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บทคัดย่อ 
ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมผ่านเครือข่ายไร้สายมีบทบาทในการ
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในบริเวณที่ผู้ใช้ต้องการได้หลากหลายพื้นที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก และรายงานสภาพแวดล้อม
ของพื้นที่เหล่านั้นให้กับผู้ใช้งานทราบ บทความนี้น าเสนอระบบจัดการ
และรายงานสถานะโหนดตรวจวัดไร้สายแบบเวลาจริงและย้อนหลังใน
เครือข่ายตรวจวัดไร้สาย เพื่อตรวจสอบการท างานของโหนดตรวจวัดไร้
สายและเครือข่ายตรวจวัดไร้สายผ่านทางเว็บอินเตอร์เฟซ รวมทั้ง
สามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมบริเวณเหล่านั้นแบบเวลาจริง และดู
ข้อมูลสภาพแวดล้อมเหล่านั้นย้อนหลังได้เช่นกัน โดยข้อมูลที่ได้รับมา
จากเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย จะถูกน ามาแสดงผลบนเว็นอินเตอร์เฟซใน
รูปแบบของแผนภาพเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยในบทความนี้
ได้ท าการทดลองในสถานการณ์เสมือนจริง โดยการตรวจวัดปริมาณ
น้ าฝนและแสงเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม 
เพื่อตรวจสอบการท างานของเว็บอินเตอร์เฟซในการแสดงข้อมูลต่างๆ
ตามที่ได้ก าหนดไว้ 

Abstract 
Wireless sensor networks allow measurement of environment 
data from various areas, especially difficult-to-access places, 
and report those data to users. This paper presents Wireless 
Sensor Network Manager with Real-time and Historical 
Visualization. It monitors real-time status of sensor nodes and 
network connectivity, as well as environmental data, via web 
interface. Historical data can also be retrieved and visualized. 
Data and status are displayed on web interface in form of 
graphs and diagrams in order to make them easy to understand 
by both technical and non-technical users.  Hypothetical 
scenarios based on measuring rainfall and light intensity for 
monitoring landslide situation presented to demonstrate core 
features of the system. 
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1. บทน า 
ในระบบจัดการและรายงานสถานะโหนดตรวจวัดไร้สาย ใน
เครือข่ายตรวจวัดไร้สาย [1] ประกอบด้วยโหนดเกตเวย์ และ
โหนดตรวจวัด ซึ่งท าหน้าที่ตรวจวัดค่าสภาพแวดล้อมตาม
สถานที่ต่าง ๆ ที่น าไปติดตั้งเช่น อุณหภูมิ แสง ความชื้น หรือ
แม้แต่ข้อมูลของโหนดตรวจวัดไร้สายเอง ได้แก่ ความจุ
แบตเตอรี่ สถานะการเชื่อมต่อกับโหนดใกล้เคียงหรือความเร่ง
ของโหนดในระบบแกนสามมิติ เป็นต้น และเมื่อถึงช่วงเวลาที่
ก าหนดโหนดตรวจวัดไร้สายจะส่งข้อมูลดังกล่าวมายังโหนด
เกต์เวย์ซึ่งท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลและส่งต่อไปยังเครื่องแม่ข่าย
เพื่อเก็บลงฐานข้อมูล และเมื่อผู้ใช้ต้องการทราบข้อมูลสถานะ
ของโหนดตรวจวัดไร้สายหรือข้อมูลของสภาพแวดล้อมใน
บริเวณดังกล่าว ก็จะส่งค าร้องขอจากเครื่องลูกข่ายมายังเครื่อง
แม่ข่าย ซึ่งเครื่องแม่ข่ายก็จะประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูล
และส่งให้เครื่องลูกข่ายแสดงผลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ
สถานะของโหนดตรวจวัดไร้สายและเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย
ได้ตามที่ผู้ใช้ร้องขอมา 

