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ผลงาน How Come Screen ติดตั้งในสถานีรถไฟฟาใตดิน 18 แหงใน กทม. 108 จอ
นายพรอนั นต อุ ด ดมถาวรสุ ข และนายกิ ต ติ พ งษ จาตุ รนต บั ณ ฑิ ต จากภาควิ ช า
วิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร พรอ มเพื่ อนร วมกั นเป ด
บริ ษั ท Xtreme Plus โดยมี อาจารย
ปญญา เหลาอนันตธนา อาจารยประจํา
ภาควิ ชาวิศวกรรมไฟฟา เปน ที่ป รึก ษา
ได ส ร างปรากฎการณ ใ หม ด วยผลงาน
การติ ดตั้ งสื่ อ โฆษณาในสถานี รถไฟฟ า
มหานครสายเฉลิมรัช มงคลทั้ง 18 แหง
ในกรุงเทพมหานคร ทําใหผูโดยสารที่ยืน
รอรถไฟฟาใตดินสามารถรับรูขอมูลขาวสาร
และโฆษณาที่ปรากฎบนประตูกระจกใสของ
ชานชาลาไดด วยจอภาพโปรงใสที่ รับภาพ
จากโปรเจคเตอรพร อมระบบเสี ยงและลําโพง ซึ่ งเป นการทําสื่อโฆษณาที่ส ามารถติด ตั้ งไดในสถานี
รถไฟฟาใตดิน เนี่องจากไมมีปญหาเรื่องของการลุกไหมจากการสะสมความรอนและการสั่นสะเทือนของ
รถไฟฟาใตดิน
นายพรอนันต ยังกลาวตออีกวา “การทํางานในครั้งนี้ทางทีม งานไดรับงานจาก บริษัทฮาวคัม
เอ็ นเตอรเ ทนเมนท จํ ากัด ซึ่ งเปนเจ าของ
โครงการและรั บ ผิ ด ชอบในส ว นของการ
ออกแบบและวางระบบ รวมถึงการดูแลการ
ติดตั้งระบบ และใชชื่อสื่อโฆษณานี้วาระบบ
“How Come Screen” สวนประกอบหลัก ๆ
ของระบบประกอบดวย จอรั บภาพ เป น
ฟล ม ที่มี คุ ณสมบัติ พิเ ศษในการจั บแสงให
ปรากฏบนพื้ นผิ วโดยติด กั บกระจกประตู
สถานี ร ถไฟทางเข า -ออกทั้ ง 18 สถานี
จํานวน 108 จอ เครื่องฉายภาพ ซึ่งเปนเครื่องโปรเจคเตอรที่ใชฉายภาพที่มีจําหนายตามทองตลาด
ทั่วไป ระบบ Sensor ตรวจจับตําแหนงรถไฟฟาในทุกสถานีจากประตูที่กั้นสถานีรถไฟกับตัวอุโมงคที่ลึก
เขาไปประมาณ 60 เมตร จะติดตั้ง Infared Sensor ไวดวย โดย Sensor ตัวนี้จะตอเขากับอุปกรณ
Sensor Controller และสงขอมูลไปยังเครื่อง Player วามีรถไฟวิ่งเขาสูสถานีหรือไม เมื่อมีรถไฟฟาผาน

บริเวณที่ติดตั้ง Sensor ไว เครื่อง Player ก็จะแสดงภาพรถไฟวิ่งเขาสถานีพรอมกับมีขอความขึ้นวา “The
Train is Approching” แลวรถไฟก็จะเขามาบังภาพ จอดที่สถานีพอดี เมื่อรถไฟออกจากสถานี ภาพก็จะ
กลับมาแสดงภาพโฆษณาตามปกติ”
สําหรับขอมูลที่นํามาฉายหรือ Media Scripts ถูกอัพโหลดไปเก็บไวที่เครื่อง Player เรียบรอย
