกับลิมิตสวิตช (Limit Switch) ซ่ึงเปนเซนเซอรที่สง



Client Client Client 

TCP/IP TCP/IP 
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Bus Serial Communication 

CRS Robot 
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สัญญาณไปใหไมโครคอนโทรลเลอรทราบวาโตะหมุนไดหมุนไปถึง
ตําแหนงที่ตองการแลว เพื่อใหไมโครคอนโทรลเลอรหยุดจายไฟมายัง
มอเตอรของโตะหมุน นอกจากนี้บริเวณโตะหมุนยังมีการติดตั้ ง
เซนเซอรแสง (Light Sensor) เพื่อทําหนาที่ในการตรวจจับวัตถุ ซ่ึงวัตถุ
ที่ถูกตรวจจับไดน้ีจะเปนสินคาที่อยูในพื้นที่ทํางานของหุนยนต ทําให
หุนยนตสามารถที่จะหยิบจับสินคาเพื่อไปวางในถาดรับสินคาได 
 
2.6 ชุดจัดเก็บและจายสินคา 

ชุดจัดเก็บและจายสินคาดังแสดงในรูปที่ 6 น้ีไดถูกออกแบบและ
สรางเพื่อทําหนาที่ในการจัดเก็บสินคาโดยสินคาที่จัดเก็บจะอยูในราง 
ในแตละรางจะมีสินคาตางประเภทกัน แตในรางเดียวกันจะเปนสินคา
ชนิดเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีหนาที่ในการจายสินคาใหตรงกับความ
ต อ งก ารของผู ใช  โดยจะควบคุ มก ารทํ างานผ านทางไม โค ร
คอนโทรลเลอร ซ่ึงจะไปควบคุมการทํางานของโซลีนอยดวาลวที่ควบ
คุมกระบอกลมอีกตอหน่ึง โดยกระบอกลมในแตละรางจะมี 2 ชั้น 
กระบอกลมชั้นบนจะทํางานพรอมกันทุกราง เพื่อปองกันไมใหสินคา
หลนลงไปในขณะที่มีการจายสินคาออกไป สวนกระบอกลมชั้นลางนั้น
จะทําหนาที่ควบคุมการจายสินคาใหไดตามชนิดที่ตองการ เม่ือกระบอก
ลมชั้นลางเลื่อนออก จะทําใหสินคาหลนลงมาบนราง แลวกลิ้งไปจน
กระทั่งตกลงในชองของโตะหมุนซ่ึงรองรับอยูดานลาง 
 

        
 

รูปที่ 6 ชุดจัดเก็บและจายสินคาและการติดตั้งกระบอกลม 
 
2.7  ไมโครคอนโทรลเลอร ชุดขับมอเตอร และชุดรับสัญญาณจาก 

เซนเซอร 
ไมโครคอนโทรลเลอรที่ใชในระบบการผลิตผานเว็บน้ีอยูในตระกูล 

MCS-51 ซ่ึงเปนไมโครคอนโทรลเลอรที่มีราคาคอนขางต่ําและใชกัน
อยางแพรหลาย [5] ไมโครคอนโทรลเลอรจะนํามาใชในการควบคุม
ระดับลางซึ่งจะใชควบคุมสายพานลําเลียง ชุดจัดเก็บและจายสินคา โตะ
หมุน และชุดปลอยถาดรับสินคา ใหทํางานสัมพันธกันทั้งระบบ โดยจะ
ทําการติดตอกับเครื่องแมขายผานทางพอรตอนุกรม นอกจากนี้ไมโคร
คอนโทรลเลอรยังรับสัญญาณจากเซนเซอรตางๆ เพื่อนํามาประมวลผล
เพื่อใหเกิดการทํางานที่สอดคลองกันระหวางสวนประกอบตางๆ ภายใน
ระบบ ชุดขับมอเตอรจะเปนวงจรที่มีหนาที่ในการขยายสัญญาณที่สงมา
จากไมโครคอนโทรลเลอร  
 
 
 

3. รายละเอียดของโปรแกรมการติดตอส่ือสารและควบคุม 
ลักษณะการสื่อสารและควบคุมของสวนประกอบตางๆ ในงานวิจัย

ของระบบการผลิตผานเว็บ ซ่ึงแสดงดังรูปที่ 7 น้ีสามารถแบงออกได
เปน 3 สวนหลัก สวนแรกคือสวนลูกขายซึ่งเปนสวนที่ทําการติดตอกับผู
ใช สวนที่สองคือสวนแมขายทําหนาที่ประมวลผลขอมูลที่ไดรับมาจากผู
ใชและทําหนาที่ในการควบคุมการทํางานของหุนยนตและอุปกรณการ
ผลิตตางๆ และสวนสุดทายคือสวนควบคุมระดับลางเปนสวนที่ควบคุม
การทํางานของระบบโดยอาศัยไมโครคอนโทรลเลอร 
 
