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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีเสนอแนวทางการเตอืนภยัชา้งสาํหรบัแจง้เตอืนการบุกรุกของชา้งล่วงหน้าใหแ้ก่ผูค้นใน

ชุมชน เพื่อหลกีเลี่ยงการเผชญิหน้ากนัระหว่างมนุษย์กบัช้าง ระบบการแจ้งเตือนประกอบด้วย

ระบบวดัคลื่นการสัน่สะเทอืนดว้ยเซนเซอรจ์โีอโฟน ยนืยนัความถูกตอ้งดว้ยภาพชา้งทีถ่่ายไดจ้าก

กล้องอินฟราเรด จากการทดลองกับช้างที่ควบคุมได้ที่ว ังช้างอยุธยาแลเพนียด จังหวัด

พระนครศรอียุธยา ปรากฏวา่เซนเซอรจ์โีอโฟนทีฝั่งอยู่ใตด้นิลกึ 10 เซนตเิมตรภายในรศัม ี1 เมตร

สามารถรบัคลื่นการสัน่สะเทอืนจากการเดนิของชา้งได ้ซึง่การเกดิคลื่นการสัน่สะเทอืนน้ี ขึน้อยูก่บั

ลกัษณะของดนิ รูปร่างของเทา้สตัวแ์ละน้ําหนัก ระบบเตอืนภยัชา้งตน้แบบน้ีไดนํ้าไปทดลองตดิตัง้

ในพืน้ทีช่ายป่าบา้นแสวงบ่า ตาํบลเขาโจด อาํเภอศรสีวสัดิ ์จงัหวดักาญจนบุร ีโดยแจง้เตอืนการบุก

รุกของชา้งทางระบบ LAN โปรโตคอล TCP/IP ส่งผ่านจานดาวเทยีมไปยงัสื่อสงัคมออนไลน์ และ

จดหมายอเิลก็ทรอนิกสซ์ึ่งสามารถรบัข่าวสารทางคอมพวิเตอร์และโทรศพัท์พกพา ตลอดจนแจง้

เตือนผ่านวิทยุสื่อสารและไฟสญัญาณแจ้งเตือนภัยในท้องถิ่น โดยความถูกต้องของสญัญาณ

สัน่สะเทอืนยนืยนัดว้ยภาพอนิฟราเรดในการทดสอบทีว่งัชา้งอยุธยาแลเพนียดสามารถเพิม่ความ

ถูกตอ้งไดถ้งึ 96 % 

คาํสาํคญั: การบุกรุกของชา้ง การเผชญิหน้าระหวา่งมนุษยก์บัชา้ง คลืน่การสัน่สะเทอืน เซนเซอรจ์ี

โอโฟน 

ABSTRACT 

This paper proposed the warning system for the elephant intrusion. The purpose of this 

system have been try to reduce the confrontation between human and elephants. The 

elephant presence detection consisted of the geophone sensors verify with the infrared 

images. The testing with the elephants at Wangchang Ayudhya Laepaneit, Phranakhon Sri 

Ayudhya province, the ability of underground geophones sensors 10 cm. depth in 1 meter 

radius of each sensor can detect the vibration waves. The vibration waves still depend on 

the type of soil, foot pattern and animal’s weight. The prototype elephant warning system 

was constructed at Ban Swang Ba, Tambol Khaojod, Amphoe Sri Sawat, Kanchanaburi 

Province. The warning information sent to social media and electronic mail using LAN with 

TCP/IP protocol via satellite antenna. The local area, the warning information sent to the 

communication radios and warning light. The accuracy of vibration information with infrared 

image confirmation testing at Wangchang Ayudhya Laepaneit is increased to 96 %. 

KEYWORDS: elephant intrusion, the confrontation between human and elephants, vibration 

waves, geophone sensors 
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1. บทนํา 

ในปัจจุบนัน้ีมกีารเผชญิหน้ากนัระหว่างมนุษย์กบัชา้งป่าตามที่เป็นข่าวในหน้าหนังสอืพมิพ์

และสือ่สงัคมออนไลน์ ถงึขัน้สญูเสยีชวีติและทรพัยส์นิ ตลอดจนการทาํรา้ยชา้งเน่ืองจากบุรุกเขา้ไป

ในพืน้ทีเ่พาะปลูกของชุมชน แต่อย่างไรกต็ามชา้งเป็นสตัวส์งวนตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองสตัว์

ป่าหา้มมใิหผู้ค้นทาํรา้ยชา้ง แต่ชา้งกส็รา้งความเสยีหายใหแ้ก่ทรพัยส์นิพชืผลของชาวบา้นและบาน

ปลายถงึขัน้สูญเสยีชวีติตามทีข่่าวอยู่เน่ืองนิตย ์เพื่อลดการเผชญิหน้าและความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

จงึตอ้งมกีารศกึษาพฤตกิรรม ความเป็นอยู่ ความเคลื่อนไหวของชา้ง ซึ่งหนทางหน่ึงนัน้กค็อื การ

แจง้เตอืนการบุกรุกเขา้มาในชุมชนของชา้งใหช้าวชุมชนทราบล่วงหน้า โดยมจีุดมุ่งหมายลดการ

ประจนัหน้ากบัชา้งหรอืหลกีเลี่ยงการปะทะกบัชา้งจะส่งผลใหล้ดการเผชญิหน้ากบัชา้งลงได ้จาก

