
                                             

Wicis เทคโนโลย ี
Wi-Max Control Irrigation System 

Reliable connectivity anywhere and anytime 
โครงข่ายการควบคุมอาคารชลประทานในระยะไกลแบบไร้สาย (Wi-Max Network Control Irrigation System) ที่รวดเร็ว,
เท่ียงตรงและแม่นย า 
                     ระบบสื่อสารโครงข่ายแบบไร้สายกรมชลประทานส าหรับ “โครงการควบคุมอาคารชลประทานในระยะไกลด้วยระบบ
วิทยุเพื่อควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ าในระบบชลประทาน” สามารถรับ-ส่งข้อมูลและภาพจากกล้องตรวจจับภาพสถานการณ์น้ า 
ณ เวลาจริงอย่างต่อเนื่อง(Real time tow way communication)  ระยะทาง 37 กิโลเมตร ตลอดในระบบส่งน้ า โดยครอบคลุมพื้นที่
ของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่แฝก  
 
 
  

 

 

 

 

  

 

         จากเหตุการณ์มหาอุกภยัน้ าท่วมประเทศไทยครั้งใหญ่ 
เมื่อปี พ.ศ.2554 ท าให้เกิดความสญูเสยีทั้งชีวิตและทรัพยส์ิน
คิดเป็นมลูทางเศรษฐกิจประมาณ 1.40 ล้านลา้นบาท จาก
เหตุการณ์ครั้งนั้น ท าให้เราได้บทเรียนจากการใช้ระบบสื่อสาร 
GPRS ที่เราต้องเช่าเครือข่ายของเอกชนและการตดิต่อสื่อสาร
โดยใช้โทรศัพท์มือถือ ในเหตุการณ์ฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุมหาอุก
ภัย ท าให้เราทราบถึงปัญหาและอปุสรรคต่างๆในการเฝา้
ติดตามและควบคุมสถานการณ์น้ าในลุ่มน้ า ปิง-วัง-ยม-น่านและ
ลุ่มน้ าป่าสัก  ท่ีจะไหลลงมารวมสมทบกันเป็นแม่น้ าเจ้าพระยา 
ก่อนท่ีปริมาณน้ าท้ังหมดจะไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทย ซึ่งเรา
ต้องการข้อมูลน้ าและข้อมลูภาพและการควบคุมอาคาร
ชลประทานตา่งๆและการตดิต่อสือ่สารกับของเจ้าหน้าท่ีใน
ภาคสนาม ท่ีจะเข้าควบคมุสถานการณ์น้ าท่ามกลางมวลชนท่ี

ออกมาคัดค้านต่อต้านและขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  
ซึ่งปัญหาและอุปสรรคตา่งๆในมหาอุทกภัยครั้งที่ผ่านมานั้นได้
น ามาเป็นโจทย์ในการตั้งเป้าหมายของคณะท างานงานวิจัย
Wicis เพื่อประยุกต์ใช้อุปกรณ์และพัฒนาเทคโนโลยีโครงข่าย
แบบไรสายเพื่อที่จะใช้เพื่อการควบคุมอาคารชลประทานใน
ระยะไกลด้วยระบบวิทยุเพื่อต้องการให้การรบั-ส่ง ข้อมูล,
ข้อมูลภาพและการข่าวสารภาคสนามต่างๆมคีวามถูกต้อง
แม่นย าและเช่ือถือได้และมคีวามรวดเร็ว 

กรมชลประทานโดยนายประพนธ์  เครือปาน 
ผู้ อ านวยการ โคร งการแม่ แฝก -แม่ งั ด ไ ด้ ร่ วมกั บคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
โดย ผศ.ดร.วันจักรี เล่นวารี  อาจารย์ภาควิชา ระบบควบคุม
และคอนโทรล ได้พัฒนาระบบสื่อสารแบบโครงข่ายแบบไร้สาย 



(Wire-Max  Mesh Network) ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลและ
กล้องตรวจจับภาพสถานการณ์น้ า ณ เวลาจริงอย่างต่อเนื่อง 
(Real Time)พร้อมทั้งสามารถใช้งานร่วมกับการติดต่อสื่อสาร
ในระบบ VHF ย่านความถี ่139 MHz.ด้วยระบบ VPN ของกรม
ชลประทานในรูปแบบโครงข่ายไร้สายความเร็วสูงของระบบ
Wicis 

