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บทคัดยอ 
การติดตั้งอุปกรณตรวจวัดสภาพแวดลอมในปจจุบันยังประสบปญหา

ดานความไมสะดวกในการติดตั้งอุปกรณและการเดินสาย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในพื้นที่การเก็บขอมูลที่มีบริเวณกวางและมีจุดวัดขอมูลหลายจุด 

บทความนี้นำเสนอระบบเครือขายตรวจวัดไรสายเพื่อเก็บขอมูลสภาพ

แวดลอม โดยมีสวนประกอบสองสวนคือ  (1) การพัฒนาซอฟตแวรบน

โหนดตรวจวัดขนาดเล็กในการชวยกันตรวจวัดสภาพแวดลอมและ

ลำเลียงขอมูลวัดกลับมายังจุดรวมขอมูลผานการสื่อสารไรสายแบบ

หลายฮ็อพตามมาตรฐาน IEEE 802.15.4 และ (2) การพัฒนาอุปกรณ

เกตเวยไรสายขนาดเล็กสำหรับเชื่อมตอเครือขายตรวจวัดเขากับเครือ

ขาย IEEE 802.11 การทดสอบทั้งในระบบจำลองและพ้ืนที่จริงแสดงให

เห็นวาอุปกรณตรวจวัดสามารถสรางและปรับเปลี่ยนการเชื่อมตอขึ้นมา

ในรูปแบบที่เหมาะสมกับจุดติดตั้งอุปกรณเกตเวย โดยมีอัตราสูญหาย

ของขอมูลวัดไมเกิน 3%

Abstract
Deployment of typical environmental measurement systems is a 

laborious task due to inconvenience in equipment installation and 

cabling, especially over wide areas with several measurement 

locations.   This paper presents development of environmental 

data collecting system based on wireless sensor networks.  Our 

contribution consists of two parts: (1) the development of soft-

ware running on sensor nodes to collaboratively measure and 

relay environmental data to collecting points using IEEE 802.15.4 

standard in a multihop fashion, and (2) the development of small 

gateway devices for interfacing the wireless sensor network with 

an infrastructure IEEE 802.11 network.   Experiments on both 

simulation and a real test bed show that the sensor nodes are 

able to automatically form and adapt their connectivity to be most 

suitable with the current location of the gateways, with the data 

loss rate of no more than 3%.
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1. บทนำ

ในปจจุบ ันข อมูลเปนสิ ่งท ี ่สำคัญมากในชีว ิตประจำวัน

เนื่องจากการทำงานตางๆตองอาศัยขอมูลเปนพื้นฐานในการ

วิเคราะหและตัดสินใจ เชนเดียวกับขอมูลดานสภาพแวดลอม

คาตางๆที่ไดจากการวัดทั้งอุณหภูมิ ความชื้น แสง ซึ่งคาเหลา

นี้ตองใชโหนดตรวจวัดในการวัดคาในแตละสถานที ่จึงมีความ

ลำบากและยุงยากสำหรับการติดตั้งโหนดตรวจวัดแบบมีสาย 

อีกทั ้งการขยายพื ้นที ่เก็บขอมูลมีความลำบากถาใชสาย

สัญญาณ และการเก็บขอมูลเหลานี้จะเปนการเสียเวลามาก

หากใชการเก็บขอมูลโดยเจาหนาที่ และถาตองการขอมูลที่

ละเอียดและชัดเจน ยิ่งตองเพิ่มจำนวนครั้งที่เก็บและจำนวน

สถานที่ที่เก็บขอมูลเพิ่มขึ้นไป ทำใหขอมูลมีมากขึ้น จึงเสีย

เวลาในการเก็บขอมูลมากและอาจเกิดความผิดพลาดไดงาย 

W จากปญหาขางตนจึงไดพัฒนาระบบนี้ขึ้นเพื่อชวยในการ

เก็บขอมูลทางดานสภาพแวดลอมอยางรวดเร็วและถูกตอง 

โดยจะนำโหนดตรวจวัดขนาดเล็กแบบไรสาย (sensor node) 

ซึ่งพัฒนาขึ้นในหองปฏิบัติการวิจัยเครือขายไรสาย IWING 

โดย นางสาวมรกต ศรวณีย [1] ไปติดตั้งตามสถานที่ที่ตองการ

ตรวจวัด จากนั้นเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว ขอมูลจะถูกสงตอไป

