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(Chula-Elderly Physical Fitness Test) ท่ีพิจารณาทั้งในดา้นรูปแบบและวิธีการทดสอบท่ีให้
ความสาํคญัดา้นองคป์ระกอบสมรรถภาพทางกาย การดาํเนินกิจวตัรประจาํวนัของผูสู้งอายท่ีุช่วย
ส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมีระดบัสมรรถนะท่ีดี โดยแบบทดสอบดงักล่าวใชก้ารรวบรวมขอ้มูลโดยการ
นบั จดบนัทึกและจบัเวลาโดยผูค้วบคุมการทดสอบส่งผลให้เกิดความคลาดเคล่ือนและความยุง่ยาก
ในการรวบรวมขอ้มูล การทดสอบสมรรถภาพผูสู้งอายมีุวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยประเมินความพร้อม
ทางร่างกายและพยากรณ์ความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนัของผูสู้งอายุ โดยศาสตราจารย ์
คณะแพทยห์ญิงอารีรัตน์ สุพุทธิธาดา  ไดน้าํเสนอหลกัการประเมินสมรรถภาพและสร้าง
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตสําหรับผูสู้งอายุไทย ช่ือว่า Chula-
ElderlyPhysical Fitness Test ซ่ึงประกอบไปดว้ยสถานีทดสอบสมรรถภาพจาํนวน 6 สถานี คือ 1) 
รายการทดสอบยืนยกเข่าข้ึน-ลง 2 นาที เพ่ือวดัสมรรถภาพดา้นความอดทนของระบบไหลเวียน
โลหิตและการหายใจ 2) รายการทดสอบงอแขนยกนํ้าหนกั 30 วินาที เพ่ือวดัสมรรถภาพดา้นความ
แขง็แรงและความอดทนของกลา้มเน้ือ ส่วนบนของร่างกาย 3) รายการทดสอบยนื-นัง่บนเกา้อ้ี 1 
นาที เพ่ือวดัสมรรถภาพดา้นความแข็งแรงและความอดทนของกลา้มเน้ือ ส่วนล่างของร่างกาย 4) 
รายการทดสอบลุก-เดิน-นัง่ไปกลบั 8 ฟุต เพ่ือวดัสมรรถภาพดา้นการทรงตวัและความคล่องแคล่ว
ว่องไวของร่างกาย 5) รายการทดสอบนัง่เกา้อ้ี เตะปลายเทา้ เพ่ือวดัสมรรถภาพดา้นความอ่อนตวั
ของร่างกาย 6) รายการทดสอบการยา้ยบลอ็กเพ่ือวดัสมรรถภาพดา้นเวลาปฏิกิริยาตอบสนองและ
การทาํงานท่ีประสานกนั และ 7) รายการทดสอบการวดัรอบเอว 

2. การบนัทึกขอ้มูลจากสถานีทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตสําหรับ
ผูสู้งอายุไทยเพ่ือการประมวลผลนั้นทาํการจดบนัทึกดว้ยแบบฟอร์มลงบนแผ่นกระดาษจากการ
ตรวจนบัดว้ยสายตาดว้ยสถานีในการทดสอบจาํนวนมากถึง 7สถานี ส่งผลทาํใหเ้กิดความผิดพลาด
ไดง่้าย และเกิดความยุ่งยากในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยเหตุดงักล่าวผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดในการนาํ
เทคโนโลยอ่ีานรหสัช้ีเฉพาะดว้ยคล่ืนความถ่ีวิทย ุ (Radio Frequency Identification : RFID) เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลของผู ้สูงอายุรายบุคคล ร่วมกับระบบท่ีใช้เซ็นเซอร์และวงจร
อิเล็กทรอนิกส์แทนการจดบันทึกและการนับจํานวนโดยมนุษย์ในแต่ละสถานีการทดสอบ
สมรรถภาพ เพื่อลดปัญหาความผิดพลาดจากการบนัทึก และการแปลผลขอ้มูลท่ีอาจเกิดข้ึนและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปเพ่ือช่วยประมวลผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย[2] 

