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ผลติและกระจายบอรด์ส่งเสริมการเรียนโคด้ดิ้ง KidBright จ านนน

200,000 บอรด์สู่โรงเรียนระดบัประถมปลายและมธัยมท ัน่ประเทศกน่า 

2,200 แห่ง ในทกุจงัหนดัท ัน่ประเทศไทย 



ผลิตบอรด์ KidBright จ ำนวน 200,000 บอรด์ เพื่อเป็นเครื่องมือใหเ้กดิกำร
พฒันำกระบวนกำรคดิผ่ำนกำรเรยีนโคด้ดิง้

คลื่นแรก: เกิดเคร่ืองมือการเรียนโค้ดด้ิง01

• พฒันำศกัยภำพ Trainer และคณุครู ใหม้ีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรสอน
โคด้ดิ้ง มำกกวำ่ 5,000 คน

• เกิดควำมรว่มมือกนัระหวำ่งหน่วยงำนด้ำนกำรศกึษำในประเทศ

คลื่นสอง: สร้างบุคลากรทางการศกึษา02

• มีกำรจดักำรเรยีนโคด้ดิง้ในโรงเรยีนด้วยบอรด์ KidBright

• โรงเรยีนสง่โครงงำนเขำ้รว่มประกวดกวำ่ 900 โครงงำน (ขอ้เสนอโครงกำร)

• โครงงำนสื่อกำรเรยีนกำรสอนของครู100 โครงกำร (ต้นแบบ)

คลื่นสาม: เกิดการใช้งานจริง03

• เปิด Open Source ทัง้สว่นที่เป็นฮำรด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร์
• พฒันำบอรด์ขยำยควำมสำมำรถและ Plugins โดย Makers

• ผลิตและจ ำหน่ำยบอรด์ขยำยควำมสำมำรถโดยบรษัิทอเิลก็ทรอนิกสไ์ททย

คลื่นส่ี: เกิดการต่อยอด04

ความส าเรจ็ “Coding at School” ท่ีผ่านมา

คน กำรศกึษำ สงัคม อุตสำหกรรม
คลื่นห้า: ยกระดบั05



หน่วยงานพันธมิตร

เครือข่ายอุตสาหกรรม / บริษัท

Cloud Service Provider



รางวัลที่ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
นวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม 
ประเภทหน่วยงานภาครัฐประจ าปี 
2562 จากส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รางวัลเหรียญเงินจากเวทีการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ 
ในงาน “The 47th International 
Exhibition of Inventions 
Geneva” ณ นครเจนีวา

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 สาขาการศึกษา 
จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจ าปี 2563
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ทีมงาน KidBright



ภาพรวมการอบรม

• เป้าหมายในการอบรม

• พ้ืนฐานการพัฒนาสถานีวัดอากาศ

• ชุดอุปกรณ์อุตุน้อยและการประกอบ

• การเขียนโค้ดและการตรวจสอบเซ็นเซอร์

• การลงทะเบียนและส่งค่าขึ้นระบบอุตุน้อย

• แลกเปล่ียนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์



เป้าหมายและผลลัพธ์ในการอบรม

1. รู้จักอุตุน้อย, ประกอบสถานีอุตุน้อยได้ส าเร็จ

2. ได้เรียนรู้การเขียนโค้ดและใช้งานเว็ปอุตุน้อย

3. สามารถน าสถานีไปติดต้ังที่โรงเรียนในจุดที่เหมาะสม

4. สถานีแต่ละโรงเรียนสามารถส่งข้อมูลได้ต่อเน่ือง (ระบบไฟฟ้า, ระบบ wifi)

5. ได้ตัวอย่างเพ่ือน าไปสอนนักเรียน เช่น การท างานเป็นระบบ IoT, การสังเกตสภาวะ
แวดล้อมโดยใช้เซ็นเซอร์วัดค่า, ข้อมูลสถิติเทียบกับพ้ืนที่ในภูมิภาคต่าง ๆ

6. ประยุกต์ใช้อุตุน้อยในโครงงานอื่น ๆ การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์จัดการ
ข้อมูล



เป้าหมายในอนาคต
หลังจากท่ีทุกสถานีส่งข้อมูลต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง จะเปิดข้อมูลท่ีสะสมไว้

ให้ทุกโรงเรียนเข้าถึงได้เพ่ือใช้ในการเรียนรู้การจัดการข้อมูล (Data Science) ผ่าน
KidBright Playground