ขอ้มลูของพรานป่าพบว่าชา้งจะมชี่องทางการเดนิเขา้มาในชุมชนแน่นอนและเขา้มาเพื่อหาอาหาร 

ถา้ตดิตัง้ระบบแจง้เตอืนทุกชอ่งทางกจ็ะทราบการมาของชา้งได ้ 

เน่ืองจากมวีธิกีารตรวจจบัการบุกรุกของชา้งมหีลากหลายวธิ ีตวัอยา่งเช่น การตรวจจบัความ

เคลื่อนไหวของช้างโดยใช้พาสซีฟอินฟราเรดดีเท็กเตอร์ (Passive Infrared detector - PIR) [1] 

Matthias Zeppelzauer [2] ไดนํ้าเสนอวธิกีารตรวจสอบและตดิตามชา้งป่า โดยใชภ้าพถ่ายวดิโีอที่

เกบ็รวบรวมมาจากนักชวีวทิยาภาคสนาม โดยนําเสนอวธิกีารรูจ้าํชา้งแบบไดนามกิมคีวามถูกตอ้ง

อยูท่ี ่88% Gopal Datt Joshi and Jayanthi Sivaswamy [3] เสนอวธิกีารตรวจหารปูร่างของวตัถุที่

มคีุณลกัษณะเด่นในภาพสถานการณ์จรงิ Manish Suyal and Vijay [4] ได้แสดงให้เหน็ว่าการใช้

เทคนิคการประมวลผลภาพสามารถตรวจสอบหาชา้งไดโ้ดยใชว้ธิกีารหาความสมัพนัธร์ะหว่างการ

แบ่งสว่นของภาพรว่มกบัการระบุตําแหน่งของวตัถุในภาพดว้ยวธิกีารแบ่งสว่นของภาพประกอบไป

ด้วยการหาขอบของวตัถุในภาพ Lanka Wijesingheetal [5] ได้นําเสนอระบบตรวจสอบและแจ้ง

เตอืนการบุกรุกโดยใชร้ัว้กระแสไฟฟ้า เพื่อแยกคนในชุมชนกบัชา้งป่าออกจากกนัระบบแจง้เตอืน

การบุกรุกโดยใชเ้ครอืขา่ยเซน็เซอรใ์นการตรวจสอบ พรอ้มแสดงบรเิวณทีถู่กบุกรุก และแจง้เตอืน

การบุกรุกผ่านมอืถอื จากวธิกีารตรวจจบัความเคลื่อนไหวดงักล่าวมาขา้งตน้ มปัีญหาพืน้ฐานจาก

การที่ชา้งเป็นสตัว์ช่างสงัเกต ถ้าหากมอีะไรแปลกปลอมเขา้มาจะทําการสํารวจ ทําลายหรอืหลบ

หลกีสิง่แปลกปลอมทีเ่พิม่ขึน้มาในสิง่แวดลอ้ม ประกอบกบัพืน้ทีอ่ยู่อาศยัเป็นป่า อุปกรณ์ดงักล่าว

ขา้งตน้จะพบกบัปัญหาการบดบงัของกิง่ไมแ้ละใบไมซ้ึ่งมกีารเจรญิงอกงามตลอดเวลาการสรา้งรัว้

ไฟฟ้านัน้อาจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อชา้งและมนุษยไ์ด ้และชา้งไดใ้ชว้ธิทีุม่ขอนไมเ้พือ่ทาํลายรัว้ไฟฟ้า 

การขดุคกูัน้ชา้งมอิาจยบัยัง้ชา้งใหก้า้วขา้มไปไดเ้พยีงแต่ทาํใหก้ารเดนิทางของชา้งชา้ลงเทา่นัน้ 

ดงันัน้ในงานวจิยัน้ีจงึเสนอการตรวจจบัความเคลื่อนไหวของชา้ง ดว้ยการตรวจจบัคลื่นการ

สัน่สะเทอืนจากการเดนิของชา้งโดยใชเ้ซนเซอร์จโีอโฟน ยนืยนัความถูกตอ้งโดยใชภ้าพถ่ายจาก

กลอ้งอนิฟราเรด เซนเซอรจ์โีอโฟนจะถูกฝังไวใ้ตด้นิเป็นตารางกรดิขวางช่องทางเดนิของชา้งทาํให้

ไมเ่ป็นทีส่งัเกตุของชา้ง และไมเ่ป็นการรบกวนความเคลือ่นไหวของชา้ง เพือ่แจง้เตอืนภยัการบุกรุก
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ของชา้งเขา้มาในชุมชน โดยนําระบบตน้แบบไปทดสอบกบัชา้งในปางชา้งก่อน และนําไปตดิตัง้บาง

ช่องทางที่ชา้งเดนิผ่านและเกบ็ขอ้มูลการตรวจจบัการบุกรุกของช้าง ซึ่งในระยะยาวจะทําให้การ

พฒันาระบบเตือนภยัช้างเป็นไปได้ ข้อมูลที่ได้จะแจ้งเตือนไปยงัผู้คนในชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วขอ้งผา่นระบบการสือ่สารเคลื่อนทีไ่ปยงัโทรศพัทพ์กพา คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์สือ่สารอื่น ๆ 

