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บทคัดย่อ 
ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมผ่านเครือข่ายตรวจวดัไร้สายนัน้มีความ
จ าเป็นต้องหมัน่ตรวจสอบสถานะของสถานีตรวจวดั รวมถึงคุณภาพของ
การเชื่อมต่อไร้สายเพือ่คงความครบถ้วนของข้อมูลวดัที่ถูกส่งกลบัมายงั
ศูนย์กลาง บทความนี้น าเสนอระบบการจัดการสถานีตรวจวัดและ
อปุกรณ์เกตเวย์ในเครือข่ายตรวจวดัไร้สายเพือ่ตรวจสอบการท างานของ
ระบบผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ โดยน าข้อมูลสถานะที่รายงานจากสถานี
ตรวจวดัมาเก็บบนัทึกไว้ในฐานข้อมูล และน าข้อมูลเหล่านีม้าประมวลผล
เพือ่แสดงผลออกมาในรูปของแผนภาพ เราได้ศึกษาการท างานของระบบ
ภายใต้การเชื่อมต่อแบบหนาแน่นและเบาบาง จากการทดสอบความ
ถูกต้องของระบบโดยให้สถานีตรวจวดัหยุดท างาน ระบบจะตอบสนอง
โดยแสดงผลลพัธ์ให้ผู้ดูแลระบบทราบได้ภายเวลาอนัสัน้ และแพ็กเกต
ส่วนมากจะสูญหายเนื่องจากการเชื่อมต่อแบบเบาบางเพราะใช้หลาย 
ฮ็อปในการส่งข้อมูล โดยข้อมูลจะสูญหายน้อยลงเมื่อช่วงเวลาในการส่ง
แพก็เกตมากข้ึน เพราะการชนกนัของแพก็เกตจะมีโอกาสนอ้ย 

 

Abstract 
Measuring environmental data via wireless sensor networks 
requires  wireless  sensor  nodes  and  their  connectivity  to  be 
regularly  monitored  for  completeness  of  sensory  data.    This 
paper  presents  the  development of  a  management  system  
for sensor  nodes  and  gateway  in  wireless  sensor  networks  
to monitor  network  conditions  via  web  browsers.    Current 
operational conditions reported by sensor nodes are recorded in 
a database, which are later on processed and visualized into a 
graphical diagram.  We studied system’s behavior under dense 
and sparse network connectivity.  Our  experiments  verify  the 
correctness  of  the  system  that  by  disconnecting  sensor  
nodes, the system is able to generate a response to the user in a 
timely manner. In addition, it is found that more data packets are 
lost in sparse connectivity due to greater hop counts for relaying 
packets.  In addition, less data are lost when hello and monitor 
intervals are increased because of  less packet collisions. 
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1. บทน า 
ในระบบตรวจวดัสภาพแวดล้อมผ่านเครือข่ายตรวจวดัไร้สาย 
[1][2]  นัน้  มีการตรวจวดัสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น อุณหภูมิ 
ความเข้มแสง ความชืน้ในอากาศ โดยการน าสถานีตรวจวดัไร้
สายไปติดตัง้ตามสถานที่ต่างๆ  ที่สนใจ และเมื่อถึงเวลาที่
ก าหนดสถานตีรวจวดัที่ถกูโปรแกรมไว้ก็จะสง่ข้อมลูผา่นสถาน ี
ใกล้เคียงมายงัเกตเวย์ในเครือขา่ยตรวจวดัไร้สาย เพื่อที่จะอพั 
โหลดข้อมลูเข้าสูเ่คร่ืองบริการ แล้วเก็บบนัทกึลงในฐานข้อมลู  
อย่างไรก็ตาม ในระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมมีความ
จ าเป็นต้องหมัน่ตรวจสอบสถานะของสถานีตรวจวดั วา่สถาน ี
ตรวจวดันัน้ท างานอยู่หรือไม่ สาเหตุที่ระบบไม่ท างาน ได้แก่  
แบตเตอร่ีหมดหรือ เกิดความผิดปกติขึน้ในพืน้ที่บริเวณนัน้ 
เป็นต้น หรือมีการติดตัง้สถานีตรวจวัดหรืออุปกรณ์เกตเวย์
เพิ่มเติม รวมไปถึงคณุภาพการเช่ือมต่อไร้สายของแต่ละสถานี
ตรวจวัดเพื่อคงความครบถ้วนของข้อมูลที่วัดได้ที่ถูกส่งกลบั
มายงัศนูย์กลาง 

