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รายละเอียดการประดิษฐ์ 

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ 
 ระบบการหาต าแหน่งผู้ใช้อุปกรณ์สวมใส่ผ่านเครือข่ายไร้สาย 
สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ 
 วิศวกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการหาต าแหน่งผู้ใช้อุปกรณ์สวมใส่ผ่านเครือข่ายไร้สาย 5 
ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง 

    สังคมสูงวัย คือ การที่สังคมนั้นมีจ านวนผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากร
ทั้งหมด ปัจจุบันประเทศต่างๆ มีจ านวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเพ่ิมมากขึ้น โดยทั่วไปแล้ว ผู้สูงอายุ
จะมีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต อันเนื่องมาจากการเสื่อมสมรรถภาพตามอายุที่มากขึ้น จึงจ าเป็นต้อง
ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านปัญหาสุขภาพและสภาพแวดล้อมรอบตัวผู้สูงอายุ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ล้วน10 
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งสมาชิกในครอบครัวจึงมีบทบาทส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้นสมาชิกในครอบครัว
จ าเป็นต้องเข้าใจปัญหา เพ่ือจะได้ดูแลสุขภาพและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและเหมาะสม  

   โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความจ าเป็นที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ตามล าพัง หรือกับคู่สมรส ขณะที่สมาชิกใน
ครอบครัวออกไปท างานหรือเรียน โดยผู้สูงอายุใช้เวลาส่วนมากพักผ่อนอยู่ กับบ้าน หรือออกไปนอกบ้านเพ่ือ
พบปะเพ่ือนฝูง พบแพทย์ หรือออกไปท าธุระบ้างบางครั้งคราว ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้สูงอายุ นับเป็น15 
ปัจจัยส าคัญอีกอย่างที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สภาพแวดล้อมที่ดีย่อมก่อให้เกิดความปลอดภัยและ
เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีแก่ผู้อยู่อาศัย เช่น ติดเครื่องส่งเสียงหรือสัญญาณกันขโมยในกรณีที่ผู้สูงอายุต้องอยู่ตาม
ล าพังบ่อยๆ ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟไว้ตามทางเดิน ห้องนั่งเล่น และห้องครัว เลือกวัสดุส าหรับปูพ้ืนใน
ห้องน้ าท่ีไม่ท าให้ลื่นง่าย และควรท าราวจับไว้ เพ่ือช่วยให้ผู้สูงอายุเดินได้สะดวกข้ึนและไม่หกล้ม เป็นต้น 