ทีส่ามารถเชื่อมต่อสือ่สงัคมออนไลน์หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้เพือ่หามาตรการผลกัดนัชา้งให้

กลบัเขา้ป่าโดยไมเ่กดิอนัตรายกบัประชาชนดงัจะไดก้ลา่วถงึรายละเอยีดในหวัขอ้ต่อไป 

 

2. ธรรมชาติของช้าง 

ในปัจจุบนัชุมชนมนุษย์ได้ขยายตวัออกไป พื้นที่ป่าลดลง ทําให้เกิดความขดัแย้งระหว่าง

มนุษย์กับช้าง ช้างเป็นสตัว์สงัคมอยู่กันเป็นโขลง ขนาดของโขลงช้างขึ้นอยู่กับแหล่งอาหาร 

ธรรมชาตขิองชา้งมดีงัต่อไปน้ี 

2.1 พฤตกิรรมทางสงัคม [6] ชา้งเป็นสตัวส์งัคมทีม่ลีําดบัโครงสรา้ง เมื่อกลุ่มมขีนาดใหญ่ขึน้

จะมชี้างจํานวนหน่ึงแยกกลุ่มออกไปเพื่อตัง้กลุ่มใหม่ แต่พวกมนัยงัคงทราบว่าโขลงใดเป็นเครอื

ญาตกินัโขลงใดไม่ใช่ เน่ืองจากชา้งกนิอาหารในแต่ละวนัเป็นจํานวนมาก จงึต้องมชีา้งสํารวจหา

แหลง่อาหารดว้ย 

2.2 สตปัิญญา [6] สมองของชา้งมขีนาดมากกว่า 5 กโิลกรมัเลก็น้อย มรีอยพบัยกัมากจงึมี

ความจําเป็นเลศิ รวมทัง้มคีวามเศร้าโศก ความสงสาร การทําเสยีงดนตร ีการเหน็แก่ประโยชน์

สว่นรวม การชว่ยกนัเลีย้งทารก การเลน่ การสือ่สาร การใชอุ้ปกรณ์ และการรูจ้กัตนเอง 

2.3 การสื่อสาร ชา้งมปีระสาทดมกลิน่และการไดย้นิอย่างดเียีย่ม แต่กลบัมสีายตาทีแ่ย่ ชา้ง

สามารถสือ่สารกนัดว้ยเสยีงอนิฟราซาวดค์วามถีต่ํ่า15-35 Hz เป็นระยะทางไกลได ้

2.4 อาหารชา้ง [6] เป็นสตัวก์นิพชืเป็นอาหาร ใชเ้วลาในการกนิอาหารมากถงึ 16 ชัว่โมงต่อ

วนั ดงันัน้ชา้งจงึใชเ้วลานอนเพยีงแค่ 3 ชัว่โมงกวา่เลก็น้อย อาหารของชา้งมคีวามหลากหลายตาม

ฤดกูาล แตกต่างตามแหลง่อาหาร ชา้งโตเตม็วยัจะบรโิภคอาหาร 140-270 กโิลกรมัต่อวนั 

2.5 เส้นทางเดินของช้างไปยงัแหล่งอาหาร [6] จะมเีส้นทางที่แน่นอนและมจีํานวนหลาย

เสน้ทางทีบุ่กรุกเขา้ไปในแหลง่เพาะปลกูของชุมชน 

2.6 ความขดัแยง้กบัมนุษย ์เน่ืองจากพืน้ป่าลดจํานวนลดลง เน่ืองจากความตอ้งการพืน้ทีใ่น

การเลี้ยงชพีของมนุษย์ จงึทําใหม้ชีา้งจํานวนหน่ึงบุกรุกเขา้มาในเขตเพาะปลูกของชุมชนจนเกดิ

การปะทะกบัมนุษย์ นํามาซึ่งความสูญเสยีชีวติของมนุษย์และช้าง ตลอดจนความเสยีหายของ

ทรพัยส์นิจากการทาํลายของชา้ง 
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3. เซนเซอรว์ดัคล่ืนการสัน่สะเทือน 

เซนเซอรจ์โีอโฟนประกอบดว้ยขดลวดเคลื่อนทีท่รงกระบอกเคลื่อนทีต่ดัผ่านขัว้แม่เหลก็ทีอ่ยู่

ในคอนเทนเนอร ์รปูที ่1 เป็นโมเดลตดัขวางดา้นขา้งของเซนเซอรจ์โีอโฟน ซึง่เป็นหน่ึงโคออรด์เินต 

(coordinate) ทีส่ามารถใชอ้ธบิายการเคลื่อนทีข่องระบบได ้(1DOF) เมือ่ขดลวดเคลื่อนทีไ่ดร้บัคลืน่

การสัน่สะเทอืนจะตอบสนองต่อคลืน่การสัน่สะเทอืนตามระยะขจดัของขดลวด 𝒚𝒚(𝒕𝒕) และระยะขจดั

เทยีบกบัฐาน 𝒙𝒙(𝒕𝒕)ทาํใหเ้กดิแรงกระทาํต่อขดลวดเคลือ่นทีด่งัสมการที ่(1) 

 

 F = (x-y)k + (ẋ-ẏ)c (1) 

 