ตอนท่ี 1 พื้นฐานการพัฒนาสถานีวัดอากาศ



พื้นฐานการพัฒนาสถานีวัดอากาศ

• แนวคิด หลักการท างาน และความสามารถของอุตุน้อย

• ส่วนประกอบและค่าคุณภาพอากาศท่ีอุตุน้อยวัดได้

• ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ IoT

• มาตรฐานการวัดและฐานข้อมูลสถิติท่ีน่ารู้



แนวคิด หลักการท างาน

ติดตั้งสถานีวัดค่า real time

แสดงค่าข้อมูลแต่ละพื้นท่ี
ปัจจุบันและย้อนหลัง 

เก็บข้อมูลทั่วประเทศ 
แสดงค่าบนแผนที่



ความสามารถของอุตุน้อย

• KidBright ประกอบกับเซ็นเซอร์วัด
ความเร็วลม, ทิศทางลม, ปริมาณน้ าฝน, 
แสง, อุณหภูมิ, ความช้ืน เพื่อวัดค่าต่าง ๆ  
แล้วส่งให้ server อุตุน้อย  

• Server อุตุน้อย  จะรวบรวมข้อมูลจากทุก
สถานีมาเก็บ และแสดงผลเป็นหน้าเว็ป
Utunoi โดยแสดงข้อมูลแต่ละสถานีบน
แผนท่ี  ตามพิกัดท่ีได้ลงทะเบียนสถานีไว้



ส่วนประกอบและค่าคุณภาพอากาศท่ีอุตุน้อยวัดได้

วัดทิศทางลม 0-359 องศา (N=0) เพ่ิมทีละ 22.5 
องศา   แต่ในระบบใช้ความละเอียดแค่ 45 องศา 

วัดปริมาณฝนสะสม 24 ช่ัวโมง 
(มิลลิเมตร) ความละเอียด
0.2794 มิลลิเมตร

วัดความเร็วลม 
(กิโลเมตรต่อช่ัวโมง)

วัดความช้ืนสัมพัทธ์ (%)
และอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

บอร์ดคิดไบรท์และ
บอร์ดต่อขยายพอร์ต



ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ IoT



ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ IoT



ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ IoT



ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ IoT



ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ IoT



ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ IoT



ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ IoT



ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ IoT



KidBright

+ sensors

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ IoT



Utunoi

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ IoT



WiFi without authentication

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ IoT



มาตรฐานการวัดและฐานข้อมูลสถิติท่ีน่ารู้

ถึงแม้ว่าเซ็นเซอร์ที่ใช้จะไม่ใช่เซ็นเซอร์ราคาแพงที่ใช้ส าหรับเร่ืองอุตุนิยมวิทยา 
แต่แนวคิดคือการรายงานผลและช่วงระดับของค่า พยายามยึดตามค่ามาตรฐาน เช่น 

• ค่าความเร็วลม หน่วย กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  

• ค่าปริมาณน้ าฝน รายงานเป็นค่าสะสม หน่วย มิลลิเมตร ใน 24 ช่ัวโมง 

• ค่าคุณภาพอากาศ วัดเป็น ปริมาณฝุ่น pm2.5 รายงานค่าสูงสุด ต่ าสุด และค่าเฉล่ีย
ใน 24 ช่ัวโมง  หน่วย ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

หมายเหตุ สถานีอุตุน้อยและเว็ปอุตุน้อยออกแบบมาเพ่ือสาธิตการท างานเป็นระบบและเป็นการน าค่า
มาแสดงเท่านั้น  ไม่ได้ใช้ในการท านาย



เกณฑ์ด้านอุตุนิยมวิทยา

ที่มา https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=91



เกณฑ์ด้านอุตุนิยมวิทยา

ที่มา https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=91



ที่มา http://www2.dede.go.th/dede/renew/Twm/trn-aip.htm

Wind map – Trang กรมพัฒนาส่งเสริมพลังงาน



ที่มา http://www2.dede.go.th/dede/renew/Twm/MAIN.htm

สถิติปริมาณฝน – จ.เชียงใหม่



ที่มา ศ ูนยภ์ูมอิากาศ กรมอุตนุยิมวทิยา http://climate.tmd.go.th/gge/

แผนท่ีแสดงปริมาณฝนสะสม (มิลลิเมตร) ของประเทศไทย



แผนทีแ่สดงอณุหภมูติ่า่สดุ
(องศาเซลเซียส) ของประเทศไทย

แผนทีแ่สดงอณุหภมูสิงูสดุ
(องศาเซลเซียส) ของประเทศไทย

ที่มา ศ ูนยภ์ูมอิากาศ กรมอุตนุยิมวทิยา http://climate.tmd.go.th/gge/



แผนท่ีแสดงความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) ของประเทศไทย