ยังเกตเวย และจะถูกสงไปยังเซิรฟเวอรที่ใชเปนฐานขอมูล ซึ่ง

อาจอยูไกลออกไปเพ่ือความสะดวก

W บทความนี้นำเสนอการพัฒนาซอฟตแวรที ่ทำงานบน

โหนดตรวจวัดแบบไรสายและเกตเวยที่เปนตัวกลางระหวาง

เครือขายตางเทคโนโลยีคือ IEEE 802.15.4 และ IEEE 802.11 

โดยโหนดตรวจวัดขนาดเล็กจะประกอบไปดวยหนวยประมวล

ผล (processor) โมดูลสื่อสารไรสาย (wireless communica-

tion module) และอุปกรณตรวจวัด (sensor) เมื่อถึงเวลาที่

ตองการเก็บขอมูล โหนดตรวจวัดแตละโหนดจะสงขอมูลผาน

เครือขายไรสายไปยังโหนดตรวจวัดใกลเคียงแบบหลายฮ็อป

จนกระทั่งจึงจุดหมายนั่นคือเกตเวยที่จะเปนตัวรับขอมูลของ

แตละฮ็อป จากนั้นเกตเวยจะแปลงขอมูลที่ไดรับมาใหอยูในรูป 

XML แลวสงไปยังเซิรฟเวอรผาน Wi-Fi เพ่ือจะสงผานขอมูลไป



เก็บที ่เซิรฟเวอรหลัก จากนั้นนำขอมูลที ่ไดมาศึกษาและ

วิเคราะหขอมูลตอไป โดยผลลัพธจะแสดงออกมาผานระบบ

ขอมูลสารสนเทศสำหรับเครือขายตรวจวัดไรสาย ซึ่งพัฒนา

โดยนางสาวศวิตา นามังคละ [2] เปนระบบที่ใหผูใชดูขอมูล

ของสภาพแวดลอมผานทางเว็บบราวเซอรได ซึ ่งระบบนี้

จะชวยในดานความสะดวกรวดเร็วในการเก็บขอมูลสภาพ-

แวดลอมของแตละสถานที่และเปนการลดการเกิดขอผิดพลาด

ในการบันทึกขอมูลอีกดวย ตอไปจะกลาวถึงงานและทฤษฎีที่

เก่ียวของ รายละเอียดการพัฒนา และการทดสอบการใชงาน

2. งานและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ

เครือขายตรวจวัดไรสาย (Wireless Sensor Network) [3] 