เมือ่ 𝑘𝑘 และ 𝑐𝑐 คอื คา่สตฟิเนส (stiffness) และ คา่การหน่วงของระบบรองรบั (damping of the 

suspension system) ตามลาํดบั 

ดงันัน้จะไดส้มการการเคลือ่นที ่

 

 𝑀𝑀�̈�𝑦 = (𝑥𝑥 − 𝑦𝑦)𝑘𝑘 + (�̇�𝑥 − �̇�𝑦)𝑐𝑐 (2) 

 𝑀𝑀�̈�𝑦 + 𝑐𝑐�̇�𝑦 + 𝑘𝑘𝑦𝑦 = 𝑐𝑐�̇�𝑥 + 𝑘𝑘𝑥𝑥 
 

เมือ่ 𝑀𝑀 คอืมวลของการเคลือ่นที ่

 

 

รปูท่ี 1 โครงสร้างเซนเซอรจี์โอโฟนประกอบด้วยขดลวดกบัแท่งแม่เหลก็ และภาพโมเดล

ตดัขวางด้านข้างของเซนเซอรจี์โอโฟน 

 

ทําการแปลงแบบฟูเรียร์จะสามารถหาความถี่ธรรมชาติ (natural frequency) ω0 และ

อตัราสว่นการหน่วง (damping ratio) ζ ตามสมการที ่(3) 
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 ω0 = �𝑘𝑘
𝑀𝑀

 (3) 

ζ =
𝑐𝑐

2√𝑘𝑘𝑀𝑀
 

 

จะได้การแปลงฟูเรยีร์ 𝑋𝑋, 𝑌𝑌 ของฐานคอนเทนเนอร์และการตอบสนองของขดลวด ทําให้

ขดลวดเคลื่อนตดักบัสนามแม่เหลก็ตามกฎของฟาราเดย ์เกดิการเหน่ียวนําทําใหเ้กดิแรงดนัไฟฟ้า 

𝑉𝑉 เป็นสดัสว่นกบัความเรว็สมัพทัธร์ะหวา่งขดลวดและแมเ่หลก็ดงัสมการที ่(4) 

 

 𝑉𝑉 = 𝐺𝐺(�̇�𝑦 − �̇�𝑥) (4) 

 

เมือ่ 𝐺𝐺 คอืคา่คงทีท่รานสดกัชัน่ (transduction constant) 

ดงันัน้ฟังกช์นัถ่ายโอน 𝐻𝐻 ระหวา่งความเรว็เทยีบกบัฐานคอนเทนเนอรแ์ละสญัญาณเอาทพ์ุท

ของอลิเีมนทเ์ซนเซอร ์(element sensor) คอื 

 

 𝐻𝐻 = 𝑌𝑌−𝑋𝑋
𝑋𝑋

= 𝑌𝑌
𝑋𝑋
− 1 

 = ω0
2+2𝑗𝑗ω0ωζ

ω0
2+2𝑗𝑗ω0ωζ−ω2

− 1 (5) 

 = ω2

ω0
2+2𝑗𝑗ω0ωζ−ω2

= 𝐻𝐻0 

 

ฟังกช์นัถ่ายโอนระหวา่งแรงและระยะขจดัของระบบ 1DOF เป็นการแปลงผนัความสมัพนัธใ์ห้

ไปขึน้กบัคา่แฟคเตอร ์ω2 ซึง่แทนค่าเป็นนอรม์อลแฟคเตอร ์(normal factor) 
1
𝑘𝑘

 [7] เน่ืองจากแฟค

เตอร ์ω2 จะเป็นการกําหนดตวักรองความถี่ตํ่าของระบบ 1DOF ดัง่เดมิ ดงันัน้ฟังก์ชนัถ่ายโอนน้ี

จงึใชส้าํหรบัคา่ทัว่ไปของความถีธ่รรมชาต ิและอตัราสว่นการหน่วงดงัในรปูที ่2 เมือ่ ω0 = 2πƒ  

จะไดผ้ลลพัธข์องเฟสเป็น 

 

 ϕ = π
2

 (6) 

 
𝑒𝑒ϕ
𝑒𝑒ƒ

= 1
ζƒ
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รปูท่ี 2 เซนเซอรจี์โอโฟน GD-4.5 และกราฟความถ่ีกบัความไวของจีโอโฟน GD-4.5 

 

ความสมัพนัธ์เหล่าน้ีจะใชใ้นการระบุความถี่ธรรมชาตแิละอตัราการหน่วงของเซนเซอร์ ใน

กรณีของเซนเซอร์จโีอโฟน GD-4.5 ในรูปที่ 2 จะมคี่า G = 28.8 V/m/s, ƒ0 = 4.5 และ ζ= 0.55 

ตามลาํดบั 

 

4. การพฒันาระบบเตือนภยัช้างต้นแบบ 

4.1 ระบบการตรวจสอบความเคล่ือนไหวของช้างโดยใช้หลกัการการสัน่สะเทือน 

เซนเซอร์จโีอโฟนสามารถวดัคลื่นการสัน่สะเทอืนจากการเดนิของช้างในช่วง 5-50 Hz ได้

ความถี่ของการสัน่สะเทอืนขึ้นอยู่กบัลกัษณะของเทา้และน้ําหนักของสตัว์ เซนเซอร์จโีอโฟนจงึ