2. ท่ีมาและแรงจูงใจของปัญหา 
ในระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมเดิมนัน้ หากต้องการตัง้ค่า 
ปรับเปลีย่นหรือแก้ไขการท างานใดๆ ต้องท าการแก้ไขที่ตวัรหสั
ต้นฉบับใหม่ทุกๆครัง้ หรือเข้าไปดูข้อมูลที่ฐานข้อมูลโดยตรง 
ซึ่งท าให้การจัดการหรือควบคุมการท างานของระบบมีความ
ยุ่งยาก ไม่สะดวกต่อการใช้งาน จึงได้มีการพฒันาระบบการ
จดัการสถานตีรวจวดัและอปุกรณ์เกตเวย์ในเครือข่ายตรวจวดั
ไร้สาย เพื่อที่จะตรวจสอบการท างานของระบบผ่านทางเว็บ
เบราว์เซอร์ โดยน าข้อมูลสถานะที่รายงานจากสถานีตรวจวดั



มาเก็บบันทึกไว้ ในฐานข้อมูล และน า ข้อมูลเหล่านี ม้า
ประมวลผลเพื่อแสดงผลออกมาในรูปของแผนภาพ ซึ่งจะ
แสดงสถานะ แบตเตอร่ีของสถานีตรวจวัดแต่ละสถานี และ
คณุภาพการเช่ือมตอ่ไร้สายของสถานตีรวจวดัแตล่ะสถาน ีวา่ 
ท างานปกติหรือไมอ่ยา่งไร 

3. งานและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
ระบบตรวจวดัสภาพแวดล้อมผ่านเครือข่ายตรวจวดัไร้สายใน 
[2] เป็นระบบเก็บบนัทกึข้อมลูเก่ียวกบัสภาพแวดล้อม โดยเมื่อ
ถึงเวลาที่ก าหนดสถานีตรวจวดัที่ถูกโปรแกรมไว้ก็จะสง่ข้อมูล
มายงัเกตเวย์ผ่านสถานีใกล้เคียงผ่านเครือข่ายตรวจวดัไร้สาย 
เพื่อที่จะอพัโหลดข้อมูลเข้าสู่เคร่ืองบริการด้วยการสง่แบบมลั
ติฮ็อป ซึง่ในระบบนีย้งัไมม่ีสว่นในการแสดงสถานะการท างาน
ของสถานตีรวจวดัและการเช่ือมตอ่ในเครือข่ายตรวจวดัไร้สาย 
เพื่อการจดัการและควบคมุการท างานของระบบจากสว่นกลาง 

ระบบข้อมลูสารสนเทศส าหรับเครือข่ายตรวจวดัไร้สายใน  
[3] เป็นระบบที่ผู้ ใ ช้งานสามารถติดตามข้อมูลอุณหภูมิ 
ความชืน้ และปริมาณแสงผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ โดยจะมี
เคร่ืองให้บริการ FTP  ที่จะรอรับข้อมลูสภาพแวดล้อมที่ได้จาก
สถานีตรวจวัดไร้สาย จากนัน้จะน าข้อมูลที่ ได้ไปเก็บใน
ฐานข้อมลู เพื่อน าข้อมลูไปประมวลผลและแสดงผลออกมาใน
รูปของกราฟและโทนสี อย่างไรก็ตามระบบนีย้งัไม่รองรับการ
ปรับปรุงแก้ไขต าแหน่งของสถานีตรวจวดั รวมถึงการอพัโหลด
แผนท่ีจากผู้ใช้ 

