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AIoT หรื อ Artificial Intelligence of Things หรื อ AI of Things เป นคํ าที ่อ ุบั ต ิขึ ้นเพื ่อบ งบอก
ถึ งพั ฒนาการของอุ ปกรณ ที่ มี การบรรจุ ความสามารถด านป ญญาประดิ ษฐ  ความคุ นเคยเดิ มกั บ
พ ัฒนาการของอ ุปกรณ ในช วงไม กี ่ป มานี ้ น าจะคุ นเคยก ับค ําว า IoT (Internet of Things) นั ่นค ือ อ ุปกรณ 
และสิ ่งของต างๆ รอบต ัวสามารถท ํางานร วมก ันเป นเคร ือข ายได อย างอ ัตโนม ัต ิและปฏ ิส ัมพ ันธ ก ันได ด ี
โดยที ่แทบไม จ ําเป นต องม ีมน ุษย เข าไปเกี ่ยวข องหร ือควบค ุม ถ ึงว ันนี ้ระบบ IoT ก ําล ังได ร ับการพ ัฒนา
ไปจนถึ งจุ ดที่ เรี ยกได ว า ครอบคลุ มและทั่ วถึ งทุ กจั งหวะการใช ชี วิ ตของมนุ ษย 

ในอี กฟากหนึ่ งก็ มี ที มวิ จั ยที่ พยายามพลั กดั นงานทางด านป ญญาประดิ ษฐ  (AI : Artificial
Intelligence) ให อยู ในระด ับใช งานจร ิงในช ีว ิตประจ ําว ันได อย างกลมกล ืน ด ังจะเห ็นว า เริ ่มม ีการน ํา AI
เข ามาใช ในงานต างๆ มากมายจนถ ึงจ ุดที ่เริ ่มม ีการท ําช ิปประมวลผลที ่สามารถท ํางานทางด าน AI ได โดย
ไม จ ําเป นต องเชื ่อมต อไปย ังเซ ิร ฟเวอร  หร ือใช คอมพ ิวเตอร ค ุณภาพส ูงในการประมวลผล ต ัวช ิป สามารถ
ท ํางานบนต ัวเองได อย างม ีประส ิทธ ิภาพ จนถ ูกน ําไปเสร ิมศ ักยภาพให ก ับเทคโนโลย ีฝ งต ัวต างๆ ให ม ี
ความสามารถมากขึ้ น ใกล ตั วที่ สุ ดคงจะเป นสมาร ตโฟนของทุ กคนนี่ เอง ที่ เริ่ มมี การใช ชิ ปประเภท
ดั งกล าวเข ามาช วยเพิ่ มประสิ ทธิ ในการถ ายภาพและประมวลผลภาพ ทํ าให การถ ายภาพของทุ กคน
สามารถได ผลล ัพธ ที ่น าพอใจ ประด ุจภาพถ ายจากช างภาพม ืออาช ีพ
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เหตุ นี้ เองจึ งเป นที่ มาของการเรี ยนรู โลกของ AI ที่ ผสานการทํ างานร วมกั บเทคโนโลยี  IoTจน
เกิ ดเป น อุ ปกรณ  AIoT (Artificial Intelligence of Things) เมื่ ออุ ปกรณ  IoT สามารถตั ดสิ นใจได อย าง
ชาญฉลาดขึ้ น รองรั บการทํ างานได มากกว าการตั ดสิ นใจพื้ นๆ ลองจิ นตนาการถึ งอุ ปกรณ ที่ สามารถ
จดจํ าใบหน าเจ าของบ าน และสามารถปลดล ็อกกลอนประต ูไฟฟ า หร ือว าเป ดเครื ่องใช ไฟฟ าให อย าง
อั ตโนมั ติ และแม นยํ า

ตั วอย างการประยุ กต ใช งานในลั กษณะนี้ เกิ ดขึ้ นได จริ งแล ว ด วยอุ ปกรณ สมั ยใหม ที่ ทุ กคน
สามารถเรี ยนรู เพื่ อพั ฒนาขึ้ นมาใช งานเองได  โดยผ านอุ ปกรณ ที่ ชื่ อ M5StickV