เหมาะกบัการวดัคลื่นการสัน่สะเทอืนจากเทา้ชา้ง ซึ่งมแีอมปลจิูดของคลื่นการสัน่สะเทอืนมากกว่า

คลื่นการสัน่สะเทอืนจากสตัว์เท้ากบี ส่วนสตัว์ขนาดเลก็จะใหข้นาดแอมปลจิูดตํ่ามาก เซนเซอร์

ตรวจจบัคลื่นการสัน่สะเทอืนในการพฒันาระบบเตอืนภยัชา้ง เลอืกใชจ้โีอโฟนรุ่น GD-4.5 บรรจุอยู่

ในกล่องบรรจุจโีอโฟน (รูปที ่3) ฝังไวใ้ตด้นิลกึ 10 ซม.โดยวางขวางเสน้ทางเดนิของชา้งดงัในรปูที ่

4 เซนเซอรจ์โีอโฟนใหส้ญัญาณเอาต์พุตความถี ่5-1000 Hz แรงดนั 0-5 V เน่ืองจากชุดเซนเซอรจ์ี

โอโฟนตดิตัง้อยู่ในบรณิแนวป่าจงึตอ้งส่งสญัญาณผ่านระบบทวนสญัญาณไวไฟ (WiFi) ผ่าน LAN 

เชือ่มต่ออนิเตอรเ์น็ตทางจานดาวเทยีม TOT ดงัรปูที ่5 

 

  

รปูท่ี 3 กล่องบรรจจีุโอโฟนและการทดสอบการทาํงานของจีโอโฟน 
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รปูท่ี 4 การติดตัง้เซนเซอรจี์โอโฟน 

 

 

รปูท่ี 5 จานดาวเทียมและการเช่ือมต่อของระบบตรวจวดัคล่ืนการสัน่สะเทือนของพืน้ดิน 

 

4.2 ไมโครคอนโทรลเลอรพ์ร้อมระบบ LAN  

เลอืกใชแ้ผงวงจร arduino UNO ทีม่ไีมโครคอนโทรล เลอรเ์บอร ์ATmega328 เป็นตวัประมวล

มขีารองรบัสญัญาณแรงดนัจากเซนเซอรไ์ดส้งูสดุ 6 ขา และสามารถเชือ่ต่อกบัเชือ่มต่อกบัแผงวงจร

ไดใ้ชต้วัประมวลผลเชือ่มต่ออนิเตอรเ์น็ตรุน่ Wiznet W100 

 

4.3 ระบบ LAN และตวัส่งสญัญาณไร้สายความแรงสงู 

เน่ืองจากการส่งขอ้มูลเพื่อแสดงผลอยู่ระยะไกล ตอ้งใชก้ารส่งขอ้มูลแบบไรส้าย โดยเลอืกใช้

ตวัส่งสญัญาณไร้สายความแรงสูงที่ส่งสญัญาณตามมาตรฐาน WIFI 802.11b/g/n ที่ความถี่ 2.4 

GHz สง่ไดร้ะยะมากกว่า 5 กโิลเมตรในทีโ่ล่ง โดยใชรุ้่น NSW5 จาํนวน 2 ตวั และ WIFI ความถี ่5 

GHz จํานวน 2 ตวัสําหรบัส่งขอ้มูลจากภาคสนามเขา้สู่โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ศุนย์ขอ้มูล ตาม

แผนผงัเครอืขา่ย LAN ในรปูที ่6 
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รปูท่ี 6 เครือข่าย LAN ท่ีบา้นแสวงบา่ ตาํบลเขาโจด อ.ศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบรีุ 

 

4.4 ส่วนแสดงผลและเกบ็ข้อมลูรบัข้อมลูผา่นการส่ือสารไร้สายตามมาตรฐาน 802.11b/g/n  

เขยีนดว้ย Microsoft Visual Basic 2010 Express เพื่อแสดงผลทีส่ง่มาจากเซนเซอรต์รวจวดั

คลื่นการสัน่สะเทอืน พร้อมทัง้เก็บขอ้มูลขอ้มูลแบบ .csv เพื่อนําไปเปิดกบัโปรแกรม Excel โดย

เปรยีบเทยีบเซนเซอร์จโีอโฟนกบัเซนเซอร์วดัการสัน่รุ่น 801S ดงัรูปที ่7 หน้าจอการวดัคลื่นการ

สัน่สะเทอืนของเซนเซอรท์ัง้สอง 

 

 

รปูท่ี 7 การรบัสญัญาณคล่ืนการสัน่สะเทือนจากเซนเซอรแ์บบจีโอโฟน (สีแดง-แถวแรก) 

และเซนเซอรแ์บบการวดัความสัน่สะเทือน (สีน้ําเงิน-แถวท่ีสอง) จากการเหยียบ

ของช้างท่ีวงัช้างอยุธยาแลเพนียด จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาบนเซนเซอร์ผ่าน

เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
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ขัน้ตอนวธิขีองระบบการตรวจวดัคลื่นการสัน่สะเทอืน สามารถสรุปเป็นขัน้ตอนตามแผนผงั

