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บทคัดย่อ 
ระบบต รวจวัด สภาพแวดล้อมผ่านเ ค รือข่ ายตรว จวัดไร้ สายใน
สถานการณ์จริงในระยะยาวน ัน้มกัพบปัญหาทีอุ่ปกรณ์แต่ละต าแหน่งที ่
ท าการวัดค่าสภาพแวดล้อมน ัน้ไม่สามารถส่งข้อมูลวัดมายงัปลายทางได้
ในบางเวลา อนัเกิดจากการทีก่ารเชือ่มต่อไม่เสถียร การทีโ่หนดระหว่าง
ทางหรืออุปกรณ์เกตเวย์ปลายทางไม่ท างาน ซ่ึงท าให้ไม่ได้ รับข้อมูลวัด
อย่างครบถ้วน บทความนี ้เสนอระบบบันทึกข้อมูลแบบกระจายใน
เครือข่ายตรวจวัดไร้สายทีล่ดการสูญหายของข้อมูลทีอุ่ปกรณ์ เกตเว ย์จะ
ได้รับ โดยจากเดิมทีโ่หนดตรวจวัดไร้สายวัดค่าสภาพแวดล้อมแล้ว ส่งไป
ยงัปลายทางอย่างเดียว ให้เก็บค่าข้อมูลน ัน้ลงในหน่วยเก็บข้อมูลแบบ 
EEPROM ก่อน และอาศัยกลไกการสื่อสารข้อมูลแบบ Stop-and-wait 
ARQ เพือ่ป้องกนัการสูญหาย จากการทดสอบพบว่าระบบทีป่รับปรุงแล้ว 
สามารถลดการสูญหายของข้อมูลลงได้เกือบท ั้งหมด โดยมีปริมาณโอ
เวอร์เฮดในระบบเครือข่ายเพ่ิมมากขึ้นในระดับทีย่อมรับได้ 

Abstract 
Long-term deployment of wireless sensor networks for 
environmental monitoring sometimes exhibit undesirable data 
losses.  This is due to the fact that wireless links may become 
unreliable under certain conditions, or intermediate node or the 
gateway stop working. This paper presents the development of 
data logging in the wireless sensor network with reliable 
transmission. Each sensor node measures environmental data 
and stores them locally in its built-in EEPROM, then attempts to 
reliably transfer the data to the gateway using stop-and-wait 
ARQ protocol. Experimental results show that the improved 
system can almost guarantee no data loss at the gateway 
under various link reliability conditions with acceptable 
overhead. 
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1. บทน า 
ปัจจุบนัเกิดภัยพิบตัิทางธรรมชาติท่ีรุนแรงเพิ่มมากขึน้ ซ่ึงภัย
พิบตัิบางประเภทนัน้สามารถป้องกันได้โดยการรวบรวม
ข้อมูลของสภาพแวดล้อม เช่น ปริมาณน า้ฝน อุณหภูมิ เพื่อ
น าไปวิเคราะห์และหาทางป้องกันไม่ให้ความเสียหาย  ซ่ึงใน
การ รว บร วม ข้อมูล สภาพแวด ล้อมตามสถ าน ท่ีต่ า ง ๆ 
จ าเป็นต้องเก็บข้อมูลเป็นระยะอย่างสม ่า เสมอ ซ่ึงสถานท่ี
เหล่านัน้อาจเป็นสถานท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 
เช่น ในป่า บน ภูเขา ฯล ฯ ดั งนัน้ก ารน าระบบตร วจวั ด
สภาพแวดล้อมเข้าไปติดตั ง้ ท่ีสถานท่ีเหล่านัน้ จึงเป็นวิธี ท่ี
เหมาะสมมากกว่าใช้บุคลากรคอยวัดค่า  ซ่ึงระบบตรวจวัด
สภาพแวดล้อมผ่านเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย ท่ีมีอยู่ เดิมนัน้
โหนดตรวจวัดไร้สายจะท าหน้าท่ีวัดข้อมลและส่งข้อมูลท่ีได้
เป็นทอดๆให้กับโหนดตรวจวัดไร้สายใกล้เคียงไปจนถึง
อุปกรณ์เกตเวย์ปลายทาง เพื่อน าข้อมูลไปประมวลผลต่อไป 
 