  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการหาต าแหน่งและการตรวจจับกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ทั้งในอาคารและ20 
นอกอาคาร เช่น นั่ง ยืน นอน เดิน วิ่ง ขึ้นลงบันได หรือดื่มน้ ามากน้อยอย่างไรในแต่ละวัน รับชมโทรทัศน์ วิทยุ 
อินเทอร์เน็ต หรือมีการล้มหรือไม่ ซึ่งการล้มเป็นสาเหตุส าคัญอันหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาต่อชีวิตของผู้สูงอายุ 
ดังนั้นการทราบต าแหน่งและกิจกรรมต่างๆ เช่น ของผู้สูงอายุจึงมีความส าคัญอย่างมากในการช่วยเหลือหรือจัด 
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับกิจกรรมของผู้สูงอายุ ซึ่งจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ และ
ช่วยเหลือกรณีมีอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที โดยถ้าสามารถบอกผู้ดูแลหรือแพทย์ได้ทันทีหลังจากล้ม ซึ่งปัจจุบัน25 
มีอุปกรณ์สวมใส่เพ่ือตรวจจับกิจกรรมต่างๆ แจ้งเตือน ขอความช่วยเหลือ หรือหาต าแหน่งของผู้สูงอายุที่
หลากหลาย เช่น 
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 สิทธิบัตรไทย เลขที่ค าขอ 1301000030 ได้กล่าวถึงระบบตรวจจับกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
ประกอบด้วย กินข้าว ท าอาหาร และซักผ้า เป็นต้น โดยมีเซ็นเซอร์หลายตัวที่ถูกจัดไว้ในที่ต่างๆ เพื่อวัดสถานะ
ของคน และมีการตรวจจับความเคลื่อนไหว และมีการแปลความหมายจากสัญญาณที่ได้ว่ามีการท ากิจกรรม
ใดบ้าง และอาจมีการส่งสัญญาณเตือนเมื่อต้องการความช่วยเหลือให้แก่ผู้ดูแล 
 จากเว็บไซต์ไทยรัฐ (https://www.thairath.co.th) ได้กล่าวถึง ปุ่มแจ้งเตือนเพ่ือขอความช่วยเหลือ5 
ภายในบ้าน ซึ่งประกอบด้วย เซนเซอร์ที่ถูกฝังอยู่ในอุปกรณ์วงจรปุ่มกดนี้ และเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่ง
ข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง เมื่อปุ่มที่ตัวอุปกรณ์ถูกกดโดยผู้ใช้งาน ตัวอุปกรณ์จะส่งสัญญาณขอความ
ช่วยเหลือไปยังสถานีรับสัญญาณ หลังจากนั้นตัวรับสัญญาณก็จะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังเบอร์ที่ถูกก าหนดไว้
นั้นเอง ปุ่มแจ้งเตือนดังกล่าวมีข้อจ ากัดคือ เมื่อผู้ใช้งานเกิดอุบัติเหตุที่ไม่สามารถกดปุ่มดังกล่าวได้ ก็จะไม่มี
สัญญาณการแจ้งเตือนส่งไปยังผู้ดูแลได้ 10 
 อุปกรณ์สวมใส่เพ่ือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่มีขายในท้องตลาด มีลักษณะเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้
สวมใส่ไว้กับตัวผู้ใช้ เช่น ห้อยคอ หรือรัดข้อมือ ซึ่งภายในมีส่วนส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือในลักษณะของ
เสียง เมื่อผู้สวมใส่ต้องการความช่วยเหลือจะกดปุ่มอุปกรณ์ดังกล่าว ท าให้ผู้ดูแลหรือบุคคลที่อยู่ด้านนอกได้ยิน
เสียงสัญญาณที่ดัง ข้อจ ากัดของอุปกรณ์ดังกล่าวคือ เมื่อไม่มีผู้ดูแลอยู่รอบในบริเวณที่สัญญาณแจ้งเตือนส่งไป
ถึง ผู้ส่วนใส่อาจไม่ได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที่  15 
 สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา เลขที่  US12300374124 A1 ได้กล่าวถึงระบบติดตามภายในอาคาร 
ประกอบด้วย เซลล์โมเด็ม (cell modem) และโปรแกรมโครงข่ายประสาทเทียม (neural network) โดยที่
อุปกรณ์ตรวจวัดต าแหน่งจะวางไว้ในอาคารในต าแหน่งที่ถูกก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยจะรับสัญญาณวิทยุจาก
เซลล์หอคอย (cell towers) และใช้โปรแกรมโครงข่ายประสาทเทียม (neural network) ค านวณหาต าแหน่ง
ของวัตถุที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าและสัญญาณวิทยุที่รับได้ 20 
 อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ค าขอ 1403000230 ได้กล่าวถึงระบบตรวจจับกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน
ภายในอาคาร โดยตัวสแกนเนอร์สัญญาณวิทยุ เมื่อมีการอุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ พัดลม กระดิ่ง 
โทรศัพท์ หรือไมโครเวฟ เป็นต้น ที่ส่งสัญญาณวิทยุออกมาจะมีการตรวจจับและวิเคราะห์อุปกรณ์และกิจกรรม
ที่ผู้ใช้ได้ท าต่ออุปกรณ์นั้นๆ  
 อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ค าขอ 1703000140 ได้กล่าวถึงระบบตรวจจับและแยกการล้มออกจาก25 
กิจกรรมในชีวิตตประจ าวันอ่ืนๆ โดยใช้การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ เพ่ือที่ว่าเมื่อมีการตรวจจับการล้มได้ จะ
ส่งผลให้อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันการล้มเริ่มท างานได้ทันเวลา เพ่ือป้องกันหรือลดความรุนแรง 

  จากสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่กล่าวมา ระบบการหาต าแหน่งภายในบ้านหรืออาคารความแม่นย าความ
ถูกต้องยังไม่สูงเนื่องจากความคลาดเคลื่อนของความแรงของสัญญาณไวไฟ (wifi) นอกจากนี้การตรวจจับ
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กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวันยังมีข้อจ ากัดอยู่แค่การนั่ง ยืน นอน วิ่ง ขึ้นลงบันได หรือล้มเท่านั้น ซึ่งยังไม่
ครอบคลุมกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ก าลังดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น และยังไม่มีระบการหาต าแหน่งภายนอกอาคาร 
ดังนั้นผู้ประดิษฐ์และคณะ จึงได้แก้ปัญหาข้างต้น โดยประดิษฐ์ระบบที่สามารถระบุต าแหน่งของผู้สวมใส่ได้ทั้ง
ภายในและนอกอาคาร รวมทั้งอุปกรณ์สวมใส่ดังกล่าวสามารถรับข้อมูลเสียงพูดจากผู้ใช้อุปกรณ์สวมใส่ 
เพ่ือที่จะได้รวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ว่าผู้ใช้อุปกรณ์สวมใส่ เช่น ผู้สูงอายุ มีกิจกรรมอย่างไรบ้าง ซึ่งถ้า5 
เกิดเหตุการณ์ล้ม จะมีการส่งข้อความและสัญญาณเตือนคนในครอบครัว ผู้ดูแลหรือแพทย์  เพ่ือจะได้รับความ
ช่วยเหลือได้ทันเวลา โดยมีกระบวนการท างานด้วยใช้เครือข่ายไร้สาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ซึ่ง
โปรแกรมหรือหน่วยค าสั่ง ได้แก่ 

  ส่วนที่หนึ่ง ฟังก์ชันการเปิด – ปิดเครื่องระบบแบบไร้สาย โดยการส่งข้อมูลและรับค าสั่งต่างๆ ผ่าน
อุปกรณ์ควบคุมทางไกลแบบไร้สาย 10 

  ส่วนที่สอง ฟังก์ชันประมวลและแสดงผล เพ่ือใช้ประมวลผลหาต าแหน่งของผู้ใช้ภายในอาคาร หรือ
บริเวณใกล้อาคาร 

  ส่วนที่สาม ฟังก์ชันของการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้ล้ม บอร์ดควบคุมการท างานและจะส่งแจ้งเตือนไปยัง
อุปกรณ์แสดงผล และขณะเดียวกันเครื่องแม่ข่ายได้ส่งข้อมูลไปบันทึกลงบนสื่อบันทึกข้อมูลกลางคลาวด์ 
(Cloud) ส าหรับเรียกดูผลการวิเคราะห์ผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ผู้ดูแลได้ทราบทันทีหลังจากล้ม 15 
ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ 
 ระบบการหาต าแหน่งผู้ใช้อุปกรณ์สวมใส่ผ่านเครือข่ายไร้สาย ประกอบด้วย อุปกรณ์สวมใส่, อุปกรณ์
ส่งสัญญาณ, เครื่องแม่ข่าย, สื่อบันทึกข้อมูลกลางคลาวด์ (Cloud) และอุปกรณ์แสดงผล โดยอุปกรณ์สวมใส่มี
โปรแกรมหรือหน่วยค าสั่งหรือหน่วยความจ าอยู่ภายใน ส าหรับรับสัญญาณจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ที่ติดตั้งไว้
ในอาคารที่ส่งมาให้อุปกรณ์สวมใส่เพ่ือใช้ประมวลผลหาต าแหน่งของผู้ใช้อุปกรณ์สวมใส่ภายในอาคาร หรือ20 
บริเวณใกล้อาคาร โดยข้อมูลต าแหน่ง ข้อมูลกิจกรรม หรือข้อมูลเสียงพูด จากอุปกรณ์สวมใส่ถูกส่งมายังเครื่อง
แม่ข่าย แล้วข้อมูลถูกส่งมาแสดงผลที่อุปกรณ์สวมใส่  และ/หรืออุปกรณ์แสดงผล และขณะเดียวกันเครื่องแม่
ข่ายได้ส่งข้อมูลไปบันทึกลงบนสื่อบันทึกข้อมูลกลางคลาวด์ (Cloud) ส าหรับเรียกดูผลการวิเคราะห์ผ่านสื่อ
ออนไลน์  
 จุดมุ่งหมายของการประดิษฐ์คือ ประดิษฐ์ระบบที่สามารถระบุต าแหน่งของผู้สวมใส่ได้ทั้งภายในและ25 
นอกอาคาร และรับข้อมูลเสียงพูดจากผู้ใช้อุปกรณ์สวมใส่ เพ่ือที่จะได้รวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ว่าผู้ใช้
อุปกรณ์สวมใส่ เช่น ผู้สูงอายุ มีกิจกรรมอย่างไรบ้าง ซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์ล้ม จะมีการส่งข้อความและสัญญาณ
เตือนคนในครอบครัว ผู้ดูแลหรือแพทย์ เพ่ือจะได้รับความช่วยเหลือได้ทันเวลา 
 



 
 
 

หน้า 4 ของจ านวน 5 หน้า 

 
การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 
 ระบบการหาต าแหน่งผู้ใช้อุปกรณ์สวมใส่ผ่านเครือข่ายไร้สาย จากรูปที่ 1 ประกอบด้วย อุปกรณ์สวม
ใส่ (1), อุปกรณ์ส่งสัญญาณ (2), เครื่องแม่ข่าย (3), สื่อบันทึกข้อมูลกลางคลาวด์ (Cloud) (4) และอุปกรณ์
แสดงผล (5) โดยที่ 
 อุปกรณ์สวมใส่ (1) มีโปรแกรมหรือหน่วยค าสั่งหรือหน่วยความจ าอยู่ภายใน ส าหรับรับสัญญาณจาก5 
อุปกรณ์ส่งสัญญาณ (2) จ านวนหนึ่งที่ติดตั้งไว้ในอาคาร ที่มีลักษณะเป็นส่วนส่งความแรงของสัญญาณ ที่ส่งมา
ให้อุปกรณ์สวมใส่ (1) เพ่ือใช้ประมวลผลหาต าแหน่งของผู้ใช้อุปกรณ์สวมใส่ (1) ภายในอาคาร หรือบริเวณใกล้
อาคาร 
 โดยอุปกรณ์สวมใส่ (1) ท าหน้าที่ประมวลผลการตรวจจับกิจกรรม และท าหน้าที่ส าหรับรับและบันทึก
ข้อมูลเสียงจากผู้ใช้อุปกรณ์สวมใส่ (1) โดยข้อมูลต าแหน่ง ข้อมูลกิจกรรม หรือข้อมูลเสียงพูด ถูกส่งมายังเครื่อง10 
แม่ข่าย (3) เพ่ือเก็บข้อมูล และ/หรือประมวลผลเพ่ิมเติม แล้วข้อมูลถูกส่งมาแสดงผลที่อุปกรณ์สวมใส่(1) และ/
หรืออุปกรณ์แสดงผล (5) และขณะเดียวกันเครื่องแม่ข่าย (3) ได้ส่งข้อมูลไปบันทึกลงบนสื่อบันทึกข้อมูลกลาง
คลาวด์ (Cloud) (4) ส าหรับเรียกดูผลการวิเคราะห์ผ่านสื่อออนไลน์  

โปรแกรมหรือหน่วยค าสั่งหรือหน่วยความจ าอยู่ภายในอุปกรณ์สวมใส่ (1) ที่เป็นส่วนประกอบของ
ระบบการหาต าแหน่งผู้ใช้อุปกรณ์สวมใส่ผ่านเครือข่ายไร้สาย ตามการประดิษฐ์นี้ มีรหัสต้นฉบับ (source 15 
code) ที่เหมาะสมคือ  

import _ from 'lodash'; import Cookies from 'universal-cookie'; import React from  
BrowserRouter as Router, Route, } from 'react-router-  
import * as firebase from 'firebase/app'; import 'firebase/auth'; import 

อุปกรณ์สวมใส่ (1) ส าหรับระบบการหาต าแหน่งผู้ใช้อุปกรณ์สวมใส่ผ่านเครือข่ายไร้สาย เลือกได้จาก 20 
นาฬิกาอัจฉริยะ หรือ สายรัดข้อมืออัจฉริยะ หรือ กระดุมข้อมืออัจฉริยะ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

สัญญาณจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (2) ส าหรับระบบการหาต าแหน่งผู้ใช้อุปกรณ์สวมใส่ผ่านเครือข่ายไร้
สายคือ สัญญาณบลูทูธพลังงานต่ า (Bluetooth Low Energy) 

การประมวลผลการตรวจจับกิจกรรมต่างๆ เช่น นั่ง ยืน นอน เดิน วิ่ง ขึ้นลงบันได ดื่มน้ า หรือล้ม โดย
การวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์มาตรความเร่งและเซ็นเซอร์ไจโรสโกป ภายในอุปกรณ์สวมใส่ (1) ร่วมกับ25 
หลักการการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) และ/หรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) 

อุปกรณ์สวมใส่ (1) สามารถรับสัญญาณจีพีเอส (6) แทนอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (2) เมื่ออยู่ภายนอก
อาคารเพ่ือบอกพิกัดภูมิศาสตร์ ส าหรับบอกต าแหน่งเมื่อผู้ใช้อุปกรณ์สวมใส่ (1) เดินทางไปในที่ต่างๆ ที่ไม่
สามารถรับสัญญาณจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (2) ได ้  



 
 
 

หน้า 5 ของจ านวน 5 หน้า 

 
ค าอธิบายรูปเขียนโดยย่อ 

รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างของระบบการหาต าแหน่งผู้ใช้อุปกรณ์สวมใส่ผ่านเครือข่ายไร้สาย ตามการ
ประดิษฐ์นี้ 
วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด  

เหมือนที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 5 



  
 
 
 หนา้ 1 ของจ านวน 1 หนา้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ส่งสัญญาณ สัญญาณจีพีเอส 

 

2 6 

อุปกรณ์สวมใส่ 

อุปกรณ์แสดงผล 

1 

5 

ส่ือบนัทึกขอ้มูลกลางคลาวด์ (Cloud) 
4 

เคร่ืองแม่ข่าย 
3 



 
 
 

หน้า 1 ของจ านวน 2 หน้า 

 
ข้อถือสิทธิ 

1. ระบบการหาต าแหน่งผู้ใช้อุปกรณ์สวมใส่ผ่านเครือข่ายไร้สาย  ประกอบด้วย อุปกรณ์สวมใส่ (1), 
อุปกรณ์ส่งสัญญาณ (2), เครื่องแม่ข่าย (3), สื่อบันทึกข้อมูลกลางคลาวด์ (Cloud) (4) และอุปกรณ์แสดงผล 
(5) โดยที ่
  อุปกรณ์สวมใส่ (1) มีโปรแกรมหรือหน่วยค าสั่งหรือหน่วยความจ าอยู่ภายใน ส าหรับรับสัญญาณ5 
จากอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (2) จ านวนหนึ่งที่ติดตั้งไว้ในอาคาร ที่มีลักษณะเป็นส่วนส่งความแรงของสัญญาณ ที่
ส่งมาให้อุปกรณ์สวมใส่ (1) เพ่ือใช้ประมวลผลหาต าแหน่งของผู้ใช้อุปกรณ์สวมใส่ (1) ภายในอาคาร หรือ
บริเวณใกล้อาคาร  

โดยอุปกรณ์สวมใส่ (1) ท าหน้าที่ประมวลผลการตรวจจับกิจกรรม และท าหน้าที่ส าหรับรับและ
บันทึกข้อมูลเสียงจากผู้ใช้อุปกรณ์สวมใส่ (1) โดยข้อมูลต าแหน่ง ข้อมูลกิจกรรม หรือข้อมูลเสียงพูด ถูกส่ง10 
มายังเครื่องแม่ข่าย (3) เพ่ือเก็บข้อมูล และ/หรือประมวลผลเพ่ิมเติม แล้วข้อมูลถูกส่งมาแสดงผลที่อุปกรณ์สวม
ใส่(1) และ/หรืออุปกรณ์แสดงผล (5) และขณะเดียวกันเครื่องแม่ข่าย (3) ได้ส่งข้อมูลไปบันทึกลงบนสื่อบันทึก
ข้อมูลกลางคลาวด์ (Cloud) (4) ส าหรับเรียกดูผลการวิเคราะห์ผ่านสื่อออนไลน์  

2. ระบบการหาต าแหน่งผู้ใช้อุปกรณ์สวมใส่ผ่านเครือข่ายไร้สาย  ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง โปรแกรม
หรือหน่วยค าสั่งหรือหน่วยความจ าอยู่ภายในอุปกรณ์สวมใส่ (1) มีรหัสต้นฉบับ (source code) ที่เหมาะสม15 
คือ  

import _ from 'lodash'; import Cookies from 'universal-cookie'; import React from  
BrowserRouter as Router, Route, } from 'react-router-  
import * as firebase from 'firebase/app'; import 'firebase/auth'; import 

3. ระบบการหาต าแหน่งผู้ใช้อุปกรณ์สวมใส่ผ่านเครือข่ายไร้สาย  ตามข้อถือสิทธิที่ 1 หรือ 2 ที่ซึ่ง 20 
อุปกรณ์สวมใส่ (1) เลือกได้จาก นาฬิกาอัจฉริยะ หรือ สายรัดข้อมืออัจฉริยะ หรือ กระดุมข้อมืออัจฉริยะ อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 

4. ระบบการหาต าแหน่งผู้ใช้อุปกรณ์สวมใส่ผ่านเครือข่ายไร้สาย  ตามข้อถือสิทธิที่ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง  
ที่ซึ่ง สัญญาณจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (2) คือ สัญญาณบลูทูธพลังงานต่ า (Bluetooth Low Energy) 

5. ระบบการหาต าแหน่งผู้ใช้อุปกรณ์สวมใส่ผ่านเครือข่ายไร้สาย ตามข้อถือสิทธิที่ 1-4 ข้อใดข้อหนึ่ง  25 
ที่ซึ่ง การประมวลผลการตรวจจับกิจกรรม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์มาตรความเร่งและเซ็นเซอร์ไจ
โรสโกป ภายในอุปกรณ์สวมใส่  (1) ร่วมกับหลักการการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) และ/หรือ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) 



 
 
 

หน้า 2 ของจ านวน 2 หน้า 

 
6. ระบบการหาต าแหน่งผู้ใช้อุปกรณ์สวมใส่ผ่านเครือข่ายไร้สาย  ตามข้อถือสิทธิที่ 1-5 ข้อใดข้อหนึ่ง  

ที่ซึ่ง อุปกรณ์สวมใส่ (1) รับสัญญาณจีพีเอส (6) แทนอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (2) เมื่ออยู่ภายนอกอาคารเพ่ือบอก
พิกัดภูมิศาสตร์  



 
 
 

หน้า 1 ของจ านวน 1 หน้า 

 
บทสรุปการประดิษฐ์ 

 ระบบการหาต าแหน่งผู้ใช้อุปกรณ์สวมใส่ผ่านเครือข่ายไร้สาย  ประกอบด้วย อุปกรณ์สวมใส่ , 
อุปกรณ์ส่งสัญญาณ, เครื่องแม่ข่าย, สื่อบันทึกข้อมูลกลางคลาวด์ (Cloud) และอุปกรณ์แสดงผล โดยอุปกรณ์
สวมใส่มีโปรแกรมหรือหน่วยค าสั่งหรือหน่วยความจ าอยู่ภายใน ส าหรับรับสัญญาณจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ที่
ติดตั้งไว้ในอาคารที่ส่งมาให้อุปกรณ์สวมใส่เพ่ือใช้ประมวลผลหาต าแหน่งของผู้ใช้อุปกรณ์สวมใส่ภายในอาคาร 5 
หรือบริเวณใกล้อาคาร โดยข้อมูลต าแหน่ง ข้อมูลกิจกรรม หรือข้อมูลเสียงพูด จากอุปกรณ์สวมใส่ถูกส่งมายัง
เครื่องแม่ข่าย แล้วข้อมูลถูกส่งมาแสดงผลที่อุปกรณ์สวมใส่ และ/หรืออุปกรณ์แสดงผล  และขณะเดียวกัน
เครื่องแม่ข่ายได้ส่งข้อมูลไปบันทึกลงบนสื่อบันทึกข้อมูลกลางคลาวด์ (Cloud) ส าหรับเรียกดูผลการวิเคราะห์
ผ่านสื่อออนไลน์  