 ระบบ Wicis  ใช้อุปกรณ์ Wi-Max ย่านความถี่ 4.9 
GHz ซึ่งสามารถใช้รับ-ส่งสัญญาณภาพที่ความละเอียดสูง 
พร้อมกับระดับน้ าในช่วงวิกฤตตลอด 24 ช่ัวโมงที่สามารถน ามา
ประมวลผล เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์น้ าและ 
ใช้แจ้งเตือนภัยน้ าหลากล่วงหน้า และใช้วางแผนการบริหาร
จัดการน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าต่างๆตลอดจนสามารถเผยแพร่สู่
สาธารณะ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ ยังผลให้ประชาชน
หน่วยงานต่างๆ ภาครัฐ เจ้าหน้าท่ีของกรมชลประทานสามารถ
ดูแลความปลอดภัยและสามารถติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ๆมี
แนวโน้มน้ าหลากในลุ่มต่างๆได้โดยปราศจากปัญหาที่เคยมีอุป
สรรค์ในการบริหารจัดการน้ าโดยไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายในการเช่า
สญัญาณโทรศัพท ์GPRS แบบรายเดือนทีรัฐเคยสูญเสยีแต่จะใช้
ร่วมกับระบบ Internet ผ่านเคเบิลใยแก้วของโครงการ
ชลประทานต่างๆที่เราได้เช่าใช้งานในด้านการจัดซื้อ-จัดจ้างใน
ระบบ E-bidding ของกรมบัญชีกลางอยู่แล้ว 
  

 
ระบบสื่อสารแบบโครงข่ายแบบไร้สายของโครงการแม่แฝก-แม่
งัดนั้นได้น าผลิตภัณฑ์ของ Siemens ซึ่งเป็นอุปกรณ์เครือข่าย
ไร้สายชนิดตาข่าย (Wireless Mesh Network)ที่ใช้ในภาค
อุสาหกรรม ใช้เป็นโครงข่ายหลักสามารถส่งภาพ จากกล้อง
ตรวจจับสถานการณ์น้ าของสถานีต่างๆ ณ เวลาจริงอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งท าให้เราได้เห็นภาพระดับน้ าที่สูงขึ้น และสามารถ
เก็บข้อมูลจากระบบตรวจวัด และส่งข้อมูลทางไกลอัตโนมัติ 
(Telemetry) ส าหรับการควบคุมอาคารชลประทานและ

ติดตามสถานการณ์น้ าแบบเวลาจริงและยังสามารถท าการเก็บ
ข้อมูลในช่วงเลาที่ผ่านมาได้ ซึ่งเครือข่าย Wicis นั้นสามารถใช้
สื่อสารได้ระยะทาง 40 กิโลเมตรในแต่ละเสาวิทยุ  นับเป็น
ระบบสื่อสารเครือข่ายไร้สาย (Wireless Mesh Network) ที่
สมบูรณ์แบบรวดเร็วในระยะไกลที่สุดเพราะสามารถเข้าระบบ
และตรวจสอบได้ทุกแห่งบนโลกที่มีระบบ Internet สามารถ
เข้าถึงระบบได้และถ้าเราพัฒนาให้โครงข่ายWicis ใหค้รอบคลุม
ทุกโครงการชลประทานที่จะใช้วัดระดับน้ าตามล าน้ าต่างๆโดย
ที่อาคารของแต่ละโครงการชลประทานมีการเช่ือมโยงสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายเคเบิลใยแก้วจะท าให้ระบบสื่อสาร
เครือข่ายไร้สายของ Wicis แล้วจะท าให้เราสามารถเข้าถึงการ
ควบคุมและการรับ-ส่งข้อมูลแบบไม่มีการขาดหายได้เลย ซึ่ง
ระบบดังกล่าวกรมชลประทานจะพัฒนาให้ประชาชนคนไทยมี
ระบบการเตือนภัยน้ าหลากหรืออุทกภัยล่วงหน้า เพื่อการ
บรรเทาความเสียหายของทรัพย์สิน ถ้าเราใช้ระบบ Wicis ใน
การควบคุมอาคารชลประทานต่างๆตามล าน้ าและปากคลองที่
อยู่ตามริมสองฝากฝั่งของแม่น้ าหลักตามลุ่มน้ าต่างๆทั่วประเทศ
แล้ว เราสามารถที่จะเข้าถึงการบริหารจัดการน้ าแบบรวมศูนย์
(War Room) ซึ่งเราสามารถที่จะเข้าถึงการบริหารจัดการน้ า
ทุกลุ่มน้ าได้ในกรณีที่เกิดเหตุการณฉ์ุกเฉินอย่างท่ีแล้วมาในอดีต
ที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการควบคุมการ ปิด -เปิด 
บานประตูน้ าได้ 
  เครือข่ายไร้สาย Wicis จะใช้จับภาพระดับน้ า โดย
กล้องตรวจจับสถานการณ์น้ า ณ เวลาจริงอย่างต่อเนื่องและ
ส่ งผ่ านภาพจริ ง ให้ ประชาชนคนไทยชมผ่ าน เว็ บ ไซต์ 
(http://223.25.193.6) ของกรมชลประทาน  
  