แลว โปรเจคเตอรทุกตัวจะเริ่มทํางานเองอัตโนมัติ เครื่อง Player จะทําการสงขอมูลทั้งภาพและเสียงไป
ยังโปรเจคเตอรเพื่อฉาย นอกจากนี้ยังไดทําระบบเชื่อมตอเครือขายและซอฟตแวรบริหารจัดการซึ่งเปน
รายการของสถานีโทรทัศนออกอากาศผาน
เครื อข ายดิ จิ ต อลความเร็ วสู ง โดยส งผ าน
ข อ มู ล จากอาคาร ชิ น วั ต ร 3 มายั ง
หองควบคุมในสถานีรถไฟฟาใตดินพรอม ๆ
กันทุกสถานี ซึ่งผูโดยสารรถไฟฟามหานคร
ก็จ ะสามารถรั บทราบข อมู ล ข าวสารตาง ๆ
ในขณะที่ ร อรถไฟฟ า เช น โฆษณาต าง ๆ,
ขาวต นชั่ วโมงจาก ไอทีวี และการรายงาน
ขอมูลตาง ๆ อาทิ รายงานหุน, สภาพอากาศ
, ราคาทองคํ าประจํ าวั น เปนตน รวมทั้ งขอมูล ขาวสารที่ ทางบริ ษัทรถไฟฟามหานครต องการแจ งให
ผูโดยสารทราบภายในอาคารรถไฟฟามหานครอีกดวย
ในสวนการดูแลตรวจสอบระบบ ทีมงานตองรับผิดชอบดูแลการบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ตลอด
โดยจะเขาตรวจสอบในชวงที่สถานีรถไฟฟาหยุดใหบริการ คือตั้งแตเวลาประมาณ 02.00 - 05.00 น. ของ
ทุก วั น โดยจะมี ก ารเปลี่ ย นอุ ปกรณ สําคั ญ ๆ เป นประจําและตรวจเช็ ค ระบบทุ ก เดื อนเพื่ อให ร ะบบมี
ประสิทธิภาพในการทํางานใหดีที่สุด เพราะสภาพพื้นที่ที่คลายเปนอุโมงคลมซึ่งจะมีแรงอัด ของอากาศ
เมื่อรถไฟฟาวิ่งผานดวยความเร็วที่สูงมาก ดังนั้นในการแกไขปญหาตาง ๆ ไมมีปญหาเนื่องจากมีทีมงาน
วิศวกรสาขาวิศวกรรมการบินอยูในทีมดวย
พรอนันตยังกลาวตอไปวา “ในอนาคต หลังจากการใชงานสื่อโฆษณาระบบนี้ไปสัก ระยะหนึ่ง มี
การวางแผนที่จะมีการเพิ่ม function Interactive คือผูชมจะเพลิดเพลินไปกับจอภาพและมีสวนรวมใน
การโตตอบกับสื่อโฆษณา โดยมีลักษณะเปนเกมสที่เกี่ยวกับโฆษณานั้น ๆ ”
สําหรับจอภาพสื่อโฆษณารูปแบบใหมนี้ไดติดตั้งตามสถานีรถไฟฟาใตดินทั่วกทม.เสร็จเรียบรอย
ทั้ง 18 สถานี ผูที่ไดใชบริการรถไฟฟาใตดินอยูบอย ๆ ก็คงไดเ ห็นนวัต กรรมจากการพัฒนาของบัณฑิต
วิศวฯ ม.เกษตรกลุ ม นี้กั นไปบ างแล ว สําหรับอนาคตอั นใกล นี้ การรอรถไฟฟาใตดิ นจะเปน เรื่ องที่นา
ตื่นเตน สนุกสนานแคไหนอยางไร พรอมรับชมรับฟงขาวสารขอมูลที่อัพเดทตลอดตนชั่วโมงอีกดวย และ
จะพัฒนาเทคโนโลยีการโฆษณาใหคนเมืองหลวงไดตื่นตาตื่นใจตอไปก็ค อยติดตามผลงานของบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไป

