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บทคดัย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะการการท างานของระบบเครือข่ายและอุณหภมูิภายในห้องแม่ข่ายที่สามารถเฝ้า
ติดตามและตรวจสอบความผดิพลาดของเคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย โดยการประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ตรวจสอบสถานะการท างานที่
ได้รับการพัฒนาด้วยภาษา PHP และระบบวัดอุณหภมิูด้วยเซนเซอร์ DS1820 ที่สามารถส่งผ่านข้อมูลด้วยโปรโตคอล SNMP งานวิจัยนี้ ได้มี
การทดสอบใช้งานกับระบบเครือข่ายของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบด้วย เคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 12 เคร่ือง อุปกรณ์เครือข่าย 6 เคร่ืองและอุปกรณ์กระจายสญัญานเครือข่ายไร้สาย 8 เคร่ือง ผลการทดลองแสดงให้เหน็
ว่าระบบสามารถตรวจสอบและแสดงผลสถานะการท างานของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดและอุณหภูมิภายในห้องแม่ข่ายผ่านโปรแกรม
อินเตอร์เนต็บราวเซอร์ได้ อีกทั้งหากอุณหภมูิภายในห้องแม่ข่ายสงูเกินจุดวิกฤตที่ได้ก าหนดไว้ในโปรแกรม หรืออุปกรณ์เครือข่ายเกิดการ
ขัดข้อง ระบบจะท าการแจ้งเตือนอตัโนมัติไปยังผู้ดูแลระบบเครือข่ายผ่านทางอเีมลเพื่อเข้าไปท าการแก้ไขให้ทนัท่วงท ีช่วยลดงบประมาณของ
หน่วยงานส าหรับจัดช้ือโปรแกรมตรวจสอบระบบเครือข่ายเข้ามาใช้งาน อกีทั้งข้อมูลที่บันทกึยังสามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา 
หรือน าข้อมูลไปประกอบการศกึษา เช่น พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย  
 
ค าส าคญั: ระบบตรวจสอบ ระบบเครือข่าย การตรวจสอบอุณหภมู ิสถานะอุปกรณ์เครือข่าย   
 

Abstract 
 The objective of this research is to develop the network and server room temperature monitoring system that can observe the 
server and network devices from a fault tolerance. The system is an integrated monitoring software which is developed in PHP and 
temperature measurement with sensor DS1820 and can transfer data with SNMP protocol. The research has been tested on the 
network of the Department of Computer Science, Faculty of Science, Chiang Mai University on 12 computer servers, 6 network 
devices, 8 wireless access points. The experimental results showed that the system can display all network device status and 
temperature via internet browser. If the temperature in the server room was higher than the upper critical threshold or network devices 
failure were detected, the system will automatically alert to the administrator with email in order to timely correct the problem. This 
is beneficial for the department by reducing the budget for the monitoring software. Moreover, the recorded data can be used for 
solution planning and learning, i.e., network access behavior.   
 
Keywords: Monitoring system, Network system, Temperature monitoring, Network device status 

 
บทน า 

 
 ปัจจุบันได้มีการน าระบบเครือข่ายเข้ามาใช้ในการ
ท างาน การติดต่อสื่อสาร การรับส่งข้อมูล การศึกษา และ
การค้นคว้าวิจัยเนื่องจากมีความสะดวกและรวดเรว็ และ
นอกจากบริการเครือข่ายอินเตอร์ เน็ตแล้วยังมีการ

ให้บริการเครื่ องแม่ข่ายส าหรับการจัดเก็บไฟล์ข้อมูล 
(Cloud) การใช้พ้ืนที่ส  าหรับท าเวบ็ไซต์ (Web Hosting) 
และการบริการเครื่องแม่ข่ายส าหรับประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) (Chomsiri, 2010) ซึ่งการเปิด
ให้บริการนั้นจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่
ข่ายที่มปีระสทิธภิาพรองรับการให้บริการ อกีทั้งต้องมีห้อง