2. ท่ีมาและแรงจูงใจของปัญหา 
ในการน าไปใช้ในสถานท่ีจริงนัน้ปัญหาอย่างหน่ึงคือโหนด
ตรวจวัดไร้สายไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้ด้วย
สาเหตุต่างๆ เช่น ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ การบด
บงัสัญญาณจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง การเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ หรือโหนดตรวจวัดไร้สายเกิดความผิดพลาดไม่
สามารถส่งต่อข้อมูลได้ เป็นต้น ท าให้ขาดข้อมูลท่ีจะน ามา
วิเคราะห์และศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในบริเวณนัน้ๆไป 
จึง เกิ ด แร ง จูง ใจใ ห้มีก าร พัฒนาก า รเ ก็บข้อมูล ลง ใน



หน่วยความจ าแบบ EEPROM ตัวโหนดตรวจวัดไร้สายเพื่อให้
โหนดตรวจวัดไร้สายสามารถเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมไว้
ภา ยใน โหนดตรว จวัด ไร้ ส าย เ อง ก่อน  แล ะถึ ง แม้ว่ า
แหล่งจ่ายไฟของตัวโหนดจะถูกตัดไป ข้อมูลท่ีเก็บลงใน 
EEPROM ก็ยังคงอยู่ เ น่ืองจาก EEPROM ไม่จ า เป็นต้องใช้
ไฟเลีย้ง และเม่ือสามารถส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้อีกครัง้ ก็
จะได้ท าการส่งข้อมูลนัน้ออกไป ท าให้ลดการสูญหายของ
ข้อมูลในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดระหว่างการส่งข้อมูลไปยัง
อุปกรณ์เกตเวย์ท่ีปลายทาง 
 

3. งานและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
โ ค ร ง ง า น นี ้ไ ด้ พัฒ นา ต่ อย อดจ า ก ร ะ บบต ร ว จวั ด
สภาพแวดล้อมผ่านเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย [1] แพลตฟอร์ม
เครือข่ายตรวจวัดไร้สายต้นทุนต ่าแบบขยายเพิ่มได้  [2] และ
ระบบการจัดการสถานีตรวจวัดและอุปกรณ์เกตเวย์ใน
เครือข่าย ตรวจวัดไ ร้สาย   [3] ของห้องปฏิบัติการวิจั ย
เครือข่ายไร้สาย (IWING) โดยระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ผ่านเ ครือ ข่าย ตรวจวัดไ ร้สา ย นัน้ ได้มีก ารต รวจวัดค่ า
สภาพแวดล้อมเม่ือถึงเวลาท่ีก าหนด และท าการส่งข้อมูลท่ี
วัดได้แบบมัลติฮ็อปมายัง อุปกรณ์เก ตเวย์ โดยใช้โหนด
ตรวจวัดไร้สายท่ีท างานอยู่บนแพลตฟอร์มเครือข่ายตรวจวัด
ไร้ ส า ย ต้น ทุนต ่ า แบบขย าย เพิ่ ม ไ ด้ อันปร ะก อบด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega328P [4], โมดูลสื่อสารไร้สาย 
MRF24J40MA [5] ซ่ึงระบบเดิมนีไ้ม่ได้มีจัดการเ ร่ืองของการ
เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
แต่อย่างใด และเม่ืออุปกรณ์เกตเวย์ได้รับข้อมูลแล้วก็จะน าไป
แสดงผลด้วยระบบการจัดการสถานีตรวจวัดและอุปกรณ์
เกตเวย์ในเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย  เพื่อให้ผู้ ใช้สามารถ
ตรวจสอบค่าสภาพแวดล้อมได้ 

