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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) พัฒนาแบบจ าลองสถานีวัดสภาพอากาศด้วยราสพ์เบอร์รี่พาย 
(2) น าแบบจ าลองไปเก็บข้อมูลสภาพอากาศในแหล่งพ้ืนที่ที่ต้องการ และ(3) ศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ที่มีต่อพัฒนาแบบจ าลองสถานีวัดสภาพอากาศราสพ์เบอร์รี่พาย แบบจ าลองถูกออกแบบให้อยู่ใน
กล่องพลาสติกแบบอะคริลิค สามารถเคลื่อนย้ายไปในต าแหน่งที่ต้องการได้สะดวก ภายในกล่องจะติดตั้ง
เซนเซอร์ส าหรับเก็บข้อมูลสภาพอากาศ เช่น อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเข้มของ
แสง ความเร็วลม และปริมาณน้ าฝน โดยใช้คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กราสพ์เบอร์รี่พายในการควบคุม ซึ่งใช้
พลังงานจากแบตเตอรี่ ข้อมูลจากเซนเซอร์ถูกส่งไปแสดงผลบนเว็บไซต์  Weather Underground โดย
สามารถแสดงผลในรูปแบบของกราฟิกที่เข้าใจได้ง่าย ข้อมูลสภาพอากาศจะอัพเดตทุก 5 นาที ส าหรับ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในรายวิชาหัวข้อพิเศษ 2 ( Internet of Thing) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ านวน 20 คน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ  

ผลการประเมินความพึงพอใจการพัฒนาแบบจ าลองสถานีวัดสภาพอากาศด้วยราสพ์เบอร์รี่พาย
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจด้านการออกแบบด้านฮาร์ดแวร์
ของแบบจ าลอง อยู่ในระดับมาก และด้านการแสดงผลพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: สถานีวัดสภาพอากาศ , ราสพ์เบอร์รี่พาย 
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Abstract 
 The objectives of this study were (1) To develop the weather station model by 
Raspberry Pi, (2)  for collecting information on the weather in different areas .  (3)  To 
examine the satisfaction level of people who used the weather station model.  The 
model was designed  to be inside an acrylic box  which is able to be moved to any 
position easily. The box has sensors for collecting information on the weather such as 
temperature, air pressure, relative humidity, solar irradiation, wind speed and rainfall,  
the power will be controlled by Raspberry Pi.  These data will be shown on the weather 
underground website, and will be displayed as graphics that are easy to understand. The 
weather data will be updated every 5 minutes.  The samples were selected from 20 
students who are studying " internet  of things"   information technology major from 
Science and technology faculty ,Hatyai University.  The data collections were done by 
interviews and a satisfaction survey form. The statistical method used for data analysis 
was the percentage.  

The results of the study were as follow:  ( 1) .  The assessment results of the 
weather  station model by Raspberry Pi overall showed high satisfaction from users. (2). 
The satisfaction of the hardware model and data displayed were also high. 
Keywords:  weather station, Raspberry Pi 
 

บทน า 
ปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงเป็นปัญหาระดับโลกที่ส่งผล

กระทบใน วงกว้างต่อทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นและมีแนวโน้มที่จะ
สูงขึ้นทุกปี ท าให้ในอนาคตไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะทวีความรุนแรง
มากขึ้นเป็นล าดับ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศท่ี เปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
ด้วยระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน เช่น ภาคเกษตรกรรม แหล่งน้ า ป่าไม้ ชายฝั่ง เป็นต้น รวมทั้งผลกระทบ
กับชุมชน เช่น สุขภาพ การด ารงชีวิต ดังนั้น การเตรียมตัว และตั้งรับที่พร้อมจะท าให้สามารถวางแผน 
ปรับตัวและด ารงชีวิตกับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต (วรพัฒน์  ทิวถนอม, 2556)   