4. รายละเอียดการพัฒนา 

4.1 ภาพรวมของระบบ 
ผู้ดูแลระบบเลือกเครือข่ายที่ต้องการตรวจสอบผ่านทางเว็บ 
เบราว์เซอร์ ซึ่งแต่ละเครือข่ายก็จะมีแผนภาพแสดงสถานะ 
แบตเตอร่ีของสถานีตรวจวัดที่ต าแหน่งต่างๆ และแสดง
แผนภาพการเช่ือมต่อไร้สายของแต่ละสถานีที่เวลาลา่สดุ โดย
เคร่ืองบริการจะรับข้อมูลเหล่านีม้าจากเกตเวย์ผ่านทาง
เครือขา่ยแลนไร้สาย (IEEE 802.11) เมื่อถึงเวลาที่แต่ละสถานี
โปรแกรมไว้ สถานีตรวจวัดก็จะส่งข้อมูลไปยังเกตเวย์ผ่าน
สถานีใกล้เคียงตามมาตรฐาน IEEE  802.15.4  [4]  แบบมลั
ติฮ็อป เมื่อเคร่ืองบริการได้รับข้อมูลก็จะเก็บบันทึกลงใน
ฐานข้อมูล จากนัน้น าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและแสดงผล
ออกมาในรูปของแผนภาพ ภาพรวมของระบบแสดงในรูปท่ี 1 

4.2 แบบจ าลองของระบบ (System Model) 

4.2.1 แบบจ าลองเครือข่าย 
เพื่อรองรับการเช่ือมต่อที่ไม่สมมาตร (asymmetric link)  
เครือขา่ยตรวจวดัไร้สายแตล่ะเครือขา่ยจะถกูจ าลองด้วยกราฟ
แบบมีทิศทาง (directed graph) [5] G = (V, E) โดยที่ V คือ
เซ็ตของสถานีตรวจวดัและเกตเวย์ภายในเครือข่าย และ E คือ
เซ็ตของคู่ล าดบั (u,v)  VV หากสถานี v สามารถรับ
สญัญาณการสื่อสารไร้สายได้โดยตรงจากสถานี u นอกจากนี ้
ข้อมูลสถานีและการเช่ือมต่อยงัถูกก ากับด้วยฟังก์ชันอีกสาม

รูปท่ี 1 ภาพรวมของระบบ 



ฟังก์ชนั ได้แก่ 

o Batt : V  [0,100] ระบรุะดบัพลงังานคงเหลือ
ของแบตเตอรีในแต่ละสถานีในรูปร้อยละ ค่านีข้ึน้อยู่
กับประเภทของแบตเตอรีและถูกค านวณจากระดับ
แรงดนัไฟฟ้าปัจจบุนัของแบตเตอรี 

o Rel  : E  [0,1] ระบคุวามน่าเช่ือถือเฉลี่ยของ
สญัญาณเช่ือมต่อไร้สาย (link reliability) ระหว่าง
สถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่ง  รายละเอียดการ
ค านวณได้อธิบายไว้ในหวัข้อ 4.2.2 

o Age : V   ระบรุะยะเวลานบัจากเวลาที่ได้รับ
ข้อมลูจากแตล่ะสถานีครัง้สดุท้ายจนถึงเวลาปัจจบุนั 

4.2.2 การค านวณความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่อ 
แต่ละสถานีจะถูกโปรแกรมให้ส่งเมสเสจ HELLO แบบบรอด
คาสต์ออกมาในทกุ ๆ ช่วงเวลาที่ก าหนดเพื่อเป็นการตรวจสอบ
สถานะการเช่ือมต่อกบัสถานีรอบข้าง ในรอบที่ t ของการส่ง 
HELLO นัน้แต่ละสถานี v จะค านวณค่าความน่าเช่ือถือของ
การเช่ือมต่อกบัสถานี u ในทิศทาง uv โดยตรวจสอบจาก
สถานะการได้รับเมสเสจ HELLO จากสถานี u ดงันี ้