 
การทดสอบสมรรถภาพผูสู้งอายแุบบผูค้วบคุมบนัทึกค่า 

การทดสอบแบบผูค้วบคุมบนัทึกค่าและจบัเวลาโดยผูค้วบคุมในการทดสอบ การจดบนัทึก
ค่าอาจเกิดค่าความผดิพลาด และการเกบ็รวบรวมขอ้มูลมีความยุง่ยาก ดงัภาพท่ี 2.2 
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ภาพท่ี 2.2 สถานีทดสอบสมรรถภาพผูสู้งอายไุทยแบบ ผูค้วบคุมบนัทึก 
 

การทดสอบสมรรถภาพผูสู้งอายไุทยแบบ RFID 
 นาํระบบเซ็นเซอร์และวงจรอิเลก็ทรอนิกส์เขา้มาแทนการบนัทึกค่าแบบใหผู้ค้วบคุมบนัทึก
เพ่ือลดค่าความผิดพลาด ใหอุ้ปกรณ์เซ็นเซอร์ติดตามตวัผูสู้งอาย ุแต่ใชเ้วลาในการปฏิบติังานในแต่
ละคร้ังใชเ้วลาติดตั้งนานและจาํนวนอุปกรณ์เคร่ืองมือมีจาํนวนมากและมีขนาดใหญ่ ทาํให้การขน
ยา้ยยุง่ยาก ดงัภาพท่ี 2.3 

 

 
 

ภาพท่ี  2.3  สถานีทดสอบสมรรถภาพผูสู้งอายไุทยแบบ RFID บนัทึก 

สถานีทดสอบการทรงตวัและความคล่องแคลว้

วอ่งไวของร่างกาย 
สถานีทดสอบความแขง็แรงและอดทนของ

กลา้มเน้ือส่วนบนของร่างกาย 

สถานีทดสอบความแขง็แรงและอดทนของ

กลา้มเน้ือส่วนล่างของร่างกาย 

สถานีทดสอบความอดทนของ

ระบบไหลเวยีนโลหิตและการ

สถานีทดสอบความอ่อนตวัของร่างกาย สถานีทดสอบเวลาปฏิกิริยาและการทาํงานท่ีประสานกนั 
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ตารางท่ี 2.1  รายการทดสอบสมรรถภาพผูสู้งอาย ุ
 

องค์ประกอบสมรรถภาพทางกาย/ 
รายการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

IOC Mean S.D. ระดบั
ความเห็น
ด้วย 

ความอดทนของระบบไหลเวยีนโลหิตและการหายใจ      
- ยนืยกเข่าข้ึน-ลง 2 นาที (2-Minute step test)  0.88 4.00 0.61 มาก 
- เดิน 6 นาที ( 6 – Minute walk test) 1.00 4.41 0.91 มาก 
- เดิน 400 เมตร (400 – meter walk test) 0.82 4.00 0.63 มาก 
- เดิน 805 เมตร (1/2 Mile walking test ) 0.71 2.93 0.80 ปานกลาง 
- เดิน 1 ไมล ์(1 Mile walk test )  0.71 2.86 0.99 ปานกลาง 
- แบบทดสอบของฮาร์วาร์ด (Harvard step test ) 0.71 2.79 0.86 ปานกลาง 
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้      
- แรงบีบมือ (Grip strength test )  1.00 4.18 0.51 มาก 
- งอแขนหอ้ยตวั (Flexed-arm hang test )  0.29 1.36 0.48 นอ้ยท่ีสุด 
- งอแขนยกนํ้าหนกั 30 วินาที Arm curl  30 second test  1.00 3.71 0.89 มาก 
- แรงเหยยีดขา (Leg strength test )  0.53 3.00 1.11 ปานกลาง 
- ยนื-นัง่บนเกา้อ้ี 10 คร้ัง (10-times chair stand test ) 0.94 3.94 0.66 มาก 
- ยนื-นัง่เกา้อ้ี 30 วินาที (Chair stand 30 second test ) 0.94 4.56 0.61 มากท่ีสุด 
ความอดทนของกล้ามเนือ้      
- ยนื-นัง่บนเกา้อ้ี 1 นาที (1 minute chair stand test ) 0.88 4.13 0.60 มาก 
- ดึงขอ้ (Pull-up 30 second test )  0.35 1.27 0.62 นอ้ยท่ีสุด 
- ดนัพ้ืน 1 นาที (1 minute push-ups test ) 0.53 2.23 0.58 นอ้ย 
- นอนงอตวั 1 นาที (1 minute curl-ups test ) 0.76 2.87 0.50 ปานกลาง 
- ลุก-นัง่ 30 วินาที (30 second sit-ups test )  0.76 2.20 0.65 นอ้ย 
- วิ่ง-เดิน 600 หลา (600 Yards run-walk test ) 0.88 2.75 0.83 ปานกลาง 
การทรงตัว      
- ลุก-เดิน-นัง่ ไปกลบั 8 ฟุต (8-Foot up-and-go test ) 0.94 3.94 0.66 มาก 
- ยนืขาเดียว-ลืมตา (Single leg with eyes open test ) 0.88 3.75 1.20 มาก 
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- ยนืขาเดียวหลบัตา (Single leg with eyes closed test  0.88 3.63 1.27 มาก 
- การทดสอบวิธีเอ้ือมมือ (Functional reach test) 0.88 3.81 0.80 มาก 
- Balance board test   0.65 2.71 0.70 ปานลาง 
- Dynamic gait inbox  0.59 2.54 1.01 ปานกลาง 
 