ที่มา ศ ูนยภ์ูมอิากาศ กรมอุตนุยิมวทิยา http://climate.tmd.go.th/gge/



ที่มา กรมควบคุมมลพิษ

ความเข้มข้นของมลพิษเทียบกับดัชนีคุณภาพอากาศ



มาตรฐาน

รูปค่าฝุ่ น pm 2.5 รายงานเป็นค่าสงูสดุ ต ่าสดุ และค่าเฉล่ียใน 24 
ชั่วโมง รวมถึงความหมายของชว่งคา่

หมายเหตุ สถานีอุตุนอ้ยและเว็ปอุตุนอ้ยออกแบบมาเพ่ือสาธิตการท างานเป็นระบบและเป็นการน าคา่มา
แสดงเท่านัน้  ไม่ไดใ้ชใ้นการท านาย

ที่มา กรมควบคุมมลพิษ



Q & A



ตอนท่ี 2 ชุดอุปกรณ์อุตุน้อยและการประกอบ



ส่วนประกอบอุปกรณ์อุตุน้อย

1. วัดทิศทางลม

3. วัดปริมาณฝนสะสม

2. วัดความเร็วลม

4. วัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ

5. บอร์ดคิดไบรท์และ
บอร์ดต่อขยายพอร์ต



ขั้นตอนในประกอบอุปกรณ์อุตุน้อย

1. ประกอบตัววัดทิศทางลมและตัววัดความเร็วลมเข้ากับก้านยึด

ตัววัดทิศทางลม ตัววัดความเร็วลม

ก้านยึด



ขั้นตอนในประกอบอุปกรณ์อุตุน้อย

2. ในการประกอบให้สังเกตดูตัวล็อคพร้อมกับขันสกรู



ขั้นตอนในประกอบอุปกรณ์อุตุน้อย

3. ประกอบก้านยึดเข้ากับเสาดังรูป พร้อมกับขันสกรู



ขั้นตอนในประกอบอุปกรณ์อุตุน้อย

4. น าสายสัญญาณจากตัววัดความเร็วลมต่อเข้ากับช่องต่อตัววัดทิศทางลม



ขั้นตอนในประกอบอุปกรณ์อุตุน้อย

5. ประกอบตัววัดปริมาณฝนสะสมเข้ากับเสายึดด้วยสกรู ดังรูป



ขั้นตอนในประกอบอุปกรณ์อุตุน้อย

6. ประกอบตัววัดความชื้นสัมพัทธ์เข้ากับกล่องกันน้ า ดังรูป



ขั้นตอนในประกอบอุปกรณ์อุตุน้อย

7. ประกอบบอร์ดคิดไบรท์และบอร์ดต่อขยายพอร์ตเข้าด้วยกัน ดังรูป

จุดขันสกรู

จุดขันสกรู



ขั้นตอนในประกอบอุปกรณ์อุตุน้อย

8. ต่อสายสัญญาณตัววัดปริมาณฝนสะสม
และตัววัดทิศทางลม ดังรูป จากนั้นท าการ
เชื่อมต่อสาย Micro USB จาก Kidbright
กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อเขียนโปรแกรม

เชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์

จุดต่อสาย
วัดปริมาณ
น้ าฝนและตัววัด
ทิศทางลม



ขั้นตอนในประกอบอุปกรณ์อุตุน้อย

9. หลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จ เก็บสายในกล่องกันน้ าให้เรียบร้อย พร้อมกับน าไปติดตั้งใช้งาน



เตรียมพร้อมก่อน ตอนท่ี 3
https://www.kid-bright.org/kidbright/downloads/

Download 
◦ Program KB-1.6
◦ Plugins (1) Weather Sensor (2) Utunoi (3) Wreset

https://www.kid-bright.org/kidbright/downloads/


การติดตั้ง Plugins



Q & A



ตอนท่ี 3 เตรียมการเขียนโค้ดและการตรวจสอบเซ็นเซอร์



Plugins
(1) Weather Sensor 

(2) Utunoi 

(3) Wreset



การเขียนโค้ดและการตรวจสอบเซ็นเซอร์

Weather Sensors: ทดสอบทีละตัว (I)

แสง



Weather Sensors: ทดสอบทีละตัว (II)

อุณหภูมิ

ความชื้น

การเขียนโค้ดและการตรวจสอบเซ็นเซอร์



Weather Sensors: ทดสอบทีละตัว (III)