 

จากนัน้ค่าความน่าเช่ือถือของการเช่ือมต่อในรอบที่ t จะถูก
น ามาค านวณหาค่าความน่าเช่ือถือเฉลี่ยร่วมกบัรอบที่ผ่านมา
โดยใช้ Exponential moving average [6] ดงันี ้

),(Rel),(Rel)1(),(Rel 1 vuvuvu ttt     

โดยให้ 0),(Rel0 vu และให้คา่สมัประสิทธ์ิการปรับความ
เรียบ  เท่ากบั 1/4 เนื่องจากธรรมชาติที่ไม่เสถียรของการสง่
สญัญาณแบบไร้สาย ค่าความน่าเช่ือถือเฉลี่ยที่ค านวณได้จะ
ถูกบันทึกไว้ในแบบจ าลองกราฟของเครือข่ายเพื่อน าไป
แสดงผลให้กบัผู้ใช้ในรูปของแผนภาพตอ่ไป 

4.3 โครงสร้างระบบ 
โครงสร้างซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 4  ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ส่วน
ของ Web  GUI สว่นของเคร่ืองบริการ สว่นของเกตเวย์ และ
ส่วนของสถานีตรวจวัดไร้สาย ดังแสดงในรูปที่  2  ซึ่งแต่ละ
สว่นมีรายละเอียดดงันี ้ 

4.3.1 ส่วนของสถานีตรวจวดัไร้สาย  
- Neighbor  Discovery  Module  คอยรับสง่แพ็กเก็ต 

HELLO  ทกุ ๆ ช่วงเวลาเพื่อประเมินความน่าเช่ือถือ

1 v ได้รับ HELLO จาก u ในรอบที่ผ่านมา 
0 v ไมไ่ด้รับ HELLO จาก  u ในรอบที่ผ่านมา Relt(u,v) = 

รูปท่ี 2 โครงสร้างระบบ 



ของการเช่ือมต่อกบัสถานีรอบข้าง รวมถึงตรวจสอบ
การเช่ือมตอ่ที่ไมส่มมาตร  

- Sensor Data Collector เป็นสว่นที่คอยเก็บรวบรวม
ข้อมลูสภาพแวดล้อมที่วดัได้ รวมถึงระดบัแรงดนัของ
แบตเตอร่ีที่ติดตัง้ไว้ที่ตวัสถานี 

- Data/Routing  Manager  เป็นส่วนที่ท าหน้าที่
ค านวณเส้นทางไปยังเกตเวย์ และมีการรวบรวม
ข้อมูลวัดรวมถึงข้อมูลสถานะของสถานีและการ
เช่ือมต่อกบัสถานีรอบข้างสง่กลบัไปยงัเกตเวย์ทกุ ๆ 
ช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 

4.3.2 ส่วนของเกตเวย์  
- Data Collector เป็นสว่นที่คอยประมวลผลข้อมลูที่

ได้รับจากสถานีตรวจวดัในเครือข่าย โดยจะมีการสง่
เมสเสจ Gateway Advertisement ออกไปยงัสถานี
ตรวจวัดทุกสถานีในเครือข่ายทุก ๆ ช่วงเวลาที่
ก าหนด  

- Information  Uploader เป็นสว่นที่น าข้อมลูตรวจวดั
และสถานะของสถานีอพัโหลดเข้าสู่เคร่ืองบริการใน
รูปของ CSV  

4.3.3 ส่วนของเคร่ืองบริการ  
- Node/Gateway Position Module เป็นสว่นของการ

เก็บค่าต าแหน่งของสถานีตรวจวดัและเกตเวย์เมื่อมี
การเปลีย่นแปลงจากผู้ใช้ จากนัน้จะเก็บบนัทึกข้อมลู
ลงในฐานข้อมลู   

- Node/Gateway  Status  Manager เป็นสว่นที่คอย
รับข้อมูลสถานะของสถานีตรวจวัด แบตเตอร่ีจาก
เกตเวย์ จากนัน้เก็บบนัทกึลงในฐานข้อมลู   