จึงสรุปไดว้่าองคป์ระกอบสมรรถภาพทางกายท่ีมีผลต่อสภาวะของระบบต่างๆ ในร่างกาย

ท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผูสู้งอายุสามารถประกอบกิจวตัรประจาํวนั 

กิจกรรมนันทนาการ  และสามารถทํางานอดิเรกได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องพึ่ งพาบุคคลอ่ืน 

ประกอบดว้ยสมรรถภาพ 6 องคป์ระกอบหลกั ดงัตารางท่ี 2.2  

 

ตารางท่ี 2.2 องคป์ระกอบสมรรถภาพทางกายและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 

องค์ประกอบสมรรถภาพทางกาย รายการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

1. ดา้นความอดทนของระบบไหลเวียน
โลหิตและ  การหายใจ 

- การทดสอบยนืยกเข่าข้ึน-ลง 2 นาที  

2. ดา้นความแขง็แรง และความอดทนของ
กลา้มเน้ือ 
  - ส่วนบนของร่างกาย 
  - ส่วนล่างของร่างกาย  

 
- การทดสอบงอแขนยกนํ้าหนกั 30 วินาที  
- การทดสอบยนื - นัง่บนเกา้อ้ี 1 นาที  

3. ดา้นการทรงตวัและคล่องแคล่ววอ่งไว
ของร่างกาย 

- การทดสอบลุก – เดิน – นัง่ไปกลบั 8 ฟุต 

4. ดา้นความอ่อนตวัของร่างกาย  - การทดสอบนัง่เกา้อ้ีแตะปลายเทา้  
5. ดา้นเวลาปฏิกิริยาตอบสนองและการ
ทาํงานท่ีประสานกนั 

- การทดสอบการยา้ยบลอ็ก 

6. ดา้นองคป์ระกอบของร่างกาย - การทดสอบการวดัรอบเอว 
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2.2  Kinect Xbox 360 [3] 

 

  1. ความหมายของ Kinect  Xbox เป็นอุปกรณ์เสริมของเคร่ืองเล่นเกม Xbox ท่ีถูกผลิตมา

เพ่ือเพ่ิมความสมจริงและความสนุกสนานในการเล่นเกม โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีวิจยัและพฒันาร่วมกบั 

Prime Sensor เป็นตวัขบัเคล่ือน โดยมีอุปกรณ์ฉายแสงอินฟาเรดกลอ้งวดัความลึกของภาพ กลอ้ง