 



ข้อมูลบนเว็บไซต์ได้พิสูจน์ความส าเร็จครั้งยิ่งใหญ่ และแสดงถึง
บทบาทที่ส าคัญในการให้ข้อมูลแบบเวลาจริง (Real time) ที่
จ าเป็นต่อการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนในการรักษาชีวิตและ
ทรัพย์สินที่มีค่าได้อย่างทันเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะครั้งใหญ่
จากมหาอุทกภัยที่แล้วมา  เครือข่ายไร้สายนี้ยังได้ช่วยลดการ
สูญเสียต่อชีวิตความสูญเสียต่ออาคารบ้านเรือนอีกด้วย  
 นอกเหนือจากการส่งผ่านภาพสถานการณ์จริง 
เครือข่ายแบบไร้สายของ Wicis ได้สนับสนุนระบบควบคุม
ประเมินผลแบบรวมบน Crown web Server ที่ใช้ท าการ
สื่อสารและติดตามระบบการท างานทางกายภาพของประตูน้ า  
และเขื่อนเก็บน้ าที่มีอิทธิพลต่อปริมาณน้ าที่จะถูกปล่อยลงไป
ทางปลายน้ า ระบบดังกล่าวยังเก็บรวบรวมและติดตามระดับน้ า
แบบเวลาจริงและบันทึกข้อมูลเก็บไว้ส าหรับการวิเคราะห์แบบ
เวลาจริง ความสามารถในการเก็บข้อมูลจริงนี้ท าให้หน่วยงาน
ต่างๆมีข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตัดสินใจในเรื่องส าคัญแบบ
เร่งด่วน พร้อมท้ังข้อมูลจริงที่จ าเป็นเพื่อการวางแผนป้องกันน้ า
ท่วมในอนาคต   ซึ่งหลังจากพิสูจน์ได้ว่าเครือข่ายไร้สายของ 
Wicis นั้นใช้งานได้จริงและเป็นเทคโนโลยีที่สามารถพิสูจน์
ผลได้เกินกว่าความคาดหวัง ซึ่งโครงการนี้ประกอบไปด้วย
สถานีเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สาย Wi-Max Scalance  และ 
Ruggedcom Win ของ Siemens จ านวน 5 ชุด และกล้อง
วงจรแบบ IP ทั่วๆไป 

 การติดตั้งเครือข่ายไร้สายของ Wicis ใช้เวลาแล้ว
เสร็จเป็นเวลาน้อยกว่า 1 ปี เครือข่ายไร้สายของ Wicis 
สามารถท าการขยาย เพิ่ม เติม ได้ ง่ ายและมีต้น ทุนที่ ให้
ประสิทธิผลที่มากกว่า เมื่อเทียบกับเครือข่ายที่ต้องติดตั้งสาย
แบบเดิม นายประพนธ์ เครือปาน หัวหน้าทีมงานวิจัยฯของ

โครงการฯและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  กล่าวว่า “หลังจากที่ ได้
ด าเนินการทดสอบและใช้งานแล้วนั้น เราได้พบว่าระบบ