Naresuan University Journal: Science and Technology 2017; (25)4

150

ระบบเครือข่ายที่ มีการควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง 
เนื่องจากอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายท างานตลอด 
24 ชั่วโมงท าให้เกิดความร้อนสะสมภายในเครื่องสูง จึง
ต้องมีผู้ดูแลระบบเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
เมื่อระบบขดัข้อง แต่เนื่องจากหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่
มขีนาดเลก็นั้นผู้ดูแลระบบจะมภีาระหน้าที่รับผดิชอบหลาย
ด้าน จึงไม่สามารถอยู่เฝ้าตดิตามดูแลระบบได้ตลอดเวลา  
 ในการตรวจสอบสถานะการท างานแบบเดิมผู้ ดูแล
ระบบจะใช้วิธีการตรวจสอบเป็นระยะๆ หรือใช้การสุ่ม
ตรวจ และอกีวิธีหนึ่งคือรอผู้ใช้งานแจ้งปัญหาเข้ามา ซึ่งมี
ข้อเสยีคอื ท าให้เกดิความล่าช้าในการแก้ไขเนื่องจากผู้ดูแล
ไม่รับทราบว่าระบบเกดิปัญหา (Information Technology 
Service Center Chiang Mai University, 2014)  ท าให้
เกิดความเสียหายในหลายด้าน เช่น ไม่สามารถใช้งาน
อินเตอร์เน็ตเพ่ือติดต่อหรือท างานได้เป็นเวลานาน หรือ
อุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายเสยีหายจากความร้อน
สูงท าให้ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมและอาจต้อง
หยุดให้บริการ 
 Munyanon and Vanitchatchavan (2015) ได้พัฒนา
ระบบตรวจสอบและแจ้งผลการท างานของอุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษา PHP (PHP: Hypertext 
Preprocessor) ท างานร่วมกบัโปรโตคอล SNMP (Simple 
Network Management Protocol) และระบบจัดการ
เครือข่ายหรือที่ เ รียกว่าเอเจนต์ (Agent) จากนั้ นใ ช้
โปรแกรม MRTG (Multi Router Traffic Grapher) 
บันทึกสถิติการท างานของอุปกรณ์เครือข่ายและน ามา
แสดงผลในรูปแบบกราฟและตัวเลขแสดงการไหลข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์ อีกทั้งยังสามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแล
ระบบด้วยอีเมลซึ่งได้ผลการทดลองคือ สามารถช่วยเพ่ิม
ความคล่องตัวในการตรวจสอบระบบเครือข่ายโดยรวมได้
ง่ายและสะดวกรวดเรว็ยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและสามารถน าผลที่ได้จากระบบมา
ช่วยในการวิเคราะห์แก้ปัญหาระบบเครือข่าย  
 Saicheua (2011) ได้พัฒนาระบบตรวจสอบอุณหภูมิ
และความช้ืนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์แจ้งเตือนผ่านระบบ 
SMS โดยใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้ น SHT15 
และส่งข้อมูลไปประมวลผลที่คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ซึ่ง
หากพบว่าค่าอุณหภมูิและความชื้นไม่มีความปลอดภัยต่อ
อุปกรณ์ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ โปรแกรมจะสั่งให้โมดูล จี
เอสเอม็ ท าการส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตอืนผู้ดูแลเพ่ือมา

ตรวจสอบอุณหภูมิและความช้ืนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่ง
ได้ผลการทดลองคือ ผู้ ดูแลระบบสามารถเข้าไปแก้ไข
ปัญหาได้ทนัท่วงทแีละโปรแกรมยังท าการเกบ็ข้อมูลเพ่ือให้
ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ 
 จากงานวิจัยในอดีตพบว่า สามารถใช้ภาษา PHP 
ท างานร่วมกับโปรโตคอล SNMP และโปรแกรม MRTG  
ในการตรวจสอบปริมาณการใช้งานและแจ้งผลการท างาน
ของอุปกรณ์เครือข่าย อีกทั้งยังมีการทดลองใช้เซนเซอร์ 
SHT15  เชื่ อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เ พ่ือใช้ตรวจสอบ
อณุหภมูแิละความชื้นในห้องเซิฟเวอร์ งานวิจัยนี้ จะเปล่ียน
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความช้ืนจาก SHT15 เป็น
เซนเซอร์ DS1820 เนื่องจากมีความสามารถวัดค่าแม่นย า
ได้ในช่วง -10 ถึง 85 องศาเซลเซียส มีความผิดพลาดที่ 
0.5 องศาเซลเซียส และเปล่ียนโปรแกรมตรวจสอบจาก 
MRTG เป็นโปรแกรม Cacti เนื่องจากสามารถปรับแต่งให้
รับค่าอุณหภูมิจากเซนเซอร์ DS1820 ผ่านโปรโตคอล 
SNMP ได้ ซึ่งจะท าให้โปรแกรม Cacti สามารถแสดงกราฟ
ปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายและอุณหภมูิภายในห้อง
แม่ข่ายได้ในโปรแกรมเดียว  นอกจากนี้ จะมีการ
เปล่ียนแปลงการแจ้งเตือนจาก SMS เป็นการแจ้งเตือนไป
ยังอเีมล เฟสบุค๊ และทวิสเตอร์ เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การใช้งาน อีกทั้งการใช้เฟสบุ๊คยังสามารถตั้งกลุ่มผู้ดูแล
ระบบซึ่งการแจ้งเตอืนไปยังกลุ่มจะท าให้ผู้ดูแลระบบทุกคน
รับทราบได้พร้อมกนั 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครื่องมือตรวจสอบ
สถานะการท างานระบบเครือข่ายและอุณหภมูิภายในห้อง
แม่ข่าย เพ่ือช่วยสนับสนุนการท างานของผู้ดูแลระบบใน
การตรวจสอบสถานะเครือข่าย โดยระบบจะแจ้งเตอืนไปยัง
ผู้ดูแลหากอปุกรณเ์ครือข่ายเกดิเหตขุดัข้องหรืออณุหภมูิใน
ห้องแม่ข่ายสูงเกินกว่าที่ก  าหนด และมีการบันทึกข้อมูล
สถานะการท างาน ปริมาณการใช้งาน และอุณหภมูิภายใน
ห้องแม่ข่ายเกบ็ไว้ในฐานข้อมูล 
 

