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บทคัดย่อ 
กล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว ด้วยระบบดิ จิท ัลในปัจจุบัน  ยังขาด
ความสามารถในการเชือ่มต่อเครือข่ายไร้สาย ซ่ึงในปัจจุบนัถือว่าเป็นส่ิงที ่
พบเห็นได้ท ัว่ไป ท าให้ไม่สามารถใช้งานบางอย่า งที ่เป็นปัญหากับผู้ใช้ 
ได้แก่ การรวบรวมรูปภาพจากกล้องหลายๆตัวมารวมไว้ทีเ่ ดียวกันท ันที 
และการควบคุมกล้องจากระยะไกล บทความนี ้จึงน า เสนอการพัฒนา
อุปกรณ์ต่อเชือ่มขนาดเล็ก Mini PC MK802II ที ่ใช้เชื ่อมต่อกับกล้อง     
ดีเอสแอลอาร์เพือ่ให้สามารถเชือ่มต่อกบัอุปกรณ์อืน่ผ่านเครือข่ายไร้สาย 
แบบ ad hoc ได้ รวมท ัง้พฒันาควบคู่ ไปกับชุดโปรแกรมบนอุปกรณ์    
ไอแพด เพือ่ใช้ในการสัง่งานและควบคุมกล้องผ่านเครือข่ายไร้สาย 

Abstract 
Nowadays, Digital Single-Lens Reflex (DSLR) cameras become 
very popular due to their high performance and affordable 
prices. Likewise, wireless networks have been pervasively 
deployed. Making use of wireless network in DSLR cameras 
would bring new experience to users and get rid of several 
problems, such as difficulty in collecting photos from various 
DSLR cameras, small and low resolution display on cameras 
and inability to control camera wirelessly. We introduce a small 
module using an MK802 Android-based mini PC that is 
connected to a DSLR camera to give it wireless networking 
capability. An application on iPad has also been developed for 
picture management and camera controlling via ad hoc Wi-Fi. 

 

ค าส าคัญ 
กล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวด้วยระบบดิจิทัล, เครือข่ายไร้สาย 

 

1. บทน า 
กล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวด้วยระบบดิจิทัล หรือ กล้อง       
ดีเอสแอลอาร์ เร่ิมได้รับความนิยมมากขึน้ในปัจจุบนั เน่ืองจาก
คุณภาพท่ีสูงกว่ากล้องท่ัวๆไปและราคาท่ีถูกลง เช่นเดียวกัน

กับเครือข่ายไร้สายท่ีถูกพัฒนาให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึน้
อย่างต่อเน่ือง และเร่ิมเข้ามามีบทบาทมากขึน้ในชีวิตประจ าวนั 
การน าเครือข่ายไร้สายมาใช้งานร่วมกับกล้องดีเอสแอลอาร์จะ
เพิ่มความสามารถให้กับกล้อง และเพิ่มความสะดวกสบาย
ให้กับผู้ใช้งานในด้านต่างๆ เช่นการสั่งงานกล้องระยะไกลและ 
การถ่าย โอนรูปภาพจา กกล้องมายังอุปกรณ์ อ่ืนๆ  เช่น
คอมพิวเตอร์ และ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ผ่านเครือข่ายไร้สาย 
หากแต่ในปัจจุบนั มีเพียงกล้องดีเอสแอลอาร์ท่ีมีราคาสูงบาง
รุ่น [1] เท่านัน้ท่ีมีการเพิ่มความสามารถในการเช่ือมต่อไร้สาย  

ในบทความนีจ้ะน าเสนอการพัฒนาอุปกรณ์ต่อเ ช่ือม
ขนา ด เ ล็ ก  Mini PC MK802II ท่ี ใ ช้ เ ช่ื อมต่ อ กั บก ล้ อง               
ดีเอสแอลอาร์ หรือเรียกว่า วายฟายมอดูล รวมทัง้ชุดโปรแกรม
บนไอแพดท่ีท าให้กล้องดีเอสแอลอาร์สามารถเช่ือมต่อกับ
เครือข่ายไร้สาย และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายไร้สายในก าร
เพิ่มความสามารถต่างๆ ให้กับกล้อง ได้แก่ การควบคุมกล้อง
จากระยะไกลผ่านชุดโปรแกรมบนไอแพด และการถ่ายโอน
รูปภาพจากกล้องดีเอสแอลอาร์ ไปยังไอแพดหรือวายฟาย
มอดูลอ่ืนๆ 

2. ท่ีมาและแรงจูงใจของปัญหา 
ในปัจจุบนัผู้ใช้งานกล้องดีเอสแอลอาร์มักจะพบปัญหาในการ
ใช้งานคือ การรวบรวมรูปภาพจากกล้องหลายๆตัวมาไว้ ท่ี
เดียวกันจะท าได้ยากกล่า วคือต้องท าการบันทึกลงบน
คอมพิวเตอร์ก่อนจึงจะถ่ายโอนมารวมกันได้  ปัญหาของขนาด
ของจอภาพบนกล้องท่ีจ ากัดท าให้การแสดงภาพถ่ายต่างๆ  มี
ขนาดเล็กและไม่ละเอียดเพียงพอ และปัญหาในการสั่งงาน
กล้องจากระยะไกลท่ีสามารถสั่งถ่ายได้เท่านัน้ ไม่สามารถ



ควบคุมค่าต่างๆจากระยะไกลและไม่สามารถดูรูปภาพท่ีถ่าย
ได้ในทันที 

3. งานและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
ในการพัฒนาวายฟายมอดูลและชุดโปรแกรมนีจ้ะใช้เครือข่าย
ไร้ส าย  IEEE 802.11[2] ห รือ วา ยฟ าย (Wi-Fi) ซ่ึง เป็น
มาตรฐานการท างานของระบบเครือข่ายไร้สายท่ีแพร่หลาย
มากท่ีสุ ดมาต รฐานห น่ึง ซ่ึ งสามา รถแบ่งย่อยออกเป็น
มาตรฐานต่างๆ เช่น IEEE 802.11b, IEEE802.11g และ 
IEEE802.11n เป็นต้น ในระบบจะใช้ IEEE802.11g ซ่ึงเป็น
มาตรฐานท่ีท างานอยู่บนย่านความถ่ี 2.4 GHz โดยให้อัตราส่ง
ถ่ายข้อมูลสูงสุด 54 Mbps  และท าการเ ช่ือมต่อโดยใ ช้
โครงสร้างแบบ ad hoc [3] ซ่ึงเป็นโครงสร้างท่ีไม่ต้องใช้
โครงสร้างพืน้ฐานหรืออุปกรณ์ทางกายภาพใดๆ มีเพียง
อุปกรณ์ท่ีสามารถเช่ือมต่อวายฟายได้ ท าการเช่ือมต่อกันเอง
เท่านัน้ โดยเครือข่ายนีจ้ะเป็นเครือข่ายแบบปิดซ่ึง อุปกรณ์    
แต่ละตัวจะเช่ือมต่อกับอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีมี Independent Basic 
Service Set (IBSS) เดียวกันเท่านัน้  

ในส่วนของชุดโปรแกรมบนวายฟายมอดูล จะใช้ชุดค าสั่ง 
libgphoto2 [4] ซ่ึงเป็นชุดค าสั่งท่ีใช้ในการติดต่อและควบคุม
กล้องชนิดต่างๆ เช่น Nikon D90, Nikon D7000, Canon 
60D, Canon 5DMKII เป็นต้น โ ดยสามารถ ควบคุมกา ร
ถ่ายภาพบนกล้อง การตัง้ค่าต่างๆเช่น โหมดถ่ายภาพ ความ
กว้างของรูรับแสง เป็นต้น โดยชุดค าสั่งนีถู้กพัฒนาขึน้ด้วย
ภาษาซี (C) และสามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบตัิการ Linux 

CameraMator [5] เป็นวายฟายมอดูลในลกัษณะเดยีวกัน 
โดยเช่ือมต่อกับกล้องผ่านยูเอสบ ีและเช่ือมต่อกับแอพพลิเคช่ัน
บนไอแพด มีระบบในการควบคุมการท างานของกล้องแต่ไม่มี
ระบบในการถ่ายโอนรูปภาพจากกล้องมากกว่า 1 ตัวมารวมไว้
ในท่ีเดียวกัน 

4. รายละเอียดการพัฒนา 
ในการพัฒนาวายฟายมอดูลและชุดโปรแกรม มีโครงสร้างของ
ระบบดังรูปท่ี 1 และ มีรายละเอียดต่างๆดังนี ้

 
รูปท่ี 1 ภาพรวมของระบบ 

 

