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บทคัดย่อ 

การวิจัยทดลองเพ่ือ 1) พัฒนาระบบเฝ้าระวังอาการผิดปกติของแม่สุกรระยะอุ้มท้อง โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ และ 2) ประเมินผลระบบเฝ้าระวังอาการผิดปกติของแม่สุกรระยะอุ้มท้อง การ
วิจัยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของแม่สุกรระยะอุ้ม
ท้อง ส่วนที่สองเป็นการพัฒนาระบบเฝ้าระวังอาการผิดปกติของแม่สุกรระยะอุ้มท้อง และส่วนที่สาม เป็นการ
ทดลองใช้งานระบบและประเมินระบบ ผลการวิจัยแสดงว่า (1) ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจจับสัญญาณ
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของแม่สุกรจากเซ็นเซอร์และสามารถประมวลผลข้อมูลพฤติกรรมแม่สุกรเพ่ือ
ตรวจสอบอาการผิดปกติได้อย่างแม่นย า โดยเมื่อตรวจสอบพบอาการผิดปกติของแม่สุกร ระบบสามารถแจ้ง
เตือนอาการผิดปกติผ่านทาง Application LINE และสามารถส่งรายงานพฤติกรรมแม่สุกรเป็นรายวันตามเวลา
ที่ก าหนด ไปยังอีเมล์ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยอัตโนมัติ และ (2) จากการประเมินผลการท างานของระบบ 
แสดงว่าระบบท างานถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ 

ค าส าคัญ: ระบบเฝ้าระวัง อาการผิดปกติ แม่สุกรระยะอุ้มท้อง 

ABSTRACT 
                The purpose of this experimental study was twofold: first, to develop the 
Guarding System of the abnormal symptom of pregnant sows (GSAS-PS) by using sensor 
technology; and second, to experiment and evaluate the guarding system of abnormal 
symptom of pregnant sow. Three operational parts were designed: Part I studying the 
movement behaviors of pregnant sow, Part II developing watching system of abnormal 
symptom of pregnant sow by utilizing the sensor technology, and Part III experimenting and 
evaluating the system at work. Research findings revealed that (1) the developed system 
using sensor technology could follow the movement behaviors of pregnant sow, and could 
detect the abnormal symptoms of pregnant sow accurately. The system could send warning 
sign of the abnormal symptoms of pregnant sow via Application LINE and automatically send 
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daily behavioral reports of pregnant sow to E-mail in PDF file; and (2) the result of evaluation 
showed that the developed guarding system of the abnormal symptom of pregnant sows 
(GSAS-PS) worked 100 percent accurate. (164)             
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บทน า 
การเลี้ ยงสุกรนับ เป็น อีกหนึ่ งธุ รกิจที่

สามารถสร้างรายได้และเป็นอาชีพที่มีความส าคัญ
ของเกษตรกรไทย ซึ่งรูปแบบการเลี้ยงสุกรของไทย
ในปัจจุบันได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่าง
ชั ด เ จ น  จ า ก ร ะบ บ กา ร เ ลี้ ย ง แ บบ พ้ื นบ้ า น
ปรับเปลี่ยนมาเป็นการเลี้ ยงแบบการค้าหรือ
อุตสาหกรรมมากขึ้น กล่าวคือการเลี้ยงสุกรของ
เกษตรกรไทยแต่เดิมเป็นการเลี้ยงแบบหลังบ้าน
เป็นส่วนใหญ่ คือผู้เลี้ยงหมูประเภทนี้เลี้ยงไว้โดยให้
กิน เศษอาหารที่ มี อยู่  หรือที่ เก็บรวบรวมได้       
ตามบ้าน ดังนั้นผู้เลี้ยงประเภทนี้ จึงเลี้ยงหมูเป็น
จ านวนมากไม่ได้ จะเลี้ยงไว้เพียงบ้านละ 2-3 ตัว
เท่านั้น ผู้เลี้ยงเป็นอาชีพจริง ๆ มีน้อยมาก หรือ
แทบจะไม่มีเลย ผู้เลี้ยงไว้เป็น จ านวนมาก ๆ ได้ 
มักท าอาชีพอ่ืน ๆ อยู่ด้วย เช่น เป็นเจ้าของโรงสี 
เป็นต้น (เครือข่ายกาญจนาภิเษก, 2537) ปัจจุบัน
การเลี้ยงสุกรนับว่าก้าวหน้ากว่าแต่ก่อนมาก การ
เลี้ยงดูตลอดจนการปรับปรุงพันธุ์มีการศึกษาและ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันพบว่าการเลี้ยงสุกรใน
ประเทศไทยมีรูปแบบการ เลี้ยงอยู่ 3 ประเภท 
ได้แก่ ผู้เลี้ยงสุกรรายอิสระ ผู้ประกอบการสุกรแบบ
ครบวงจร  และผู้ เ ลี้ ย งสุ กร พันธะสัญญากับ
ผู้ประกอบการครบวงจรทั้งแบบรับจ้างเลี้ยง และ
แบบประกันราคา โดยสัดส่วนการผลิตในกลุ่มของ
ผู้ประกอบการแบบครบวงจรจะอยู่ในระดับต่ ากว่า
กลุ่มผู้เลี้ยงอิสระ แต่ก็มีแนวโน้มปรับเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ผลจากการเลี้ยงสุกรที่มีการลงทุนสูงอีกทั้ง
ธุ รกิจต้องเผชิญกับปัจจัย เสี่ ยงค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะปัญหาด้านระดับราคาที่ผันผวน และ
ปัญหาโรคระบาดท าให้ผู้เลี้ยงสุกรอิสระบางราย
ต้องประสบกับภาวะขาดทุนและเลิกกิจการไปเป็น
จ านวนมาก หรือในบางรายต้องปรับการเลี้ยงมาอยู่