 

                               
 
 

                                
 
 

                      
               
 

           
 
รูปที่ 7 ลักษณะการสื่อสารโดยรวมของสวนประกอบตางๆ ในงานวิจัย 

 
สวนลูกขายจะมีสวนที่ติดตอกับผู ใช (User Interface) โดยใช

ภาษาจาวา (JAVA) ในการพัฒนาโปรแกรมนี้ข้ึนมา ซ่ึงประกอบดวย
สวนสําคัญ 2 สวน สวนแรกเปนสวนที่อนุญาตใหผูใชสามารถสั่งงาน
หรือสินคาได และสวนที่สองเปนสวนของการถายทอดสัญญาณภาพ 
(Live Video Feedback) ซ่ึงเปนสวนรับสัญญาณภาพจากฝงแมขาย
มายังลูกขายเพื่อใหผูใชสามารถติดตามการทํางานของระบบได สวนแม
ขายจะมีหุนยนตที่เปนแขนกลรุน CRS A255 เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
ที่ทําหนาที่เปนเว็บเซิรฟเวอร (Web Server) และมีโปรแกรมที่ไดรับ
การพัฒนาโดยใชภาษา C++ คอยรับขอมูลที่สงมาจากฝงลูกขายผาน
ทางเว็บบราวเซอร แลวทําการแปลงขอมูลที่ไดรับมาเปนคําสั่งเพื่อควบ
คุมการทํางานของหุนยนต และไมโครคอนโทรลเลอร สวนควบคุมระดับ
ลางเปนสวนที่ควบคุมการทํางานของสายพานลําเลียง ชุดจัดเก็บและ



จายสินคา โตะหมุน และชุดปลอยถาดรับสินคา โดยจะรับสัญญาณที่ใช
ในการควบคุมจากเซนเซอรตางๆที่ติดอยูในระบบ การควบคุมระดับ
ลางจะรับขอมูลจากเครื่องแมขายโดยผานทางพอรตอนุกรม แลวนําขอ
มูลที่ไดรับไปเปรียบเทียบกับโปรแกรมท่ีบรรจุอยูภายในตัวไมโคร
คอนโทรลเลอร แลวจึงไปส่ังงานใหอุปกรณตางๆ ในระบบทํางาน   
 
3.1 โปรแกรมลูกขาย 

ตัวโปรแกรมไดทําการพัฒนาขึ้นมาโดยใชภาษาจาวา [6][7] หนาที่
เปนแอพเพล็ต (Applet) ข้ึนมาแลวใสลงไปในเว็บเพจ โดยผูใชสามารถ
เรียกใชผานทางเว็บบราวเซอรได เม่ือผูใชตองการที่จะส่ังงานและทํา
การเลือกชนิดของสินคาเพียงเรียกเว็บเพจน้ีข้ึนมาแลวทําการล็อกอิน 
(Log In) เขาสู ระบบ  โดยที่ โปรแกรมลูกขายจะทํ าการติดตอกับ
โปรแกรมแมขายผานทางซ็อกเก็ต (Socket) เพื่อทําการสงและรับขอมูล
กัน  

ลักษณะของโปรแกรมลูกขายแบงออกเปน 3 สวนหลักๆ คือ สวน
ของการถายทอดสดภาพการทํางานของระบบการผลิต สวนของหนา
สําหรับใสชื่อและจดหมายอิเล็กทรอนิกส เพื่อทําการล็อกอินเขาสูระบบ 
และสวนของหนาสําหรับที่จะส่ังงานหรือควบคุมการทํางานของระบบ
การผลิต 
 
3.2 โปรแกรมแมขาย 

โปรแกรมแมขายไดรับการพัฒนาโดยใชภาษาซีพลัสพลัส [8][9] 
โดยสามารถแบงออกไดเปน 2 สวนสําคัญ คือ สวนที่จัดลําดับลูกขาย
และติดตอส่ือสารกับลูกขาย กับสวนที่แปลงขอมูลที่ไดรับจากลูกขาย
เพื่อนํามาแปลงเปนชุดคําสั่งสําหรับควบคุมแขนกล  

ในโปรแกรมฝ งแมขายนั้น มีลักษณะการทํางานแบบเทรด 
(Thread) เน่ืองจากตองรับขอมูลของลูกขายและทําการควบคุมลําดับ
การทํางานซึ่งประกอบไปดวยการสงขอมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร
และควบคุมแขนกลไปยังตําแหนงตางๆเพื่อหยิบและวางกระปองไป
พรอมๆกัน 