จากปัญหาดังกล่าว ท าให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาแบบจ าลองสถานีวัดสภาพอากาศ ขึ้นโดยการ
ประยุกต์ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เรียกว่าราสพ์เบอร์รี่พาย (Raspberry Pi) บนระบบปฏิบัติ 
การราสพ์เบียน (Raspbian) โดยเชื่อมต่อกับเซนเซอร์วัดสภาพอากาศ เช่น ตัวตรวจวัดอุณหภูมิ ตัวตรวจ 
วัดความกดอากาศ และความชื้น ตัวตรวจวัดปริมาณน้ าฝน ตัวตรวจวัดความเข้มของแสง UV ตัวตรวจวัด
ความเร็วและทิศทางลม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลที่ส าคัญทีใช้ในการวางแผนการเพาะปลูก การเดินทาง การคาด



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่11 
The 11th Hatyai National and International Conference 

1918 

 

เดาภัยทาธรรมชาติล่วงหน้าได้ หรือวางแผนการท ากิจกรรมต่างๆ และสามารถน าไปติดตั้งเพ่ือการเก็บ
ข้อมูลสภาพอากาศที่แม่นย า ในแหล่งพื้นที่ท่ีต้องการ   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือพัฒนาแบบจ าลองสถานีวัดสภาพอากาศราสพ์เบอร์รี่พาย 
 2. เพ่ือน าแบบจ าลองไปเก็บข้อมูลสภาพอากาศในแหล่งพ้ืนที่ที่ต้องการ 
 3. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแบบจ าลองสถานีวัดสภาพอากาศราสพ์เบอร์รี่พาย 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 การพัฒนาแบบจ าลองสถานีวัดสภาพอากาศด้วยราสพ์เบอร์รี่พาย มีแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1. สภาพอากาศ 
 ลักษณะโดยทั่ว ๆ ไปของ อุณหภูมิ ฝน ลม ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความเปลี่ยนแปลงไปตามวัน เวลา และ
สถานที่ และอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นนาทีต่อนาที เช่น แต่ละภาคของประเทศไทยนั้นก็มีลักษณะสภาพ
อากาศที่แตกต่างกัน อุณหภูมิที่ต่างกัน และปริมาณฝนที่ไม่เท่ากัน (Amki Green, 2561) 
 2. Raspberry Pi  

คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กพัฒนาขึ้นโดยมูลนิธิ Raspberry Pi ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลของสหราช
อาณาจักร ที่ท างานเพ่ือน าพลังด้านดิจิตอลเข้าสู่ผู้ใช้งานทั่วโลก ดังนั้นผู้ใช้งานสามารถท าความเข้าใจและ
สร้างโลกดิจิทัลเพ่ิมขึ้นได้โดยง่าย สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ส าคัญได้และเตรียมพร้อมส าหรับงานในอนาคต 
ซ่ึง Raspberry Pi เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ราคาประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงที่ผู้คนใช้เพื่อ
เรียนรู้ในการแก้ปัญหาและได้รับความสนุกสนาน อีกทั้งมีชุมชนออนไลน์พัฒนาแหล่งข้อมูลฟรี เช่น บทความ, 
ตัวอย่างโครงงาน เพ่ือช่วยให้ผู้คนเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และวิธีการท าสิ่งต่าง ๆ กับคอมพิวเตอร์ไม่ว่า
จะใช้งานด้านทั่วไป หรือทักษะการเขียนโปรแกรม ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้โดยเฉพาะ
การเขียนโปรแกรม (มาโนชญ์  แสงศิริ ,2562) ส าหรับงานวิจัยนี้ ได้ใช้ Raspberry Pi 4 Model B ดังแสดง
ในภาพประกอบที่ 1 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 1 Raspberry Pi 4 Model B (ที่มา : https://opencircuit.shop) 
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 3. เซนเซอร์  
ชุดอุปกรณ์ ระบบ หรือวงจร ที่ท าหน้าที่ในการตรวจวัด เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการรับรู้ของมนุษย์ 

และตรวจจับการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ หรือ ลักษณะของสารเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายในการวิเคราะห์ 
(Analytical Target) และแสดงผลในลักษณะของสัญญาณท่ีสามารถตรวจวัด ในเชิงปริมาณได้ ทั้งสัญญาณ 
ไฟฟ้า สัญญาณกลศาสตร์ และสัญญาณเชิงแสง (ภาณิศา  หาญพัฒนนันท์, 2015) ส าหรับการพัฒนา
แบบจ าลองสถานีวัดสภาพอากาศด้วยราสพ์เบอร์รี่พาย ใช้เซนเซอร์ในการตรวจวัดสภาพอากาศ ดังนี้ 
 3.1 ตัวตรวจรับรู้วัดอุณหภูมิ ความกดอากาศ และความชื้น 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 2  ตัวตรวจรับรู้วัดอุณหภูมิ ความกดอากาศ และความชื้น (ที่มา : https://www.wish.com 
 

 เป็นอุปกรณ์ส าหรับวัดอุณหภูมิในอากาศให้ค่าออกมาเป็นหน่วยองศาเซลเซียส  การวัดความกด
อากาศแสดงค่าออกมาเป็นหน่วย Pascals (Pa) และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศให้ค่าออกมาเป็น
เปอร์เซ็นต ์ดังแสดงในภาพประกอบที่ 2 
 3.2 ตัวตรวจวัดความเร็วลม (Anemometer) 
 

  
 

ภาพประกอบที่ 3  ตัวตรวจรับรู้วัดความเร็วลม (ที่มา : https://projects.raspberrypi.org) 
 

 เครื่องวัดความเร็วลมหรืออะนิโมมิเตอร์ (Anemometer) แบบลูกถ้วย (Cup Anemometer) 
ประกอบด้วยลูกถ้วยรูปครึ่งทรงกลม 3 หรือ 4 ใบ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 3 ติดอยู่กับเพลาในแนวตั้ง 
ความกดท่ีแตกต่างกันจากด้านหนึ่งของลูกถ้วยใบหนึ่งไปยังลูกถ้วยอีกใบหนึ่งเป็นเหตุให้ลูกถ้วน หมุนรอบ ๆ 
เพลา อัตราที่ลูกถ้วยหมุนจะเป็นสัดส่วนตรงต่อความเร็วลม การหมุนของลูกถ้วยปกติ จะถูกเปลี่ยนกลับ
เป็นความเร็วลมผ่านระบบเกียร์และสามารถอ่านความเร็วลมได้จากหน้าปัดหรือส่งไปยังเครื่องบันทึกเวลา 
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 3.3 เครื่องวัดทิศทางลม ( Wind Vane) 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 4  เครื่องวัดทิศทางลม ( Wind Vane) (ที่มา : https://www.holmanindustries.com.au) 
 

เครื่องมือที่ใช้ตรวจทิศทางลม มีลักษณะเป็นลูกศรที่มีหางเป็นแผ่น ใหญ่กว่าหัวลูกศรมาก ดังแสดง
ในภาพประกอบที่ 4 เมื่อลมพัดมา หางลูกศรจะถูกแรงลมปะทะมากกว่าหัวลูกศร ท าให้หัวลูกศรชี้ไปใน 
ทิศทางลมที่พัดมา ดังแสดงในภาพประกอบที่ 4 

 3.4 เครื่องวัดปริมาณน้ าฝน (Rain Gauge) 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 5  เครื่องวัดปริมาณน้ าฝน (ที่มา : https://projects.raspberrypi.org) 
 

 

เป็นอุปกรณ์วัดระดับความลึกของน้ าฝนในภาชนะที่รองรับน้ าฝน ดังแสดงในภาพประกอบที่ 5  
ทั้งนี้ภาชนะ ที่รองรับน้ าฝนจะต้องตั้งอยู่ในแนวระดับ และวัดในช่วงเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะตั้งไว้กลางแจ้ง
เพ่ือรับน้ าฝนที่ตกลงมาหน่วยที่ใช้วัดปริมาณน้ าฝน นิยมใช้ในหน่วยของมิลลิเมตร 