1. รู จั กกั บ M5StickV

เป นบอร ดพ ัฒนาจากท ีมงาน M5Stack ที ่พ ัฒนาขึ ้นเพื ่อรองร ับการประย ุกต ใช งานการตรวจจ ับ
และประมวลผลภาพและวิ ดี โอผ านกระบวนการทํ างานด วยป ญญาประดิ ษฐ  ภายใต การทํ างานของชิ 
ปประมวลผลรุ นฉลาดมากอย าง K210 ที่ มาพร อมกั บซี พี ยู  RISC-V ขนาด 64 บิ ต และหน วยประมวล
ผลโครงข ายประสาทเที ยม (neural network processor) ร วมกั บโมดู ลกล อง OmniVision OV7740
ทํ าให รองรั บการทํ างานเกี่ ยวกั บการประมวลผลภาพได ทั นที  โดยไม ต องต ออุ ปกรณ อื่ นเพิ่ มเติ ม ส วน
คุ ณสมบั ติ อื่ นๆ นั้ นเรี ยกได ว า จั ดมาให อย างครบครั น และเพี ยงพอในการทํ างานด าน AIoT

ร ูปที ่ 1 แสดงหน าตาและส วนประกอบส ําค ัญของ M5StickV
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M5StickV จึ งเป นอุ ปกรณ ฉลาดที่ รวมเอาคุ ณสมบั ติ ด านการประมวลผลสิ่ งที่ มองเห็ นของ
เครื ่องจ ักรหร ือ machine vision, การประมวลผลการมองเห ็นในเช ิงป ญญาประด ิษฐ  รวมถ ึงค ุณสมบ ัต ิ
เด นด านราคาเข าด วยกั น

คุ ณสมบั ติ ทางเทคนิ คที่ สํ าคั ญ

 ซี พี ยู หลั กแกนคู  64 บิ ต RISC-V RV64IMAFDC (RV64GC) ความถี่ ทํ างานปกติ   400MHz

 หน วยประมวลผลเลขทศนิ ยมความแม นยํ าสู ง 2 ชุ ดที่ ทํ างานอิ สระต อกั น

 หน วยความจํ าสแตต ิกแรมขนาด 64 บ ิต 8MiB (เมบ ิไบต  หร ือ 8 เมกะไบต ในการเร ียกหน วย
แบบเดิ ม โดยเมบิ ไบต เป นการเรี ยกหน วยของข อมู ลตามมาตรฐานของ IEC)

 หน วยประมวผล AI Kendryte K210 ที่ มี ส วนประมวลผลนิ วรั ลเน็ ตเวิ ร ก (KPU) ประสิ ทธิ 
ภาพสู ง 0.8Tops ที่ มี  Convolutional Neural Network (CNN) hardware accelerator ในตั ว

 ม ีส วนจ ัดการพอร ตอ ินพ ุตเอาต พ ุตโปรแกรมได แบบอะเรย  หร ือ FPIOA (Field-Programmable
IO Array)

 ฮาร ดแวร  Complex FFT คู  ขนาด 512 จุ ด 16 บิ ต

 รองรั บการเชื่ อมต อระบบบั ส SPI, I2C, UART, I2S, ฐานเวลานาฬิ กาจริ ง RTC, PWM และ
ไทเมอร 

 รองรั บการคํ านวณขั้ นสู ง AES, SHA256 Accelerator

 มี ส วนควบคุ มการเข าถึ งหน วยความจํ าโดยตรงหรื อ DMAC

 รองรั บการพั ฒนาโปรแกรมด วยไมโครไพทอน

 หน วยความจํ าแฟลช 16 MB

 มี จอแสดงผลสี  IPS ขนาด 135 x 240 พิ กเซล 1.14 นิ้ ว ติ ตตอ าผ านบั ส SPI

 ติ ดตั้ งโมดู ลกล อง OV7740 มี คุ ณสมบั ติ ทางเทคนิ คที่ สํ าคั ญดั งนิ้ 

๐ รองรั บข อมู ลเอาต พุ ตในแบบ RAW, RGB 8 หรื อ 10 บิ ต และ YUV 8 บิ ต

๐ รองรั บภาพความละเอี ยดในระดั บ VGA, QVGA, CIF และแบบอ่ื นๆ ที่ มี ขนาดเล็ กกว า

๐ มี ส วนจั ดการ black sun cancellation, internal และ external frame synchronization

๐ ติ ดต อผ านบั ส SCCB (Serial Camera Control Bus)



4M5StickVAIoT

๐ มี เอาต พุ ต DVP (digital video port)