4. รายละเอียดการพัฒนา 

4.1 ภาพรวมของระบบ 
ระบบการตรวจสอบสภาพแวดล้อมผ่านเครือข่ายตรวจวัดไร้
สายนัน้ เป็นดังรูปท่ี 1 เม่ือโหนดตรวจวัดไร้สายท าการวัดค่า
สภาพแวดล้อมแล้ว ก็จะท าการส่งข้อมูลท่ีวัดได้นัน้ออกไป

ให้กับโหนดตรวจวัดไร้สายใกล้เคียงต่อไปเป็นทอด  ๆ ตาม
มาตรฐานการสื่อสาร IEEE 802.15.4 จนถึงปลายทางคือ
อุปกรณ์เกตเวย์ ในขณะเดียวกันโหนดตรวจวัดไร้สายก็ท า
การเก็บข้อมูลท่ีวัดได้ลงในหน่วยเก็บข้อมูลแบบ EEPROM 
ของตนด้วย ข้อมูลภายในหน่วยเก็บข้อมูลจะถูกตรวจสอบอยู่
เสมอ โดยเม่ือโหนดตรวจวัดพบว่ามีข้อมูลสภาพแวดล้อมอยู่
ในหน่วยเก็บข้อมูลของตน และสามารถส่งออกไปยัง อุปกรณ์
เกตเวย์ได้ ก็จะท าการส่งข้อมูลนัน้ออกไปและรอสัญญาณ
ตอบรับ (acknowledgment) จากอุปกรณ์เกตเวย์  ถ้าหาก
ไม่ได้รับสัญญาณตอบรับดังกล่าว โหนดตรวจวัดไร้สายก็จะ
ท าการส่งข้อมูลออกไปอีกครัง้ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
รูปท่ี 1 ภาพรวมของระบบบนัทึกข้อมูลแบบกระจายใน

เครือข่ายตรวจวัดไร้สาย 
 

4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ 
การพัฒนาระบบสามารถแบง่ได้เป็น 2 ส่วนหลักคือ ส่วนท่ี
จัดการเก่ียวกับหน่วยเก็บข้อมูลภายในโหนดตรวจวัดไร้สาย 
ซ่ึงจะท าการเขียน อ่าน ลบ ล้างข้อมูลออกจากหน่วยเก็บ
ข้อมูลชนิด EEPROM ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์แบบอะ



ซิงโครนัส เน่ืองจากการจัดการหน่วยเก็บข้อมูลนัน้ใช้เวลา
มากเม่ือเทียบกับการท างานในส่วนอ่ืนๆ โหนดตรวจวัดไร้สาย
ไม่สามารถรอเวลาให้เขียน อ่าน ลบ หรือล้างข้อมูลหลายไบต์
ได้ในครัง้เดียว 

อีกส่วนหน่ึงของระบบท่ีได้พัฒนาขึน้คือส่วนท่ีท าการส่ง
ข้อมูลสภาพแวดล้อมผ่านโหนดตรวจวัดไร้สายโดยใช้โพรโท
คอล Stop-and-wait ARQ [6] ทัง้นีแ้ม้ว่าในเครือข่าย
โดยท่ัวไปมีโพรโทคอล TCP [6] (Transmission Control 
Protocol) ท่ีมีความสมบูรณ์และมีการใช้งานเป็นท่ีแพร่หลาย
อยู่แล้วก็จริง แต่โพรโทอล TCP ไม่สามารถน ามาใช้งานบน
โหนดตรวจวัดท่ีมีข้อจ ากัดในเร่ืองทรัพยากรด้านการ
ประมวลผลและหน่วยความจ า 

