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บทคัดย�อ
การเลือกแอคเตอร์เพ่ือใช�ในการตอบสนองต�อสภาพแวดล�อม

โดยไม�คํานึงถึงเกณฑ์เวลาน้ันส�งผลกระทบอย�างมากต�อการใช�พลังงาน การ
เลือกใช�กลุ�มของแอคเตอร์ที่ไม�เหมาะสมอาจทําให�สภาพแวดล�อมกลับสู�
ปกติได�แต�ส้ินเปลืองพลังงานเกินความจําเป�น และ/หรือไม�สามารถทําให�
สภาพแวดล�อมกลับสู�ปกติได�ในเวลาที่ กําหนด งานวิจัยน้ีได�นําเสนอ
กระบวนการเลือกเซ็ตของแอคเตอร์แบบฮิวริสติกเพ่ือปรับสภาพแวดล�อมสู�
ปกติในเวลาที่กําหนดและใช�พลังงานน�อยที่สุด โดยกําหนดให�ชนิดของแอค
เตอร์แทนด�วยเคร่ืองปรับอากาศและอุปกรณ์เซนเซอร์ไร�สายทํางานเป�น
ตัวรับรู�อุณหภูมิ ณ จุดที่ต�องการ จากผลการทดลองพบว�ากลุ�มของแอค
เตอร์ที่ถูกเลือกภายใต�เกณฑ์เวลาที่กําหนดน้ันใช�พลังงานน�อยกว�าการเป�ด
ใช�งานแอคเตอร์ทุกตัว และใช�พลังงานใกล�เคียงกับอัลกอริทึมแบบบรูท
ฟอร์ซ (Brute-force)

คําสําคัญ: เครือข�ายเซ็นเซอร์และแอคเตอร์ไร�สาย, การเลือกแอคเตอร์ 
หลายตัว,การใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ, อัลกอริทึมซีมาส, เกณฑ์เวลา

Abstract

Selecting actors for environmental control without

taking time-constraints into consideration can have a great

impact on energy consumption. Inappropriate selection of

actors, though capable of bringing the environment back to

desired conditions, may cause unnecessary amount of energy

and/or fail to satisfy the time-constraints. This research

presents a heuristic-based actor selection algorithm which

aims to minimize overall energy consumption while satisfying

the time-constraints. Actors are represented by multiple air

conditioners and wireless sensor nodes are employed for

temperature probing at desired locations. The results show

that the set of actors selected with respect to time constraints

consume less energy than when all actors are used, and not

much more than the inefficient brute-force method.

Keywords: Wireless Sensor and Actor Networks, Multi-Actor
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1. คํานํา

ป�จจุบันเครือข�ายเซ็นเซอร์ไร�สาย (Wireless Sensor

Network: WSN) ได�ถูกนําเอามาใช�ประโยชน์อย�างแพร�หลาย โดย

ประยุกต์ใช�กับงานเช�น การทหาร การเฝ�าระวังและสังเกตการณ์ การขนส�ง

และการจราจร การเกษตรกรรม หรืองานทางการแพทย์ ลักษณะเครือข�าย

เซ็นเซอร์ไร�สายนี้ประกอบไปด�วยโหนดเซ็นเซอร์ขนาดเล็กจํานวนมากทํา

หน�าที่ตรวจจับและสังเกตการณ์ในส�วนที่สนใจ ซ่ึงโหนดเซ็นเซอร์เหล�านี้จะ

เก็บรวบรวมข�อมูลมาวิเคราะห์จากโหนดต�นทางไปยังเครื่องปลายทางทั้ง

จากในระยะใกล�และระยะไกล [1, 2, 3]

งานวิจัยน้ีได�นําเสนอมุมมองของเครือข�ายเซ็นเซอร์ไร�สายที่ส�ง

ข�อมูลไปยังอุปกรณ์เพื่อใช�ในการตอบสนองพื้นที่ที่เกิดข้ึนต�อสภาพแวดล�อม

อุปกรณ์ที่ใช�ในการตอบสนองเหตุการณ์เป�นที่รู�จักกันในชื่อ แอคเตอร์ และ

จะถูกเรียกลักษณะเครือข�ายไร�สายว�า “Wireless Sensor and Actor

Network: WSAN” [4] ตัวอย�างของอุปกรณ์แอคเตอร์ได�แก� สปริงเกอร์

พัดลม เครื่องปรับอากาศ หรือหลอดไฟ เป�นต�น โดยพื้นฐานแอคเตอร์

สามารถรับข�อมูลและแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองสภาพแวดล�อมตาม

ชนิดของอุปกรณ์ ซึ่งแอคเตอร์จะสามารถตอบสนองต�อเหตุการณ์เม่ือได�รับ

ข�อมูล โดยปกติแอคเตอร์เองสามารถทําการรับข�อมูลและประมวลผลเพื่อ

ใช�ตอบสนองเหตุการณ์ได� หากแต�เมื่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนมีพื้นที่บริเวณ