ในรูปแบบพันธะสัญญากับผู้ประกอบการครบวงจร
แทน (จิราพร เรืองทวีศิลป์, 2557) 

ในการผลิตสุกรนั้น การคลอด(Farrowing 
หรือ Parturition) เป็นช่วงหนึ่งที่มีความส าคัญมาก
ในขบวนการผลิตลูกสุกรซึ่งจะเกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยของทั้งแม่และลูกสุกรมีปัญหาหลายอย่าง
ที่เกิดขึ้นทั้งในช่วงก่อนคลอด ระหว่างคลอด และ          
หลังคลอดซึ่งเป็นผลท าให้เกิดการตายขึ้นกับลูก
สุกรและแม่หรืออย่างน้อยที่สุดก็ท าให้ประสิทธิภาพ 
ของแม่และลูกสุกรลดลง ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้เลี้ยงจะต้องรับทราบเมื่อแม่สุกรมีอาการผิดปกติ
เกิดขึ้นจะได้สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาได้
อย่างทันเหตุการณ ์

เซ็นเซอร์ (sensor) เป็นอุปกรณ์ซึ่งท า
หน้าที่เป็นตัวตรวจจับปริมาณสัญญาณทางฟิสิกส์ 
โดยอาศัยหลักการท างานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ชนิดของเซนเซอร์สามารถก าเนิดสัญญาณที่มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณของสิ่งที่ต้องการตรวจจับ
ได้ โดยการแปลงสัญญาณทางด้านอินพุตซึ่งเป็น
คุณสมบัติทางฟิสิกส์ ให้ เป็นสัญญาณทางด้าน
เอาต์พุตซึ่งเป็นคุณสมบัติทางไฟฟ้าเพ่ือป้อนให้กับ
ระบบหรือกระบวนการ แล้วน าไปประมวลผลใน
ขั้นตอนต่อไป (นวภัทรา หนูนาค และทวีพล 
ซื่อสัตย์ , 2555) ในแง่ของการเกษตร ปัจจุบัน
เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ราคาถูกลงมากท าให้มีการปรับ
ใช้กับการเกษตรมากยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมผลผลิต หรือ
ช่วยในการบริหารจัดการ เช่น การวัดความชื้นดิน 
การวิเคราะห์ความแข็งแรงของต้นพืช เป็นต้น 
(ส าราญ แสนสุโพธิ์, 2559) แต่จากการศึกษายังไม่
พบว่ามีการน าเทคโนโลยีเซ็นเซอร์มาประยุกต์ใช้ใน
การเฝ้าระวังอาการผิดปกติของแม่สุกร ดังนั้นจึงได้
มี แนวคิ ด ในการน า เทคโน โลยี เ ซ็ น เ ซอร์ ม า
ประยุกต์ใช้ในการตรวจจับพฤติกรรมของแม่สุกร
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ส าหรับพัฒนาระบบเฝ้าระวังอาการผิดปกติ ของ
แม่สุกรระยะอุ้มท้อง 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เ พ่ือพัฒนาระบบเฝ้ าระวั งอาการ
ผิดปกติของแม่สุกรระยะอุ้มท้อง โดยการประยุกต์
เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ 
 2. เพ่ือประเมินผลระบบเฝ้าระวังอาการ
ผิดปกติของแม่สุกรระยะอุ้มท้องที่พัฒนาขึ้น 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพส าหรับใช้ในการเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบอาการความผิดปกติของแม่สุกรระยะอุ้ม
ท้อง 

2. เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย นักศึกษาหรือ
ผู้สนใจทั่วไปน าข้อมูลจากผลการศึกษานี้ไปเป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัยเรื่องท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยใช้วงจรการพัฒนาระบบ(Systems 
Development Life Cycle)  ในการพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังอาการผิดปกติของแม่สุกรระยะอุ้มท้อง 
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
 - การวางแผนระบบ(Systems Planning) 
จะอธิบายถึงปัญหาหรือความ ต้องการในการ
เปลี่ ย นแปลงระบบสารสน เทศหรื อวิ ธี ก า ร
ประมวลผล จุดมุ่งหมายคือการก าหนดคุณสมบัติ
และขอบเขตของโอกาสทางธุรกิจหรือปัญหาอย่าง
ชัดเจน โดยการส ารวจเบื้องต้น หรืออาจเรียกว่า
การศึกษาความเป็นไปได้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ 
เพราะจะมีผลกระทบต่อเนื่องกับกระบวนการ 
พัฒนาระบบต่อไปทั้งหมด 
 - การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 
มีจุดมุ่งหมาย คือ ความเข้าใจความต้องการ และ
การสร้างแบบจ าลองเชิงตรรกะของระบบใหม่ ขั้น
แรกคือ การก าหนดรูปแบบความต้องการ ให้ค า
จ ากัดความและบรรยายถึงการประมวลผล การ
ก าหนดรูปแบบความต้องการจะเกี่ยวเนื่องกับการ 
สังเกตการณ์ในระยะของการวางแผนระบบ และ