เครือข่ายแบบไร้สายของ Wicis มีความแม่นย าและน่าเช่ือถือ
สูงสามารถใช้เป็นระบบปฏิบัติการหลัก และออกแบบให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยต่อระบบการเตือน
อุทกภัยล่วงหน้า ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

ความพิเศษของโครงข่ายของ Wicis 
 หลังจากประสบความส าเร็จในการทดลองท าต้นแบบ 
ทีมวิจัยจะได้ขยายผลงานวิจัยเพื่อจะติดตั้งสถานีเช่ือมต่อ
เครือข่ายแบบไร้สายของ Wicis  ให้เช่ือมโยงติดตั้งที่สถานี
ควบคุมอาคารของตัวเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

ชลประทานตามแนวแม่น้ าปิงของแต่ละสถานีเพื่อเช่ือมต่อแบบ
ไร้สายไปยังสถานีเช่ือมต่อข้างเคียง ทั้งแบบไปด้านหน้าและ
ด้านหลัง เพื่อสร้างเครือข่ายตาข่ายหลัก (Wireless Mess 
Network) ด้วยระยะทางการเช่ือมต่อแต่ละกลุ่มสถานีๆ ใน
ระยะทางรัศมีประมาณ 40 กม. ระบบจะรับ-ส่งผ่านข้อมูลสูงถึง 
240 เมกกะบิท ต่อวินาที (Throughput 240 Mbps) ด้วยเวลา
ที่น้อยกว่าหนึ่งมิลลิวินาที ต่อสถานี (0.5ms) เพื่อความราบรื่น
ของการส่งข้อมูลและวิดีโอตามเวลาที่แท้จริง ตลอดทั้งเครือข่าย



 เครือข่ายไร้สายของ WiCis ยังมีส่วนส ารองข้อมูลซ้ า
เต็มรูปแบบ คือหากการบริการการเช่ือมต่อเครือข่ายล้มเหลว 
การเช่ือมต่อซ้ าอีกครั้งหนึ่งจะท าหน้าที่แทนทันทีโดยไม่มีการ
ขาดตอนให้เห็นในระหว่างนั้น ความยาวโดยรวมจริงของส่วน
เช่ือมต่อทั้งหมด รวมถึงการเช่ือมต่อส่วนส ารองนั้นมีความยาว
ตามล าน้ าได้หลาย สิบกิโลเมตร  ท าให้เครือข่ายเมชแบบไร้สาย
ของ WiCis จะเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นและยาวขึ้น 

ปัจจุบันคณะท างานวิจัยจะเผยแพร่เพื่อให้ กรม
ชลประทานและหน่วยงานที่มีภาระเกี่ยวกิจกับแหล่งน้ าได้น า
เทคโนโลยี Wicis น าไปใช้ในบริหารจัดการน้ า และหลาย
หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนคนไทย ได้ใช้
ระบบเครือข่ายไร้สายของกรมชลประทานนี้ ในการเฝ้าระวัง
และเตือนภัย ซึ่งสามารถเห็นภาพจากกล้องตรวจจับภาพ
สถานการณ์น้ า ณ เวลาจริงอย่างต่อเนื่อง (Real Time) อนึ่ง
โครงงานวิจัย Wicis ของกรมชลประทานผลงานนี้ยังได้รับการ
คัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง  Goal award จาก
ประกวดโครงงานกว่า 300 โครงงานจากทั่วโลกของบริษัทซี
เมนส านักงานใหญ่ที่ประเทศเยอรมันนี โดยผลงานท่ีชนะเพราะ
มีความโดดเด่นทางด้านการใช้เครือข่ายไร้สาย(Wi-Max)และ
เทคโนโลยีEncoder และ Sensor ที่หลากหลายเทคโนโลยีจาก
หลากหลายประเทศน ามาประยุกต์ใช้งานกับการบริหารจัดการ
น้ าได้ง่ายสะดวกแม่นย าและรวดเร็วและมีราคาถูก 

 ระบบWicisที่พัฒนาโดยคนไทยนับเป็นโครงการวิจัย
ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศ ซึ่ง
รวมถึงความภาคภูมิใจให้กับทีมงานวิจัย และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย (Wireless Mess Network) ของ 
Wicis 

 