กว�าง โหนดแอคเตอร์มีจํานวนมาก พ้ืนที่ครอบคลุมการทํางานซ่ึงกันและ

กัน การทํางานในลักษณะเดี่ยวที่ไม�มีการแลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�างกันย�อม

ทําให�เกิดการซ้ําซ�อนของการทํางานโดยไม�เกิดประโยชน์ และส�งผลให�เกิด

ความล�าช�า สิ่งเหล�านี้เป�นเรื่องที่ท�าท�ายมากในงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ

ทํางานร�วมกันระหว�างโหนดเซ็นเซอร์และแอคเตอร์ [5,4]



การกําหนดเกณฑ์เวลาเพ่ือใช�ในการตอบสนองต�อเหตุการณ์

เป�นสิ่งสําคัญอย�างนึงในการทํางาน เช�น การใช�แอคเตอร์ทุกตัวในการ

ตอบสนองพื้นที่ขนาดเล็ก ย�อมเกิดการใช�พลังงานอย�างไม�มีประสิทธิภาพ

ในความเป�นจริงการใช�แอคเตอร์เพียงบางตัวก็เพียงพอกับการทํางานและ

ใช�พลังงานน�อยกว�าในเวลาที่นานขึ้น ดังนั้นการเลือกโหนดแอคเตอร์โดย

คํานึงถึงเกณฑ์เวลา และการทํางานของโหนดแอคเตอร์หลายตัว จะส�งผล

กระทบโดยตรงต�อการใช�พลังงาน จากนี้ในหัวข�อที่ 2 กล�าวถึงทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง ที่มาของป�ญหา หัวข�อที่ 3 เป�นการนําเสนอ

สมมติฐานและแบบจําลองระบบ หัวข�อที่ 4 นําเสนออัลกอริทึมที่มีชื่อว�า

“Coordination Multi-Actor Selection Algorithm: CMAS

Algorithm” ในการเลือกกลุ�มแอคเตอร์ หัวข�อที่ 5 แสดงถึงวิธีการทดลอง

ผลการทดลอง และหัวข�อที่ 6 สรุปผลงานวิจัย

2. ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การเลือกโหนดแอคเตอร์สามารถแบ�งออกได�สองแบบหลักคือ

การเลือกแอดเตอร์เดียว (Single-Actor) และการเลือกแอคเตอร์หลายตัว

(Multi-Actor) ในกรณีของการเลือกแอคเตอร์เดียว จะทําการส�งข�อมูลจาก

โหนดเซ็นเซอร์ไปยังโหนดแอคเตอร์เพียงตัวเดียวเท�าน้ัน ซึ่งแอคเตอร์น้ัน

จะต�องมีประสิทธิภาพพอที่จะแสดงออกถึงพฤติกรรมต�อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน

ได�ทันที และหากแอคเตอร์ตัวน้ันไม�มีประสิทธิภาพพอก็จะทําการประกาศ

ข�อมูลไปยังแอคเตอร์ข�างเคียงเพ่ือร�วมกันกระทําต�อพื้นที่ หลังจากโหนด

แอคเตอร์ข�างเคียงที่ได�รับข�อมูลจะตอบกลับไปยังโหนดแอคเตอร์ตัวที่

ประกาศเพื่อตอบสนองเหตุการณ์แทนต�อไป [7] กรณีรูปแบบการเลือก

แอคเตอร์หลายตัวน้ัน โหนดเซ็นเซอร์จะมีความอิสระต�อการเลือกโหนด

แอคเตอร์ โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ โหนดเซ็นเซอร์ที่รับข�อมูลเหตุการณ์น้ัน

จะทําการส�งข�อมูลไปยังโหนดแอคเตอร์หลายตัวเพื่อแสดงพฤติกรรมต�อ

สภาวะแวดล�อมให�กลับสู�สภาพปกติ ดังนั้นการทํางานในลักษณะน้ี แอค

เตอร์กับแอคเตอร์จําเป�นต�องทํางานร�วมกัน เพราะเม่ือได�รับข�อมูลที่

เหมือนๆ กันโหนดแอคเตอร์เหล�าน้ันจะต�องหลีกเลี่ยงการทํางานเหมือนๆ 

กันโดยไม�จําเป�น [6, 8, 9] การเลือกโหนดแอคเตอร์ที่เหมาะสมเป�นการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเป�นอย�างมาก การทํางานร�วมกันระหว�าง