การ ทาํงานในรปูที ่8 โดยขัน้ตอนการทาํงานเป็นดงัน้ี 

4.4.1 อ่านคา่จาํนวนพลัส ์Npulseการสัน่สะเทอืนจากจโีอโฟน 6 ชอ่งสญัญาณ 

4.4.2 ตรวจสอบจาํนวนพลัสค์ลืน่ Npulseคลืน่การสัน่สะเทอืนวา่อยูช่ว่งใด ทาํการสง่ขอ้มลู

ไปแสดงผลผา่นการสือ่สารไรส้ายตามมาตรฐาน 802.11b/g/n 

4.4.3 โปรแกรมทาํการบนัทกึคา่และวเิคราะหผ์ลทีไ่ด ้

4.4.4 โปรแกรมแสดงคา่การแจง้เตอืนพรอ้มแสดงสถานะขอ้มลูทีว่เิคราะหไ์ด ้

 

 
รปูท่ี 8 ผงัการทาํงานของระบบ 

เริม่ตน้ 

อ่านคา่จาํนวนพลัส ์Npulse จากจโีอโฟน 

Npulse> 0 
ไม ่

ใช ่

1≤Npulse≤6 

ใช ่

ไม ่

6 < Npulse≤ 10 

10 <Npulse 

ใช ่

สง่ขอ้มลูไปยงัคอมพวิเตอร ์

สง่ขอ้มลูไปยงัคอมพวิเตอร ์

สง่ขอ้มลูไปยงัคอมพวิเตอร ์

ใช 

บนัทกึและวเิคราะหผ์ล 

บนัทกึและวเิคราะหผ์ล 

บนัทกึและวเิคราะหผ์ล 

แสดงผลและแจง้เตอืน

แสดงผลและแจง้เตอืน 

แสดงผลและแจง้เตอืน 

จบ 

ไม ่
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5. การติดตัง้ระบบการตรวจจบัคล่ืนการสัน่สะเทือนจากการเดินของช้าง 

นําระบบต้นแบบที่พฒันาขึ้นไปทดลองกบัช้างที่ควบคุมได้เก็บและบนัทกึ วเิคราะห์ผลการ

ทดลอง จากนัน้จงึทดลองตดิตัง้ระบบตน้แบบการตรวจจบัคลื่นการสัน่สะเทอืนจากการเดนิของชา้ง

บรเิวณบา้นแสวงบ่า ตําบลเขาโจด อําเภอศรสีวสัดิ ์จงัหวดักาญจนบุรทีางโครงการไดท้ดลองตดิตัง้

อุปกรณ์ตรวจวดัความสัน่สะเทอืนจากการเคลื่อนไหวของชา้งในบรเิวณพืน้ทีท่างเขา้ออกของชา้ง

โดยใชข้อ้มลูจากพรานป่าในทอ้งถิน่ รวมทัง้ทดสอบการส่งสญัญาณจากเซนเซอรผ์่านเครอืข่ายไร้

สายความถี่ 2.4 GHzและ 5 GHz ที่ระยะทาง 1 กโิลเมตรและทดสอบส่งขอ้มูลผ่านจานสญัญาณ

ดาวเทยีมเป็นผลสาํเรจ็ ดงัแสดงในรปูที ่9-10 

 

  

รปูท่ี 9 บริเวณท่ีป่าท่ีติดตัง้ระบบเตือนภยั และเซลล์แสงอาทิตยแ์หล่งพลงังานบนบ้าน

ต้นไม้ 

 

   

รปูท่ี 10 อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ในภาชนะกนัน้ําในบ่อใต้ดิน การติดตัง้อุปกรณ์ส่ือสารท่ี

สถานีทวนสญัญาณและศนูยแ์จ้งเตือนข่าวสาร 

 

6. ผลการวิจยั 

6.1 ผลการจาํลองระบบเตือนภยัช้าง  

จําลองระบบต้นแบบที่จะไปติดตัง้จริง โดยทดลองกับช้างที่ควบคุมได้ที่วงัช้างอยุธยาแล

เพนียด จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ใหช้า้งเดนิผา่นไปบนจโีอโฟนทีฝั่งไวใ้ตด้นิลกึ 0.1 เมตร จาํนวน 

6 ช่องสญัญาณ แต่ละช่องประกอบดว้ยเซนเซอรจ์โีอโฟนต่อขนานกนั 3 ตวั ห่างกนัช่วงละ 1 เมตร 
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นบัจาํนวนพลัสค์ลืน่การสัน่สะเทอืนทีเ่กดิจากตรวจจบัของเซนเซอรจ์โีอโฟนทัง้ 6 ชอ่งสญัญาณจาก

การเดนิเหยยีบของชา้งดงัรปูที ่11 คลืน่สญัญาณน้ีเน้นการตรวจจบัคลืน่การสัน่สะเทอืนความถีต่ํ่าที่

มแีอมปิลจดูสงูไดผ้ลการทดลองดงัตารางที ่1 ในการแจง้เตอืนในโครงการวจิยัน้ีไดท้ดลองแจง้เตอืน

ผ่านทางไลน์ดงัรูปที่ 12 การแจง้ไปยงัชุมชนหรอืเจา้หน้าทีผู่เ้กี่ยวขอ้งจะต้องตรวจสอบยนืยนัว่า

เป็นชา้งจากการวเิคราะหภ์าพชา้งจากกลอ้งอนิฟราเรด 

 

  

รปูท่ี 11 ช้างเดินเหยียบบริเวณท่ีติดตัง้จีโอโฟน 

 