 3.5 Ultraviolet Sensor  
 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 6  Ultraviolet Sensor (ที่มา : https://www.arduitronics.com) 
 

ใช้ตรวจวัดระดับแสง UV ให้เอาต์พุตออกมาเป็นแรงดันไฟฟ้า ดังแสดงในภาพประกอบที่ 6 
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 4. Weather Underground 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 7  เว็บไซต์ Weather Underground (ที่มา : https://www.wunderground.com) 
 

เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต มีรายงานสภาพ
อากาศส าหรับเมืองใหญ่ ๆ ทั่วโลก และให้บริการสถานีตรวจอากาศส่วนบุคคล หรือการรับข้อมูลสภาพ
อากาศที่ด าเนินการโดยบุคคลสโมสร สมาคมหรือธุรกิจ  ส่วนใหญ่จะวัดความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภู มิ
กลางแจ้งและในร่ม ความชื้นกลางแจ้งและในร่ม, ความดันบรรยากาศ, ปริมาณน้ าฝนและรังสียูวีหรือรังสี
ดวงอาทิตย์เซ็นเซอร์อื่น ๆ (Wikipedia ,2020) 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยอื่น ๆ ที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการประยุกต์เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 
ดังนี้ 

ธิษณิน  พจน์พัฒนพล, ศุภกร  กตาธิการกุล และมารีนา  มะหนิ (2558) ได้พัฒนาต้นแบบสร้าง
เครื่องวัดสภาพอากาศพ้ืนฐานแบบอัตโนมัติที่มีความสามารถในการวัดและจัดเก็บ ข้อมูลของอุณหภูมิ 
ความชื้นสัมพัทธ์ ความกดอากาศและปริมาณน้ าฝนนอกจากนี้ยังสามารถใช้ส่งข้อมูลผ่านระบบข้อความสั้น
และสามารถตรวจวัดได้อย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับแหล่งก าเนิดไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เทคนิคการ
วิจัยนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้วัดสภาพอากาศท่ีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันได้อีกท้ังได้เครื่องมือ
ที่มีต้นทุนการผลิตต่ าใช้งานง่าย แต่มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการใช้งานสูง 

บุญล้ า  ศักดิภัทรนนท์ และสุรพงศ์  ทรงเดช (2560) ได้ออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบสภาพ
อากาศขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม เก็บข้อมูลสภาพอากาศใน
ทุกๆ 30 นาที บันทึกในหน่วยความจ าขนาดเล็ก โครงสร้างของตัวเครื่องท าด้วยเหล็กไร้สนิม มีความแข็งแรง 
และเคลื่อนที่ได้ง่ายใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ สามารถน าไปติดตั้งตามสถานที่ที่ต้องการตรวจสอบ
สภาพอากาศได้สะดวก  

Sarmad Nozad Mahmood and Forat Falih Hasan (2017) ได้สร้างสถานีตรวจสภาพอากาศ  
โดยเก็บข้อมูลจาก 2 แหล่งคือ จากฐานข้อมูลจริง และจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างฐานข้อมูลเก็บ
ค่าจากตัวเซ็นเซอร์เก็บข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้น และข้อมูลความเร็วลม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะแสดงผลบน
หน้าจอ 2 แบบ คือ แบบตรงและแบบทางอ้อมตามช่วงเวลานั้นๆ โดยจะอ่านและเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลจริง   
ซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานง่ายและต้นทุนต่ า สามารถวัดองค์ประกอบต่างๆของสภาพอากาศได้อย่างสมบูรณ์ 
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ระบบนี้จะท าหน้าที่ควบคุมต าแหน่งที่ตั้งบนเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ระบบจะท าหน้าที่ เสมือน
ผู้ควบคุมดูแลสถานที่ตั้งที่อาจมีความผันผวนของสภาพอากาศ หรือภายใต้เงื่อนไขของกฎต่างๆ ซึ่งระบบนี้
ช่วยให้บริษัทหรือองค์กรจัดการระบบการท างานให้สอดคล้องสภาพอากาศ เช่น ระบบการขนส่ง สายการบิน 
และภาคเกษตรกรรม 