เกี่ยวกับ Wi-Max 

 Siemens เป็นผู้ ผ ลิ ตอุปกรณ์ เครื อข่ า ย ไ ร้ ส าย
ประสิทธิภาพสูง (Next Generation Wireless 
Infrastructure) ช้ันน าของประเทศเยอรมันนี โดยเฉพาะ    
Wi-Max: Wireless Mesh Network Infrastructure 
เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงเฉพาะกิจส าหรับงาน
ระบบการน าวิถีของระบบใช้ยิงขีปนาวุธของประเทศอิสราเอล 

 

 

http://www.nationmultimedia.com/business/Royal-lrrigation-Department-lauded-for-IT-system-30202686.html%20นับเป็น


โครงข่ายไร้สายหลักชนิดตาข่าย (Wireless Mess Network 
Infrastructure) ที่ มี ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมหลายประเภท 
ส าหรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ เหตุนี้ท าให้ทีมงานวิจัยใช้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ร ะ บ บ  WIRELESS MESH 
INFRASTRUCTURE ของ Wicis โดยใช้งานในด้านการสื่อสาร
ระบบ VHF ย่านความถี่ 139 โครงข่ายสื่อสารของกรม
ชลประทานโดยใช้เครื่องมือวิทยุสื่อสารที่มีใช่งานในด้านการ
กู้ภัยทั่วโลกที่เป็นอุปกรณ์ โทรศัพย์มือถือแบบ4Gและเป็นวิทยุ
สื่อสารภายในตัวเครื่องเดียวกันซึ่งสามารถส่งสัญญาณ SOS 
เพื่ อขอความช่วยเหลือซึ่ งจะตอบโจทย์ ในเ รื่ องการส่ ง
สัญญาณเสียง (Walky Tolky) ข้อมูล (อินเตอร์เน็ต) และวิดีโอ
สตรีมมิ่งไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถประยุกต์ใช้งานได้ในทุก
ความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการรักษาความ
ปลอดภัยโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Surveillance) นโยบาย
หลักการพัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายแบบไร้สายความเร็วสูงของ 
Wicis คือการช่วยลดความสูญเสียของนานาๆ ประเทศทางด้าน
ภัยพิบัติการก่อการร้าย ตลอดถึงการบูรนาการสารสนเทศใน
ด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
โครงข่ายแบบไร้สายขั้นสูงของโลกต่อการรักษาความปลอดภัย 
ซึ่งจะต้องการเทคโนโลยีที่สามารถสื่อสารทั้งภาพและเสียง
รวมทั้งการควบคุมอาคารได้รวดเร็ว ฉับไว ทันทุกเหตุการณ์ ใน
แบบวิดีโอเรียลไทม์ เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆ  ที่ก าลัง
เกิดขึ้นในขณะนั้น เทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี น่ันคือ โครงข่ายแบบไร้สายหลัก
ชนิดตาข่าย (Wireless Mesh Network Infrastructure) ที่ให้
อัตราการส่งผ่านข้อมูลรวดเร็ว ตอบรับการใช้งานด้านต่างๆ 
อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งสัญญาณภาพและ
เสียง รวมถึงการใช้งานวิดีโอสตรีมมิ่งและมัลติมีเดีย ฯลฯ ซึ่งมี
ความสะดวกและมีความปลอดภัยสูง ตลอดจนสามารถ
ประยุกต์ใช้งานเครือข่ายไร้สายแบบบูรนาการได้หลายรูปแบบ 
Wicis การเช่ือมต่อท่ีเชื่อถือได้ทุกท่ีทุกเวลา 

 บริษัท Siemens เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย
ประสิทธิภาพสูง (Next Generation Wireless 
Infrastructure) ช้ันน าของประเทศเยอรมันนี  โดยเฉพาะ
โครงข่ายไร้สายหลักชนิดตาข่าย (Wireless Mesh Network 
Infrastructure) ที่ มี ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมหลายประเภท 
ส าหรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ 

เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สายของ Wicis เป็น
เทคโนโลยีที่ใหม่มากส าหรับประเทศไทย มีจุดเด่นตรงการ