ตารางท่ี 1 ข้อมลูการแจ้งเตือนจากการทดลอง 

จาํนวนพลัสจ์าก 

6 ช่องสญัญาณ 

สภาพทางกายภาพ การแจ้งเตือนผา่นทางไลน์ 

0 ไมม่ชีา้งเดนิผา่นหรอืเดนิอยูใ่กล ้ ไมม่กีารแจง้เตอืน 

1-5 มชีา้งเดนิอยูไ่กลกวา่ 3 เมตร Warning: Level 1 อ าจ มีช้ า ง

ผา่น 

6-10 มชีา้ง 1-2 เชอืก เดนิเขา้มาในบรเิวณ

ตดิตัง้จโีอโฟน 

Warning: Level 2 มีช้ า ง ผ่ า น

เดนิผา่น 

>10 มชี้างมากกว่า 2 เชือกเดินเข้ามาใน

บรเิวณตดิตัง้จโีอโฟน 

Warning: Level 3 มีช้ า ง ผ่ า น

เดนิผา่นแน่นอน 
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รปูท่ี 12 การทดลองแจ้งเตือนภัยช้าง ภาพช้างจากกล้องอินฟราเรดท่ีระบบเตือนภัย

สามารถรู้จาํได้ถกูต้อง และภาพช้างจากกล้องอินฟราเรดช้างท่ีระบบเตือนภยัช้าง

ไม่สามารถรู้จาํได้ 

 

6.2 การติดตัง้ระบบเตือนภยัช้าง 

จากการทดลองกบัชา้งทีว่งัชา้งแลเพนียด จงัหวดัพระนครศรอียธุยาพบวา่การตดิตัง้สิง่ใด ๆ ที่

แปลกปลอมไปจากเดมิ จะเรยีกความสนใจจากชา้งทนัท ีและพยายามสาํรวจตลอดจนเขา้ทาํลายสิง่

แปลกปลอม ยกเว้นในกรณีที่ฝังไว้ใต้ดินเท่านัน้ ในโครงการน้ีได้ทดลองนําระบบเตือนภยัช้าง

ต้นแบบไปตดิตัง้ในบรเิวณป่าเพยีง 1 ช่องทางเพื่อศกึษาและเก็บขอ้มูล แต่ระบบตรวจจบัความ

เคลื่อนไหวของช้างที่ติดตัง้ในบรเิวณป่า จําเป็นต้องใช้แหล่งพลงังานจากแผงเซลล์อาทติย์ ซึ่ง

จะตอ้งมวีธิกีารตดิตัง้ใหร้อดพน้จากการทาํลายชา้งดงัน้ี 

6.2.1 ดาํเนินการตดิตัง้อุปกรณ์ทลีะชิน้โดยใชร้ะยะเวลาทีส่รา้งความคุน้เคยใหก้บัชา้ง 

6.2.2 ตดิตัง้แหล่งพลงังาน (แผงเซลลอ์าทติย)์ ไวบ้นบา้นตน้ไมด้งัรปูที ่9 สงูมากกวา่ 6 

เมตร ทาํบนัไดแบบเกบ็ได ้และนํานัง่รา้นออกไป 

6.2.3 เดนิสายไฟฟ้าในทอ่ฝังไวใ้ตด้นิไปยงับอ่อุปกรณ์ใตด้นิ 

6.2.4 นําอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสนิ์กส ์ตวัประมวลผลสญัญาณ แบตเตอร ีไปไวใ้นบ่อใต้

ดนิในภาชนะกนัน้ําดงัรปูที ่10 โดยรบัพลงังานไฟฟ้าจากสายไฟฟ้าใตด้นิจากแผงเซลลอ์าทติย ์

6.2.5 อุปกรณ์ทีใ่หเ้กดิเสยีงใหนํ้าไปตดิตัง้บนบา้นตน้ไม ้

6.2.6 อุปสรรค เน่ืองจากเป็นช่วงฤดูหนาวมกัจะมเีมฆปกคลุมเป็นเวลาหลายวนั จน

ส่งผลให้แหล่งพลงังานไม่เพยีงพอได้ ซึ่งเป็นกรณียกเวน้เน่ืองจากขอ้จํากดัทางธรรมชาติที่อาจ

เกดิขึน้เป็นครัง้คราว 
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7. สรปุผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ชา้งเป็นสตัวส์งัคมอยู่กนัเป็นโขลง ขนาดของโขลงขึน้อยู่กบัแหล่งอาหาร ช่องทางเดนิของชา้ง

ไปสู่แหล่งอาหารจะมเีสน้ทางที่แน่นอน ถ้าหากตดิตัง้ระบบตรวจจบัความเคลื่อนไหวของช้างจน

ครบทุกช่องทาง จะทําใหส้ามารถตดิตามความเคลื่อนไหวของชา้งและแจง้เตอืนภยัจากชา้งได ้ใน

การตดิตัง้ระบบเตอืนภยัชา้งจะต้องค่อย ๆ เพิม่เตมิการตดิตัง้ทลีะอย่างไม่ใหช้้างผดิสงัเกตุ เพื่อ

สรา้งความคุน้เคยใหก้บัชา้ง ต้องซ่อนอําพรางเครื่องมอือุปกรณ์ทัง้หมดมใิหส้งัเกตเหน็ไดช้ดัเจน