2. ที่มาและแรงจูงใจของปัญหา 
การน าระบบในระบบจัดการและรายงานสถานะโหนดตรวจวัด
ไร้สายไปใช้ในสถานที่จริงนั้น ยังคงพบหลายปัญหาที่ท าให้
ระบบไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ข้อมูลท่ีได้จากโหนดตรวจวัดไร้สายยังไม่ได้น าออกมาแสดงผล
เท่าที่ควรได้แต่เก็บไว้ในฐานข้อมูล ผู้สังเกตการณ์ก็อาจจะไม่
สังเกตเห็นถึงส่ิงผิดปกติที่ก าลังเกิดขึ้น โครงงานนี้จึงปรับปรุง
ให้การแสดงผลของเว็บอินเตอร์ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้มากขึ้น โดยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ออกมาแสดงผลแบบ
กราฟฟิกบนเว็บอินเตอร์เฟซ เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้
เกี่ยวกับเครือข่ายตรวจวัดไร้สายที่ท าหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ 



สามารถเข้าใจถึงข้อมูลของสภาพแวดล้อมที่ส่งมาจากโหนด
ตรวจวัดตามเวลาจริง รวมถึงเพิ่มเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งในอดีตและปัจจุบัน คือการ
แสดงข้อมูลที่ส่งมาจากโหนดตรวจวัดไร้สายตามเวลาจริง 
เพื่อท่ีจะสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 
และการแสดงผลข้อมูลย้อนหลังได้ เพื่อน าข้อมูลย้อนหลังมา
วิเคราะห์ถึงความเส่ียงที่จะเกิดเหตุการณ์หรือวิเคราะห์หา
ปัจจัยอื่น ๆ ต่อไป 

3. งานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมผ่านเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย [2] 
เป็นระบบเก็บบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อม โดยจะส่งข้อมูล
เหล่านั้นมายังเกตเวย์ผ่านทางโหนดตรวจวัดไร้สายใกล้เคียง 
แต่ในระบบนี้ยังไม่มีส่วนการแสดงสถานะการท างานของ
เครือข่ายตรวจวัดไร้สาย และสถานะการเชื่อมต่อระหว่างโหนด
ตรวจวัด จึงไม่สามารถทราบถึงสถานะของเครือข่ายตรวจวัดไร้
สายได้โดยตรง 

ระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย [3] 
เป็นระบบที่ผู้ใช้งานสามารถติดตามข้อมูลสภาพแวดล้อมได้
ผ่านทางเว็บอินเตอร์เฟซ แต่อย่างไรก็ตามระบบนี้ยังไม่รองรับ
การเลือกแผนท่ีส าหรับเครือข่ายตรวจวัดไร้สายหนึ่ง ๆ และการ
ปรับปรุงแก้ไขต าแหน่งของโหนดตรวจวัดไร้สายในแผนท่ี 

ระบบจัดการโหนดตรวจวัดและอุปกรณ์ เกตเวย์ ใน
เครือข่ายตรวจวัดไร้สาย [4] เป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถทราบถึง
สถานะการเชื่อมต่อของโหนดตรวจวัดไร้สายในเครือข่าย
ตรวจวัดไร้สายได้ผ่านทางเว็บอินเตอร์เฟซ  พร้อมทั้งสามารถ
เลือกแผนที่ให้กับเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย และเคล่ือนย้าย
ต าแหน่งของโหนดตรวจวัดไร้สายบนแผนที่ได้ตามต้องการ แต่
ระบบนี้ยังไม่สามารถน าข้อมูลสภาพแวดล้อมจากฐานข้อมูล
ออกมาแสดงผลให้ผู้ใช้ทราบถึงข้อมูลสภาพแวดล้อมได้แบบ
เวลาจริง และยังไม่มีส่วนการแสดงผลข้อมูลสภาพแวดล้อม
ย้อนหลัง เพื่อให้สามารถน าแนวโน้มของข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมได้ 