๐ 77dB PSRR ที่  1kHz

๐ ในส วนของตั วตรวจจั บภาพ มี ขนาดของพิ กเซล 4.2 x 4.2 ไมโครเมตร พื้ นที่  2755.2 x
2049.6 ไมโครเมตรมี เลนส ขนาด 1/5 นิ้ ว ความไว 6800 ลั กซ ต อ วิ นาที 

๐ อั ตราการถ ายทอดภาพ

VGA (640x480) : 60 fps

QVGA (320 x 240) : 120 fp

 ติ ดตั้ งตั วตรวจจั บ IMU 6 แกนเบอร  MPU6886

 มี วงจรขยายเสี ยงคลาส D โดยใช ชิ ป MAX98357 ขั บเสี ยงด วยการทํ างานผ านบั ส I2S

 จั ดการพลั งงานของระบบด วยชิ ป AXP192

 มี ปุ มกดด านหน าและข าง

 ติ ดตั้ งแบตเตอร่ี แบบลิ เธี ยมโพลี เมอร  3.7V 200mAh พร อมวงจรประจุ แบตเตอร่ี ในตั ว

 มี  LED 3 สี  RGB แบบโปรแกรมได  เพื่ อเสริ มการแสดงผล

 บรรจุ ลงในกล องพลาสติ กฉี ดขึ้ นรู ปอย างดี 

ตั วอย างการนํ าไปใช งาน

 ระบบตรวจจั บและจดจํ าใบหน า

 ระบบตรวจจั บและคั ดแยกวั ตถุ 

 ระบบจดจํ ารู ปร าง

 ระบบเกมจํ าลอง

 รถอั จฉริ ยะไร คนขั บ

ด านการพั ฒนาโปรแกรมได รั บความร วมมื อจาก Sipeed ผู พั ฒนาชิ ป K210 ในการจั ดเตรี ยม
เครื ่องม ือส ําหร ับการพ ัฒนาโค ดให ก ับ M5StickV ด วยโปรแกรมภาษาไมโครไพธอน ท ําให การพ ัฒนา
โค ดบน M5stick-V ง ายขึ้ น
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2. เตรี ยมการพั ฒนาโค ด

ในเบื้ องต นจะต องเตรี ยมเครื่ องมื อในการพั ฒนาโค ด 2 ส วนคื อ ส วนเฟ ร มแวร สํ าหรั บติ ดตั้ ง
ลงบนตั ว M5StickV และส วนของเคร่ื องมื อในการพั ฒนาชุ ดคํ าสั่ งต างๆ เพื่ อควบคุ มการทํ างานของ
M5StickV โดยทางที มงาน M5Stack ได เตรี ยมเนื้ อหาดั งกล าวไว ให อย างครบถ วนสามารถศึ กษาเพิ่ ม
เติ มได ที่ 

https://docs.m5stack.com/#/en/related_documents/v-training

แต หากใครกลั วไปไม ถู กก็ มาไล ตามกั นที ละสเต็ ปได ตามรู ปที่  2

ร ูปที ่ 2 ขั ้นตอนการพ ัฒนาโค ดส ําหร ับ M5StickV
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ร ูปที ่ 3 หน าตาของโปรแกรม EasyLoader

2.1 เตร ียม M5StickV ให พร อมสํ าหร ับการพ ัฒนาโดยการต ิดต้ั งเฟ ร มแวร 
(2.1.1) ในขั้ นตอนนี้ จะใช เครื่ องมื อที่ ชื่ อว า EasyLoader ดาวน โหลดได จาก

https://m5stack.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/EasyLoader/M5Core/M5StickV/EasyLoader_M5
StickV_1022_beta.exe

(2.1.2) เมื่ อเป ดโปรแกรม EasyLoader ขึ้ นมาแล ว ทํ าการเชื่ อมต อบอร ด M5StickV เข ากั บ
เครื่ องคอมพิ วเตอร  เลื อกพอร ตเชื่ อมต อ (port) ให ถู กต อง จากนั้ นกดปุ ม Burn เพื่ ออั ปโหลดเฟ ร มแวร 
เข าสู อุ ปกรณ  รอจนจบขั้ นตอน อุ ปกรณ ก็ จะพร อมสํ าหรั บการพั ฒนาต อไป