การท างานของโหนดตรวจวัดไร้สายสามารถแสดงได้ดัง
รูปท่ี 2 ซ่ึงเม่ือโหนดตรวจวัดไร้สายวัดค่าสภาพแวดล้อมได้
แล้วจะส่งข้อมูลออกไปยังโหนดใกล้เคียงและเก็บข้อมูล
ดังกล่าวไว้ในหน่วยเก็บความจ าด้วย ซ่ึงโหนดตรวจวัดไร้สาย
จะคอยตรวจสอบว่าถ้าหากมีข้อมูลอยู่ในหน่วยเก็บข้อมูลก็จะ
ท าการอ่านค่าข้อมูลนัน้และส่งออกไปยังโหนดตรวจวัดไร้สาย
ใกล้เคียงต่อไปเป็นทอด ๆ จนกว่าจะถึงอุปกรณ์เกตเวย์ ถ้า
หากข้อมูลถูกส่งไปถึงอุปกรณ์เกตเวย์แล้ว อุปกรณ์เกตเวย์ก็
จะส่งสัญญาณตอบรับกลับมาแบบ flooding เม่ือโหนด
ตรวจวัดไร้สายโหนดนัน้ได้รับสัญญาณตอบรับแล้วก็จะท า
การลบค่าข้อมูลดังกล่าวออกจากหน่วยเก็บข้อมูล แต่ถ้าหาก
รอจนหมด

เวลาท่ีก าหนดแล้วยังไม่ได้รับสัญญาณตอบรับจากอุปกรณ์
เกตเวย์ โหนดตรวจวัดไร้สายนัน้ก็จะท าการอ่านและส่งข้อมูล
ดังกล่าวออกไปอีกครัง้หน่ึง พร้อมกับรอสัญญาณตอบรับจาก
เกตเวย์จนกว่าจะหมดเวลา ท าเช่นนีไ้ปเร่ือย ๆ แต่ถ้าหากว่า
โหนดตรวจวัดไร้สายไม่ได้รับข้อความท่ีใช้ในการติดต่อกับ
อุปกรณ์เกตเวย์นานกว่าระยะเวลาหน่ึง จะสามารถอนุมาน
ได้ว่าไม่สามารถติดต่อกับอุปกรณ์เกตเวย์ได้ ในกรณีนี ้ โหนด
ตรวจวัดไร้สายจะท าการบนัทึกค่าลงในหน่วยเก็บข้อมูลอย่าง
เดียวโดยไม่ส่งค่าออกไป และถ้าหากหน่วยเก็บข้อมูลถูก
เขียนจนเต็มก็จะไม่บนัทึกข้อมูลต่อ การท างานของโพรโทคอล
ท่ีใช้เป็นไปตามรูปท่ี 3 

 
รูปท่ี 3 การส่งข้อมูลจากโหนดตรวจวัดไร้สายไปยังอุปกรณ์
เกตเวย์เม่ือไม่สามารถส่งข้อมูลสภาพแวดล้อมไปถึงได้ในครัง้

แรก 
 

5. 

รูปท่ี 2 การท างานจากโหนดตรวจวัดไร้สายและอุปกรณ์เกตเวย์ 



การทดสอบการใช้งาน 

5.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ 
ในการทดสอบการใช้งานนัน้ได้ทดสอบบนโหนดตรวจวัดไร้
สายและสามารถใช้งานได้จริง โดยได้ท าการทดสอบท่ีตึก
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)  ดังรูปท่ี 4 
และ 5  อย่างไรก็ตามการควบคุมเงื่อนไขต่าง ๆ อาทิเช่นความ
น่าเช่ือถือของการเช่ือมต่อนัน้ท าได้ยากกับอุปกรณ์จริง ดังนัน้
การประเมินผลจึงอาศัยการทดสอบบนซิมูเลเตอร์อย่างง่าย
ซ่ึงสามารถกหนดความน่าจะเป็นในการรับเมจเสจได้ และ
ไม่ได้รองรับการชนกันของข้อมูล  ดังรูปท่ี 6 โดยมีโหนด
ตรวจวัดไร้สายจ านวน 13 โหนด เน่ืองจากการทดสอบบนซิมู
เลเตอร์สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมอ่ืนๆและสามารถดัก
จับปริมาณข้อมูลท่ีส่งได้ง่ายกว่า และโครงสร้างของการจัด
วางโหนดตรวจวัดได้จ าลองตามการน าไปใช้งานจริงของ
ระบบเฝ้าระวังดินโคลนถล่มท่ีมีอยู่เดิมท่ี อ.เขาพนม จ.กระบี ่
ซ่ึงมีการจัดวางโหนดตรวจวัดไร้สายดังรูปท่ี 7 

 
รูปท่ี 4 โหนดตรวจวัดไร้สายท่ีเช่ือมต่อกับอุปกรณ์เกตเวย์ผ่าน 

USB-UART Converter 

 
รูปท่ี 5 โหนดตรวจวัดไร้สายท่ีไม่ได้เช่ือมต่อโดยตรงกับ

อุปกรณ์เกตเวย์ 

 
รูปท่ี 6 การเก็บข้อมูลเพื่อสรุปผลการทดลองโดยใช้ซิมูเลเตอร์

จ าลองสถานะการท างาน 

 
รูปท่ี 7 สถานะการท างานของระบบเฝ้าระวังดินโคลนถล่ม ณ 

อ.เขาพนม จ.กระบีท่ี่ใช้เป็นต้นแบบในการทดลอง 

ในการทดสอบนัน้ได้ก าหนดให้มีระยะเวลาท่ีโหนด
ตรวจวัดไร้สายวัดค่า ทุกๆ 10 วินาที และเก็บข้อมูลลงใน
หน่ว ยเก็ บข้อมูลทุกๆ 10 วินา ทีเช่นกัน  โดย EEPROM 
สา มา ร ถจุ ข้ อมูล ได้  997 ไบต์  ซ่ึ ง สา มาร ถ เก็ บข้อมูล
สภาพแวดล้อมขนาด 24 ไบต์ได้นาน 7 นาที (ในกรณี ท่ีไม่
สามารถส่งข้อมูลไปถึงอุปกรณ์เกตเวย์ได้เลย ซ่ึงท าให้ไม่
สามารถลบข้อมูลออกจาก EEPROM ได้) ในการทดลองจึงใช้
การเก็บข้อมูลของระบบเป็นเวลา 20 นาที เพื่อให้ในกรณี ท่ีไม่
สามารถน าข้อมูลออกจาก EEPROM ได้เลย จะสามารถเกิด
การสูญหา ยของข้อมูลท่ีไม่ไ ด้บันทึกไ ว้ได้จริง ๆ เพื่อใ ห้
ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ท่ีหน่วยความจ าบน EEPROM เต็มซ่ึง
สามารถเกิดขึน้ได้ 

 

5.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ผล 
การทดสอบแบง่เป็น 2 ส่วน โดยการทดสอบท่ี 1 สนใจในเ ร่ือง
ของอัตราการสูญหายของข้อมูลท่ีอุปกรณ์เกตเวย์ ได้ รับเม่ือ
ทดลองกับระบบท่ีมีอยู่เดิมเทียบกับระบบท่ีได้พัฒนาขึน้  โดย



พิจารณาในกรณีท่ีการเช่ือมต่อระหว่างโหนดตรวจวัดไร้สาย
สามารถเช่ือถือได้แน่นอน กรณี ท่ีการเ ช่ือมต่อล้มเหลวเป็น
จ านวน 20% และ 40% จากการทดลอง ได้ผลลัพธ์ดังรูปท่ี 8 

 
รูปท่ี 8 เปอร์เซ็นการสูญหายของข้อมูล  

รูปท่ี 8 แสดงเปอร์เซ็นการสูญหายของข้อมูลท่ีอุปกรณ์เกตเวย์
ได้รับในการเช่ือมต่อท่ีมีความน่าเช่ือถือระดับต่าง  ๆ โดยท า
การวิเคราะห์จากปริมาณข้อมูลท่ีอุปกรณ์เกตเวย์ได้รับเทีย บ
กับปริมาณข้อมูลท่ีส่งออกจากโหนดตรวจวัดไร้สายทุกโหนด
ในเครือข่าย 