ประกอบดวยโหนดตรวจวัดขนาดเล็กหลาย ๆ ตัวซึ่งเปนอิสระ

ตอกัน ที่ใชในการตรวจวัดคุณสมบัติของสภาพแวดลอม โดย

เครือขายตรวจวัดไรสายนี้ประกอบไปดวยเทคโนโลยีสองสวน

ไดแก สวนเทคโนโลยีระบบสมองกลฝงตัว และเทคโนโลยีการ

สื่อสารไรสาย ซึ่งในการสื่อสารของเซนเซอรนั้นจะใชการสง

แบบแอดฮอค (Ad hoc) ผานแตละโหนดตรวจวัดไปยังจุด

หมายที่ตองการแบบหลายฮ็อป และแตละโหนดตรวจวัดยัง

ออกแบบใหม ีขนาดเล็กสามารถติดตั ้งตามแตละสภาพ

แวดลอมไดงายอีกดวย

W มาตรฐาน IEEE 802.15.4 [4] เปนมาตรฐานในระดับ

ชั้นกายภาพและระดับชั้นดาตาลิ้งคสำหรับเครือขายไรสาย

พ้ืนที่สวนบุคคล (Personal Area Networks) โดยใชพลังงาน

และความเร็วต่ำ โครงสรางพื้นฐานจะใชพื้นที่สำหรับการ

สื่อสาร 75 เมตร [6] และมีความเร็วของการสงขอมูล 250  

กิโลบิตตอวินาท ี จึงเปนมาตรฐานที่นิยมนำมาใชในเครือขาย

ตรวจวัดไรสาย ซึ่งไมตองการความเร็วในการสงขอมูลสูงแตมี

ขอจำกัดในดานแหลงพลังงาน

W มรกต ศรวณีย [1] ศึกษาและพัฒนาเรื่องแพลตฟอรม

เครือขายตรวจวัดไรสายตนทุนต่ำแบบขยายเพิ ่มได ที่มี

วัตถุประสงคของการพัฒนาคือ เพ่ือแกไขปญหาโหนดตรวจวัด

ที่มีราคาคอนขางแพงและนำมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ

การใชงานเฉพาะดานไดยาก จึงพัฒนาแพลตฟอรมขึ้นมาใหม 

ที่นำไปประยุกตใชงานไดงายและมีตนทุนต่ำ เนื่องจากใช

หนวยประมวลผลและโมดูลสื่อสารไรสายที่มีราคาถูกและหา

ซื้องาย โดยไดพัฒนาไลบรารีสำหรับสวนการสื่อสารและ      

ไลบรารีสำหรับสวนตรวจวัด ซึ่งไดนำมาใชเปนฮารดแวร

แพลตฟอรมในระบบที่พัฒนาขึ้น

W ศวิตา นามังคละ [2] ศึกษาและพัฒนาเรื่องระบบขอมูล

สารสนเทศสำหรับเครือขายตรวจวัดไรสาย ซึ่งระบบนี้เปน

ระบบที่ผูใชงานสามารถติดตามขอมูลอุณหภูมิ ความชื้น และ

ปริมาณแสงผานทางเว็บบราวเซอร โดยจะมีเครื่องใหบริการ 

FTP ที่จะรอรับขอมูลสภาพแวดลอมที่ไดจากโหนดตรวจวัดไร

สาย จากนั้นจะนำขอมูลที่ไดไปเก็บในฐานขอมูล เพ่ือนำขอมูล

ไปประมวลผลและแสดงผลออกมาในรูปของกราฟและโทนสี 

ระบบนี้ถูกนำมาใชเปนสวนแสดงผลขอมูลในระบบที่พัฒนา

ขึ้น

W ภัทร ภูมี [7] ศึกษาและวิจัยเรื่องระบบโทรมาตรสำหรับ

จัดการทรัพยากรน้ำผานเครือขายตรวจวัดไรสาย ซึ่งเปนการ

ศึกษาและพัฒนาระบบเครือขายตรวจวัดไรสายเพื่อเก็บขอมูล

ทางโทรมาตรและสงมายังเกตเวย แตระบบนี้ยังมีขอจำกัดคือ 

การใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนเกตเวยทำใหมีความลำบากใน

การติดตั้งและเคลื่อนยาย อีกทั้งภายในเครือขายตรวจวัดไร

สายหนึ่ง ๆ สามารถติดตั้งเกตเวยไดเพียงเครื่องเดียวซึ่งอาจ

เปนคอขวดในเครือขายขนาดใหญ ระบบที่บทความนี้นำเสนอ

ไดถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อลดขอจำกัดดังกลาว โดยพัฒนา

อุปกรณเกตเวยจากอุปกรณไวรเลสเราเตอรที่มีขนาดเล็ก และ

ออกแบบระบบซอฟตแวรบนโหนดตรวจวัดไรสายใหรองรับ

การติดตั้งอุปกรณเกตเวยไดมากกวาหนึ่งจุด

3. รายละเอียดการพัฒนา

ระบบที่พัฒนาขึ้นมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ภาพรวมระบบ

W ระบบตรวจวัดสภาพแวดลอมผานเครือขายตรวจวัดไร

สายประกอบไปดวยโหนดตรวจวัดซึ ่งติดในแตละหองที ่

ตองการวัดสภาพแวดลอม ซึ่งโหนดตรวจวัดนั้นจะสื่อสารและ

สงตอขอมูลผานถึงกันดวยสัญญาณไวรเลสแบบแอดฮอคมัล-

ติฮ็อป (Ad hoc multihop) ไปยังโหนดตรวจวัดที่ใกลที่สุด

จนถึงจุดหมาย นั่นคือเกตเวย โดยเกตเวยจะรวบรวมขอมูลที่

ไดจากโหนดตรวจวัดแตละตัว ซึ่งใชมาตรฐาน IEEE 802.15.4 

แลวแปลงคาที่วัดไดใหอยูในรูป XML จากนั้นจะสงผานขอมูล

ผานระบบเครือขายไรสายขององคกรเพ่ือไปเก็บที่เซิรฟเวอรที่มี

ระบบประมวลผล 



ออกมาในรูปแบบของเฉดสีและกราฟ โดยที่ผูใชสามารถเขา

ถึงไดผานเว็บบราวเซอร ดังรูปที่ 1 

อุปกรณฮารดแวรที่ใชในระบบมีดังนี้

1. โหนดตรวจวัด (sensor node)