4. รายละเอียดการพัฒนา 

4.1 ภาพรวมของระบบ 
จากภาพรวมของระบบดังรูปที่ 1 ผู้ดูแลระบบเลือกเครือข่าย
ตรวจวัดไร้สายที่ต้องการใช้งานผ่านทางเว็บ โดยที่ส่วนแสดง
สถานะเครือข่ายตรวจวัดไร้สายจะท าหน้าที่รายงานสถานะการ
เชื่อมต่อพร้อมทั้งแบตเตอรี่ของโหนดตรวจวัดไร้สายแต่ละ
โหนด และยังมีส่วนส าหรับรายงานข้อมูลสภาพแวดล้อมแบบ
เวลาจริงตามช่วงเวลาที่เครือข่ายตรวจวัดไร้สายได้โปรแกรมไว้ 
นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถดูข้อมูลสภาพแวดล้อมย้อนหลังได้
ตามวันและเวลาที่ต้องการผ่านทางเว็บอินเตอร์เฟซด้วยเช่นกัน 
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งมาจากโหนดตรวจวัดไร้สายแต่ละตัว
แบบมัลติฮอปตามมาตรฐาน IEEE802.15.4 [5] จนถึงโหนด
เกตเวย์และจะถูกเก็บลงในฐานข้อมูลเพื่อรอผู้ใช้ร้องขอและ
น ามาแสดงผลในรูปของแผนภาพต่อไป 

รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบ 

 

4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ 
การพัฒนาระบบเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ซอฟต์แวร์ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ และ
ซอฟต์แวร์ในส่วนของเว็บอินเตอร์เฟซ มีโครงสร้างดังรูปที่ 2 

4.2.1 โครงสร้างซอฟต์แวร์ ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ 

 - NIC (Network Interface Card) ท าหน้าที่ติดต่อ
แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ 



 - Data delivery module ท าหน้าที่ควบคุมการรับข้อมูล
รูปแบบ CSV [6] ที่รับมาจากโหนดเกตเวย์ เพื่อบรรจุลงใน
ฐานข้อมูล 

 - Database module ท าหน้าที่เก็บข้อมูลทั้งหมดของ
เครือข่ายตรวจวัดไร้สายลงในฐานข้อมูล เพื่อรอให้ส่วนอื่น
น าไปประมวลผล 

 - Query module ท าหน้าที่ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อส่ง
ต่อไปประมวลผลเพื่อการแสดงผลบนเว็บอินเตอร์เฟซบนเครื่อง
ไคล์เอนท ์

 - Renderer module ท าหน้าที่รับข้อมูลจาก Query 
module และน ามาประมวลผลสถานะของเครือข่ายและ
สถานะของโหนดตรวจวัดทั้งแบบเวลาจริง และแบบ แสดง
สถานะย้อนหลังตามเวลาที่ต้องการ 

4.2.2 โครงสร้างซอฟต์แวร์ส่วนของเว็บอินเตอร์เฟซ 

 - Configure module ท าหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้ เช่น
ข้อมูลแผนที่ และต าแหน่งของโหนดตรวจวัด จากนั้นอัพโหลด
ข้อมูลเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ เพื่อน าไปประมวลผลและแสดงผล
สถานะของเครือข่ายตรวจวัดไร้สายต่อไป 

 - Monitor module รับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบของ 
JSON [7] และใช้ไลบรารี D3.js [8] แสดงผลข้อมูลในรูปแบบ
ของ SVG [9] 

 
รูปที่ 2 โครงสร้างซอฟต์แวร์ 

4.3 ข้อจ ากัดของระบบ 
 เว็บอินเตอร์เฟซจะแสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อท างานอยู่บน 
Google Chrome เว็บบราวเซอร์ 