- Link  Status  Manager  เป็นสว่นที่คอยรับข้อมลู
สถานะการเช่ือมต่อของแต่ละสถานีตรวจวดั รวมไป
ถึงคุณภาพการเช่ือมต่อของสถานีตรวจวัดจากเกต
เวย์ จากนัน้เก็บบนัทกึลงในฐานข้อมลู  

- Network  Topology  Renderer เป็นสว่นที่น าข้อมลู
จากฐานข้อมลูมาประมวลผล สถานะของเครือข่าย 
สถานะของสถานีตรวจวดั แบตเตอร่ี เทียบกับเวลา
ปัจจุบัน  จากนั น้ ก็ ส่ ง ข้ อมูล ใน รูปแบบ JSON 

(JavaScript Object Notation) ไปยงัหน้าจอเว็บ 
เบราว์เซอร์ที่ผู้ดแูลระบบใช้งานอยู่  

- Data  Storage  Manager  เป็นสว่นที่รับผิดชอบใน
การติดตอ่กบัฐานข้อมลู 

4.3.4 ส่วนของ Web GUI   
- Configure  Module  ในส่วนนีจ้ะเป็นสว่นที่ผู้ ใช้

สามารถเลือกแผนที่เพื่ออพัโหลดเข้าสู่เคร่ืองบริการ
ในการตรวจสอบการท างานในแต่ละต าแหน่งของ
สถ านี ต ร ว จวัด ไ ร้ ส า ย ไ ด้  แ ล ะผู้ ใ ช้ ส า ม า รถ
เปลีย่นแปลงต าแหนง่ของสถานีตรวจวดัได้   

- Monitor Module ในสว่นนีจ้ะเป็นสว่นที่ผู้ ใช้สามารถ
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ท า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ ต ร ว จ วั ด
สภาพแวดล้อมได้ โดยที่รับข้อมลูจากเคร่ืองบริการใน
รูปของ JSON จากนัน้ใช้ไลบรารี D3.js [7] แปลง
ข้อมูลจาก JSON เป็น SVG (Scalable Vector 
Graphics) [8] ซึ่งแสดงแผนภาพการเช่ือมต่อของ
สถานีตรวจวัดแต่ละจุด และยังสามารถตรวจสอบ
สถานะแบตเตอร่ี โดยค านวณค่าความน่าเช่ือถือของ

การเช่ือมต่อจากฟังก์ชัน ),(Rel vut  ค่าที่ค านวณ
ได้จะน าไปก าหนดสขีองเส้นกราฟดงัตารางที ่1  

ตารางที่ 1 ระดบัความนา่เช่ือถือของการเช่ือมตอ่ 

ฟังก์ชัน Age จะถูกน ามาก าหนดสถานะการคงอยู่
ของสถานี โดยปกติสถานีจะถูกแสดงผลเป็นสีขาว 
หาก Age มีค่าเกินเวลาที่ก าหนดไว้สถานีตรวจวดั
จะแสดงผลเป็นสีแดง ส่วนค่าจากฟังก์ชัน Batt จะ
ถูกน ามาแสดงผลเป็นแถบพลงังานคงเหลือของแต่
ละสถาน ี

5. การทดสอบการใช้งาน 

5.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ 
ระบบการจัดการสถานีตรวจวดั สถานีตรวจวดั และอุปกรณ์
เกตเวย์ถูกติดตัง้ ไว้ที่อาคารภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ค่าความน่าเช่ือถือ Rel ≥75 25≤Rel<75 Rel<25 
ระดับความน่าเช่ือถือ ดี ปานกลาง แย่ 
สีในการแสดงผล เขียว เหลือง แดง 