เกี่ยวข้องกับเทคนิคในการค้นหาความจริงหลาย
อย่าง เช่น การสัมภาษณ์ การส ารวจ การสังเกต 
และการสุ่มตัวอย่าง เป็นต้น ภารกิจถัดไป คือ การ
สร้างแบบจ าลองข้อมูล แบบจ าลองการประมวลผล 
และแบบจ าลองวัตถุ เพ่ือพัฒนาจัดท าแบบจ าลอง
ทางตรรกะของกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งอาจ
ประกอบด้วยประเภทของ แผนภูมิที่หลากหลาย 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวิธีที่ เลือกใช้ ผลผลิตขั้น
สุดท้ายของระยะนี้ คือ การจัดท าเอกสารความ
ต้องการระบบที่อธิบายถึงวิธีการจัดการและความ
ต้องการผู้ ใช้ การวางแผนส าหรับทางเลือกอ่ืน 
งบประมาณและข้อเสนอแนะ หากจะมองไปถึง
ของระยะของการออกแบบและติดตั้งระบบ มี
หลายแนวทางที่เป็นไปได้คือ การพัฒนาระบบใหม่
ขึ้นเอง การสั่งซื้อโปรแกรมส าเร็จหรือการปรับปรุง
แก้ไขระบบมีอยู่เดิม 
  - การออกแบบระบบ (System Design) 
เป็นการสร้างแบบพิมพ์เขียวของระบบใหม่ตาม
ความต้องการในเอกสารความต้องการระบบ ทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาขึ้นมาเองหรือการสั่งซื้อ
โปรแกรมส า เร็จรูปก็ตาม โดยในระหว่างการ
ออกแบบระบบนี้ จะต้องก าหนดสิ่งที่จ าเป็น เช่น 
อินพุท เอ้าท์พุท ส่วนต่อประสานผู้ใช้ และการ
ประมวลผล เพ่ือประกันความน่าเชื่อถือ ความ
ถูกต้องแม่นย า  การบ ารุงรักษาได้  และความ
ปลอดภัยของระบบ 
 - ก า ร ท า ใ ห้ ร ะบบ เ กิ ด ผ ล  ( System 
Implement) ระบบงานใหม่จะถูกสร้างขึ้น ไม่ว่า
ผู้พัฒนาจะใช้การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างหรือเชิง
วัตถุก็ตาม ขั้นตอนจะเหมือนกันคือ การเขียน
โปรแกรม การท าการทดสอบ การจัดท าเอกสาร 
และการน าระบบลงติดตั้งเพ่ือใช้งานจริง หากซื้อ
โปรแกรมส าเร็จรูป นักวิเคราะห์ระบบจะต้อง
เตรียมการเ พ่ือดัดแปลงในสิ่ งที่ จ า เป็น และ
พิจารณาโครงแบบ (Configuration) ที่ต่างกัน 
วัตถุประสงค์ คือ การส่งมอบระบบงานสารสนเทศ
ที่สามารถปฏิบัติ งานได้  อย่างสมบูรณ์พร้อม
เอกสารระบบงาน สรุปถึงตอนนี้คือ ระบบพร้อม
ส าหรับการใช้งาน การจัดเตรียมในขั้นสุดท้าย
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รวมถึงการโอนถ่ายข้อมูลเข้าแฟ้มข้อมูลของระบบ
ใหม่ การจัดการฝึกอบรมผู้ใช้ และการปฏิบัติการ
ในช่วงต่อของการ เปลี่ยนแปลงระบบเก่ากับระบบ
ใหม่ รวมถึงขั้นการประเมินผลที่ เรียกว่า การ
ประเมินผลระบบ (System Evaluation) เพ่ือ
ตัดสินระบบอย่างเหมาะสมและเพ่ือคาดการณ์
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่จะได้รับ 

- การปฏิบัติ งานและสนับสนุนระบบ
ในช่ ว งกา รปฏิ บั ติ ง านและสนับสนุ นระบบ 
(Systems operation and Support) ต้องท า
หน้าที่ดูแลรักษาและเสริมสร้างระบบ โดยการดูแล
รักษา คือ การแก้ไขข้อผิดพลาดและการ ปรับ
เปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างคือ 
การเพ่ิมลักษณะ เฉพาะใหม่ ๆ และสิ่งที่จะเป็น
ประโยชน์กับระบบ วัตถุประสงค์คือ การคืนผลของ
การลงทุนทางไอทีให้ มากที่สุด ระบบที่ออกแบบ
เป็นอย่างดีจะมีความเชื่อถือได้ สามารถบ ารุงรักษา
ได้ และสามารถปรับ ขนาดตามความเหมาะสมได้ 
(กิตติมา เจริญหิรัญ, 2550) 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ณรงค์ฤทธิ์ วงค์ชมพู และคณะ (2546) ได้
ศึกษาพฤติกรรมของแม่สุกรก่อนคลอดถึงเลี้ยงลูก 
และพฤติกรรมของลูกสุกรตั้งแต่แรกคลอดถึงหย่า
นมในการศึกษาพฤติกรรมนี้ ได้ท าการบันทึกภาพ
วีดีโอของแม่สุกรตั้งแต่ก่อนคลอดถึงเลี้ยงลูก และ
พฤติกรรมของลูกสุกรหลังคลอดถึงหย่านมรวม
เวลาทั้งสิ้น 19 วัน (บันทึกต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงต่อ
วัน)  พบว่าสภาวะร่างกายมีอิทธิพลต่อความถี่ของ
พฤติกรรมที่แม่และลูกสุกรแสดงออกพฤติกรรม
การยืนของแม่สุกร  ในช่วงก่อนคลอด 8 ชั่วโมง จะ
ยืนมากที่สุด 28 ครั้ง ช่วงหลังคลอดวันที่ 16-20 
ยืนมากที่สุด 20 ครั้งต่อวัน พฤติกรรมครึ่งนั่งครึ่ง
ยืนช่วงก่อนคลอด 8 ชั่วโมง มากที่สุด 33 ครั้ง  
พฤติกรรมการนอนช่วงก่อนคลอด 8 ชั่วโมง มาก
ที่สุด 29 ครั้ง ช่วงหลังคลอด 8 ชั่วโมง มากที่สุด 7 
ครั้ง  พฤติกรรมการกลับตัวช่วงก่อนคลอด 8 
ชั่วโมง มากที่สุด 19 ครั้ง ช่วงหลังคลอดวันที่ 11-
15 มากที่สุด 24 ครั้งต่อวัน พฤติกรรมการดื่มน้ า