5. การทดสอบการใช้งาน 
การทดสอบการใช้งาน ทดสอบโดยการติดตั้งโหนดตรวจวัดไร้
สายและเกตเวย์พร้อมทั้งจ าลองสถาณการณ์ที่สามารถน า
เครือข่ายตรวจวัดไร้สายไปใช้ได้ ซึ่งในการทดลองนี้เป็นการ
จ าลองการน าเครือข่ายตรวจวัดไร้สายไปใช้เตือนภัยพิบัติดิน
ถล่ม ที่ได้น าระบบไปติดตั้งและใช้งานจริงที่จังหวัดกระบี่  ด้วย
การน าโหนดตรวจวัดไร้สายจ านวน 4 ตัวที่ติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจวัดแสง อุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน และความเร่งในระนาบ
แกน 3 มิติ ให้โหนดตรวจวัดไร้สาย 1 ตัวท าหน้าที่เป็นเกตเวย์ 
โดยเชื่อมต่อโหนดเกตเวย์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง 
USB to Serial ส่วนโหนดตรวจวัดไร้สายใช้แหล่งจ่ายไฟผ่าน
ทาง USB ดังรูปที่ 3-5 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 โหนดตรวจวดัไร้สายทีต่ิดตั้งอุปกรณ์ตรวจวดั
ความเร่งระบบแกนสามมิต ิ

รูปที่ 4 โหนดตรวจวดัไร้สายทีต่ิดตั้งอุปกรณ์ตรวจวดั
ปริมาณน้ าฝน 

 

 



 รูปที่ 5 โหนดตรวจวัดไร้สายที่ตดิตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด
ความเข้มแสง 

 
เมื่อติดตั้งโหนดตรวจวัดทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จึงเปิดเว็บ
อินเตอร์เฟซส าหรับแสดงผลสภาพแวดล้อมขึ้นมา และทดสอบ
การท างาน โดยจ าลองเหตุการณ์ที่ฝนก าลังจะตกและมีโอกาส
เกิดดินถล่มจากบนภูเขา โดยเริ่มที่ใช้อุปกรณ์ท าให้อุปกรณ์วัด
แสงอ่านค่าได้น้อยลง เปรียบกับการที่ท้องฟ้าเริ่มมืดครื้ม และ
เริ่มให้ฝนตก ด้วยการเทน้ าใส่เครื่องวัดปริมาณน้ าฝนเพื่อให้
เครื่องวัดน้ าฝนท างาน 

5.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ 
ท าการทดสอบโดยน าโหนดตรวจวัดไร้สายจ านวน 4 โหนดมา
ติดตั้งไว้ในบริเวณห้องปฎิบัติการวิจัยเครือข่ายไร้สายดังรูปที่ 6
และน าโหนดเกตเวย์มาเชือ่มต่อกบัเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย 
USB-to-Serial ดังรูปที่ 7 และจ่ายไฟให้กับโหนดเกตเวย์ผ่าน
ทาง USB ของเกตเวย์เอง ดังรูปที่ 8 โดยให้โหนดตรวจวัดไร้
สายและโหนดเกตเวย์ ส่งข้อมูลมาทุก ๆ 1 วินาที ซึ่งจะมีโหนด
ตรวจวัดไร้สายตัวหนึ่งท าหน้าที่ส่งค่าปริมาณน้ าฝนโดยจะ
เพิ่มขึ้น 20 หน่วย ใน 10 วินาที และโหนดตรวจวัดไร้สายอีกตัว
หน่ึงจะปรับลดความเข้มแสงลงทุก ๆ 10 วินาที และให้คงค่าที่
ลดลงนั้นไว้ 5 วินาที และให้เว็บอินเตอร์เฟซค้นข้อมูลขึ้นมา
แสดงผลทุก ๆ 1 วินาทีเช่นกัน จากนั้นให้ระบบซึ่งท างานระบบ
ปฎิบัติการ Ubuntu 11.04 ท างานเพื่อใช้เว็บอินเตอร์เฟซ
ตรวจสอบสถานะและรายงานข้อมูลที่ถูกส่งมาจากโหนด
ตรวจวัดไร้สาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 สถานทีท่ี่ใช้ในการทดสอบระบบ 
และต าแหนง่การวางโหนดตรวจวดัไร้สาย 

