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บทคัดย่อ
ระบบวิเคราะห์การใช้พื้นที่ในสานักหอสมุดด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง เป็นระบบที่
จะตรวจจั บ การเคลื่ อ นไหวเมื่ อ มี ค นเข้ า -ออก ภายในพื้ น ที่ ส านั ก ห้ อ งสมุ ด มหาวิท ยาลั ย ขอนแก่ น
เนื่ องจากพื้น ที่ในส านั กห้ องสมุด นั้น มีผู้ ใช้บริการจานวนมากในแต่ล ะวัน ประกอบกับพื้ นที่ ภ ายใน
ห้องสมุดนั้นมีขนาดกว้างและซับซ้อน ซึ่งภายในอาคารมีหลายชั้น และในแต่ละชั้นแบ่งออกเป็นหลาย
โซน เราจึงน าเทคโนโลยี อิน เทอร์เน็ตทุ กสรรพสิ่ ง (Internet of thing) พร้อมเซ็นเซอร์ (Sensor) ที่
สามารถตรวจจั บ การเคลื่ อนไหวของมนุษ ย์ได้ ซึ่งเป็ นแนวทางเลื อกในการน ามาประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์การเข้าใช้พื้นที่ของแต่ละโซนของห้องสมุดซึ่งมีหลายห้องมาใช้ โดยที่เซ็นเซอร์จะมี การนับ
จานวนคนที่เข้า-ออกประตูภายในห้องสมุด โดยที่หากมีคนเดินเข้ามาภายในพื้นที่ ที่เซ็นเซอร์สามารถ
จับถึงได้ โปรแกรมก็จะทาการนับค่า จากนั้นก็จะมีการวนรับค่าไปเรื่อย ๆ เมื่อมีคนเข้ามาภายในพื้นที่
เซ็นเซอร์ตรวจจับได้ ซึ่งจัดทาเพื่อที่ต้องการทราบจานวนคนเข้ามาใช้งานภายในพื้นที่ห้องสมุดของโซน
24 ชั่วโมง และรู้ว่าใช้ห้องสมุดโซนไหนเป็นส่วนใหญ่ในเวลาใด และนาข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ผลและ
แสดงผลในรูปแบบกราฟตามช่วงเวลา และตามโซนต่าง ๆ ในห้องสมุด
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Abstract
Due to the complexity of the library building plan and many complaints from
customers of not enough space for learning. Library space and occupancy analytics
platform using a building internet of things (IOT) is developed and deployed at KKU
Library. The aim of this project is to detect the human movement when people are in
and out of the library at Khon Kaen University. When people is detected, then it count
the number of people who walk through the door. Space and occupancy analytics
platform summarizes the number of people who used the library in each zone into
the daily, weekly and monthly report. By capture precise information about room
occupancy and capacity. A Iot system can track occupancy and motion. These systems
provide valuable insight into how KKU library spaces are being used. Real-time traffic
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patterns can be translated into spatial representations such as floor plans and
occupancy. Together they offer an unprecedented and dynamic understanding of data
and data correlations, to deliver valuable insights whether space is being under or
over-utilized. This system can be further optimized ensuring that both the lighting and
HVAC work in sync. Creating comfortable environments that promote library’ s
customers happiness.
Keyword:
IOT, Library, Space, Occupancy Analytics, Detected, KKU Library
บทนา
ในปัจจุบัน พื้นที่ ของสานักห้องสมุด มหาวิท ยาลัยขอนแก่น มีผู้ใช้บริการจานวนมาก ประกอบกับพื้ นที่ ใน
ห้องสมุดนั้นมีขนาดกว้างและซับซ้อน ซึ่งภายในอาคารมีหลายชั้น และในแต่ละชั้นแบ่งออกเป็นหลายโซน และมีการ
บริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งยังไม่สามารถวิเคราะห์การใช้พื้นที่ได้อย่าง
เหมาะสมว่ามีการใช้งานของพื้นที่ส่วนใดมากที่สุดและในช่วงเวลาใด ดังนั้นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิง่ โดยจะมี
เซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ เป็นแนวทางเลือกในการนามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ การ
เข้าใช้พื้นที่ของแต่ละโซนของห้องสมุดซึ่งมีหลายห้อง
วัตถุประสงค์
1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT เพื่อตรวจจับผู้ใช้บริการในพื้นที่ของห้องสมุด
2. เพื่อเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการในแต่ละพื้นที่และนาข้อมูลดังกล่าวมาส่งเสริมการใช้งานให้
เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
โครงสร้างการทางานของระบบโดยรวมเริ่มต้นเซ็นเซอร์จะมีการตรวจจับบุคคลที่มี การเคลื่อนไหวอยู่ในระยะ
ตรวจจับของเซ็นเซอร์และเมื่อพบการเคลื่อนไหวโปรแกรมก็จะทาการนับค่าในการละครั้งของการตรวจพบและมีการ
เก็บค่าเวลา ณ ขณะที่ตรวจจับได้ในแต่ละพื้นที่ต่าง ๆ ในหอสมุด จากนั้นโปรแกรมก็จะทาการส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล
โดยแบ่งตามพื้นที่ต่าง ๆ จากนั้นจะดึงข้อมูลที่บันทึกไว้มาแสดงผลในรูปแบบกราฟที่จะเปรียบเทียบความหนาแน่นของ
คนที่เข้าใช้งานในพื้นที่ต่าง ๆ ของหอสมุด เปรียบเทียบกับเวลา โดยจะแสดงผลผ่านทาง Website
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ภาพที่ 1 แผนภาพการทางานของระบบ Library occupancy and space analytic
การออกแบบฟังก์ชันของระบบ
Input/ Output specification
Input: ข้อมูลจานวนครั้งที่ตรวจจับคนและช่วงเวลาขณะนั้นจากเซ็นเซอร์
Output: Website ที่ แ สดงผลในรูป แบบกราฟแสดงเวลาและจ านวนคนที่ เข้ า ใช้ งานในพื้ น ที่ ต่ าง ๆ ของ
ห้องสมุด
Functional specification
1. มีการตรวจจับบุคคลที่เข้าใช้งานในพื้นที่ต่าง ๆ ของหอสมุด
2. มีการแสดงผลของข้อมูลในรูปแบบกราฟผ่านทาง Website
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โครงสร้าง Software (Design)

ภาพที่ 2 Software architecture ของ Library occupancy and space analytics by IoT
จากภาพที่ 2 เราจะนา อุปกรณ์ Sensor (PIR Sensor) มาตรวจจับการเคลื่อนไหวเมื่อมีคนเข้า-ออกห้องสมุด
โดยนามาติดที่ประตูเข้า-ออก โดยที่ Sensor จะมีการนับจานวนคนที่เข้า-ออกประตูภายในห้องสมุด โดยที่หากมีคน
เดินเข้ามาภายในพื้นที่ Sensor ที่ Sensor สามารถจับถึงได้ โดยประตูหนึ่งบานจะมี Sensor ตรวจจับ 2 ตัว หรือ
4 ตัวตามขนาดประตู เพื่อตรวจจับทิศทางของผู้เข้าใช้งานว่าเป็นการเดินเข้าหรือเดินออก และเมื่อมีการตรวจจับได้ก็
จะส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล ว่าที่ตรวจจับได้นั้นเป็นคนเข้าใช้งานหรือออกจากพื้นที่นั้น ดังนั้นเราจึงสามารถทราบ
จานวนรวมของคนที่เข้าใช้งานในพื้นที่นั้น ๆ ของห้องสมุด จากนั้นก็จะมีการวนตรวจจับและรับค่าไปเรื่อย ๆ หากมีคน
เข้ามาภายในพื้นที่ Sensor เพื่อที่ต้องการรู้จานวนคนเข้าใช้ห้องสมุดและรู้ว่าใช้ห้องสมุดโซนไหนเป็นส่วนใหญ่ และนา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบกราฟตามช่วงเวลา และตามพื้นที่ต่าง ๆ ในห้องสมุด ว่าพื้นที่ไหนมีการ
ใช้งานมากหรือน้อยผ่านทาง Website
การออกแบบส่วนเว็บแอปพลิเคชัน
1. จะแสดงหน้าให้มีการเข้าสู่รายละเอียดต่าง ๆ และฟังก์ชันของเว็บไซต์ ซึ่งจะแสดงผลข้อมูลของจานวนคน
ที่เข้ามาใช้งานห้องสมุดได้ ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 หน้าแรกของเว็บไซต์