เชื่อมต่อท่ีเชื่อถือได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมีการออกแบบมาส าหรับ
การใช้งานได้ดีทั้งการรับ-ส่งข้อมูล, เสียง ,ภาพทั้งภายใน 
ภายนอกอาคารและภายในพื้นที่ๆ มาสามารถตั้งเสาหลักและ
พาดสายสัญญาณ รวมถึงสามารถติดตั้งได้รวดเร็วกว่าสาย
ทองแดงและสายใยแก้วน าแสง ซึ่งต้องใช้การพาดสายผ่านเสา
หรือฝั่งไปกับพ้ืนถนน ท าให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งได้เป็น
อย่างมาก อีกท้ังสามารถรับส่งข้อมูลวิดีโอเรียลไทม์ได้เป็นอย่าง
ดี จึงเหมาะที่จะประยุกต์ใช้ในการรักษาความปลอดภัย ศูนย์
เฝ้าระวังเตือนภัยพิบัติและต่อต้านการก่อการร้ายในปัจจุบัน
ลักษณะโครงข่ายแบบไร้สายของ Wicis จะเป็นโครงข่ายแบบ
ใยแมงมุม มีการท างานเช่ือโยงกันเป็นเครือข่าย ดังนั้นหาก 
Node ตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาก็สามารถท่ีจะสง่สัญญาณไดจ้ากตัว
อื่นๆ ที่เหลืออยู่ Wicis เป็นผู้น าในเรื่อง การส่งข้อมูลทั้งเสียง
และวิดีโอเรียลไทม์ (ส่งภาพเวลาจริง) เนื่องจากการรักษาความ
ปลอดภัยแบบบูรนาการนั้น จ าเป็นต้องได้ภาพแบบเรียลไทม์
เพื่อการตัดสินใจ ของศูนย์เฝ้าระวังเตือนภัยพิบัติ เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีสามารถตัดสินใจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่าง
ทันท ี

ฉะนั้นจุดเด่นของ Wicis ก็คือ Real time Video 
Surveillance จึงท าให้มั่นใจว่า Wicis เป็นผู้น าของโลกในเรื่อง
เครือข่ายแบบไร้สายส าหรับความปลอดภัยอย่างแท้จริง 

WIRELESS MESH INFRASTRUCTURE 
 โดยทั่วไปเราอาจรู้จัก Wireless เฉพาะในแง่ของการ
เป็นโครงข่ายแบบไร้สายที่สามารถรับ-ส่งเสียงหรือข้อมูลได้
เท่านั้น แต่ Wireless ของ Wicis สามารถรับ-ส่งข้อมูลภาพ
และเสียง รวมถึงวิดีโอแบบเรียลไทม์ได้ด้วย ซึ่งเป็นการ
ประยุกต์ใช้งานในระบบควบคุมอาคารชลประทานในระยะไกล
ส าหรับกล้องวงจรปิดได้เป็นอย่างดี 

โครงข่ายแบบไร้สายแบบตาข่ายของ Wicis เป็นแบบ Multi-
Point หรือ Mesh ที่เช่ือมโยงกันเป็นตาข่ายแบบใยแมงมุม ซึ่ง
แตกต่างจาก Wireless ทั่วไป ที่ส่วนใหญ่จะเป็นการเช่ือมต่อ
แบบ Point to Point หากตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาจ าท าให้การ
ติดต่อสื่อสารสิ้นสุดทันที แม่ปัจจุบันจะมี Wireless ที่มีการ
เช่ือมต่อแบบ Point To Multi-Point ในลักษณะการท างาน
เชื่อมต่อกันหมด ซึ่งแม้ Wireless ตัวใดตัวหนึ่งเสียก็ยังสามารถ
ท างานต่อได้ แต่ก็ยังมีข้อด้อยคือ หาก Wireless ตัวหลักเสียก็
ไม่สามารถท่ีจะท างานต่อไปได้อีกดังนั้นเราจึงพยายามให้มีการ
ใช้งานระบบ Wicis ที่เป็นระบบตาข่ายแบบใยแมงมุม และให้มี 



Node หัวและท้ายของระบบมีการเช่ือมต่อสัญญาณกับ 
Internet ของบริการของเอกชนทั่วไปแล้วจะท าให้ระบบของ 
Wicis มีความมั่นคงยิ่งข้ึน 