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชัน้  7 เพื่อเป็นการทดสอบการ
ท างาน โดยติดตัง้สถานีตรวจวดัไร้สาย 6  สถานีต่อกบัปลัก๊ไฟ
ผ่านตวัแปลง USB และเกตเวย์จ านวน 1 ตวั โดยแบ่งเป็น (1) 
การทดสอบความถกูต้องของระบบโดยการติดตัง้สถานีตวัใหม่
และน าสถานีตัวนัน้ออก แล้วจับเวลาในการตอบสนองของ
ระบบเมื่อสถานีตรวจวดัไม่ท างานเทียบกบัช่วงเวลาในการส่ง
ข้อมูล และ (2) การทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลของระบบซึง่ได้ศกึษาการเช่ือมตอ่สองรูปแบบคือ 

o การเช่ือมต่อแบบหนาแน่น (Dense) สถานีตรวจวดั
ถูกติดตัง้ไว้ที่มุมต่าง ๆ ภายในห้อง และตรงกลาง
ของห้อง โดยแต่ละสถานีมีสถานีมีการเช่ือมต่อ
โดยตรงกับสถานีข้างเคียงโดยเฉลี่ย 6 สถานี ดัง
แสดงในรูปท่ี 3 เครือขา่ยตรวจวดัลกัษณะนีม้กัพบใน
พืน้ที่ที่ค่าการวดัมีอตัราการเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ที่สงู 
เช่นการวดัอณุหภมูิในห้องเคร่ืองบริการ 

o การเช่ือมต่อแบบเบาบาง (Sparse) สถานีตรวจวดั 
ถกูติดตัง้ไว้ที่ริมโถงทางเดินและห้องปฏิบตัิการวิจัย
ต่างๆ โดยแต่ละสถานีมีสถานีมีการเช่ือมต่อโดยตรง
กบัสถานีข้างเคียงโดยเฉลีย่ 4 สถานี ดงัแสดงในรูปที่ 
4 เค รือข่ายตรวจวัดลักษณะนี ม้ัก ใ ช้ ใน
สภาพแวดล้อมที่ค่าการวดัมีอตัราการเปลี่ยนแปลง
เชิงพืน้ท่ีต ่า เช่นการวดัอณุหภมูิในแปลงเพาะปลกู 

การทดลองมีการปรับค่าช่วงเวลาการรายงานข้อมูลของ
สถานีตรวจวดั (Monitor Interval) ตัง้แต ่2 ถึง 20 วินาที แต่ละ
ช่วงเวลาจะเก็บข้อมลูประมาณ 100 แพ็กเกต และมีการท าซ า้ 
2 รอบ โดยทดสอบระบบในวนัท างาน ช่วงเวลากลางวนั 

5.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ผล 
ผลการทดสอบความถูกต้องของระบบในการตรวจสอบการ
ท างานของระบบเมื่อระบบท างานปกติ สถานีตรวจวดัจะถูก
แสดงผลเป็นสีขาว และเส้นการเช่ือมต่อมีสีเขียว แสดงว่า
คุณภาพการเช่ือมต่อดีหมายถึงสามารถรับส่งข้อมูลระหว่าง
สถานีโดยไม่มีการสูญหาย เส้นกราฟมีสีเหลืองแสดงว่า
คณุภาพการเช่ือมต่อปานกลางหมายถึงความสามารถในการ
รับสง่ข้อมลูระหว่างสถานีมีการสญูหายบ้างเล็กน้อย ดงัแสดง
ในรูปที่ 4 และเมื่อสถานีตรวจวัดเบอร์ 10 ไม่ท างาน สถานี

ตรวจวดัจะมีสีแดง และเส้นกราฟมีสีแดงแสดงว่าคณุภาพการ
เช่ือมตอ่ไมด่ีหมายถึงความสามารถในการรับสง่ข้อมลูระหว่าง
สถานีมีการสญูหายมากดงัแสดงในรูปท่ี  5  

จากการทดสอบจับเวลาเร่ิมเมื่อสถานีตรวจวดัไม่ท างาน
จนกระทัง่แสดงผลบนหน้าจอ เทียบกบัช่วงระยะเวลาในการสง่
แพ็กเกต โดยเมื่อมีความถ่ีในการส่งข้อมลูลดลง เวลาที่จะใช้
ในการตอบสนองก็จะมากขึน้เนื่องจากมีความหนว่งของเวลา  