4.1 ภาพรวมของระบบ 
ในการพัฒนาวายฟายมอดูลนีจ้ะใช้อุปกรณ์ Mini PC MK802II 
[6] ซ่ึงเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก น า้หนักเบา และใช้พลังงาน
ต ่า สามารถเช่ือมต่อกับอุปกรณ์อ่ืนผ่านยูเอสบแีละเครือข่าย  
ไร้สาย IEEE 802.11b/g/n ได้ ดังตารางท่ี 1 โดยพัฒนาให้
เช่ือมต่อกับกล้องดีเอสแอลอาร์ผ่านยูเอสบ ีส่วนชุดโปรแกรมท่ี
ใช้ควบคุมกล้องจะพัฒนาบนระบบปฏิบตัิการไอโอเอส 5.1 บน
ไอแพด รุ่นท่ี 3  

 
ตารางท่ี 1 คุณสมบตัิของ Mini PC MK802II 

หน่วยประมวลผล (พู พียซ)  Cortex-A8 1.5 GHz 

หน่วยความจ า (มรม)  DDR3 1 Gb 

ส่วนต่อประสาน 
(Interface) 

USB OTG 1 ช่อง 

USB Host 1 ช่อง 

Wireless IEEE 802.11b/g/n 

HDMI 1 ช่อง 

ขนาด 88.5 x 35 x 13.4 มิลลิเมตร 

ไฟฟ้าน าเ ข้า 5V – 2A 

 

4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ 
ในการพัฒนาระบบ จะแบง่ออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังรูปท่ี 2 
น่ันคือ ส่วนของวายฟายมอดูล และส่วนชุดโปรแกรมบน       
ไอแพด 



 
รูปท่ี 2 ส่วนประกอบของระบบ 

4.2.1 ส่วนวายฟายมอดูล 
วายฟายมอดูลจะท าหน้าท่ีรับค าสั่งจากไอแพดประมวลผล 
และส่งต่อไปยังกล้องดีเอสแอลอาร์ โดยภายในประกอบไปด้วย
ส่วนต่างๆ 4 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนเช่ือมต่อกับกล้องผ่านยูเอสบ ี
ท าหน้าท่ีถ่ายโอนข้อมูลต่างๆระหว่างกล้องกับวายฟายมอดูล 
2) ส่วนเช่ือมต่อกับวายฟาย เป็นส่วนท่ีจัดการการถ่ายโอน
ข้อมูลระหว่างวายฟายมอดูลกับวายฟายมอดูล อ่ืนๆรวมทัง้   
ไอแพด 3) ส่วนประมวลผลกลาง ท าหน้า ท่ีเ ก่ียวกับการ
ประมวลค าสั่งและข้อมูลต่างๆระหว่างไอแพด วายฟายมอดูล 
และกล้อง และ 4) ส่วนจัดการเครือข่าย ad hoc ท าหน้า ท่ี
ควบคุมการเช่ือมต่อต่างๆในเครือข่ายไร้สาย 

 

 
รูปท่ี 3 ส่วนควบคุมการท างานของกล้องบนไอแพด 

 
รูปท่ี 4 ส่วนจัดการรูปภาพบนไอแพด 

 

4.2.2 ส่วนแอพพลิเคชัน่บนไอแพด 
แอพพลิเคช่ันบนไอแพดจะแบง่การท างานออกเป็น 2 ส่วนย่อย 
คือส่วนในการควบคุมการท างานของกล้อง และส่วนจัดการ
รูปภาพ 

4.2.2.1 ส่วนควบคุมการท างานของกลอ้ง 
ในส่วนนีจ้ะให้ผู้ใช้สามารถเลือกการตัง้ค่าต่างๆบนกล้อง ได้
จากไอแพด เช่น ความเร็วของชัตเตอร์ ความไวแสง ขนาดของ  
รูรับแสง เป็นต้น และเลือกการถ่ายภาพแบบภาพเดียว      
แบบหลายภาพ และแบบหลายแบบโดยท่ีมีค่าแสงแตกต่างกัน 
ได้ ผู้ใช้ยังสามารถเลือกดูภาพท่ีได้จากการถ่ายบนไอแพดได้
ทันที ดังรูปท่ี 3 

4.2.2.2 ส่วนจดัการรูปภาพ 
ในส่วนนีเ้ป็นส่วนท่ีจะจัดการรูปภาพบนกล้อง และท าการถ่าย
โอนมายังไอแพด หรือถ่ายโอนไปยังวายฟายมอดูลอ่ืนๆ โดยมี
ระบบถ่ายโอนภาพอัตโนมัติ ซ่ึงเป็นระบบท่ีหลังจากผู้ใช้งาน
ถ่ายภาพบนกล้องท่ีเช่ือมต่อกับวายฟายมอดูลอยู่ วายฟาย
มอดูลนัน้จะท าการถ่ายโอนรูปภาพจากกล้องมายังมอดูล และ
ส่งต่อไปยังไอแพดทันที โดยสามารถท างานร่วมกันได้มากกว่า 
1 มอดูล มีระบบในการคัดแยกรูปภาพท่ีมาจากมอดูลแตล่ะตวั 
และเรียงล าดับตามเวลาท่ีตรงกันโดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้
สามารถเลือกดูรูปภาพทัง้หมดได้บนไอแพด ดังรูปท่ี 4 