โหนดเซ็นเซอร์และแอคเตอร์สามารถแบ�งการประมวลผลออกเป�นสอง

ลักษณะคือ การประมวลผลแบบศูนย์กลาง (Centralized) และการ

ประมวลผลแบบกระจาย (Distributed) โดยมีลักษณะการทํางานดังนี้

การประมวลแบบศูนย์กลาง คือ ลักษณะการทํางานที่มีการ

กําหนดให�โหนดแอคเตอร์/อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพียงตัวเดียวในการ

วิเคราะห์เพื่อเลือกโหนดแอคเตอร์ที่สามารถตอบสนองต�อพื้นที่ได�เหมาะสม

กับการทํางานบนสภาพแวดล�อมน้ันๆ เช�น พิจารณาเลือกโหนดแอคเตอร์

จากระดับพลังงานที่เหมาะสมกับปริมาณพื้นที่ที่เกิดข้ึน โดยคํานึงถึงการใช�

พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ [6] การพิจารณถึงการใช�พลังงานเซ็นเซอร์

ทั้งหมด และความล�าช�าของข�อมูล [7]

การประมวลแบบกระจาย คือ ลักษณะการทํางานที่มีการ

กําหนดให�โหนดแอคเตอร์แต�ละตัวสามารถพิจารณาการตอบสนองต�อ

เหตุการณ์ได�เอง โดยโหนดแอคเตอร์แต�ละตัวสามารถส�งข�อมูลระหว�าง

โหนดแอคเตอร์กับโหนดแอคเตอร์ เพื่อแลกเปลี่ยนข�อมูลการตอบสนองต�อ

พื้นที่ ดังเช�นกรณีที่โหนดแอคเตอร์หลายตัวตอบสนองบนพื้นที่เดียวกัน ทํา

ให�เกิดการซํ้าซ�อนของการทํางาน ซ่ึงในความเป�นจริงโหนดแอคเตอร์เพียง

ไม�ก่ีตัวก็สามารถควบคุมกับพ้ืนที่ได� การพิจารณาการตอบสนองต�อพื้นที่

อาจพิจารณาจากพลังงานคงเหลือของโหนดแอคเตอร์ที่มีปริมาณมากก�อน

การตอบสนองเพื่อยืดอายุการทํางานให�มากขึ้น [8] หรือแม�กระทั้งการแบ�ง

ตารางเพ่ือกําหนดขอบเขตพื้นที่การรับผิดชอบเพื่อไม�ให�เกิดการซ้ําซ�อนของ

การทํางาน [9]