ช่วงหลังคลอด 24 ชั่วโมง มากที่สุด 4 ครั้ง ช่วง
หลังคลอดวันที่  6-10 มากที่สุด 13 ครั้งต่อวัน 
พฤติกรรมการกินอาหารช่วงหลังคลอดวันที่ 11-15 
มากที่สุด 20 ครั้งต่อวัน  พฤติกรรมการปัสสาวะ
ช่วงก่อนคลอด 24 ชั่วโมง มากที่สุด 4 ครั้ง ช่วง
หลังคลอดวันที่ 6-10,11-15 มากที่สุด 3 ครั้งต่อวัน 
พฤติกรรมการอุจจาระช่วงก่อนคลอด 16 ชั่วโมง 
มากที่สุด 7 ครั้ ง และ น้อยที่สุดก่อนคลอด 8 
ชั่วโมงคือ 0 ครั้งอัตราการหายใจช่วงก่อนคลอด 
16 ชั่วโมง มากที่สุด 114 ครั้งต่อนาที และ ช่วง
หลังคลอด 24 ชั่วโมง มากที่สุด 42 ครั้งต่อนาที 
ช่วงหลังคลอดวันที่ 11-15 มากที่สุด 63 ครั้งต่อ
นาที  
Jensen (1993) ได้ศึกษาสภาพการเลี้ยงแม่สุกรใน
ซองคลอด พบว่า แม่สุกรที่ ใกล้คลอดจะแสดง
พฤติกรรมผิดปกติเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจาก ความ
เข้มข้นของฮอร์โมนคอร์ติซอล (ความเครียด) สุงก
ว่าปกติจึงท าให้แม่สุกรแสดงพฤติกรรมแบบ ซ้ าๆ 
แต่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ การกัดบาร์เหล็ก 
การกัดเล่นอุปกรณ์ให้น้ าหรือให้อาหาร  

Helwatkar Helwatkar, Riordan and 
Walsh (2014) ได้ศึกษาเรื่องเทคโนโลยีเซ็นเซอร์
ส าหรับการตรวจสุขภาพสัตว์ โดยได้ด าเนินการเพ่ือ
สร้างเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
สุขภาพสัตว์ในฟาร์มอัตโนมัติ ซึ่งได้ท าการศึกษา
และวิเคราะห์อาการที่เกี่ยวข้องกับโรคต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับวัวนมในเชิงลึก และน าข้อมูลมาแมปกับ
เซ็นเซอร์ ซึ่งจะตรวจสอบอยู่ 3 ส่วนหลักด้วยกัน 
คือ อุณหภูมิ ความเร่งของการเคลื่อนที่ และเสียง 
จากนั้นจ าน าข้อมูลที่ตรวจสอบได้ซึ่งจะรวบรวม
ข้อมูลทางประสาทสัมผัสที่เกี่ยวข้องเช่นกิจกรรม
และการเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหวของศีรษะ
และคอจากเซ็นเซอร์ทั้งสามชนิดไปท านายหรือระบุ
เหตุการณ์สุขภาพของวัว โดยระบบจะช่วยให้ตรวจ
สุขภาพสัตว์โดยอัตโนมัติ ท าให้เพ่ิมผลผลิตโดยรวม  
และค่าใช้จ่าย และเวลาในการดูแลสุขภาพสัตว์ใน
ระยะยาว 