ผลการทดสอบพบว่าเม่ือการเช่ือมต่อล้มเหลวมากขึน้ท า
ให้มีอัตราการสูญหายของข้อมูลมากขึน้ โดยท่ีในระบบท่ี
พัฒนาขึน้ ใหม่นัน้ส ามารถ ลดการสูญหายของข้อมูล ท่ี
อุปกรณ์เกตเวย์ได้รับให้น้อยลงได้ แต่ถ้าหากการเ ช่ือมต่อมี
โอกาสผิดพลาดสูงมาก ๆ การส่งข้อมูลซ า้ ๆ ก็จะสามารถลด
ปัญหาการสูญหายของข้อมูลได้น้อยลงเน่ืองจากแม้ว่าจะส่ง
ข้อมูลเดิมออกไปแต่ก็ยังไม่สามารถไปถึงอุปกรณ์เกตเวย์ได้
อยู่ดี ซ่ึงข้อมูลท่ีสูญหายนัน้ อาจเกิดได้จากการ ท่ี EEPROM 
บนโหนดตรวจวัดไร้สายเต็ม อันเน่ืองมาจากมีการวัดและเก็บ
ข้อมูลแต่ว่าไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์เกตเวย์ได้ ท า
ให้มีการเพิ่มข้อมูลใน EEPROM โดยไม่มีการลบข้อมูลออก 
และถ้าหากการส่งข้อมูลวัดในช่วงนัน้ไม่สามารถส่งไปได้
ส าเร็จ ระบบก็จะไม่มีข้อมูลส ารองเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลวัดซ า้
ออกไปให้ยังอุปกรณ์เกตเวย์ 

การทดสอบท่ี 2 พิจารณาในเร่ืองของปริมาณเมสเสจท่ี
ต้องส่งออกไปในระบบเครือข่ายทุกเมจเสจ (Overhead) ไม่ว่า
จะเป็นค่าสภาพแวดล้อมหรือเป็นข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการส่ง

ข้อมูล เช่น การประกาศข่าวจากอุปกรณ์เกตเวย์ การส่ง
สัญญาณตอบรับการได้รับข้อมูลจากเกตเวย์ เป็นต้น ต่อ
ปริ มาณข้อมูลท่ี อุปกร ณ์เ ก ตเ วย์ ได้ รับแล ะเ ป็น ข้อมู ล
สภาพแวดล้อมท่ีไม่ใช่ค่าซ า้ ได้ผลการทดสอบดังรูปท่ี 9 

 
รูปท่ี 9 ปริมาณโอเวอร์เฮด 

 
ผลการทดสอบพบว่าการใช้งานระบบท่ีพัฒนาขึน้ ใหม่ มี

แนวโน้มในการท่ีจะต้องส่งข้อมูลปริมาณมากขึน้เพื่อให้
อุปก ร ณ์ เ ก ต เ ว ย์ ไ ด้ รั บ ข้อมู ล  ซ่ึ ง ในก ร ณี ท่ี ร ะบบ มี
ความสามารถในการเช่ือมต่อน้อยลง ระบบท่ีมีอยู่ เดิ มและ
ระบบท่ีพัฒนาขึน้ใหม่จะก่อให้เกิดโอเวอร์เฮดปริมาณมากขึน้
เน่ืองจากอุปกรณ์เกตเวย์ได้รับเมจเสจในปริมาณน้อย และ
ระบบท่ีพัฒนาขึน้ใหม่นัน้ มีกลไกให้โหนดตรวจวัดไร้สายท า
การส่งข้อมูลมากขึน้และมีกลไกในการส่ งสัญญาณตอบรับ
จากอุปกรณ์เกตเวย์ ท าให้มีปริมาณโอเวอร์เฮดสูงขึน้กว่า
ระบบท่ีมีอยู่เดิม 