 
รูปท่ี 3 การเช่ือมตอ่ของสถานีตรวจวดัแบบ Dense 

 
รูปท่ี 4 การเช่ือมตอ่ของสถานีตรวจวดัแบบ Sparse 

 
รูปท่ี 5 ผลการท างานเมื่อสถานหีมายเลข 10 ไมท่ างาน 

 
รูปที่ 6 เวลาที่ระบบใช้ในการตอบสนองที่คาบการรายงาน
สถานะตา่งๆ  

8 m. 

20 m 



 
รูปท่ี 7 การสญูหายของข้อมลูที่คาบการรายงานสถานะตา่งๆ  

 
เกิดจากเคร่ืองบริการยงัไมไ่ด้รับข้อมลูจากสถานีตรวจวดัสง่มา 
ดงัรูปท่ี 6 

จากการทดสอบเก็บข้อมลูโดยเทียบเปอร์เซ็นต์ของข้อมูล
ที่สญูหายเทียบกับช่วงระยะเวลาในการส่งแพ็กเกต  โดยเมื่อ
ความถ่ีในการส่งข้อมูลลดลง เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลที่สญูหาย
จะมีค่าลดลง เนื่องจากความถ่ีสูงแพ็กเกตที่ถูกส่งมาใน
เครือข่ายจะมีจ านวนมาก ซึ่งอาจท าให้เกิดการชนกันของ
ข้อมูล (collision)  ซึ่งท าให้แพ็กเกตดงักล่าวไม่สามารถส่ง
ข้อมลูถึงปลายทางได้ ซึ่งในห้องมีเส้นทางการสง่ข้อมูลเพียงฮ็
อปเดียวจึงท าให้ข้อมูลเกิดความสูญหายน้อยกว่าภายนอก
ห้องซึง่มีเส้นทางการสง่ข้อมลูแบบหลายฮ็อป ดงัรูปท่ี 7 

6. บทสรุป 
ระบบการจัดการสถานีตรวจวัดและอุปกรณ์เกตเวย์ใน
เครือข่ายตรวจวัดไร้สายนี ้ ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ ดูแลระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสามารถจัดการหรือ
ควบคมุการท างานจากศนูย์กลางได้ทนัที โดยจากการทดสอบ 
โปรแกรม ระบบการจดัการสถานตีรวจวดัและอปุกรณ์เกตเวย์ 
ในเครือขา่ยตรวจวดัไร้สาย  ได้ผลการทดสอบอยูใ่นเกณฑ์ดี  
โดยเคร่ืองบริการสามารถรับข้อมลูจาก เกตเวย์เพื่อน ามาแสดง 
ผลได้ เมื่อสถานหีรือเกตเวย์ถกูเคลือ่นย้ายหรือเปลีย่นแปลงได้  
และหากลงิค์การเช่ือมตอ่หรือสถานตีรวจวดัไมส่ามารถใช้งาน 
ได้ก็จะแสดงผลได้ในเวลารวดเร็ว โดยแพ็กเกตสว่นมากจะสญู 
หายเนื่องจากการเช่ือมตอ่แบบเบาบางเพราะใช้หลายฮ็อปใน 
การสง่ข้อมลู โดยข้อมลูจะสญูหายน้อยลงเมื่อช่วงเวลาในการ 
สง่แพ็กเกตมากขึน้ เพราะการชนกนัของแพ็กเกตจะมีโอกาส 
น้อย ส าหรับแนวทางการพฒันาตอ่ระบบนีส้ามารถพฒันาใน 

ส่วนของการตัง้ค่าต่างๆ ของสถานีตรวจวัดผ่านทางเว็บ
เบราว์เซอร์ หรือพฒันาโดยการรวมระบบของระบบการจดัการ
กบัระบบข้อมลูสารสนเทศไว้เป็นระบบเดียวกนั 
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