อเนชา  และคณะ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง
การสร้างเครื่องนับจ านวนครั้งในการลุก-นั่ง เพ่ือ
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สร้างเครื่องนับจ านวนครั้งในการ ลุก – นั่ง และ
เพ่ือหาประสิทธิภาพการท างานของเครื่องนับ
จ านวนครั้งในการ ลุก – นั่ง (Sit – Up) ซึ่งสามารถ
อธิบายหลักการออกแบบ โดยสรุปได้ดังนี้ การ
ท างานของ Sensor จะท างานโดยการส่งสัญญาณ
เมื่อมีวัตถุตัดผ่านล าแสงระหว่างตัว Sensor กับ
ฉากสะท้อนล าแสง จ านวน 2 ครั้ง คือ ไป–กลับ 
เครื่องจะส่งสัญญาณไปที่CounterPLCประมวลผล 
และแสดงผลออกมาเป็นตั ว เลขจ า นวนครั้ ง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบบันทึกผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ท าการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  โดยหาความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และ
ความเที่ยงตรงเฉพาะหน้า (Face Validity)  จาก
การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน และ
ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องนับจ านวนครั้งใน
การลุก-นั่ง  โดยวิธีการวัดซ้ าของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 2 ครั้ง และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
กลุ่มตัวอย่างดัวยสถิติ t-test  (Paired-Samples 
Test) ในระยะเวลาห่างจ านวน 1 สัปดาห์ โดยใช้ 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน คนละ 10 ครั้ง รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 100 ครั้ง  ผลการวิจัยพบว่า การวัด
ซ้ าของกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกัน ซึ่งเครื่องนับ
จ านวนครั้งในการลุก-นั่ง  สามารถน ามาใช้ในการ
นับจ านวนครั้งในการลุก-นั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีค่าความเชื่อม่ันของการทดสอบเท่ากับ 1.00  
นัฐพล และคณะ (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง เครื่อง
นับเม็ดยา  รุ่นที่ 2 โดยเครื่องนับเม็ดยารุ่นที่ 2 ที่
ออกแบบนั้นจะใช้มอเตอร์เกียร์เป็นตัวขับเคลื่อน
ล าเลียงเม็ดยาป้อนให้กับเซ็นเซอร์เพ่ือนับจ านวน
เม็ดยา การทดสอบการท างานของเครื่องนับเม็ดยา 
รุ่นที่  2  คณะผู้ จัดท าวิจั ย ได้แบ่งการทดสอบ 
ออกเป็น สองส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการทดสอบนับ
จ านวนเม็ดยาต่างกัน 4 ชนิด และน ามาเปรียบ 
เทียบกับเครื่องนับเม็ดยา รุ่นที่ 1 จากการทดสอบ
ตั้งค่าจ านวนเม็ดยา 50 เม็ด ทั้ง 4 ชนิด ผลปรากฏ
ว่ายาลดกรด ใช้เวลานับน้อยกว่าเครื่องนับเม็ดยา 
รุ่นที่ 1 ประมาณ 19 วินาที โดยนับได้ 50 เม็ด
เท่ากัน ยาพาราเซตามอล ใช้เวลานับน้อยกว่า

เครื่องนับเม็ดยา รุ่นที่ 1 ประมาณ 21 วินาที โดย
นับได้ 50 เม็ด เท่ากัน ยาเมโทร 200 มิลลิกรัม ใช้
เวลานับน้อยกว่าเครื่องนับเม็ดยา รุ่นที่ 1 ประมาณ 
13 วินาที  แต่เครื่องนับเม็ดยา รุ่นที่  2 นับได้
มากกว่า 1 เม็ด ซึ่งมีค่าความผิดพลาดอยู่ที่  2 
เปอร์เซ็นต์ ยาแก้อักเสบ ใช้เวลานับมากกว่าเครื่อง
นับเม็ดยา รุ่นที่ 1 ประมาณ 2 วินาที โดยเครื่องนับ
เม็ดยา รุ่นที่ 2 นับได้มากกว่า 2 เม็ด ซึ่งมีค่าความ
ผิดพลาดอยู่ที่ 4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งความผิดพลาดนี้
เกิดจากการเคลื่อนที่ของเม็ดยาซ่อนกัน ท าให้
เซนเซอร์ตรวจนับได้ไม่ทัน ส่วนที่สองเป็นการ
ประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญ  3 ท่านจากโรงพยาบาล
สมเด็ จพระเจ้ าตากสิ นมหาราช ส านกงาน
สาธารณสุข จังหวัดตาก และสถานประกอบการ
ร้านบ้านยา โดยการประเมินแบ่งเป็นสองด้าน คือ 
ด้านโครงสร้างมีค่า เฉลี่ ยอยู่ที่  4 .08 คะแนน       
ด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.44 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งภาพรวมของเครื่องนับ
เม็ดยา รุ่นที่ 2 ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
อยู่ในระดับเกณฑ์ดี สามารถน าไปใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ตั้งไว้  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “ระบบเฝ้าระวังอาการ
ผิดปกติของแม่สุกรอุ้มท้อง” นี้เป็นการวิจัยเชิง
ประยุกต์ (Applied research) โดยได้แบ่งการ
ด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ซึ่งสามารถ
อธิบายรูปแบบการวิจัยแต่ละส่วนได้ดังนี้ 

ส่วนที่  1  ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวของแม่สุกรระยะอุ้มท้องจากแหล่ง 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structure 
Interview or Unstructured Interview) กับ
กลุ่มเป้าหมายซึ่ งได้แก่  เจ้าของฟาร์ มสุกรผู้มี
ประสบการณ์ในการเลี้ยงแม่สุกรมานานกว่า 10 ปี 
และค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล ทุติยภูมิ (Secondary 
source)ได้แก่ หนังสือ ต ารา งานวิจัย และวารสาร 
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้ท าการตรวจสอบ
ข้อมูล  เ พ่ือ พิสู จน์ความถูกต้อง และท าการ
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วิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดย
การน าเข้าข้อมูลที่ ได้จากการเก็บรวบรวมจาก
หนังสือ ต ารา งานวิจัย และวารสารต่าง ๆ และ
ข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์ มาท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุป 