คุณสมบัติ WIRELESS MESH INFRASTRUCTURE 
นอกจากการติดตั้งจะท าได้สะดวกรวดเร็ว สามารถส่งวิดีโอได้
เรียลไทม์แล้ว ยังสามารถติดตั้งบนรถและส่งข้อมูลต่างๆ 
ในขณะที่ยานพาหนะเคลื่อนที่ กลับมา Control Room ได้ แม้
จะอยู่ห่างจากรถ 30-40 ก.ม.ก็ตาม ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์
ร้ายแรง อย่างเช่น สึนามิ น้ าท่วมฉับพลัน แผ่นดินไหวหรือภัย
พิบัติต่างๆ รวมถึงสถานการณ์การก่อการร้าย เราอาจน า
ยานพาหนะเคลื่อนที่ ที่ติด Node วิ่งเข้าไปใกล้จุดเกิดเหตุนั้น 
แล้วส่งสัญญาณวิดีโอแบบเรียลไทม์กลับมาที่ห้อง Control 
Room เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถประเมินสถานการณ์ส าหรับ
การตัดสินใจได้ว่าควรจะต้องพิจารณาสั่งการอย่างไรต่อไปด้วย
เหตุนี้ท าให้ WIRELESS MESH INFRASTRUCTURE ของ 
Wicis เพียงพอทีจ่ะตอบโจทย์ในเรื่องของเสียง (Walke Tolky) 
ดาต้า (อินเตอร์เน็ต) และวิดีโอสตรีมมิ่งเท่านั้น แต่ยังสามารถที่
จะน าไปประยุกต์ใช้งานได้ในทุกความต้องการรวมถึงงานการ
ควบคุมอาคารของฝายพับได้ที่ติดตั้งบนอ่างเก็บน้ าหรือฝายพับ
ได้ที่จะใช้ติดตั้งเพื่อทดแทนฝายยางที่ช ารุด ด้วย เพราะระบบ
ทุกอย่างสามารถเช่ือมต่อกันได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับการออกแบบ 
การเช่ือมต่อสัญญาณของผู้ออกแบบระบบเอง” 

 

 นโยบายหลักการพัฒนาเทคโนโลยีของโครงข่ายแบบ
ไร้สายความเร็วสูงของ Wicis คือ การช่วยลดความสูญเสียของ
ประเทศ ทางด้านภัยพิบัติ ตลอดถึงการบูรนาการสารสนเทศใน
ด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถขั้นสูงของกรม
ชลประทานเอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ า
และพัฒนาโดยคนไทยเพื่อสร้างความยั่งยืน 

 

ของกรมชลประทานและการใช้วิทยุผ่านระบบ VPNร่วมกับ
โครงข่าย Wicisได้ถูกแพร่หลายออกไปจะท าให้ระบบงาน
บริหารจัดการน้ าที่เราปรับปรุงระบบอาคารชลประทานที่มีอยู่
ทั่วประเทศเดิมโดยใช้ Absolute-Encode และSensor เพื่อ
ท าให้อาคารชลประทานมีระบบสื่อสารถึงกันได้ด้วยระบบ 
Digital โดยผ่านระบบโครงข่ายของ Wicis เราก็จะได้ความ
สมบรูณ์ทั้งการรับ-ส่งข้อมูล,ภาพและเสียงการสื่อสารไม่ว่าจะ
อยู่ตรงจุดใดของประเทศเราสามรถสื่อสารและสามารถควบคุม
อาคารชลประทานทุกตัวได้ด้วยระบบโครงข่ายแบบรวมศูนย์
ของกรมชลประทานเองเหมือนวนนิยายทางวิทยาศาสตร์ 

 

ที่เราจินตนาการเอาไว้ จะท าให้เราสามารถลดอัตราก าลังคน
และผลงานที่ออกมามีคุณภาพ และเช่ือถือได้พร้อมกับการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อให้รองรับกับระบบ IT และสอนให้รู้จักการ
บ ารุงรักษาพัฒนาระบบให้ครอบคลุมกับอาคารทั่วประเทศแล้ว
ความยั่งยืนขององค์ความรู้ต่างๆที่ได้ท าการวิจัยก็จะประสพ
ผลส าเร็จยิ่งกว่ารางวัลที่ที่วิจัยได้รับมานั้นคือสิ่งที่ทีมงานวิจัย
คาดหวัง 

 

  