2.2 เตรี ยมช ุดคํ าสั ่งส ําหร ับเก ็บข อม ูลเพื ่อการท ําโมเดลข อมู ล (data model)
(2.2.1) ดาวน โหลดชุ ดคํ าสั่ งได ที่ 

https://m5stack.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/resource/docs/VTraining-Client-VerA02B01.zip

(2.2.2) เมื่ อได ไฟล ชุ ดคํ าสั่ งในลั กษณะของไฟล  zip มาแล ว ให ทํ าการคลายไฟล ออก ภายใน
จะพบไฟล สํ าหรั บนํ าไปใช งาน 3 ไฟล  นํ าไฟล ทั้ งหมดคั ดลอกลงใน SD การ ด (microSD การ ด) เพื่ อ
นํ าไปใส กั บบอร ด M5StickV เมื่ อเริ่ มการทํ างาน หน าจอจะแสดงภาพเตรี ยมพร อมของระบบ

ข อพึ งระวั ง จากการทดสอบพบว า M5StickV ไม สามารถรองรั บ microSD การ ดได ทุ กรุ นทุ ก
ยี่ ห อ จึ งต องตรวจสอบรุ นที่ ใช งานได  ดั งแสดงในรู ปที่  5
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ร ูปที ่ 4 แสดงขั ้นตอนการเตร ียมช ุดค ําสั ่งส ําหร ับเก ็บข อม ูลเพื ่อการท ําโมเดลข อม ูล

ร ูปที ่ 5 ภาพของ microSD การ ดที ่ใช งานได และไม ได ก ับ M5StickV



8M5StickVAIoT

ร ูปที ่ 7 แสดงคลาสของภาพ

(2.2.3) จากนั ้นให เริ ่มท ําการเก ็บภาพต ัวอย างส ําหร ับใช เป นว ัตถ ุด ิบในการสร างโมเดลของ การท ํา
งาน ขอแนะน ําว า ควรสร างช ุดของข อม ูลให ม ีข อม ูลแตกต างก ันอย างน อย 3 คลาส (class) และในแต ละ
คลาสต องม ีร ูปไม ตํ ่ากว า 35 ภาพ ในการเก ็บต ัวอย างจะท ําผ านการกดปุ มต างๆ ด ังนี ้ (ด ูร ูปที ่ 6 ประกอบ)

 ปุ ม A ใช ในการกดเพื่ อถ ายภาพสํ าหรั บคลาสนั้ นๆ

 เมื ่อเก ็บภาพจนพอใจแล ว ใช ปุ มในต ําแหน ง B เพื่ อเลื ่อนไปท ํางานในคลาสถ ัดไป ด ังร ูปที ่ 7

ร ูปที ่ 6 แสดงแนวทางในการใช งาน M5StickV เพื ่อสร างช ุดข อม ูล
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(2.2.4) ข อแนะนํ าให การถ ายภาพ กรณี ที่ ถ ายสิ่ งของหรื อวั ตถุ  แนะนํ าให วางวั ตถุ ให มี เพี ยงชิ้ น
เดี ยวในภาพ โดยพื้ นหลั งต องไม รบกวนหรื อแย งความสนใจของวั ตถุ ที่ ต องการ หากเป นการใช กั บ
ภาพบุ คคล ให ใช ภาพที่ เป นภาพเดี่ ยวและพ้ื นหลั งของภาพต องมี รายละเอี ยดน อยไม รบกวนภาพหลั ก
ที่ เป นตั วบุ คคล ดั งรู ปที่  8

(2.2.5) เมื ่อเก ็บภาพต ัวอย างจนครบ ให ป ดอ ุปกรณ  จากนั ้นถอด microSD การ ดออกจากบอร ด
M5StickV น ํามาต อเข าก ับคอมพ ิวเตอร  ภายใน microSD การ ด จะพบว า ม ีโฟลเดอร เพิ ่มขึ ้นมา 2 โฟลเดอร 
ค ือ train และ valid ด ังร ูปที ่ 9 ภายในสองโฟลเดอร นี ้จะบรรจ ุภาพของแต ละคลาสเร ียงเป นล ําด ับต ัวเลข
ตามล ําด ับที ่เราถ ายในขั ้นตอนเก ็บต ัวอย าง (2.2.3) และ (2.2.4)