ส่วนที่  2 พัฒนาระบบเฝ้าระวังอาการ
ผิดปกติของแม่สุกรอุ้มท้อง โดยการประยุกต์ใช้
ความรู้ และวิทยาการด้ านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ร่วมกับเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ชนิดใช้แสง 
และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังอาการผิดปกติของแม่สุกรระยะอุ้มท้อง ซึ่ง
พัฒนาตามทฤษฎีวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบ 
หรือ Software Development Life Cycle 
(SDLC) โดยใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการ
ฐานข้อมูล และใช้โปรแกรม Visual Studio 2010 
เป็นส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้และการโปรแกรม 
ควบคุมการท างานของระบบ 

ส่วนที่ 3 การประเมินผลระบบเฝ้าระวัง
อาการผิดปกติของแม่สุกรอุ้มท้องที่ พัฒนาขึ้น 
ขั้นตอนนี้ได้ประเมินผลของระบบเฝ้าระวังอาการ
ผิดปกติของแม่สุกร โดยท าการทดลองใช้งานระบบ
กับแม่สุกรในพ้ืนที่จริง  รวมทั้งสิ้นจ านวน 50 ครั้ง 
โดยใช้ “แบบบันทึกผลการทดสอบ” ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยบันทึก
ผลการแจ้งเตือนพฤติกรรมผิดปกติของแม่สุกรของ
ระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้  ได้ใช้สถิติ
เบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการคิดเป็นร้อย
ละหรือเปอร์เซ็นต์ของการท างานถูกต้องของระบบ
เพ่ือหาประสิทธิผลของระบบเฝ้าระวังอาการ
ผิดปกติของแม่สุกรระยะอุ้มท้อง 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาพฤติกรรมแม่สุกรจาก
การศึกษาพฤติกรรมของแม่สุกรตั้งท้องโดยการลง
พ้ืนที่สัมภาษณ์เจ้าของฟาร์มสุกรและค้นคว้าจาก
หนังสือ ต ารา งานวิจัย และวารสารต่างๆ สามารถ
สรุปได้ว่า แม่สุกรจะมีระยะตั้งท้องนับจากวันที่
ได้รับการผสมครั้งแรกจนถึงวันคลอดปกติจะเฉลี่ย 
114 วัน หรือ 3 เดือน 3 อาทิตย์ และ 3 วัน ซึ่งจะ

มีความแตกต่างกันตั้งแต่ 109-122 วัน ขึ้นอยู่กับ
พันธุกรรมและการจัดการ ปัจจัยที่มีผลต่อความ
แปรปรวนของระยะอุ้มท้องนั้นยังไม่สามารถสรุปได้
แน่ชัด แม่สุกรเมื่อผสมพันธ์แล้วจะถูกแยกมาเลี้ยง
ในซองอุ้มท้อง เพ่ือความสะดวกสบายในการดูแล
และความปลอดภัยของแม่สุกรและลูกสุกรในท้อง 
พอถึงช่วงใกล้คลอดประมาณ  7 – 15 วันก่อนครบ
ก าหนดคลอด ก็จะท าการย้ายแม่สุกรไปอยู่ซอง
คลอด แม่สุกรท้องปกติขณะอยู่ในคอกคลอดจะ
นอนเป็นส่วนใหญ่ จะลุกขึ้นยืนตอนกินอาหาร 
ขับถ่าย หรือมีสิ่งกระตุ้นจากภายนอกเท่านั้น 
ส าหรับอาการผิดปกติของแม่สุกรท้องจะมีอาการ
ผิดปกติอยู่ 2 กรณีหลัก คือ 

- ป่วย แม่สุกรที่ป่วยจะแสดงพฤติกรรม
พ้ืนฐานหลักๆ คือ นอนหรือยืนซึม หรือ เบื่อทาน
อาหารไปจนถึงไม่ทานอาหาร นอกจากอาการ
พ้ืนฐานนี้ก็จะเป็นอาการเฉพาะโรคที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น ข้อบวม ไอ ตัวสั่น ชัก เป็นต้น 

-   ใกล้คลอด แม่สุกรที่ใกล้คลอดส่วน
ใหญ่จะมีพฤติกรรมหลัก ๆ คือ กระวนกระวาย   
ไม่อยู่นิ่ง ผุดลุกผุดนอน กัดคอก ตะกุยพ้ืนคอก 
นอกจากนี้ก็อาจจะมีพฤติกรรมอ่ืนๆ ในแม่สุกรบาง
ตัว เช่น ส่งเสียงร้อง ดื่มน้ า ถ่ายปัสสาวะหรือถ่าย
อุจจาระบ่อยข้ึน เป็นต้น 

2. ผลการพัฒนาระบบ ได้ท าการออกแบบ
และพัฒนาระบบเฝ้าระวังอาการผิดปกติของแม่
สุกรอุ้มท้อง ดังนี้ 

1) โครงสร้างอุปกรณ์รับสัญญาณ
พฤติกรรมแม่สุกรผ่านเซ็นเซอร์ ประกอบไปด้วย
อุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ 

- เซ็นเซอร์อินฟราเรด ส าหรับ
ประตูรีโมท แบบสองจุด (เล็ก) ส าหรับตรวจจับ
สัญญาณพฤติกรรมของแม่สุกร 

- สาย UTP CAT5E ใช้ส าหรับ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์เ พ่ือรับสัญญาณ
พฤติกรรมแม่สุกรที่ตรวจจับได้ 

- สาย Parallel Cables ใช้
ส าหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เ พ่ือรับ
สัญญาณ   ต่อจากสาย UTP CAT5E 
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- กล่องแปลงหัวสัญญาณจาก 
UTP CAT5E ไปเป็น Parallel Cables 