BOGDAN Mihai (2016) ได้พัฒนาสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ  
แสงแดด ความชื้น ความเร็วลม และทิศทางลม ข้อมูลเหล่านี้ต้องใช้เครื่องตรวจวัดที่แตกต่างกันในการแปลง
และรับส่งข้อมูล ซึ่งจะมีอยู่ 2 สถานีคือ สถานีฐาน และสถานีสนาม ทั้ง 2 สถานีจะมีเครื่องรับส่งข้องมูล 
และมีไมโครคอนโทรลเลอร์ท าหน้าที่แปลงสัญญาณอนาล็อก สัญญาณดิจิตอลและควบคุมสัญญาณไปและ
กลับจากสถานีฐาน ซึ่งสถานีฐานใช้พลังงานแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ส่วนสถานีสนามสร้างจากพลังงานแสง  
อาทิตย ์

 
กรอบแนวคิด 

การพัฒนาแบบจ าลองสถานีวัดสภาพอากาศราสพ์เบอร์รี่พายเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้ง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์ในการพัฒนาเพ่ือให้สามารถท างานด้วยกันได้ซึ่งประกอบด้วย บอร์ดคอมพิวเตอร์
ขนาดเล็ก Raspberry Pi เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าต่างๆ ภาษา Python และเว็บไซต์ Weather Underground 
ดังภาพประกอบที่ 8 

 

 
  
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 8 กรอบแนวคิดการท าวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การพัฒนาแบบจ าลองสถานีวัดสภาพอากาศด้วยราสพ์เบอร์รี่พาย โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย

ดังต่อไปนี้ 

Raspberry Sensor Python wundergro

แบบจ ำลองสถำนีวดัสภำพอำกำศดว้ย

รำสพ์เบอรร์ี่พำย 
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ภาพประกอบที่ 9 ขั้นตอนการท างาน 
 

1. ก าหนดปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้ 
ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ประชาชนต้องรับรู้ข้อมูลสภาพอากาศจากแหล่งต่างๆ เพ่ือเป็น

ข้อมูลในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ แต่ข้อมูลส่วนใหญ่จะครอบคลุมพ้ืนที่แบบวงกว้าง เช่นระดับภูมิภาค ระดับ
จังหวัด ท าให้การคาดการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศยังไม่แม่นย า 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ 
 การน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เช่น microcontroller board หรือ 
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เช่น Raspberry Pi ที่สามารถรันโปรแกรมเล็กๆ และสามารถเชื่อมต่อกับพวกอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น sensor มาประยุกต์ใช้เพ่ือตรวจวัดสภาพอากาศในพ้ืนที่ที่ต้องการ 
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3. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ประชากร คือ ประชาชนที่ต้องใช้ข้อมูลสภาพอากาศในการด าเนินชีวิต 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในรายวิชาหัวข้อพิเศษ 2 (Internet of Thing) สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ านวน 20 คน 
4. สร้างแบบจ าลองสถานีวัดสภาพอากาศ และทดสอบการท างาน 
 แบบจ าลองสถานีวัดสภาพอากาศ ดังภาพประกอบที่ 10 ได้ถูกออกแบบให้ Raspberry Pi เป็น
หน่วยประมวลผลของระบบ โดยเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพ่ือรับข้อมูลจากเซนเซอร์ที่ใช้วัด
สภาพอากาศ เช่น วัดอุณหภูมิ วัดความกดอากาศ วัดความชื้น วัดปริมาณน้ าฝน วัดแสงยูวี อีกทั้งยังท า
หน้าที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณ WiFi เพ่ือส่งข้อมูลที่ตรวจวัดได้ไปแสดงผลที่เว็บไซต์ 
Weather Underground 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 10 แบบจ าลองสถานีวัดสภาพอากาศ 
 