วีดีโอไมโครโฟนและตวัรับสัญญาณ ประมวลผลออกมาเป็นภาพเพื่อนาํไปวิเคราะห์อีกคร้ังว่า

ขณะน้ีผูเ้ล่นกาํลงัแสดงท่าทางใดอยู่ นอกจากน้ียงัสามารถนําไปพฒันาใช้กับอุปกรณ์อ่ืนเช่น

คอมพิวเตอร์ ใชใ้นโปรแกรมดูรูปซ่ึงภาพจะมีการเล่ือนภาพโดยใชมื้อปัดไปมา ใชย้อ่ขยายภาพโดย

การหมุนมือไปในทิศทางท่ีตามเข็มและทวนเขม็นาฬิกา หรือมีการนาํมาใชง้านกบัการสร้างการ์ตูน

นิเมชัน่ และท่ีสาํคญั Kinect ยงัสามารถใชเ้ป็นวีดีโอสนทนา โดยท่ีผูเ้ล่นสามารถสนทนากบัผูเ้ล่น

คนอ่ืนๆหรือเพ่ือนท่ีอยูบ่น Xbox หรือ Window Live ซ่ึงถือว่าเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความทนัสมยัเหมาะ

กบัโลกเทคโนโลยใีนปัจจุบนั 

2. ส่วนประกอบและการทาํงานภายใน Kinect ประกอบดว้ย อุปกรณ์ฉายแสงอินฟาเรด
(Infrared) กลอ้งวดัความลึกของภาพ (Dept. Camera) กลอ้งวีดีโอ (Video Camera) ไมโครโฟน และ
เซนเซอร์(Sensor) ประมวลผลมีการทาํงานเร่ิมมาจากการฉายแสงอินฟาเรดออกจากตวั Kinect ซ่ึง
ไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า แสงท่ีถูกฉายออกมาจะมีลกัษณะเป็นจุดๆตามแนวตั้ง QDP จุด
แนวนอน QDP จุดแต่ละจุดห่างกนั 7มิลลิเมตร (ท่ีระยะสองเมตรจากแหล่งกาํเนิดแสง) หลงัจากนั้น 
กลอ้งวดัความลึกจะรับภาพระดบัความสว่างของแสงอินฟาเรดท่ีตกกระทบลงบนวตัถุ ส่งไปให้
เซ็นเซอร์เพ่ือทาํการวดัความลึกตามแนวแกน Z (Axis-Z)ทาํให้สามารถจาํลองสภาพแวดลอ้มเป็น
สามมิติได ้หากความสวา่งมีมากแสดงวา่วตัถุนั้นอยูใ่กล ้ในทางตรงกนัขา้มหากมีความสว่างนอ้ยลง
แสดงว่าวตัถุนั้นอยูไ่กลออกไป นอกจากน้ี Kinect ยงัทาํการบนัทึกใบหนา้ของผูเ้ล่นและยงัสามารถ
ใชเ้สียงในการควบคุมการใชง้านไดอี้กดว้ย 
 
ตารางท่ี 2.3 ตารางแสดงรายละเอียดของกลอ้ง Kinect Xbox 360 
 

Property Spec 
Field of view (Horizontal, Vertical, Diagonal) 58° H, 48° V, 70° D 
Depth image size VGA (640x480) 
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Spatial X/Y Resolution (@2 m. Distance from sensor) 3 mm. 
Depth Z Resolution (@2 m. Distance from sensor 1 Cm. 
Maximum image throughput (frame rate) 60 fps 
Operation range 0.8 m – 3.5 m. 
Color image size UXGA (1600x1200) 
Audio: built – in microphones Two microphones 
Audio: digital inputs Four inputs 
Data interface USB 2.0 
Power supply  USB 2.0 
Power Consumption  2.25 W. 
Dimensions (Width x Height x Depth) 14 cm. x 3.5 cm. x 5 cm. 
Operation environment (every lighting condition) Indoor 
Operating temperature 0° C - 40° C 

 