ร ูปที ่ 8 แนวทางในการถ ายภาพเพื ่อสร างโมเดลข อม ูล

ร ูปที ่ 9 แสดงโฟลเดอร ของภาพที ่เก ิดขึ ้นใน microSD การ ดหล ังจากขั ้นตอนการเก ็บภาพต ัวอย าง
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(2.2.6) สร างไฟล  .zip โดยรวมเอาโฟลเดอร  train และ valid เข าไว ด วยกั นเพื่ อเตรี ยมนํ าไป
ประมวลผลในขั้ นตอนถั ดไป ดั งรู ปที่  10

2.3 อ ัปโหลดไฟล ช ุดข อม ูลเพื ่อสร างโมเดลข อม ูล
(2.3.1) เมื่ อได ไฟล วั ตถุ ดิ บสํ าหรั บการสร างโมเดลข อมู ลพร อมแล ว ขั้ นตอนต อไป จะใช บริ 

การที่ ทาง M5Stack ได เตรี ยมไว ให นั่ นคื อ V-Training โดยเข าใช งานผ านทาง

http://v-training.m5stack.com/

(2.3.2) ในหน าต างของบร ิการ ระบบจะให ระบ ุอ ีเมลที ่ต องการใช ในการร ับไฟล โมเดลข อม ูลหล ัง
จากที ่ประมวลผลแล ว โดยระบบจะให ล ําด ับการท ํางานเป น Task ID จากตรงนี ้ให น ําไฟล ช ุดข อม ูลที ่
เป นไฟล  .zip จากขั้ นตอน (2.26) ส งเข าไปยั งระบบ จากตรงนี้ ระบบจะประมวลผลและส งผลลั พธ 
ตอบกล ับมาทางอ ีเมล

ร ูปที ่ 10 รวมไฟล ของโฟลเดอร  train และ valid เพี ่อสร างเป นไฟล  zip
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ร ูปที ่ 11 หน าเว ็บของ V-Training

ร ูปที ่ 12 อ ีเมลที ่ระบบ V-Training ตอบกล ับมา

(2.3.3) จากรู ปที่  12 เป นอี เมลที่ ทางระบบของ V-Training ประมวลเรี ยบร อยและตอบกลั บมา
โดยจะประกอบไปด วยล ิงก ส ําหร ับดาวน โหลดไฟล โมด ูลพร อมก ับต ัวอย างโปรแกรมในร ูปแบบไฟล 
zip ให ทํ าการดาวน โหลดไฟล ลงมา จากนั้ นแตกไฟล และนํ าไปคั ดลอกทั บใน microSD การ ด



12M5StickVAIoT

(2.3.4) ในที่ นี้ จะทํ าการดั ดแปลงไฟล  boot.py เดิ มให มี ความสามารถในการควบคุ มอุ ปกรณ 
ไฟฟ าได ผ านทาง GPIO ของบอร ด M5StickV นั่ นคื อ ขาพอร ต G34 และ G35

(2.3.5) จากตั วอย างที่ ระบบส งมาให เมื่ อเป ดไฟล  boot.py ขึ้ นมา จุ ดที่ เราควรให ความสนใจมี 
ดั งนี้  (ดู รู ปที่  14 ประกอบ)

- บรรทั ดที่  29 เป นการเรี ยกใช ไฟล  kmodel ที่ ได กลั บมาจากระบบของ V-Training

- บรรทั ดที่  31 เป นส วนของการกํ าหนดชื่ อของแต ละคลาส ซึ่ งเดิ มนั้ นระบบจะกํ าหนดมา
เป นแบบตั วเลข ผู พั ฒนาสามารถแก ไขชื่ อให ตรงกั บสิ่ งที่ ถ ายเก็ บตั วอย างได  เช น ชื่ อของสิ่ งของ หรื อ
ชื่ อของบุ คคลที่ ได ถ ายภาพไว ในขั้ นตอนเก็ บข อมู ล ดั งรู ปที่  15

(2.3.6) เมื่ อระบบทํ างาน ในขณะที่ วั ตถุ หรื อบุ คคลที่ มี ข อมู ลในคลาสต างๆ ชื่ อใน labels ก็ จะ
ไปปรากฏในส วนของการแสดงผล ดั งรู ปที่  16