- โครงเหล็กส าหรับยึดติดอุปกรณ์
เซ็นเซอร์ ความสูง 1 เมตร 20 เซนติเมตร กว้าง 1 
เมตร 20 เซนติเมตร สามารถปรับระดับความกว้าง

ได้ตามขนาดกรงแม่สุกร แท่นยึดตัว อุปกรณ์
เซ็นเซอร์ความยาว 5 เซนติเมตร สามารถปรับ
ระดับต าแหน่งความสูงได้ตามสัดสวนความสูงของ
แม่สุกร ดังภาพที่ 1 

 
 
ภาพที่ 1 โครงสร้างอุปกรณ์รับสัญญาณพฤติกรรมแม่สุกรผ่านเซ็นเซอร์ 

 
  
2) ผังงาน (Flow Chat) ระบบเฝ้าระวัง

อาการผิดปกติของแม่สุกรอุ้มท้องมีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1 ระบบรับข้อมูลการตั้ งค่า

พ้ืนฐานต่าง ๆ ของระบบได้แก่ ข้อมูลการตั้งค่าการ
ส่งรายงานทางอีเมล์ ข้อมูลการตั้งค่าแจ้งเตือน
พฤติกรรมผิดปกติ  ข้อมูลการตั้งค่าแจ้งเตือน
อาการนอนผิดปกติ ข้อมูลการตั้ งค่าแจ้งเตือน
อาการยืนผิดปกติ ข้อมูลพอร์ตรับข้อมูล และข้อมูล
กรงสุกร 

ขั้นตอนที่  2 ระบบรับข้อมูลสัญญาณ
พฤติกรรมแม่สุกรที่ส่งมาจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์แล้ว
ท าการแปลงสัญญาณดังกล่ าว ให้ เป็นข้อมูล

พฤติกรรมการยืน-การนอนของแม่สุกรแล้วน ามา
จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 ระบบน าข้อมูลพฤติกรรมของ
แม่สุกรและข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืน ๆ จากฐานข้อมูลมา
ประมวลผลตามเงื่อนไขเพ่ือวิเคราะห์หาอาการ
ผิดปกติของแม่สุกร หากพบว่าแม่สุกรมีอาการ
ผิดปกติจะท าการแจ้งเตือน  

ขั้นตอนที่ 4 ระบบตรวจสอบสถานการณ์
สั่งงานระบบว่าให้ท างานต่อหรือไม่ ถ้าให้ท างานต่อ
ก็จะไปท างานขั้นตอนที่ 2 – 4 รอบต่อไป แต่ถ้า
ไม่ให้ท างานต่อก็จะหยุดการท างาน ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ผังงานระบบเฝ้าระวังอาการผิดปกติของแม่สุกรอุ้มท้อง 
  
3 )  ส่ ว น เ ชื่ อ ม ป ร ะ ส า น ผู้ ใ ช้  ( User 

Interfaces) ได้ด าเนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
อ า ก า รผิ ด ปก ติ ข อ งแ ม่ สุ ก ร อุ้ มท้ อ ง โ ดย ใ ช้   

โปรแกรม Visual Studio 2010 ในการพัฒนา
ระบบ และใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการ
ฐานข้อมูล แสดงตัวอย่างหน้าจอ ดังภาพที่ 3 - 5 

 

 
ภาพที่ 3 หน้าจอบันทึกพฤติกรรมและประมวลผลอาการผิดปกติของแม่สุกร 
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ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงรายงานพฤติกรรมแม่สุกร 
 

                                  
ภาพที่ 5 หน้าจอการแจ้งเตือนอาการผิดปกติของแม่สุกรผ่านทาง Application LINE ของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ 
 
3. การประเมินผลระบบเฝ้าระวังอาการผิดปกติ
ของแม่สุกรอุ้มท้อง หลังจากที่ได้พัฒนาระบบเฝ้า
ระวังอาการผิดปกติของแม่สุกรอุ้มท้องเสร็จสิ้น

ตามท่ีได้วิเคราะห์และออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว ได้
ท าการติดตั้งระบบและทดลองใช้งานกับแม่สุกรใน
พ้ืนที่จริงรวมทั้งสิ้นจ านวน  50 ครั้ง พบว่า ระบบ
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สามารถตรวจจับพฤติกรรม การยืน การนอน  และ
ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเพ่ือวิเคราะห์อาการ
ผิดปกติ และแจ้งเตือนอาการผิดปกติ ซึ่งได้แก่ 
อาการนอนนานผิดปกติ (เกิดขึ้นเมื่อแม่สุกรมี
ระยะเวลาในการนอนติดต่อกันมากกว่าเวลานอน
ปกติที่ก าหนดไว้ในระบบฯ) อาการยืนนานผิดปกติ 
(เกิดขึ้นเมื่อแม่สุกรมีระยะเวลาในการยื่นติดต่อกัน

มากกว่าเวลายื่นปกติที่ก าหนดไว้ในระบบฯ)  และ
อาการเปลี่ยนพฤติกรรมผิดปกติ (เกิดขึ้นเมื่อแม่
สุกรมีความถี่ในการเปลี่ยนพฤติกรรมในเวลาที่
ก าหนดมากกว่าจ านวนความถี่ ในการเปลี่ยน
พฤติกรรมปกติที่ก าหนดไว้ในระบบฯ) ได้ถูกต้อง
ทั้งหมด 50 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ดังแสดงใน
ภาพที่ 6 

 