 
ภาพท่ี 2.4 ส่วนประกอบของกลอ้ง Kinect Xbox 
 
3. ส่วนประกอบของตวักลอ้ง Kinect Xbox มีการประกอบดงัภาพท่ี 2.4 
 

3.1 กลอ้งภาพสี(Color  camera)  จะมีความละเอียดของภาพอยูท่ี่ 640x480  pixels 
ซ่ึงอาจมีรายละเอียดสูงสุดอยูท่ี่ 1280x960 pixels ในส่วนของกลอ้งท่ีจบัภาพไดอ้ยูท่ี่ตั้ง 43 
องศา แนวนอน 57 องศา ดงัภาพท่ี 2.5 
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ภาพท่ี 2.5 แสดงระยะในการจบัภาพ 
 
  3.2 กลอ้งอินฟาเรด (Infrared IR) และ กลอ้งอินฟาเรดแบบจุด (IR depth sensor) 
จะทาํงานร่วมกนัในการประมวลดว้ยภาพอินฟาเรดโดยมีหลกัการทาํงานท่ีสอดคลอ้งกนั ดงัภาพท่ี 
2.6 
 

 
ภาพท่ี 2.6 แสดงการตรวจดว้ยอินฟาเรด 

 
3.3 การเคล่ือนไหวของกลอ้ง (Tilt motor) จะมีการปรับมุมกลอ้งไดโ้ดยสามารถปรับข้ึนลง

ไดซ่ึ้งจะมีองศาในการข้ึนลงอยูท่ี่ 57 องศา ดงัภาพท่ี 2.7 
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ภาพท่ี 2.7 แสดงการปรับข้ึนลงของกลอ้ง 
 

3.4 ไมโครโฟน ( Microphone array)  จะมีอยูร่อบๆ ตวักลอ้งโดยมีทั้งหมด 4 จุด ในการรับ
คาํสัง่ดว้ยเสียง ดงัภาพท่ี 2.8 

 

 
ภาพท่ี 2.8 แสดงการรับคาํสัง่ดว้ยเสียง 

 
4. การรับรู้การเคล่ือนไหวของผูเ้ล่น  ภายในเซ็นเซอร์เองซ่ึงเป็นการนาํเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์เขา้มาช่วยโดยจะมีการส่งขอ้มูลการเคล่ือนไหวของผูเ้ล่นในลกัษณะต่างๆเขา้ไป
เป็นจาํนวนมากไม่ว่าจะเป็นท่าทางการนัง่ยนื การเอียงตวั การขวา้งลูกบอล การหยบิส่ิงของ หรือ
แมแ้ต่กระทัง่การตรวจวดัมือขอ้มูลการเคล่ือนไหวเหล่าน้ีจะถูกประมวลเหลือเพียงการเคล่ือนไหว
ของโครงกระดูกซ่ึง Kinect จะวิเคราะห์ลกัษณะการเคล่ือนไหวของขอ้ต่อแต่ละขอ้รวมทั้งส้ิน 20 
ขอ้ต่อ เพ่ือนาํไปวิเคราะห์อีกคร้ังว่าขณะน้ีผูเ้ล่นกาํลงัแสดงท่าทางอะไรอยูส่ิ่งท่ีระบบการตรวจจบั
การเคล่ือนไหวผูเ้ล่นของ Kinect จากระบบอ่ืน คือ Kinect สามารถท่ีจะแยกแยะผูเ้ล่นออกจาก
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สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นฉากหลงัไดดี้กวา่เน่ืองจาก Kinect มองภาพท่ีรับมาเป็นสามมิติไม่ใช่ระบบสอง
มิติ ซ่ึงจะตอ้งใชอ้ลักอริธึมอีกจาํนวนมากในการแยกผูเ้ล่นออกจากฉากหลงั หรือยากต่อการ
วิเคราะห์ว่าส่ิงใดบา้งท่ีเคล่ือนไหวในฉากนั้น โดยส่วนใหญ่จะแสดงออกมาในรูปขอ้ต่อของร่างกาย
ท่ีตวัรับสัญญาณสามารถวิเคราะห์ได ้ดงัภาพท่ี 2.9 

 