 

รูปที่ 7 การเชื่อมตอ่โหนดเกตเวย์กับเครื่อง
คอมพวิเตอร์ผ่านทาง USB to Serial 

รูปที่ 8 การจ่ายไฟให้โหนดเกตเวย ์

 
 1 

 2 
 3 

4 



5.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ผล 
ในการทดสอบจะเปดิเว็บอินเตอร์เฟซแสดงสถานะไปพร้อมกัน
ได้ผลออกมาดงัรูปที่ 9 และรูปที่ 10 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 เว็บอนิเตอร์เฟซแสดงข้อมูลความเข้มแสง 
แบบเวลาจริง 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10 เว็บอนิเตอร์เฟซแสดงข้อมูลปริมาณน้ าฝน 
แบบเวลาจริง 

จะเห็นได้ว่ากราฟแสดงสถานะการท างานตามเวลาจริง
ท างานได้อย่างถูกต้องตามเหตุการณ์จ าลองที่สร้างขึ้น โดย
กราฟแสดงความเข้มของแสงจะลดลงจนถึงค่าหนึ่งเป็นเวลา 5 
วินาที และกลับมาสู่ค่าเดิมเป็นเวลา 10 วินาที ในส่วนของ
กราฟแสดงปริมาณน้ าฝน จะมีการเพิ่มขึ้น 20 หน่วยทุก ๆ 10 
วินาที ตามที่ได้ตั้งการทดลองไว้ 

 นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย
ตรวจวัดไร้สายย้อนหลังในรูปแบบของกราฟดังรูปที่ 11 โดย
สามารถเลือกดูตามวันและเวลาที่ต้องการ ผ่านทางเว็บ
อินเตอร์เฟซด้วยเช่นกัน ดังรูปที่ 12 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
ดูแนวโน้มหรือการน าข้อมูลมาศึกษาหาความน่าจะเป็นที่จะ
เกิดเหตุการณ์ดินถล่มในภายหลังได้ 

 

 

รูปที่ 11 การดูขอ้มูลย้อนหลังผ่านเว็บอินเตอร์เฟซ 
ตามวนัและเวลาที่ตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 12 การเลือกช่วงเวลาในรูปแบบ 

(วนั/เดอืน/ปี ชัว่โมง:นาท:ีวินาที) 

6. บทสรุป 
ระบบจัดการและรายงานสถานะโหนดตรวจวัดไร้สายแบบ
เวลาจริงและย้อนหลังในเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย สามารถช่วย
ให้ผู้ใช้งานทราบถึงสถานะของเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย และ
ข้อมูลสภาพแวดล้อมได้ตามเวลาจริง โดยจากการทดสอบ
ระบบพบว่าการตอบสนองของเว็บอินเตอร์เฟซท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งการแสดงผลกราฟแบบเวลาจริง การแสดง
แผนภาพการเชื่อมต่อ และการแสดงข้อมูลย้อนหลัง โดยการ
แสดงข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง ท าให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์จากการ
ใช้ระบบจัดการน้ีเป็นอย่างมาก  

ส าหรับแนวทางการพัฒนาต่อสามารถเพิ่มในส่วนการ
แสดงข้อมูลเฉพาะตัวของโหนดตรวจวัด เช่น สถานที่ที่โหนด
ตรวจวัดไร้สายติดตั้งอยู่ และน าพิกัดจริงของโหนดตรวจวัด มา
แสดงเป็นแผนภาพและแผนที่จะท าให้สามารถเห็นภาพของ
เครือข่ายตรวจวัดไร้สายได้มากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาในส่วน



ของระบบที่จะควบคุมให้สามารถตั้งค่าพื้นฐานต่างๆให้กับ
โหนดตรวจวัดไร้สายผ่านทางเว็บอินเตอร์เฟซได้ 
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