                 
ภาพที่ 6 กราฟแสดงผลการทดลองใช้งานระบบเฝ้าระวังอาการผิดปกติของแม่สุกรอุ้มท้อง 
 

              
ภาพที่ 7 การทดลองใช้งานระบบเฝ้าระวังอาการผิดปกติกับแม่สุกรอุ้มท้องในพ้ืนที่จริง 
 
 
สรุปและผลอภิปราย 
 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1    
“เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังอาการผิดปกติของแม่
สุกรระยะอุ้มท้องโดยการประยุกต์เทคโนโลยี
เซ็น เซอร์ ”  จากการประยุกต์ ใช้ความรู้ และ
วิทยาการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ร่วมกับ

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังอาการผิดปกติของแม่
สุกรระยะอุ้มท้องนั้น พบว่าสามารถพัฒนาระบบที่
สามารถบริหารจัดการข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบ ซึ่ งประกอบ  ไปด้วยข้อมูลกรงแม่สุกร 
ข้อมูลพอร์ต Parallel ข้อมูลการแจ้งเตือนการ
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เปลี่ยนพฤติกรรม ข้อมูลการแจ้งเตือนอาการนอน
ผิดปกติ ข้อมูลอาการยืนผิดปกติ ข้อมูลการส่ง
รายงานพฤติกรรมแม่สุกรทางอีเมล์ ข้อมูลผู้ดูแล
ระบบ ข้อมูลพฤติกรรมแม่สุกร โดยระบบสามารถ
ตรวจจับและรับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของแม่
สุกรจากเซ็นเซอร์ได้ และสามารถประมวลผล
ข้อมูลพฤติกรรมแม่สุกรเพ่ือตรวจสอบอาการ
ผิดปกติของแม่สุกรได้อย่างแม่นย า เมื่อตรวจสอบ

พบอาการผิดปกติของแม่สุกรระบบสามารถแจ้ง
เตือนอาการผิดปกติผ่านทาง Application LINE 
และสามารถส่งรายงานพฤติกรรมแม่สุกรเป็น
รายวันตามเวลาที่ก าหนดไปยังอีเมล์ในรูปแบบไฟล์ 
PDF โดยอัตโนมัติ รวมถึงสามารถออกรายงาน
พฤติกรรมแม่สุกรตามช่วงเวลาที่ต้องการได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีสถาปัตยกรรมของระบบ
ดังภาพที่ 8 

 

         
ภาพที่ 8 สถาปัตยกรรมของระบบเฝ้าระวังอาการผิดปกติของแม่สุกรอุ้มท้อง 
  
 
ซึ่งสอดกับผลการศึกษาของ Helwatkar, et al. 
(2557) ที่ท าการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีเซ็นเซอร์
ส าหรับการตรวจสุขภาพสัตว์ โดยได้ด าเนินการเพ่ือ
สร้างเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
สุขภาพสัตว์ในฟาร์มอัตโนมัติ โดยระบบช่วยให้
ตรวจสุขภาพสัตว์โดยอัตโนมัติ ท าให้เพ่ิมผลผลิต
โดยรวม ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการดูแลสุขภาพ
สัตว์ในระยะยาว 
 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
“เพ่ือประเมินผลระบบเฝ้าระวังอาการผิดปกติของ
แม่สุกรระยะอุ้มท้องที่พัฒนาขึ้น” จากการทดลอง
ใช้งานระบบเฝ้าระวังอาการผิดปกติของแม่สุกรอุ้ม
ท้อง กับแม่สุกรในพ้ืนที่จริงรวมทั้งสิ้นจ านวน  50 
ครั้ง พบว่าระบบสามารถตรวจจับพฤติกรรม และ
แจ้งเตือนอาการผิดปกติ ได้ถูกต้องทั้งหมด   50 
ครั้ ง คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของอเนชา และคณะ (2555) ที่ท า 

การศึกษาเรื่องการสร้างเครื่องนับจ านวนครั้งใน
การ ลุก-นั่ง โดยการออกแบบการด าเนินงานวิจัย 
ได้ เขียนโปรแกรมProgrammable Logic 
Controller (PLC) ระหว่าง Counter กับการต่อ
วงจรอิเล็กทรอนิคส์ ของ Sensor ผลการศึกษา
พบว่า เครื่องนับจ านวนครั้งในการลุก-นั่ง  สามารถ
น ามาใช้ในการนับจ านวนครั้งในการลุก-นั่งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีค่าความเชื่อมั่นของการ
ทดสอบเท่ากับ 1.00 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 เนื่องจากระบบใช้สาย UTP CAT5E เป็น
สื่อกลางในการรับ-ส่งสัญญาณระหว่างอุปกรณ์
เซ็นเซอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นเพ่ือให้การ
รับ-ส่งสัญญาณมีประสิทธิภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์



 

หน้า 20 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   

ที่ติดตั้งระบบไม่ควรอยู่ห่างจากกรงแม่สุกรเกิน 
100 เมตร  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 - เ พ่ือลดข้อจ ากัด ใน เรื่ อง ระยะห่ า ง
ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบกับกรงแม่
สุกร และเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน ควร

พัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ติดตั้งระบบกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์เป็นแบบระบบไร้
สาย 
 - เพ่ือให้ระบบมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในการน าไปใช้งานยิ่งขึ้น ควรพัฒนาให้
ระบบสามารถพยากรณ์ชนิดของโรคจากอาการ
ผิดปกติท่ีตรวจสอบพบได้ 
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