 
ภาพท่ี 2.9 แสดงขอ้ต่อท่ีสญัญาณวเิคราะห์ได ้
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2.3 หลกัการเขยีนโปรแกรมภาษา C# [4] 
 

เป็นภาษาใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพการทาํงานเทียบเท่า หรือเหนือกว่า C++ แต่ไม่ยุง่ยากและ
ซบัซอ้นเท่า โดยสามารถใชง้านไดง่้ายเหมือนภาษา Visual Basic ทาํใหส้ามารถพฒันาแอพพลิเคชัน่
ในระดบัสูงไดดี้ยิง่กวา่การใชภ้าษา Visual Basic 

1. ส่วนประกอบโดยทัว่ไปของโปรแกรม 
  1.1 ช่ือโปรแกรม (Program name) โดยทัว่ไปมกัตั้งช่ือโปรแกรมใหส่ื้อความหมาย
กบัการทาํงานหรือผลลพัธ์ของโปรแกรมเพ่ือสะดวกในการใชง้าน นิยมใชค้าํกริยานาํหนา้ตามดว้ย
คาํขยาย 
  1.2 การกาํหนดตวัแปร(Variables) หรือค่าคงท่ี(Constant)ท่ีใชใ้นโปรแกรม โดย
กาํหนดช่ือในภาษาองักฤษท่ีส่ือความหมายกบัขอ้มูลท่ีเกบ็ 

1.3 การกาํหนดจุดเร่ิมตน้ของโปรแกรม (Beginning of Code) อาจใชค้าํว่า BEGIN 
หรือ เคร่ืองหมาย { 

1.4 ชุดคาํสั่ง (Statement) เป็นคาํสั่งในรูปแบบโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ท่ีสั่ง
ใหค้อมพวิเตอร์ทาํงาน 

1.5 การกาํหนดจุดส้ินสุดของโปรแกรม (End of Code) อาจใชค้าํว่า END หรือ 
เคร่ืองหมาย } 

2. ส่วนประกอบของการ Comment 
-  สาํหรับคาํอธิบายเพียงบรรทดัเดียว ใชส้ญัลกัษณ์ // comment  
- กรณีท่ีคาํอธิบายยาว หลายบรรทดั ใชส้ญัลกัษณ์  /*multiline comment */ 

3. Separators  ของโปรแกรม C# 
ตัวแบ่งแยก อาจเป็นสัญลักษณ์หรือตัวอักษร ใช้สําหรับจัดกลุ่มคาํหรือ

แบ่งแยกคาํโดยมีขอ้สังเกตดงัน้ี 
- { } ใชจ้ดักลุ่มบลอ็ก 
- ( )  ต่อทา้ย method ใชส้าํหรับใส่พารามิเตอร์  
- [ ] ใชร้ะบุอาร์เรย ์
- ;  ใชร้ะบุ จบคาํสั่ง (end of statement) 
- , ใชค้ัน่ระหวา่งตวัแปร 
- .  ใชแ้ยกช่ือออบเจก็ต ์
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4. Keywords เป็นคาํท่ีสงวนไวใ้ชเ้ป็นคาํสั่งใน C# ไม่สามารถนาํคาํเหล่าน้ีไปกาํหนดเป็น

ช่ืออยา่งอ่ืนได ้ดงัภาพท่ี 2.10 

 

 
ภาพท่ี 2.10 Keywords ท่ีสงวนไม่สามารถนาํไปตั้งช่ือได ้
 

5. การกาํหนดตวัแปรและขอ้มูลตวัแปรหมายถึง สัญลกัษณ์ท่ีเราใชแ้ทนขอ้มูลชนิดต่างๆ 

โดยขอ้มูลท่ีจะนาํมาเก็บในตวัแปรตอ้งตรงกบัท่ีเราไดก้าํหนดไว ้และการจะนาํขอ้มูลไปใชง้านก็