W โหนดตรวจวัดและไลบรารีพัฒนาโดยนางสาวมรกต 

ศรวณีย [1] จากหองปฏิบัติการวิจัยเครือขายไรสาย IWING 

ซึ่งประกอบดวยหนวยประมวลผล ATmega328P โมดูล

สื่อสารไรสาย MRF24J40MA และอุปกรณตรวจวัดประกอบ

ดวยตัววัดแสงและอุณหภูม ิ แตไดทำการพัฒนาขึ้นใหม ซึ่งจะ

ใชภาษาซีในการเขียนโปรแกรม โดยม ี gcc avr เปน cross-

compiler

 2. เกตเวย

W เกตเวยถูกพัฒนาขึ้นจากอุปกรณแอคเซสพอยต ASUS 

รุน WL-500gP V2 ซึ่งตอกับอุปกรณ XBee [8] โดยแอคเซส

พอยตทำงานดวยระบบปฏิบัติการ OpenWRT [10] และรัน

โปรแกรมที่ไดพัฒนาขึ้น

3. เซิรฟเวอร    

W เซิรฟเวอรใชระบบขอมูลสารสนเทศสำหรับเครือขาย

ตรวจวัดไรสาย [2] ซึ่งใช Apache Web Server, PHP และ 

ฐานขอมูล MySQL 

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

1. Input/Output Specification

    (1) อินพุท (Input) ไดแก คาที่วัดไดจากอุปกรณตรวจวัด 

เชนคาอุณหภูมิ คาความเขมแสง

    (2) เอาทพุท (Output) ไดแก ขอมูลดิบที่เปนตัวเลข หรือ

ขอมูลที่ผานการวิเคราะหแลว ซึ่งออกมาในรูปแบบของเฉดสี

และกราฟ

2. Functional Specification 

   (1) มีฟงกชันเลือกดูขอมูลของโหนดตรวจวัดได โดยสามารถ

        เจาะจงไดเปนวันที่ เวลา หรือโหนดตรวจวัดแตละตัว

   (2) สามารถติดตั้งเกตเวยไดหลายตัว เพ่ือความสะดวกใน

        การติดตั้ง และสงขอมูล

   (3) ผูใชสามารถเลือกไดวาจะใชอุปกรณตรวจวัดชนิดใด 

        เชน วัดอุณหภูมิ วัดแสง เปนตน

   (4) ผูใชสามารถเรียกดูขอมูลไดผานไวรเลสแลน

   (5) มีฟงกใหเลือกผลลัพธจากการประมวลผล เชน กราฟ 

        ตารางขอมูล เปนตน

3.3 โครงสรางซอฟตแวร 

โครงสรางซอฟตแวรแบงออกเปน 3 สวนใหญ ๆ ไดแก 

ซอฟตแวรที่ทำงานอยูบนโหนดตรวจวัดไรสาย เกตเวย และ

ระบบขอมูลสารสนเทศสำหรับเครือขายตรวจวัดไรสาย ดัง

แสดงในรูปที่ 2 ซึ่งแตละสวนมีรายละเอียดดังนี้

1. ซอฟตแวรบนโหนดตรวจวัดไรสาย 

W เครือขายตรวจวัดไรสายจะประกอบดวยโหนดตรวจวัด

ไรสายหลาย ๆ โหนดที่ทำงานรวมกัน ซอฟตแวรที่ทำงานบน

รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบ



โหนดตรวจวัด พัฒนาดวยภาษา C ผานไลบรารี MoteLib [9] 

โดยมีสวนประกอบดังนี้

   (1) Data/Routing Manager มีหนาที่จัดการรับสง

        ขอมูลภายในเครือขายตรวจวัดไรสาย

   (2) Sensor Data Collector ใชสำหรับการตรวจวัด

        ขอมูลสภาพแวดลอม

2. เกตเวย 

W สำหรับเกตเวยในระบบนี ้ จะใชแอคเซสพอยตเปน

เกตเวย ซึ่งมีหนาที่หลักสำหรับการรวบรวมขอมูลจากโหนด

ตรวจวัด จากนั้นจะแปลงเปนไฟล XML แลวสงผานเครือขาย

ไรสายตามมาตรฐาน IEEE 802.11 เขาระบบอินทราเน็ตไปยัง

เซิรฟเวอร

3. ระบบขอมูลสารสนเทศสำหรับเครือขายตรวจวัดไรสาย

W ระบบขอมูลสารสนเทศสำหรับเครือขายตรวจวัดไรสาย 

จะเปนระบบที่ทำงานอยูบนเครื่องเซิรฟเวอร สำหรับจัดการกับ

ขอมูลสภาพแวดลอมที่ไดรับมา นำไปประมวลผลออกมาใน

รูปแบบของเฉดสีและกราฟที่บอกถึงปริมาณแสงหรืออุณหภูมิ

ของพื้นที่ที่เก็บขอมูลเพื่อใหงายตอความเขาใจ โดยผูใชงาน

สามารถเขาถึงไดจากเว็บบราวเซอร 

4. ขอจำกัดของระบบ
ระบบที่พัฒนาขึ้นมีขอจำกัดดังนี้

1. โหนดตรวจวัดแบบไรสายจะไมทราบตำแหนงตัวเองโดย

    อัตโนมัติ ตองอาศัยการปอนขอมูลโดยผูดูและระบบ

2. อุปกรณตรวจวัดที่นำมาใชเบื้องตนเปนอุปกรณตรวจวัดแสง 

    และอุณหภูมิซึ่งสามารถจะตอโมดูลตรวจวัดอื่นเพ่ิมเติมได

5. การทดสอบการใชงาน
การทดสอบโปรแกรมจะแบงออกเปนสองสวน ไดแก สวนแรก

จะเปนสวนที ่ทดสอบโปรแกรมดวยโปรแกรมจำลองการ

ทำงาน (MoteLib Simulator) และสวนที่สองจะทดสอบดวย

อุปกรณจริง

5.1 การทดสอบดวยโปรแกรมจำลองการทำงาน

การตั้งคาสำหรับทดสอบเริ ่มตนดวยการตั้งคาใหโปรแกรม

จำลองการทำงานโดยจำลองโหนดตรวจวัดไรสายจำนวน 36 

โหนด ซึ่งจะมีแอดเดรสตั้งแต 2 ถึง 37 ดังรูปที ่ 3 และจำลอง

เกตเวยทั้งหมด 2 เกตเวย ซึ่งมีแอดเดรสคือ 0 และ 1 กำหนด

ใหเกตเวยสง Flood Message 12 ครั้งตอนาท ี และโหนด

ตรวจวัดจะวัดขอมูลและสงกลับ 2 ครั้งตอนาที

 รูปที่ 2 โครงสรางระบบ



     

รูปที่ 3  โหนดตรวจวัดและเกตเวย ในโปรแกรมจำลองการ

ทำงาน

 

M เมื ่อทำการทดสอบผลโดยเปดเกตเวยที ่มีแอดเดรส 

เทากับ 0 ใหเริ่มสงแพ็กเก็ตเพ่ือเริ่มตนการ Flood จะเห็นวา 

โหนดทั้งหมดจะมีการเก็บโหนดพอหรือเสนทางการสงขอมูล

กลับไปยังเกตเวย และเมื่อเปดเกตเวยที่มีแอดเดรส เทากับ 1 

ใหทำงาน โหนดที่อยูใกลเกตเวยตัวนี้มากกวานั่นคือมีคา Hop 

Count นอยกวาจะเปลี่ยนเสนทางการสงขอมูลกลับเพ่ือมายัง

เกตเวยตัวที่มีแอดเดรสเปน 1 ดังรูปที่ 4

5.2 การทดสอบโปรแกรมดวยอุปกรณจริงM

สำหรับการติดตั้งอุปกรณจะติดตั้งที่ตึก 15 ภาควิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชั้น 7 โดยติดตั้ง