ร ูปที ่ 13 แสดงไฟล  boot.py ที ่มาจากการตอบกล ับของ V-Training
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รู ปที่  15 ส วนของโค ดของไฟล  boot.py ที่ ได รั บการแก ไขชื่ อของชุ ดข อมู ลภาพถ าย (ดู บรรทั ดที่  31
เปร ียบเท ียบก ับร ูปที ่ 14)

ร ูปที ่ 14 ส วนของโค ดของไฟล  boot.py ที ่ต องให ความสนใจ

รู ปที่  16 การแสดงชื่ อใน label ของส วน
แสดงผล
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(2.3.7) ต อไปเป นการด ัดแปลงโค ดให ม ีส วนการท ํางานเพื ่อเชื ่อมต อก ับขาพอร ต GPIO เพื ่อใช 
ควบคุ มวงจรขั บรี เลย  โดยเพิ่ มคํ าสั่ งเข าไปดั งนี้  (ดู รู ปที่  17 ประกอบ)

ในบรรทั ดที่  41 และ 42 เป นคํ าสั่ งในการลงทะเบี ยน (register) ขาสั ญญาณ 34 และ 35
เข ากั บ fpioamanager ของไพทอนเพื่ อใช เป นตั วจั ดการประสานการทํ างานระหว างซอฟต แวร และ
ฮาร ดแวร  โดยในพาราม ิเตอร ที ่เป นค า force=True นั ้นเป นค ําสั ่งบ ังค ับให ม ีการลงทะเบ ียน ขาส ัญญาณ
ดั งกล าวเข ากั บ fpio ไม ว าจะเคยมี การกํ าหนดมาแล วหรื อไม  ตรงจุ ดนี้ มี ข อดี คื อ หากมี การลงทะเบี ยน
ขาอื ่นๆ ไว ก อนหน า ระบบก ็จะอ ัปเดตให เป นข อม ูลล าส ุดที ่ก ําหนดลงไป ป องก ันการท ํางานผ ิดพลาด
จากข อมู ลเก าที่ ทํ างานมาก อนบรรทั ดคํ าสั่ ง register นี้ 

ถั ดมาในบรรทั ดที่  43 และ 44 เป นการกํ าหนดหมวดการทํ างานให กั บขาสั ญญาณที่ ได ทํ า
การลงทะเบี ยนไว แล ว โดยกํ าหนดได  2 รู ปแบบคื อ GPIO.IN และ GPIO.OUT ในที่ นี้ ต องการให ทํ า
งานเป นขาสํ าหรั บส งสั ญญาณออกไปควบคุ มวงจรขั บรี เลย  เราจึ งกํ าหนดให เป น GPIO.OUT

ร ูปที ่ 17 ส วนของโค ดของไฟล  boot.py ที ่จะท ําการแก ไข
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ร ูปที ่ 18 แสดงต ัวอย างของการเชื ่อมต อ M5StickV ก ับบอร ดข ับร ีเลย 

ในบรรท ัดที ่ 53 เป นการตรวจสอบเงื ่อนไขว า ตรวจพบบ ุคคลหร ือว ัตถ ุที ่ม ีอยู ในคลาสของ
โมเดลหร ือไม  หากพบและม ีค า pmax มากกว าค าที ่ตั ้งไว  เด ิมอ ุปกรณ จะแสดงเป นชื ่อของบ ุคคลหร ือ
สิ ่งของเหล านั ้นบนหน าจอ ตรงนี ้จะเพิ ่มการท ํางานในส วนของค ําสั ่งเพื ่อเป ดป ดการท ํางานของ วงจรข ับ
ร ีเลย เข าไป เพื ่อสั ่งให ม ีการเป ดการท ํางานชั ่วขณะหนึ ่ง ตั ้งแต บรรท ัดที ่ 55 ถ ึง 59 โดยค ําสั ่งจะเป นร ูปแบบ
ของชื ่อต ัวแปรขาส ัญญาณแล วตามด วย value() ในวงเล ็บจะเป นค าที ่ต องการให ขาพอร ตส งออกไป

value(1) คื อ การส งสั ญญาณลอจิ กสู ง หรื อ “1”

value(0)คื อการส งสั ญญาณลอจิ กตํ่ า หรื อ “0”

เพ ียงเท านี ้อ ุปกรณ  AIoT อย างง ายก ็พร อมท ํางานเพื ่อควบค ุมเครื ่องใช ไฟฟ าผ านการตรวจสอบ
สิ ทธิ์ ด วยใบหน าได แล ว