5.3 ข้อจ ากัดของระบบ 

5.3.1 หน่วยเก็บขอ้มูลในโหนดตรวจวัดไร้สายมีขนาดจ ากัด 

ภายในโหนดตรวจวัดไร้สายท่ีพัฒนาระบบขึน้นัน้ มีหน่วยเก็บ
ข้อมูลเพียง 997 ไบต์ จากการค านวณพบว่าถ้าหากบนัทึกค่า
จากเคร่ืองวัดสภาพแวดล้อม 6 ค่า ขนาดของเฟรมจะเท่ากับ 
27 ไบต์ ทุก ๆ 10 นาที จะสามารถรองรับการไม่สามารถส่ง
ข้อมูลไปยังอุปกรณ์เกตเวย์ได้นานประมาณ 6 ช่ัวโมง 

5.3.2 หน่วยเก็บขอ้มูลมีบฟัเฟอร์รับค าสั่งขนาดจ ากัด 
เน่ืองจากบฟัเฟอร์รับค าสั่งมีขนาดจ า กัด ท าให้ไม่สามารถ
ก าหนดความถ่ีในการเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมถ่ีมากๆได้ 



เน่ืองจากบฟัเฟอร์ดังกล่าวรับค าสั่งเพื่อท าการเขียนหรืออ่าน
ข้อมูลในหน่วยเก็บข้อมูลไม่ทัน 

 

6. บทสรุป 
ระบบบนัทึกข้อมูลแบบกระจายในเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย
สามารถลดปริมาณการสูญหายของข้อมูลในระบบเครือข่าย
ตรวจวัดไร้สายได้ แต่ก็มีปริมาณข้อมูลท่ีต้องส่งในเครือข่าย
เพิ่มขึน้เช่นกัน จึงควรเลือกใช้กับข้อมูลท่ีมีความจ า เป็นใน
ระดับหน่ึง และจากการทดสอบ พบว่าระบบท่ีพัฒนาขึน้นี ้
สามารถรองรับสถานการณ์ท่ีการเช่ือมต่อไม่เสถียรและกรณี
ท่ีมีอุปกรณ์เช่นโหนดตรวจวัดไร้สายหรืออุปกรณ์เกตเวย์ ไม่
สามารถใช้งานได้ด้วย 

6.1 แนวทางการพัฒนาต่อ 

6.1.1 เชือ่มต่อหน่วยเก็บขอ้มูลภายนอก  

เช่ือมต่อหน่วยเก็บข้อมูลภายนอก (External storage) เข้ากับ
โหนดตรวจวัดไร้สายเพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึน้ อัน
จะสามารถรองรับการใช้งานในสภาวะท่ีไม่สามารถส่งข้อมูล
ให้ถึงอุปกรณ์เกตเวย์ได้นานขึน้ 
 

6.1.2 เพิ่มขนาดของบฟัเฟอร์รับค าสั่งใหส้ามารถรองรับ
ค าสั่งได้มากข้ึน 
เม่ือมีหน่วยความจ ามากขึน้ สามารถพัฒนาให้มีขนาดของ
บฟัเฟอร์รับค าสั่งมากขึน้ได้ ซ่ึงจะท าให้สามารถเก็บข้อมูลลง
ในหน่วยเก็บข้อมูลและส่งข้อมูลได้ถ่ีมากขึน้ในเวลาเท่าเดิม 

6.1.3 ปรับปรุงโพรโทคอลใหมี้การส่งขอ้มูลนอ้ยลง 
สามารถปรับปรุงให้มีการรวบรวมสัญญาณตอบรับจาก
อุปกรณ์เกตเวย์ทีละหลายโหนดหรือหลายข้อมูลได้มากขึน้ 
เน่ืองจากโพรโทคอลท่ีพัฒนาขึน้จะตอบสนองทีละข้อมูล
เท่านัน้ ซ่ึงจะท าให้เกิดการส่งสัญญาณตอบรับจากเกตเวย์
เป็นจ านวนมาก 
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