5. การติดตั้งระบบ 
 เมื่อมีการทดสอบการท างานจนมั่นใจในประสิทธิภาพของระบบ จึงมีการติดตั้งระบบในสภาพ 
แวดล้อมจริง ซึ่งระบบสามารถรับส่งข้อมูล และแสดงผลรับได้อย่างถูกต้องและแม่นย า ซึ่งผู้ดูแลระบบ
สามารถสั่งการแบบจ าลองในระยะไกลได้ 
6. ประเมินผลและการบ ารุงรักษา 
 มีการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานรับข้อเสนอแนะไปปรับปรุงระบบน าไปประยุกต์ใช้ต่อไปใน
อนาคต เพ่ือประสิทธิภาพของระบบที่ดียิ่งขึ้น 

 

Weather 

Sensor 

Raspberry 

Pi 

Report 
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ผลการวิจัย 
การพัฒนาแบบจ าลองสถานีวัดสภาพอากาศด้วยราสพ์เบอร์รี่พาย มีผลการพัฒนาแบบจ าลองดังนี้ 
1. พัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 

 แบบจ าลองสถานีวัดสภาพอากาศด้วยราสพ์เบอร์รี่พาย มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน 
เช่น บอร์ด Raspberry Pi เซนเซอร์วัดค่าต่างๆ แบตเตอรี่ส าหรับจ่ายไฟ ถูกติดตั้งในกล่องพลาสติก แบบ 
อะคลิลิกที่ถูกออกแบบและสร้างข้ึนมาเพ่ือติดตั้งเครื่องมือวัดสภาพอากาศ ดังภาพประกอบที่ 12 

 

  
 

ภาพประกอบที่ 11 แบบจ าลองสถานีวัดสภาพอากาศด้วยราสพ์เบอร์รี่พาย 
 

2. พัฒนาระบบด้านซอฟต์แวร์ 
 ในส่วนการติดตั้ง Library และก าหนดค่าส าหรับควบคุมอุปกรณ์ ใช้วิธีการ remote ผ่าน โพรโทคอล 
SSH และใช้โปรแกรม weewx ก าหนดตัวแปรให้กับ Station_type พิกัดสถานที่ตั้ง (Latitude, Longitude) 
และความสูงจากระดับน้ าทะเล (Altitude) การเชื่อมต่อของการแสดงผล ต้องอัพโหลดข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 
โดยส่งข้อมูลผ่าน Weather Station ID และ Weather Underground Password ที่ได้รับจาก Weather 
Underground และเมื่อรันโปรแกรมในครั้งแรกจะมีการอ่านค่าและน าค่าที่ได้มาจากเซนเซอร์ มาแสดงดัง
ภาพประกอบที่ 12 
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ภาพประกอบที่ 12 แสดงผลการอ่านค่าจากเซนเซอร์ 
 

3. ส่วนการแสดงผล ผ่าน Weather Underground 
การแสดงผลของสถานีวัดสภาพอากาศนั้น เมื่ออ่านค่าเสร็จแล้วจะมีการอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ Weather 

Underground ซึ่งจะแสดงผลในรูปแบบของกราฟิกที่เข้าใจง่าย โดยค่าที่แสดงมีทั้งค่าอุณภูมิ ความชื้น 
ความดันอากาศ ความเร็วและทิศทางลม โดยจะมีการอัพเดตทุก ๆ ข้อมูลทุก 5 นาที ดังภาพประกอบที่ 13 

 

  
 

ภาพประกอบที่ 13 แสดงผลบนเว็บไซต์ Weather Underground (ที่มา : https://www.wunderground.com) 
 

4. ส่วนการประเมินผลความพึงพอใจ 
ผลการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพการใช้งานแบบจ าลองสถานีวัดสภาพอากาศด้วย