เช่น ฝังอุปกรณ์ เครื่องมอืและจโีอโฟนไว้ใต้ดนิ ติดตัง้ระบบกล้องไว้บนต้นไม้ และติดตัง้แหล่ง

พลงังานเซลลแ์สงอาทติยไ์วบ้นบา้นตน้ไม ้จากการทดลองกบัชา้งควบคุมไดใ้หเ้หยยีบไปบนบรเิวณ

ทีต่ดิตัง้เซนเซอร์จโีอโฟน เพื่อตรวจจบัจํานวนพลัสจ์ากเซนเซอร์จโีอโฟนพบว่า จโีอโฟนสามารถ

ตรวจจบัคลื่นการสัน่สะเทอืนจากการเดนิของชา้งได้ คลื่นการสัน่สะเทอืนจากการเดนิของชา้งมี

ความถีต่ํ่าและมแีอมปลจิดูสงู ซึง่มนุษยไ์มส่ามารถรบัรูไ้ด ้การตรวจจบัคลืน่การสัน่สะเทอืนสามารถ

ตรวจจบัไดด้ใีนระยะรศัม ี0.5 เมตรรอบตวัจโีอโฟนแต่ละตวั ถา้หากระยะมากกว่านัน้แอมปิลจูดจะ

ลดลงตามลําดบัและจะตํ่ามากมากหากระยะทางเกนิกวา่ 3 เมตร ดงันัน้ในการตดิตัง้จงึตอ้งตดิตัง้จี

โอโฟนสลบักนัเป็น 6 ชอ่งสญัญาณ ชอ่งละ 3 ตวัโดยต่อแบบขนาน รวมทัง้หมด 18 ตวัจงึจะไดผ้ลด ี

ปัญหาและอุปสรรค เน่ืองจากชุมชนชายขอบป่าในพื้นที่ห่างไกลขาดระบบการสื่อสารและ

พลงังานไฟฟ้า จงึมคีวามจําเป็นต้องสรา้งระบบเครอืข่ายสื่อสารขึน้มาใชง้าน รวมทัง้ตดิตัง้สถานี

ทวนสญัญาณ ตดิตัง้ระบบเซลลแ์สงอาทติย ์ตลอดจนเช่าจานดาวเทยีม เพือ่รบัสง่ขา่วสารผ่านทาง

สื่อสงัคมออนไลน์ การส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ การพฒันาระบบแจง้เตอืนภยัช้างยงัต้องมกีาร

พฒันาใหม้ศีกัยภาพมากกวา่เดมิรวมทัง้เทคนิครายละเอยีดปลกียอ่ยต่าง ๆ ซึง่ควรไดร้บัการพฒันา

ต่อยอดจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อดีตพนักงานฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ 

บรษิทั ซเีอสลอ็กซอนิโฟ จาํกดั (มหาชน) กนัยายน 2542 - สงิหาคม 2556 

หวัหน้าและผูร้่วมโครงการวจิยั 6 โครงการ มผีลงานวจิยัตพีมิพใ์นวารสาร

และการประชุมวิชาการ 19 เรื่ อง  สนใจงานวิจัยทางด้าน  Image 

processing Virtual reality Image recognition และ Image classification 

 

สมชาย เบียนสูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะ

วศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ธญัญบุร ี39 หมูท่ี ่1 ถนน

รงัสติ-นครนายก ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12110 

โทร. 02-5493420 โทรสาร 02-5493422 E-mail: bsnsomchai@yahoo.com 

จบการศกึษาปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า ทาํโครงการวจิยั

ทางดา้นวศิวกรรม 6 โครงการ สิง่ประดษิฐ์ 8 เครื่อง หนังสอื 3 เล่ม และมี

ผลงานวจิยัตพีมิพ์ในวารสารและที่ประวชิาการมากกว่า 12 เรื่อง หนังสอื 

สนใจงานวจิยัทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า และระบบสมองกลฝังตวั 

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บทความวิจัย 
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แสวง เกิดประทุม ผู้เชี่ยวชาญวิจยั ระดบั 11 และ ผู้อํานวยการ ฝ่าย

วศิวกรรม สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) 

35 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-

5779252 โทรสาร 02-5772386 จบการศกึษาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขานิวเคลยีร์เทคโนโลย ีหวัหน้าโครงการวจิยัและพฒันา 28 โครงการ 

สนใจงานวจิยัทางดา้นน้ําและการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

 

ไทรแก้ว กล่ินคํา อาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยี

แม่พมิพ์) สถาบนัการอาชวีศกึษา กรุงเทพมหานคร หวัหน้าแผนกเขยีน

แบบเครื่องกล วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภเิษกมหานคร 73 หมู่ 18 กม.7 

ถนนสุวนิทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมนีบุร ีกรุงเทพฯ 10510 จบการศษึา

ปรญิญาโท คุรุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยกีารศกึษา

ทางการอาชวีะและเทคนิคศกึษา ปรญิญาตร ีอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ 

สาขาเทคโนโลยกีารผลติ และวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรม

อุตสาหการ อดีตวศิวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2534-38 

สนใจงานวจิยัทางดา้นเทคโนโลยกีารผลติและวศิวกรรมการจดัการ 
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