ตอ้งกระทาํผา่นตวัแปรน้ีจาํเป็นตอ้งระบุลงไปดว้ยว่าตวัแปรนั้นใชเ้กบ็ขอ้มูลชนิดใด 

6. หลกัการตั้งช่ือตวัแปร 

  -ข้ึนตน้ดว้ยตวัอกัษร 

-หา้มใชต้วัเลข หรืออกัขระเป็นตวัเร่ิมตน้ 

  -รูปแบบตวัอกัษรพิมพต่์างกนั ถือเป็นคนละตวั(case sensitive) เช่น 

myvar, myVar, MYVAR ถือเป็นคนละตวั 

-หา้มตั้งช่ือตวัแปรซํ้ากบัคาํสงวน 
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7. การประกาศค่าคงท่ี (Constant) ค่าคงท่ีเป็นตัวแปรท่ีกาํหนดค่าตายตวั ไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงได ้เช่น  const [ชนิดของขอ้มูล] ช่ือตวัแปร = ค่าคงท่ี; 

8. มุมมองขอบเขตของตวัแปร 

  1.ระดบั Public มีขอบเขตกวา้งท่ีสุด สามารถเรียกใช ้ณ ตาํแหน่งใดก็ไดท่ี้อยูใ่น
โปรเจค็ 
  2. ระดบั Procedureมีขอบเขตขนาดกลาง เป็นระดบัท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านมาก
ท่ีสุด มีขอบเขตอยูใ่นแต่ละเหตุการณ์ 
   3.ระดบั Block มีขอบเขตขนาดเลก็ท่ีสุด มกัจะใชเ้กบ็ค่าชัว่คราว หรือตวัแปรท่ีวน
ลูปเป็นส่วนใหญ่ เช่น ตวัแปรท่ีอยูใ่นบลอ็กของคาํสัง่ต่างๆ เช่น if…else เป็นตน้ 
 9. Parameter คือตวัแปรท่ีใชใ้นการส่งค่ามายงัฟังกช์นัหรือ  เมทธอด สามารถส่งผ่านค่าตวั

แปร ไปทาํงานในโปรแกรมยอ่ย ได ้3 แบบ ไดแ้ก่  Pass By Value, Pass By Reference  ,Pass By 

Constant Value types ตวัแปรของกลุ่มน้ีเป็นประเภทท่ีใชข้อ้มูลโดยตรงจะเปล่ียนแปลงค่าเม่ือมีค่า

ใหม่ไปเก็บทบัค่าเดิม และจะถูกทาํลายเม่ืออยูน่อกขอบเขต ชนิดขอ้มูลในกลุ่มประเภทน้ี คือ sbyte, 

byte, short, ushort, int, uint, long, ulong, char, float, double, bool และ decimal 

 

2.4 ระบบพกิดั (แกนอ้างองิ) [5] 
 

ระบบพิกดัมีความสําคญัเพ่ือช่วยในการวดัมีความหมาย เช่น อีก 800 m ถึงอาคาร
วิทยาศาสตร์เป็นการบอกท่ีไม่สมบูรณ์  เน่ืองจากไม่ทราบวา่เร่ิมตน้ท่ีตาํแหน่งใด 
 ดงันั้นในการกาํหนดระบบพิกดัตอ้งทราบ 

ก. จุดเร่ิมตน้ 
ข. ชนิดของระบบพิกดั (พิกดัฉาก ; พิกดัเชิงขั้ว ; พิกดัทรงกระบอก) 
ค. ทิศตามแกน 

 
1. ระบบพิกดัแบบมาตรฐานใน 2 มิติ  ไดแ้ก่ระบบพิกดัฉาก (Cartesian) และ ระบบพิกดั

เชิงขั้ว (Polar) ดงัภาพท่ี 2.11 
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ภาพท่ี 2.11 แสดงระบบพกิดัใน  2  มิติ 

 

2. ระบบพิกดัแบบมาตรฐานใน 3 มิติ  ไดแ้ก่ระบบพิกดัฉาก (Cartesian)  และระบบพิกดั

ทรงกระบอก (Cylindrical) และระบบพิกดัทรงกลม (Spherical) ดงัภาพท่ี 2.12 

 

 

 

 

 

 

    

 

ภาพท่ี 2.12 ระบบพกิดัฉากใน  3 มิติ 

 
 