อย�างไรก็ตามการเลือกโหนดแอคเตอร์ทั้งสองลักษณะน้ีจะไม�มี

ประสิทธิภาพ หากข�อมูลที่ได�รับมาจากโหนดเซ็นเซอร์ไม�ถูกต�อง หรือ

วิธีการประมวลผลไม�ดีพอ ข�อจํากัดหน่ึงในการเลือกแอคเตอร์คือการไม�

ทราบช�วงเวลาในการตอบสนอง ซ่ึงเวลาเป�นส่ิงที่สําคัญมาก การเลือก

โหนดแอคเตอร์โดยปราศจากการคํานึงถึงเกณฑ์เวลา จะส�งผลกระทบ

โดยตรงต�อการใช�พลังงาน

3. สมมติฐานและแบบจําลองระบบ

เวลาที่แอคเตอร์ใช�ตอบสนองต�อสภาพแวดล�อมมีผลโดยตรงกับ

พลังงาน ยกตัวอย�างเช�น การใช�แอคเตอร์จํานวนน�อยกับพื้นที่ขนาดใหญ� 

ลักษณะการทํางานทั่วไปอาจสามารถทําให�สภาพแวดล�อมกลับสู�สภาวะ

ปกติได� แต�ใช�เวลาในการตอบสนองนานการใช�พลังงานย�อมมากขึ้นตามไป

ด�วย ดังน้ันงานวิจัยน้ีได�นําเสนอการเลือกโหนดแอคเตอร์โดยคํานึงถึง

เกณฑ์เวลา และการใช�พลังงานน�อยที่สุด โดยพิจารณาป�จจัยที่ส�งผล

กระทบต�อเกณฑ์เวลามีดังนี้



รูปที่ 1 ป�จจัยที่มีผลต�อจุดพิจารณา T
x

ป�จจัยภายนอก หมายถึงส่ิงที่เข�ามากระทํา

หรือจุดที่เราพิจารณา หากเรามองในเรื่องของอุณหภูมิคื

ปริมาณความร�อนจากข�างนอกเข�ามาข�างในซึ่งเราสามา

ความร�อนมากอุณหภูมิที่จุด T
x

จะสูงตามไปด�วย ซ่ึงปกติค

แผ�เข�ามาจากหลายที่ได�แก� ฝ�า เพดาน ผนัง กระจ

พิจารณาเป�นจุดศูนย์กลางของพื้นที่เพ่ือพิจารณาตามสม

ป�จจัยภายใน หมายถึงการตอบสนองขอ

กระทําต�อโหนดเซ็นเซอร์หรือจุดที่เราพิจารณา หา

อุณหภูมิคือ อัตราการถ�ายเทปริมาณความร�อนออกจ

ปริมาณความเย็นเข�ามากระทํา ณ จุดของเซ็นเซอร์ ทําใ

เย็นตามไปด�วย 

ระยะทางของโหนดเซ็นเซอร์และโหนดแ

ระยะทางความห�างระหว�างโหนดเซ็นเซอร์และแอคเตอร์

1 เราสามารถพูดได�ว�าระยะทางมีผลเป�นส�วนกลับของอุ

จุดที่เราสนใจ เช�น ระยะทางมากป�จจัยที่กระทําต�อจุด

ในทางตรงกันข�ามยิ่งระยะทางน�อยป�จจัยที่กระทําต�อจุด

รวดเร็วกว�าด�วย เราสามารถเขียนได�ว�า C = 1/ระยะท

กระทํากับจุดที่เราพิจารณา)

จํานวนโหนดเซ็นเซอร์และโหนดแอคเตอ

โหนดเซ็นเซอร์และโหนดแอคเตอร์ภายในสภาพแวดล�

มากการกระทําต�อสภาพแวดล�อมและการรับรู�ข�อมูล

ตรงกันข�ามหากมีจํานวนโหนดเซ็นเซอร์และโหนดแอ

การรับรู�ข�อมูลเพ่ือบอกให�โหนดแอคเตอร์กระทําต�อส

น�อยลง

าต�อโหนดเซ็นเซอร์

คือ อัตราการถ�ายเท

ารถพูดได�ว�าปริมาณ

ติความร�อนสามารถ

จก ซึ่งเราสามารถ

มมติฐาน

องโหนดแอคเตอร์ที่

ากมองในเร่ืองของ

จากภายนอก และ

ให�ที่จุด Tx อุณหภูมิ

แอคเตอร์ หมายถึง

ร์แต�ละตัว จากรูปที่ 

อุณหภูมิที่กระทํา ณ

ด Tx ก็จะช�าลงด�วย

ดที่เราพิจารณาก็จะ

ทางระหว�างป�จจัยที่

อร์ หมายถึงจํานวน

ล�อมเดียวกัน หากมี

ลก็มีมากข้ึน ในทาง

อคเตอร์จํานวนน�อย

สภาพแวดล�อมก็ย่ิง

จากป�จ จัยทั้ งหมดที่กล� าวมามีผล

ตอบสนองต�อเหตุการณ์ทั้งส้ิน โดยลักษณะการทํ

ทํางานเบื้องต�นโดยมีป�จจัยภายนอก ป�จจัยภาย

เซ็นเซอร์และโหนดแอคเตอร์ จํานวนโหนดเซ็น

ป�จจัยทั้งหมดสามารถพิจารณาในรูปของสม

ความสัมพันธ์กับเวลาการเปล่ียนแปลงอุณหภูม

สมการเชิงอนุพันธ์มาใช�หาค�าตัวแปรที่เราสนใจได�

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ณ จุดที่เราพิจารณา

เท�ากับค�าคงที่ C คูณกับผลต�างระหว�างป�จจัยที่

สามารถเขียนตัวอย�างสมการตามป�จจัยในรูปที่ 1 ด

จากสมการหนึ่งจะได�คําตอบของสมการทีเ่ป�นสมก

จากน้ันทําการวิเคราะห์สมการที่ 2

ภายนอกเท�ากับ 35 องศาเซลเซียส (T3), อุณหภูมิโ

เย็นที่ 25 องศาเซลเซียส (T1, T2), จํานวนโหน

และระยะห�างดังรูปที่ 1 จะได�ผลลัพธ์ดังน้ี

จากรูปที่ 2 กราฟเส�นบนพบว�าเม่ือเวล

ที่ 25 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิจากป�จจัยภา

โหนดเซ็นเซอร์เพียงอย�างเดียวโดยไม�มีป�จจัยภ

อุณหภูมิของโหนดเซ็นเซอร์จะค�อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย

กับอุณหภูมิภายนอก 35 องศาเซลเซียส

จากรูปที่ 2 กราฟเส�นล�างพบว�าเม่ือเวล

ที่ 25 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิจากป�จจัยภ

ภายใน (T1, T2) กระทําต�อจุด Tx อุณหภูมิค�

t = 4.5 นาที อุณหภูมิคงที่เท�ากับ 26.4 องศาเซ

เม่ือมีป�จจัยภายใน (T1, T2) เข�ามากระทําที่จุด Tx

ป�จจัยภายใน

ลกับเกณฑ์ เวลาในการ

ทํางานดังรูปที่ 1 เป�นการ

ยใน ระยะทางของโหนด

เซอร์และแอคเตอร์ จาก

มการทางคณิตศาตร์ที่มี

มิ ซ่ึงเราสามารถนําเอา

ด� ในที่น้ีเราต�องการทราบ

า Tx เทียบกับเวลา ซึ่งจะ

ที่กระทํากับจุดที่พิจารณา

ดังน้ี

การทั่วไปดังนี้

2 โดยกําหนดให�อุณหภูมิ

มิโหนดแอคเตอร์ทําความ

นดเซ็นเซอร์และแอคเตอร์

ลา t = 0 อุณหภูมิเริ่มต�น

ายนอก (T3) มากระทําต�อ

ภายใน (T1, T2) พบว�า

ยๆ จนถึงระดับที่ใกล�เคียง

ลา t = 0 อุณหภูมิเริ่มต�น

ภายนอก (T3) และป�จจัย

ค�อยๆ เพิ่มข้ึนจนถึงเวลาที่ 

ซลเซียส เห็นได�ชัดเจนว�า

x อุณหภูมิตํ่าลงกว�าที่ไม�มี



รูปที่ 2 กราฟการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเทียบเวลา (

ป�จจัยภายนอก กราฟเส�นล�างแสดงป�จจัยภายนอกและป�จ

จากกราฟทั้งสองเส�นทําให�เราทราบถึงควา

อุณภูมิเทียบเวลา โดยสมการน้ีสามารถอธิบายถึงป�จจัย

จุดพิจารณา T
x

ตามเวลาที่เพิ่มข้ึนได� ซ่ึงเราจะนําเอาส

เข�ากับอัลกอริทึมซีมาสที่ออกแบบในลักษณะฮิวริสติก

4. อัลกอริทึมซีมาส (Coordination Mult

Selection Algorithm: CMAS Algorithm)

เราพบว�าหากมีจํานวนโหนดเซ็นเซอร์และแอ

การหากลุ�มของแอคเตอร์ที่อยู�ภายใต�เกณฑ์เวลาน้ัน

กลุ�มของแอคเตอร์ซึ่งใช�เวลานานตามจํานวนที่เพิ่มขึ้น

เนียนเซียล ดังน้ันเราจึงใช�วิธีการค�นหาคําตอบในลักษณ

(Greedy) โดยทําการจําแนกกลุ�มแอดเตอร์ออกเป�น n

ระยะทางที่สั้นที่สุดระหว�างโหนดแอคเตอร์ทั้งหมดกับโห

ตัว ซึ่งจะพิจารณาทั้งหมด n คร้ัง แตกต�างกับการพิจ

โหนดแอคเตอร์ 2n ครั้ง ทําให�ผลการเลือกกลุ�มแ

น�อยกว�าการพิจารณาทุกกลุ�มในลักษณะการทํางานแ

ฟอร์ซ (Brute-force) โดยขั้นตอนการทํางานของอัลกอริท

ข้ันตอนแรก รับข�อมูลอินพุทได�แก� เซตของโห

ข�อมูลพิ กัด (SensorList) เซตของโหนดแอคเตอร์

(ActorList) เซตของป�จจัยภายนอกโดยมีข�อมูลตํา

ภายนอกแต�ละจุด (ExternalFactors) อุณหภูมิข

(ActorTemp) อุณหภูมิของป�จจัยภายนอก (External

เวลาที่กําหนด (TimeConstraints) ขั้นตอนสอง หาค�า

โหนดเซ็นเซอร์ตัวแรกกับโหนดแอคเตอร์ทั้งหมดจ

เรียงลําดับระยะทางจากน�อยไปมาก (ActorSequen

เลือกเซตแอคเตอร์ภายใต�เกณฑ์เวลาที่กําหนดและใช�พลั

ฟ�งก์ช่ัน selectActorsByFactors() โดยภายในประกอบ

(กราฟเส�นบนแสดง

ป�จจัยภายใน)

ามสัมพันธ์ระหว�าง

ยต�างๆ ที่กระทําต�อ

สมการน้ีไปประยุกต์

lti-Actor

)