ความเร็วลม

ทิศทางลม

การเขียนโค้ดและการตรวจสอบเซ็นเซอร์



Weather Sensors: ทดสอบทีละตัว (IV)

ปริมาณน้ าฝน

การเขียนโค้ดและการตรวจสอบเซ็นเซอร์



รวม code และท าเป็น Task 1 ตั้งชื่อว่า “Display”

การเขียนโค้ดและการตรวจสอบเซ็นเซอร์



Task 2 ต้ังชื่อว่า “SendData” ใช้ Utunoi , Wreset plugin

การเขียนโค้ดและการตรวจสอบเซ็นเซอร์

Utunoi 

Wreset



โปรแกรมฉบับสมบูรณ์

การเขียนโค้ดและการตรวจสอบเซ็นเซอร์



กิจกรรมทดลองส่งข้อมูล (แบ่งกลุ่มทะยอยทดลอง)

• ตั้งค่า Wi-Fi และ password ท่ี KidBright IDE

• กดปุ่ม Build program

• ไปดูผลท่ี เว็ป Utunoi

กลุ่มท่ีทดลองเสร็จแล้ว  พอถึงรอบของกลุ่มใหม่ให้  ดึงสาย USB ท่ีจ่ายไฟ
ใหบ้อร์ด KidBright ออกก่อน  เพื่อลดการชนกันของการเช่ือมต่อกับ Wi-Fi !



การลงทะเบียนและการน าค่าขึ้นเว็ปอุตุน้อย

1
2

3

4 5



วิธีค้นหาค่า ละติจูด และ ลองจิจูด
 ค้นหาสถานท่ี ใน Google Maps

 Copy URL

https://www.google.com/maps/@13.9810669,100.5392217,17z?hl=th-TH
ละติจูด ลองจิจูด



ค าแนะน าในการติดตั้งสถานีอุตุน้อย
1. ควรติดตั้งสถานีอุตุน้อย ในจุดท่ีได้ข้อมูลท่ีถูกต้องคือในท่ีแจ้ง, ไม่อยู่ใต้ต้นไม้หรือรับน้ าจาก

หลังคา เพื่อให้ค่าฝนถูกต้อง

2. จุดท่ีติดตั้งควรเข้าถึงได้ง่าย เพราะอาจต้องตรวจการท างานหลังจากท่ีไฟฟา้ดับแล้วกลับมา
จ่ายไฟใหม่

3. เซ็นเซอร์ทิศลมต้องให้ดา้นท่ีมีตัวอักษร ‘N’ ช้ีไปท่ีทิศเหนือจริง

4. เซ็นเซอร์ฝน ควรให้ได้ระดับในแนวราบโดยดจูากลูกน้ าท่ีตัวเซน็เซอร์

5. หม้อแปลงมือถือท่ีใช้จ่ายไฟให้บอร์ดควรเป็น 5V 1A ข้ึนไป( 5V แต่กระแสคือ A สูงข้ึนได้)

6. การเดินไฟฟ้าถึงสถานีต้องระวังเปียกฝนควรใช้เป็นกล่องท่ีกนัน้ าได้



เซ็นเซอร์วัดค่าฝุ่นท่ีแนะน าส าหรับ Utunoi



pm2.5 sensors for Utunoi 

Honeywell dust sensor: 
HPMA115S0-XXX 





Connection diagram

10kohm

470uF 
25V



10kohm

470uF 
25V







Q & A



ตอนท่ี 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้



แลกเปลี่ยนเรียนรู้

• แบ่งปันประสบการณ์



• ต่อไฟฟ้าให้ระบบอย่างไรได้บ้าง? 

• ต่อ Wi-Fi ไม่ได้ ค่าไม่เสถียร?
• ค่าแสดงที่บอร์ดแต่ไม่ออนไลน์?

แลกเปลี่ยนเรียนรู้



รูปข้อมูลแสงไม่ตรงความเป็นจริง   ตั้งในห้องท่ีไม่มีคนเข้า

แลกเปลี่ยนเรียนรู้



แลกเปลี่ยนเรียนรู้

รูปส่งเฉพาะกลางวันหรือกลางคืน



แลกเปลี่ยนเรียนรู้

รูปไฟฟ้าดับ, Wi-Fi ไม่เสถียร



แลกเปลี่ยนเรียนรู้

รูปWi-Fi ไม่เสถียรอย่างแรง



• การน าไปสอนนักเรียน 

• การประยุกต์ใช้อุตุน้อยในโครงงานอ่ืน ๆ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้



Q & A