 



4.3 ข้อจ ากัดของระบบ 
ระบบนีมี้ข้อจ ากัดต่างๆได้แก่ วายฟายมอดูลต่างๆและไอแพด
ต้องอยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยต้องอยู่ในระยะไม่เกินระยะของ
สัญญาณวายฟาย และในการทดสอบจะใช้กล้องดีเอสแอลอาร์
รุ่น Nikon D90 และ Nikon D7000 หากเป็นกล้องรุ่นอ่ืน
อาจจะต้องมีการปรับค่าพารามีเตอร์อ่ืนๆเพื่อให้เหมาะสมกับ
การใช้งานต่อไป เ น่ืองจากไอแพดมีการก าหนดปริมาณ
หน่วยความจ าท่ีใช้ได้ ท าให้ผู้ใช้จ าเป็นท่ีจะต้องเลือกการย่อ
ขนาดของไฟล์ลง เพื่อให้บนัทึกรูปภาพได้มากขึน้ 

5. การทดสอบการใช้งาน 
ในการทดสอบระบบ จะท าการทดสอบในส่วนของความเร็วใน
การถ่ายโอนภาพขนาดต่างๆระหว่างกล้องและไอแพด และ
ทดสอบความเร็วในการตอบสนองของส่วนจัดการรูปภาพและ
ส่วนควบคุมการท างานของกล้องด้วยไอแพด 

5.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ 
ในการทดสอบจะทดสอบโดยใช้วายฟายมอดูล 2 ตัวเช่ือมต่อ
กับกล้อง Nikon D90 และ Nikon D7000 และไอแพด 1 เคร่ือง 
เช่ือมต่อกันในเครือข่ายไร้สาย IEEE802.11g โดยแบง่การ
ทดสอบออกเป็น 2 รูปแบบดังนี ้

5.1.1 การทดสอบความเร็วในการถ่ายโอนรูปภาพ 
จะท าการทดสอบโดยใช้การท างานแบบการถ่ายโอนภาพ
อัตโนมัติผ่านวายฟาย โดยจะวดัความเร็วในการถ่ายโอนภาพ 

 

 
รูปท่ี 5 วายฟายมอดูลท่ีเช่ือมต่ออยู่กับกล้อง Nikon D7000 

จากกล้อง Nikon D7000 ชนิด jpeg ขนาด  L ความละเอียด 
16 ล้านพิกเซล และขนาด M ความละเอียด  10 ล้านพิกเซล 
และ ภาพจากกล้อง Nikon D90 ชนิด jpeg ขนาด S ความ
ละเอียด3 ล้านพิกเซล  

5.1.2 การทดสอบความเร็วในการตอบสนองส่วนจดัการ
รูปภาพและส่วนควบคุมการท างานของกล้อง 
ท าการทดสอบโดยวดัเวลาในการสั่งงานเทียบกันระหว่างกล้อง
รุ่น Nikon D90 และ Nikon D7000 ทดสอบส่วนควบคุมการ
ท างานของกล้องโดยถ่ายภาพจากไอแพดจนกระท่ังรูปภาพถูก
ถ่ายโอนมาแสดงบนไอแพด และทดสอบในระบบถ่ายโอน
รูปภาพอัตโนมัติโดยเร่ิมถ่ายภาพท่ีกล้องและจับเวลาจนกระท่ัง
รูปภาพมาแสดงบนไอแพด โดยท าการทดสอบแยกกันทีละตัว 

 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความเร็วในการโอนรูปภาพ 

 
 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความเร็วในการตอบสนอง 

 
 

5.2  ผลการทดสอบและการวิจารณ์ผล 
จากการทดสอบพบว่าความเร็วในการถ่ายโอนรูปภาพจะขึน้อยู่
กับขนาดของรูปภาพ โดยกล้อง Nikon D7000 และ Nikon 
D90 จะให้ภาพขนาดท่ีแตกต่างกัน  ซ่ึงในการทดสอบได้เลือก
การโอนรูปภาพขนาดต่างๆกันและใกล้เคียงกันท่ีสุด  และได้
ผลลัพธ์ดังตารางท่ี 2 