ราสพ์เบอร์รี่พาย โดยแสดงค่าแสดงค่าเฉลี่ย x̄ และค่าระดับความพึงพอใจของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
ได้แก่ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในรายวิชาหัวข้อพิเศษ 2 (Internet of Thing) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ านวน 20 คน มีผลประเมินดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยแบบประเมินความพึงพอใจแบบจ าลองสถานีวัดสภาพอากาศด้วย 
              ราสพ์เบอร์รี่พาย ด้านการออกแบบด้านฮาร์ดแวร์ 

 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 4.16 มาก 
2. แหล่งจ่ายไฟ 4.00 มาก 
3. ความสวยงาม และความปลอดภัย 4.11 มาก 
4. ความแข็งแรง คงทนต่อสภาพอากาศ 4.09 มาก 
5. การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 4.20 มาก 

รวม 4.11 มาก 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยแบบประเมินความพึงพอใจแบบจ าลองสถานีวัดสภาพอากาศด้วย
ราสพ์เบอร์รี่พาย ด้านการแสดงผล 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. ความรวดเร็วในการตอบสนองกับข้อมูล 4.13 มาก 
2. ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน และน่าเชื่อถือ 4.50 มาก 
3. ความสวยงาม ความทันสมัย ความน่าสนใจของเว็บไซต์ 4.11 มาก 
4. สามารถน าข้อมูลไปใช้งานได้จริง 4.21 มาก 

รวม 4.24 มาก 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การพัฒนาแบบจ าลองสถานีวัดสภาพอากาศด้วยราสพ์เบอร์รี่พาย ซึ่งมีความสามารถใช้การตรวจวัด
สภาพอากาศ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ าฝน ความเร็ว และทิศทางลม โดยข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์
ตรวจวัดต่างๆ จะถูกส่งไปแสดงผลที่เว็บไซต์ Weather Underground ทุก 5 นาที จากการทดลองใช้งาน
ระบบ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ระบบสามารถวัดอุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 80 °C ระบบสามารถวัดความกด
อากาศ ช่วง 300 ถึง 1100 hPa ระบบสามารถวัดความชื้นสัมพัทธ์ช่วงความชื้น 0-100% RH ความแม่นย า
ในการวัดความชื้น  ± 2% RH ระบบสามารถวัดความเร็วลมได้ในช่วง ประมาณ 5 ถึง 200 Kmph ระบบ
สามารถวัดปริมาณน้ าฝนได้ ตั้งแต่ 0.1 มิลลิเมตรขึ้นไป และส่งข้อมูลจากจากเซนเซอร์ ไปยังเว็บไซต์ได้
ถูกต้อง 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแบบจ าลองสถานีวัดสภาพอากาศ พบว่า ด้าน
การออกแบบด้านฮาร์ดแวร์ มีประเด็นที่ใช้ประเมินดังนี้ (1) ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ผลประเมินเฉลี่ย 
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4.16 (2) แหล่งจ่ายไฟ ผลประเมินเฉลี่ย 4.00 (3) ความสวยงาม และความปลอดภัย ผลประเมินเฉลี่ย 
4.11 (4) ความแข็งแรง คงทนต่อสภาพอากาศ ผลประเมินเฉลี่ย 4.09 และ (5) การเชื่อมต่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ผลประเมินเฉลี่ย 4.20 ผลการประเมินของกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจการออกแบบด้าน
ฮาร์ดแวร์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.11 ส่วนด้านการแสดงผลผ่านเว็บไซต์ Weather Under ground 
มีประเด็นที่ใช้ประเมินดังนี้ (1) ความรวดเร็วในการตอบสนองกับข้อมูล ผลประเมินเฉลี่ย 4.13 (2) ข้อมูล
มีความถูกต้อง ชัดเจน และน่าเชื่อถือ ผลประเมินเฉลี่ย 4.50 (3) ความสวยงาม ความทันสมัย ความน่าสนใจ
ของเว็บไซต์ ผลประเมินเฉลี่ย 4.11 (4) สามารถน าข้อมูลไปใช้งานได้จริง ผลประเมินเฉลี่ย 4.21 ผลการ
ประเมินของกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านการแสดงผล อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.24 
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