สวนการควบคุมแขนกลจะมีลําดับการทํางานเริ่มจากการคัดเลือก
เฉพาะขอมูลสําหรับควบคุมแขนกลมาจากชุดคําสั่งจากลูกขาย พรอม
กันน้ันแมขายจะสงขอมูลในสวนของการควบคุมระดับลาง (Low Level) 
ไปยังไมโครคอนโทรลเลอรผานทางพอรตอนุกรม หลังจากนั้นแมขายจะ
เรียกชุดคําสั่งสําหรับควบคุมแขนกลเพื่อหยิบกระปองไปวางยังตําแหนง
ตางๆ เม่ือวางเรียบรอยแลวก็จะตรวจสอบตําแหนงตอไป หากมี
ตําแหนงที่แขนกลยังไมไดหยิบกระปอง แมขายก็จะสงขอมูลผานพอรต
อนุกรมไปยังไมโครคอนโทรลเลอรอีกครั้ง เม่ือไดรับการตอบรับจากไม
โครคอนโทรลเลอรแลวแขนกลก็จะหยิบกระปองเพื่อไปวางในตําแหนง
ที่ตองการอีกครั้ง และจะทําเชนน้ีไปเร่ือยๆ จนกวาจะวางกระปองทุก
ตําแหนงเรียบรอยแลว 
 
3.3 โปรแกรมควบคุมการทํางานระดับลางโปรแกรมควบคุม 

การทํางานระดับลางเปนโปรแกรมที่เขียนโดยใชภาษาแอสเซมบลี
เพื่อควบคุมการทํางานของอุปกรณตางๆ ภายในระบบอาทิเชน สาย

พานลําเลียง ชุดจัดเก็บและจายสินคา เปนตน โดยโปรแกรมนี้จะถูก
แปลงใหเปนภาษาเครื่องโดยใชแอสเซมเบลอร แลวนําโปรแกรมที่แปลง
เป นภ าษ าเครื่ อ ง เรียบ รอยแล ว ไปบรรจุอยู ภ าย ในตั วไม โค ร
คอนโทรลเลอรซ่ึงภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอรจะมีหนวยความจํา
โปรแกรมอยูซ่ึงหนวยความจํา  

การทํางานของโปรแกรมควบคุมระดับลางนั้นสามารถที่จะอธิบาย
ไดดังน้ีคือเม่ือไมโครคอนโทรลเลอรเร่ิมทํางานนั้นจะทําการวนรอบและ
ตรวจสอบวามีการสงขอมูลมาจากพอรตอนุกรมหรือไม ถาไมมีการสง
ขอมูลมา ก็จะทําการวนรอบตอไปเร่ือยๆ แตถามีการสงขอมูลมาก็จะนํา
ขอมูลที่ไดรับไปเก็บไวในหนวยความจําชั่วคราว จากน้ันจะเร่ิมเขา
กระบวนการทํางานของระบบสวนลาง โดยเริ่มจากการลําเลียงถาด
มายังบริเวณที่ตองการ เม่ือถาดมาถึงตําแหนงที่ตองการแลวไมโคร
คอนโทรลเลอรก็จะทําการดึงขอมูลชุดที่ 1 ซ่ึงเปนชนิดของสินคาชิ้นที่ 1 
จากหนวยความจําชั่วคราวออกมาเพื่อทําการตรวจสอบวาสินคาที่
ตองการตรงกับชนิดใด เม่ือทําการตรวจสอบแลววาเปนสินคาชนิดใดก็
จะทําการจายชนิดสินคานั้นออกมาจากชุดเก็บและจายสินคามายังโตะ
ห มุ น  จากนั้ น โต ะห มุ น จ ะทํ าก ารห มุ น ไป  1 ข้ั น  แล ะ ไม โค ร
คอนโทรลเลอรก็จะทําการตรวจสอบวาสินคาอยูในตําแหนงที่หุนยนต
สามารถที่จะหยิบไดหรือไม ถาปรากฏวาตําแหนงน้ันเปนตําแหนงที่หุน
ยนตสามารถที่จะหยิบของได ก็จะทําการสงคาแจงกลับไปยังเคร่ืองแม
ขายเพื่อใหหุนยนตเร่ิมทํางาน และเม่ือหุนยนตทํางานเสร็จก็จะแจงกลับ
มายังไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อใหไมโครคอนโทรลเลอรทํางานขั้นตอไป
ซ่ึงจะวนซ้ํากับข้ันตอนที่ไดกลาวมาแลว แตถาปรากฏวาตําแหนงน้ัน
เป น ตํ าแหน งที่ หุ น ยนต ไม ส าม ารถที่ จ ะห ยิ บ ของได  ไม โค ร
คอนโทรลเลอรก็จะทําการดึงขอมูลชุดถัดมาเพื่อตรวจสอบโดยมี
กระบวนการเหมือนกับที่ไดกลาวมาแลว โดยจะมีการทํางานซํ้าใน
ลักษณะนี้จนกระทั่งจํานวนสินคาครบ 4 ชิ้น ถึงจะเร่ิมกลับไปรอรับคา
ชุดใหมจากพอรตอนุกรมตอไป 
 