ส่วนการทดสอบความเร็วในการตอบสนองของส่วนจัดการ
รูปภาพ  พบว่า ความเร็วในการตอบสนองขึน้อยู่กับขนาดของ
รูปภาพ เน่ืองจาก ถ้าหากภาพใหญ่จะต้องใช้เวลาในการบนัทึก
ไฟล์ อ่านไฟล์ และย่อขนาดไฟล์มากกว่าภาพเล็ก  และการ
ตอบสนองของกล้องก็มีส่วนส าคัญ เน่ืองจากในส่วนนีจ้ะต้อง
ท าการติดต่อกับกล้องบอ่ยครัง้เพื่อตรวจสอบว่ามีการถ่ายภาพ
ใหม่หรือไม่ จากการทดสอบพบว่า  Nikon D7000 จะมีการ
ตอบสนองท่ีเร็วกว่า Nikon D90 เน่ืองจากเป็นกล้องรุ่นใหม่
กว่าและมีหน่วยประมวลผลท่ีเร็วกว่า  

และในระบบควบคุมการท างานของกล้อง จะมีระยะเวลา
ในการตอบสนองขึน้อยู่กับขนาดรูปภาพเช่นกัน และระยะเวลา
ในการตอบสนองของกล้องมีผลน้อย เพราะระบบมีการติดต่อ
กับกล้องเพียงช่วงสัน้ๆและไม่บ่อยครั ้ง  ท าให้กล้อง Nikon 
D7000 ซ่ึงบนัทึกภาพขนาดใหญ่กว่า  Nikon D90 ใช้เวลา
ตอบสนองท่ีมากกว่า ดังตารางท่ี 3 

6. บทสรุป 
บทความนี ้ได้แสดงก ารพัฒนามอดูลเ ช่ือมต่อกับกล้อง            
ดีเอสแอลอาร์ผ่านยูเอสบ ีและเช่ือมต่อกับเครือข่ายไร้สายผ่าน
วายฟาย และแอพพลิเคช่ันบนไอแพดท่ีท าหน้าท่ีในการจัดการ
รูปภาพและควบคุมการท างานของกล้องดีเอสแอลอาร์ ท่ี
เช่ือมต่ออยู่ในเครือข่ายเดียวกัน ซ่ึงระบบนีจ้ะช่วยให้ผู้ ใช้
สามารถรวบรวมรูปภาพจากกล้องแต่ละตัวมาไว้ท่ีเดียวกันผา่น
เครือข่ายไร้สาย และผู้ใช้สามารถสั่งงานกล้องดีเอสแอลอาร์
จากระยะไกลผ่านเครือข่ายไร้สายด้วยชุดโปรแกรมบนไอแพด 
โดยผลการทดสอบพบว่าความเร็วในการถ่ายโอนภาพจาก
กล้องไปยังไอแพดจะขึน้อยู่กับขนาดของรูปภาพ กล่าวคือภาพ
ขนาดใหญ่ก็จะใช้เวลาในการถ่ายโอนนานกว่าภาพขนาดเล็ก 
ส่วนเวลาในการตอบสนองของส่วนจัดการรูปภาพ และส่วน
ควบคุมการท างานของกล้องจะขึน้อยู่กับขนาดของภาพ หาก
ภาพมีขนาดใหญ่ ก็จะใช้เวลาในการตอบสนองนานกว่า และ
กล้องรุ่นใหม่ท่ีมีหน่วยประมวลผลท่ีดีกว่าก็จะตอบสนองได้เร็ว
กว่าเช่นกัน 

6.1 แนวทางการพัฒนาต่อ 
ในการพัฒนาระบบจัดการรูปภาพและควบคุมกล้องสะท้อน
ภาพเลนส์เดี่ยวด้วยระบบดิจิทัลผ่านวายฟายมอดูล จะ

สามารถพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนการปรับปรุงความเร็วในการ
ถ่ายโอนข้อมูลต่างๆของระบบ และในส่วนของการแสดงภาพ
บนไอแพดแบบเวลาจริง ในลักษณะของไลฟ์วิว  (Live view) 
เพื่อให้ใช้ระบบควบคุมกล้องได้สะดวกและมีประสทิธิภาพมาก
ขึน้ รวมทัง้พัฒนาในส่วนของควบคุมการท างานของกล้องให้
สามารถควบคุมกล้องมากกว่า 1 ตัวพร้อมๆกันได้  
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