โหนดตรวจวัดไรสายจำนวน 6 โหนด ซึ่งในเบื้องตนนี้จะใหตัว

ตรวจวัดเปนการวัดแสงและอุณหภูม ิดังรูปที ่ 5 โหนดตรวจวัด

แตละตัวจะมีการตั้งคา Channel และ Pan ID ตรงกันและตรง

กับเกตเวยดวย เพ่ือใหสามารถสื่อสารกันได โดยจะตั้ง

รูปที่ 5  (ก) โหนดตรวจวัด และ (ข) เกตเวยขณะทำงาน

คา Channel เปน 0x1A และ Pan ID เปน 0x0011 สวนคา 

   รูปที่ 6  ตำแหนงการติดตั้งโหนดตรวจวัดและเกตเวย

แอดเดรสและตำแหนงที่ติดตั้งโหนดตรวจวัดไรสาย จะกำหนด

ไวดังรูปที่ 6

W จากการทดลอง ผลที่ไดคือ เมื่อเกตเวยสงแพ็กเก็ตเริ่ม

ตนการ Flood เพ่ือสรางเสนทางการสงขอมูลสภาพแวดลอม

กลับจากโหนดตรวจวัดแตละตัว ในทุก 30 วินาท ี โหนดตรวจ

วัดจะมีการวัดคาแสงแลวสงขอมูลกลับมาที่เกตเวยแบบมัลติ

ฮ็อป ดังรูปที ่ 7 ซึ่งเสนทางการเดินทางกลับของขอมูลในแตละ

รอบการทำงานอาจตางกันไดเชน ขอมูลจากโหนดหมายเลข 8 

อาจสงผานโหนดหมายเลข 4 (เสนประ)  หรือสงขอมูลผาน 

โหนดหมายเลข 6 แลวจึงไปทางหมายเลข 4 จากนั้นจึงสงไป

ยังเกตเวย เปนตน เมื่อเกตเวยจะไดรับขอมูลแสงและอุณหภูมิ 

จะแปลงขอมูลดังกลาวใหอยูในรูปของ XML แลวใช FTP สง

ขึ้นไปประมวลผลบนเซิรฟเวอรหลักและผูใชสามารถเขาไปดู

และตรวจสอบขอมูลผานเว็บอินเทอรเฟสของระบบขอมูล

สารสนเทศสำหรับเครือขายตรวจวัดไรสาย ซึ่งจากขอมูลแสง

จะแสดงผลดังรูปที่ 8 และขอมูลอุณหภูมิจะแสดงผลดังรูปที่ 9

รูปที่ 4  เสนทางการสงขอมูลกลับของโหนดตรวจวัดเมื่อเปด

เกตเวยหนึ่งและสองตัว

รูปที่ 7  เสนทางการสงขอมูลไปยังเกตเวย

(ก) (ข)



                

!     !

            รูปที่ 8  เว็บอินเตอรเฟสของขอมูลแสง

W

       รูปที่ 9  เว็บอินเตอรเฟสของขอมูลอุณหภูมิ

6. บทสรุป

ระบบที่พัฒนาขึ้นนี ้เปนการนำเครือขายตรวจวัดไรสายมา

ประยุกตใชเปนระบบตรวจวัดสภาพแวดลอม ที่สามารถนำไป

ใชไดในงานที่หลากหลาย สิ่งที่ไดรับจากระบบนี้คือ

   (1) สามารถเก็บขอมูลสภาพแวดลอมไดงาย สะดวก และ

        รวดเร็วมากย่ิงขึ้น

   (2) ลดความผิดพลาดในการเก็บขอมูลได

   (3) สามารถติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพแวดลอมไดสะดวก

   (4) ลดปญหาระบบตรวจวัดสภาพแวดลอมขัดของเนื่องจาก

        สายไฟหรือ สายสัญญาณชำรุดเสียหาย และยังทำให

        การหาขอผิดพลาดในระบบงายย่ิงขึ้น

W สำหรับการพัฒนาระบบตอไป มีแนวทางพัฒนาดังนี้

   (1) ควรศึกษาและพัฒนาในดานการรักษาพลังงานของ

        โหนดตรวจวัด เพ่ือใหสะดวกย่ิงขึ้นในการติดตั้งและ

        สามารถใชไดนานมากขึ้น

   (2) สำหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพใหเกตเวย ควรพัฒนาให

        เกตเวยสามารถสงขอมูลแบบยูนิแคสตไปยังโหนดตรวจ

        วัดไรสาย เพ่ือใหสามารถสั่งการจากสวนกลางไปควบคุม

        โหนดตรวจวัดเพียงตัวเดียวได

7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รหัสโครงการ ว-ท(ด)70.54
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