4. ผลการทดลอง 

จากผลการทดลอง ขอมูลสวนของการสื่อสารและควบคุมที่สงจาก
ฝงลูกขายไปยังฝงแมขาย โดยผานระบบเครือขายภายในองคกรหรือ
ผานอินเตอรเน็ต  จะมีคาเทากับ 66 ไบตทุกครั้งที่ส่ังงานเสมอ สวนของ
กลองวิดีโอถายทอดภาพการทํางานของระบบการผลิต จะเห็นไดวาเม่ือ
ทํางานผานระบบเครือขายภายในองคกรจะมีอัตราการสงขอมูลภาพที่
สูงกวาเม่ือทํางานผานอินเตอรเน็ต โดยอัตราการสงขอมูลภาพผาน
ระบบเครือขายภายในองคกรเทากับ 302-311 กิโลบิตตอวินาที โดยมี
ความตอเน่ืองชัดเจนและรวดเร็วที่มีความลาชาของภาพจากความเปน
จริงเพี ยง 0.5-1 วินาที  ขณะที่ อัตราการสงขอมูลของระบบผาน
อินเตอรเน็ตอยูที่ 39-42 กิโลบิตตอวินาที และมีการขาดหายของภาพ
บางชวงและมีความลาชาของภาพจากความเปนจริงประมาณ  3-8 
วินาที 

จากการเก็บขอมูลของการทดลองในสวนของเวลาที่ใชและความ
แมนยํา (Repeatability) ของระบบ ปรากฏวาเวลาที่ใชทั้งหมดในการ
ผลิตแตละครั้งจะอยูในชวง 185-195 วินาที เวลาที่แตกตางกันอาจเกิด
จากการทํางานที่ผิดพลาดของโตะหมุนเปนสวนใหญ เพราะวาโตะหมุน



ทํางานโดยใชเซ็นเซอรประเภทลิมิตสวิทช (Limit Switch) ซ่ึงสงผลให
การตรวจจับสัญญาณบางครั้งไมแนนอน สวนความแมนยําในการ
ทํางานของระบบพบวาประสิทธิภาพของระบบการผลิตมีความแมนยําดี
พอสมควร สวนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอาจทําไดโดยการนี้
เรียกวาหนวยความจําแบบแฟลช (Flash Memory)ปรับปรุงระบบ
เซนเซอรที่ใชในการตรวจจับสัญญาณตางๆ  และการชดเชยแรงบิดที่
เปนผลมาจากโมเมนตของปลายมือจับที่ทํากับขอตอที่ 3  เปนตน 
 
5. สรุป 

ในงานวิจัยน้ีไดนําเสนอการออกแบบและสรางระบบการผลิตผาน
เว็บที่มีสวนประกอบตางๆ เชนหุนยนต สายพานลําเลียง โตะหมุน 
เปนตน โดยระบบประกอบดวยการติดตอส่ือสารและควบคุมการทํางาน
ของโปรแกรมลูกขาย-แมขาย และโปรแกรมควบคุมการทํางานระดับ
ลาง โดยภาษาจาวาและซีพลัสพลัสได ถูกนํามาใชในการพัฒนา
โปรแกรมลูกขายและแมขาย สวนภาษาแอสเซมบลีไดนํามาใชในการ
พัฒนาสําหรับโปรแกรมควบคุมการทํางานระดับลาง โดยระบบการผลิต
ผานเว็บน้ีทํางานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส สําหรับโปรแกรมลูกขาย
ยังมีความสามารถที่จะทํางานบนระบบปฏิบัติการไดหลายระบบ นอก
จากนี้ระบบยังมีการจัดการลําดับการใชงานเพื่อสามารถตอบสองความ
ตองการของผูใชงานไดหลายๆ คนพรอมกัน  

จากการทดลองพบวางานวิจัยน้ีสามารถที่จะนําไปประยุกตในงาน
ควบคุมทางไกลที่ไมตองการความตอบสนองทางดานเวลา (Real 
Time) สูงโดยผูใชจะมีหนาที่ควบคุม ดูแลและสั่งการทํางานของระบบใน
ระดับสูง สวนการควบคุมการทํางานระดับลางจะเปนหนาที่ของเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายและระบบไมโครคอนโทรลเลอร  
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

ทางคณะผูวิจัยขอขอบคุณศูนยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (NECTEC) ที่ใหทุนสนับสนุนสวนหน่ึงในการทําวิจัยโครงการ
ระบบการผลิตผานเว็บ 
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