2. เมนู Library จะมีให้เลือกชั้น (Floor) ต่าง ๆ ที่ต้องการทราบรายละเอียด จากนั้นเมื่อเลือกชั้นแล้วจะมี
เป็นการเลือกโซนที่ต้องการทราบรายละเอียด ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 หน้า Library แบ่งตาม Zone ต่าง ๆ ของห้องสมุด
3. เมนู Analytics จะแสดงกราฟข้อมูลที่มีคนเข้ามาใช้งานห้องสมุดในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละวัน (สามารถ
เลือกวันที่เพื่อดูได้) โดยจะสามารถดูได้ว่าในแต่ละโซน มีช่วงเวลาไหนมีผู้ใช้งานมากน้อยเพียงใด
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ภาพที่ 5 หน้า Analytics ของเว็บไซต์ที่แสดงผลกราฟการเข้าใช้งานห้องสมุด
การออกแบบในส่วนอุปกรณ์ตรวจจับ

ภาพที่ 6 Schematic diagram ที่ออกแบบ NodeMCU ให้เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ 2 ตัว
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ภาพที่ 7 Schematic diagram ที่ออกแบบ NodeMCU ให้เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ 4 ตัว
จากนั้นทาอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาใหม่ คือ ฐานยึดระหว่างตัวเซ็นเซอร์และขอบประตู เพื่อให้มีองศาตามที่ต้องการ
โดยการไปใช้เครื่องเลเซอร์คัตเตอร์ที่หอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพที่ 8 ใช้เครื่องเลเซอร์คัตเตอร์ตัดทาฐานยึด
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ภาพที่ 9 ฐานยึดที่ได้จากการใช้เครื่องเลเซอร์คัตเตอร์ตัด

ภาพที่ 10 นาเซ็นเซอร์มาต่อกับสายไฟและติดกับฐานยึด
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ภาพที่ 11 นากล่องไปเจาะรู และติดสวิตซ์และที่เสียบ Adapter
ผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
ระบบวิเคราะห์การใช้พื้นที่ในสานักหอสมุดด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง เป็นการนาเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง คือ อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (PIR Sensor) ที่ใช้ตรวจจับคนที่เข้าใช้งานภายในพื้นที่
ต่าง ๆของห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการแสดงผลผ่านทาง Website แบบ Real time ซึ่งก็จะแสดงผล
เป็น Graph ของคนที่มีการเข้ามาใช้งานของพื้นที่โซน 24 ชั่วโมงของห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้แบ่งตาม
โซนและช่ วงเวลาต่ าง ๆ ในแต่ ล ะวั น โดยในการจั ด ท าโครงการระบบวิ เคราะห์ ก ารใช้ พื้ น ที่ ในส านั ก หอสมุ ด ด้ ว ย
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง เพื่อที่จะวิเคราะห์การใช้พื้นที่ของผู้เข้าใช้งานห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน
พื้นที่โซน 24 ชั่วโมง และเป็นการศึกษาพฤติกรรมของการเข้าใช้งานห้องสมุด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่การ
ใช้งานภายในห้องสมุดเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของนักศึกษาและบุคลากรอื่น ๆ
เนื่องจากในการจัดทาได้มีในการใช้อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (PIR sensor) ที่ใช้ตรวจจับคนที่เข้ามาใช้
งานภายในพื้นที่ต่าง ๆ ของห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะแสดงผลผ่านทาง Website แบบ Real time ซึ่ง
การที่ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับนั้นสามารถพัฒนาเซ็นเซอร์ต่อได้อย่างหลากหลาย โดยสามารถที่จะดึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้า
มาใช้งานร่วมกันกับเซ็นเซอร์ที่มีอยู่แล้วได้ เช่น เพิ่มฟังก์ชันให้เซ็นเซอร์มีการตรวจจับแล้วแสดงข้อมูลของบุคคลที่เข้า
มาใช้งานห้องสมุดว่าเป็นใคร ชื่ออะไร และคณะอะไร และมีบุคคลากรท่านใดบ้างที่เข้าใช้งานภายในห้องสมุด และใน
ส่วนของ Website ก็จะสามารถพัฒนาโดยการเพิ่มลูกเล่นหรือเพิ่มฟังก์ชันในการใช้งานให้เหมาะสมแก่การใช้งานและ
สวยงามมากยิ่งขึ้นได้
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