อคเตอร์จํานวนมาก

ต�องทดสอบกับทุก

นในลักษณะเอ็กโป

ณะฮิวริสติกแบบกรีดี 

n กลุ�ม เรียงตาม

หนดเซ็นเซอร์แต�ละ

จารณาทุกกลุ�มของ

แอคเตอร์จะใช�เวลา

แบบอัลกอริทึมบรูท

ริทึมซีมาสมีดังนี้

โหนดเซ็นเซอร์โดยมี

ร์ โดยมีข�อมูลพิกัด

าแหน�งของป�จจัย

ของโหนดแอคเตอร์

Temp) และเกณฑ์

าระยะห�างระหว�าง

ากข�อมูลพิกัดโดย

nce) ขั้นตอนที่สาม

ลังงานน�อยที่สุดจาก

บด�วยฟ�งช่ันหาเวลา

ที่ในการตอบสนองของเซตแอคเตอร์ findTimeBy

ที่ 2 ในหัวข�อที่ 3 และฟ�งก์ชั่นการหาค�าพลังงานน�

ขั้นตอนที่สี่ จะได� เซตของแอคเตอร์ในแต�ละ

(ActorResult) ทําการหาเซตคําตอบจากโหน

ขั้นตอนที่สองจนครบตามจํานวนโหนดเซ็นเซอ

คําตอบที่ได�ยูเนียนกัน สุดท�ายจะเหลือเพียงเซตค

งาน เราสามารถอธิบายในลักษณะรหัสเทียม CMA

INPUT : SensorList, ActorList, ExternalFactors,

ExternalTemp, TimeConstrains

OUTPUT: ActorResult

1. countSensor <— 0

2. ActorResult <— { an empty set }

3. DO (countSensor < Size of SensorList) WHILE

4. ActorSequence <—

sortSensorDistanceOfActorList(SensorList[cou

5. ActorResult <— ActorResult U selectActorsBy

ActorTemp, ExternalFactors, 

TimeConstrains)

6. ENDDO

selectActorsByFactors(ActorSequence, ActorTemp, 

ExternalFactors, ExternalTe

{ A
act

= { an empty set }

count <— 0

responseTime <— 0

DO (count < Size of ActorSequence) WHILE

responseTime <— findTimeByFactors (Acto

ActorTemp, ExternalFacto

IF responseTime <= TimeConstrains

IF isMiniEnergy(ActorSequence[0, coun

A
act
<— ActorSequence[0, count]

ENDDO

return A
act

}

5 วิธีการดําเนินวิจัย

5.1 วิธีการทดลอง

งานวิจัย น้ีทดลองบนซิมู เลชั่น พั

ภาษาจาวา ทําการออกแบบเครือข�ายเซ็นเซอร์แ

ลักษณะการกระจายตัวของโหนดเซ็นเซอร์และแ

ออกเป�นสองเหตุการณ์คือ สุ�มตําแหน�งโหนดเซ็นเ

ด�านซ�าย และสุ�มตําแหน�งโหนดเซ็นเซอร์แบบ

ด�านขวา ลักษณะการวางโหนดเซ็นเซอร์ออกแบบ

yFactors() โดยใช�สมการ

น�อยที่สุด isMiniEnergy()

ะชุดของโหนดเซ็นเซอร์ 

นดเซ็นเซอร์ตัวถัดไปตาม

อร์ โดยแต�ละรอบนําเซต

คําตอบเดียวเพื่อนําไปใช�

AS Algorithm ดังนี้

ActorTemp,

untSensor], ActorList)

yFactors(Actor_Sequence, 

, ExternalTemp,

,

emp, TimeConstrains)

orSequence[0, count], 

ctors, ExternalTemp)

nt], responseTime)

พัฒนาโปรแกรมโดยใช� 

และแอคเตอร์ไร�สายให�มี

แอคเตอร์ การจําลองแบ�ง

เซอร์แบบอิสระดังรูปที่ 3

บกําหนดพื้นที่ ดังรูปที่ 3

บในลักษณะตารางห�างกัน



2 ตารางเมตร กําหนดให�โหนดทุกโหนดรู�พิกัดของตัวเอ

การคํานวนระยะทาง

โดยสภาพแวดล�อมประกอบด�วยโหนดแอค

อุปกรณ์รับรู�อุณหภูมิไร�สายจํานวน 10 ตัว แหล�งอุณหภ

ขนาดของห�องเท�ากับ 20 x 40 เมตร ระยะห�างระหว�า

แอคเตอร์คํานวณจากพิกัดการสุ�มตําแหน�งโหนดเซ็นเซอ

โหนดแอคเตอร์ กําหนดให�เกณฑ์เวลามีค�าเท�ากับ 60

เริ่มต�นที่ 35 องศาเซลเซียส และโหนดแอคเตอร์ทํา

องศาเซลเซียล เมื่ออุณหภูมิที่ตัวโหนดเซ็นเซอร์ค�อยๆ

องศาเซลเซียส เครื่องปรับอากาศจะหยุดการทํางานจน

องศาเซลเซียส เครื่องปรับอากาศจะเร่ิมทํางานอีกครั้ง

ถูกติดตั้งให�มีความถี่ในส�งข�อมูลไปยังโหนดแอคเตอร์ศูน

อุณหภูมิลดต่ําลงกว�า 25 องศา หรือสูงกว�า 27 องศาเซ

พัฒนา ซิมู เล ช่ันน้ียัง ไม� ได� คํ า นึงผลกระทบการสู

(Data Loss)

รูปที่ 3 ส�วนด�านซ�ายคือการสุ�มตําแหน�งโหนดแอคเต

ด�านแรเงาขวาคือการสุ�มตําแหน�งโหนดเซ็นเซอร์แบบกําห

กระบวนงานเริ่ มต�นจากโหนดเ ซ็นเซ

สภาพแวดล�อม และส�งข�อมูลไปยังโหนดแอคเตอร์ศูนย์

คํานวณ โดยลักษณะการส�งข�อมูลสําหรับโหนดเซ็นเซอ

เป�นการค�นหาเส�นทางแบบ Static Routing โดยกํา

ข�อมูลเป�นลักษณะมัลติฮอป โหนดเซ็นเซอร์ข�างเคียง

ระหว�างกันได� เน่ืองจากการทดลองน้ีจําลองให�โหนด

เคล่ือนที่และมีพลังงานเพียงพอตลอดการทํางาน เม่ื

ศูนย์กลางได�รับข�อมูลจะทําการวิเคราะห์ข�อมูลโดยใช�อัล

หัวข�อที่ 4

การประมวลผลแบบศูนย์กลางเพื่อเลือกโหน

ออกเป�นสองช�วง ช�วงแรกคือ ช�วงเริ่มต�นกําหนดข�

35 องศาเซลเซียส ช�วงที่สองคือ ช�วงที่อุณหภูมิเพิ่

องเพื่อเป�นข�อมูลใน

คเตอร์จํานวน 8 ตัว

ภูมิความร�อน 2 จุด

างโหนดเซ็นเซอร์กับ

อร์กับตําแหน�งพิกัด

วินาทีอุณหภูมิห�อง

างานที่อุณหภูมิ 20

ลดลงถึงอุณภูมิ 25

จนกว�าถึงอุณภูมิ 27

โดยโหนดเซ็นเซอร์

นย์กลาง 1 ครั้งเมื่อ

ซลเซียส ในส�วนการ

ญหายของข�อ มูล

ตอร์แบบอิสระ และ

หนดพื้นที่

ซอร์ รับข� อ มูลจาก

ย์กลางเพื่อใช�ในการ

อร์และแอคเตอร์จะ

าหนดให�การส�งผ�าน

งสามารถส�งข�อมูล

ดเซ็นเซอร์ไม�มีการ

มื่อโหนดแอคเตอร์

ัลกอริทึมซีมาสตาม

นดแอคเตอร์จะแบ�ง

ข�อมูลอุณหภูมิไว�ที่ 

พิ่มสูงขึ้นถึงเกณฑ์ที่

กําหนดให�แอคเตอร์กลับมาทํางานอีกครั้งโดยก

องศาเซลเซียส การประมวลผลทุกครั้งจะได�กลุ�มข

ภายใต�เกณฑ์เวลาที่กําหนดคือ 60 วินาทีและใ

เปรียบเทียบจะใช�ผลจากการเลือกกลุ�มแอคเต

อัลกอริทึมบรูทฟอร์ซ (Brute-force) และการเป�ด

ตัว การทดลองทําการเพิ่มโหนดเซ็นเซอร์ข้ึนเรื่อย

แต�ละตัวมีการทดลองทําซํ้า 10 คร้ัง โดยการทดล

1 ชั่วโมง กําหนดให�โหนดแอคเตอร์ใช�กําลังไฟฟ

จากนั้นเก็บข�อมูลการรับส�งข�อมูลของโหนดเซ็นเซ

แอคเตอร์ใช�ตอบสนองต�อพื้นที่นํามาวิเคราะห์ผล

5.2 ผลการทดลอง

ผลการทดลองทั้งหมดนําเสนอในรูป

เช่ือมั่น 95 เปอร์เซนต์ จากรูปที่ 4 แสดงการเปรีย

อัลกอริทึมซีมาสกับการเป�ดใช�งานแอคเตอร์ทุกต

ฟอร์ซ (Brute-force) โดยสุ�มตําแหน�งแบบอิสระ

เซตของแอคเตอร์เมื่อจํานวนเซ็นเซอร์ระหว�าง 1

พลังงานรวมของอัลกอริทึมซีมาสมีค�าน�อยกว�ากา

ตัว ซึ่งให�ผลลัพธ์ตรงข�ามกันเม่ือจํานวนโหนดเซ็

เร่ือยๆ ค�าของพลังงานที่ใช�ในระบบมีค�าเท�ากันกับ

ทุกตัว และจากรูปที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบพลั

ซีมาสกับการเป�ดใช�งานแอคเตอร์ทุกตัวโดยสุ�มตํา

พบว�าการใช�อัลกอริทึมซีมาสใช�พลังงานน�อยกว�าไ

จะมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเหมาะสมกับแอฟพลิเค

การใช�งาน ดังรูปที่ 3 ด�านขวา และจากผลการท

อัลกอริทึมซีมาสใช�พลังงานมากกว�าอัลกอริทึมบ

ทุกจํานวนโหนดเซ็นเซอร์ที่เพิ่มขึ้น จากผลลัพธ์

พัฒนาและปรับปรุงอัลกอริทึมซีมาสเพื่อให�ผ

อัลกอริทึมบรูทฟอร์ซ(Brute-force)และใช�เวลาในกา

รูปที่ 4 เปรียบเทียบพลังงานที่ถูกใช�ไปกับอัลกอริ
โหนดเซ็นเซอร์แบบอิสระ

กําหนดอุณหภูมิไว�ที่ 27

ของแอคเตอร์ที่ทํางานอยู�

ใช�พลังงานน�อยที่สุด การ

ตอร์จากอัลกอริทึมซีมาส

ดการใช�งานแอคเตอร์ทุก

ยๆ จนถึง 10 ตัว โดยใน

ลองใช�เวลาทดลองภายใน

ฟ�า 2,000 วัตต์ต�อเครื่อง

ซอร์ และพลังงานที่โหนด

ปกราฟโดยใช�ช�วงความ

ียบเทียบพลังงานในการใช�

ตัว และอัลกอริทึมบรูท

ผลการทดลองที่ได�พบว�า

1 – 5 ตัวนั้น ค�าการใช�

ารเป�ดใช�งานแอคเตอร์ทุก

ซ็นเซอร์มีจํานวนมากขึ้น

บการเป�ดใช�งานแอคเตอร์

ลังงานในการใช�อัลกอริทึม

ําแหน�งแบบกําหนดพื้นที่ 

ไม�ว�าจํานวนของเซ็นเซอร์

คช่ันที่ต�องกําหนดพื้นที่ใน

ทดลองทั้งสองเหตุการณ์

บรูทฟอร์ซ (Brute-force)

ธ์ที่ได�เป�นแนวทางในการ

ผลลัพธ์มีค�าใกล�เคียงกับ

ารประมวลผลน�อยกว�าต�อไป

ริทึมซีมาสโดยสุ�มตําแหน�ง



รูปที่ 5 เปรียบเทียบพลังงานที่ถูกใช�ไปกับอัลกอริทึมซีม
โหนดเซ็นเซอร์แบบกําหนดพื้นที่

จากการทดลองสุ�มตําแหน�งโหนดเซ็นเซอร์แบ

ใช�อัลกอริทึมซีมาสมีการส�งจํานวนข�อมูลน�อยกว�าการส�ง

ใช�งานแอคเตอร์ทุกตัวในเวลาเดียวกัน เน่ืองจากการเป�ด

ตัวจะทําให�ถึงจุด Satisfied Point เร็ว ความถ่ีของการเป

มีจํานวนมากกว�า ทําให�การส�งข�อมูลของเซ็นเซอร์บ�อ

เตอร์ที่ทํางานภายใต�เกณฑ์เวลาที่กําหนด ดังรูปที่ 6 และ

รูปที่ 6 เปรียบเทียบจํานวนการส�งข�อมูลโดยใช�อัลกอริทึม
ตําแหน�งโหนดเซ็นเซอร์แบบอิสระ

รูปที่ 7 เปรียบเทียบจํานวนการส�งข�อมูลโดยใช�อัลกอ

ตําแหน�งโหนดเซ็นเซอร์แบบกําหนดพ้ืนที่

มาสโดยสุ�มตําแหน�ง

บบกําหนดพื้นที่การ

งข�อมูลแบบการเป�ด

ดใช�งานแอคเตอร์ทุก

ปล่ียนแปลงอุณหภูมิ

อยครั้งกว�ากลุ�มแอค

7

ิทึมซีมาสโดยสุ�ม

อริทึมซีมาสโดยสุ�ม

6. สรุปผลงานวิจัย

การนําเอาเกณฑ์เวลามาใช�พิจารณาเลื
ส�งผลทําให�การใช�พลังงานน�อยลงกว�าการการเป�
จากผลการทดลองเห็นได�ชัดเจนว�าอัลกอริทึมซีมา
ที่น�อยกว�าการเป�ดใช�งานแอคเตอร์ทุกตัว เป�นผ
ข�อมูลระหว�างโหนดเซ็นเซอร์และแอคเตอร์ลดลง
การวางตําแหน�งของโหนดเซ็นเซอร์นั้นก็มีผลต�อ
งานด�วยเช�นกัน เน่ืองจากการวางตําแหน�งแบบก
แอคเตอร์ทุกตัวนั้น ส�งผลต�อความต�องการโหน
ตอบสนองทําให�การใช�พลังงานเพิ่มมากข้ึนตามไปด
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