วิธีการศึกษาและออกแบบระบบ 
 

 1) ทฤษฎแีละเทคโนโลยีที่ใช้ในการวิจัย 
 โปรโตคอล SNMP (Simple Network Management 
Protocol)  เป็นเครื่องมือส าหรับรับส่งข้อมูลระหว่าง
อุปกรณ์เครือข่ายและเครื่ องแม่ข่ายกับผู้ ร้องขอ โดยม ี
SNMP Agent ท าหน้าที่ตรวจสอบการร้องขอจาก NMS 
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(Network Manager System) เมื่อ SNMP Agent ท าการ
ตรวจสอบข้อมูลการร้องขอแล้วจะส่งต่อสถานะไปยัง 
Managed Device เพ่ือท าการส่งข้อมูล MIB ซึ่งเป็นข้อมูล
สถานะการท างานของอุปกรณ์กลับไปยัง NMS จากนั้น 

SNMP Manager จะท าการแปลงข้อมูล MIB 
(Chotrattanaamonkit, 2010) ให้อยู่ในรูปของข้อมูล
สถานะที่น าไปแสดงผลได้ ดงัแสดงในรปูที่ 1 

 

SNMP Manager

Network Management
System (NMS)

MIB Query / Response
MIB

Managed Device

SN
M

P
Ag

en
tTrap / Notification

 
รูปท่ี 1  แสดงการท างานของโปรโตคอล SNMP 

 
โปรโตคอล ICMP (Internet Control Message Protocol) 
เป็นโปรโตคอลส าหรับตรวจสอบการเชื่ อมต่อระหว่าง
อุปกรณ์กับระบบเครือข่าย มีหลักการท างานคือผู้ ร้องขอ 
จะส่งแพค็เกจข้อความไปยังอุปกรณ์ปลายทาง จากนั้นเมื่อ
อุปกรณ์ปลายทางได้รับแพค็เกจข้อความแล้วจะท าการส่ง

ข้อความ ICMP Echo Response กลับมายังผู้ ร้องขอ ซึ่งจะ
ใช้แพค็เกจข้อความตอบกลับนั้นเป็นเงื่อนไขการตรวจสอบ
สถานะ แต่หากไม่ได้รับการตอบกลับจากอปุกรณป์ลายทาง
จ ะ ถื อ ว่ า ข า ดก า ร เ ช่ื อม ต่ อ  (Jintakosonwit,  2012)  
ดงัแสดงในรปูที่ 2 

 
Computer Server of Network Device

ICMP Echo request

ICMP Echo reponse

Computer Server of Network Device

ICMP Echo request

No Echo reponse

Device Status ON Device Status Down  
รูปท่ี 2  แสดงการท างานของโปรโตคอล ICMP 

 
 Cacti คือโปรแกรมตรวจสอบและติดตามระบบ
เครือข่าย (Network Monitoring) ประเภท Web-Based 
Application ที่สามารถวัดปริมาณการใช้งานระบบเครือข่าย 
(Traffic) บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL และ
แสดงผลในรูปแบบกราฟ เ ป็นโปรแกรมประ เภท 
โอเพ่นซอร์ส (Open Source) ที่ไม่เสยีค่ายใช้จ่ายในการใช้
งาน ท างานร่วมกบัโปรแกรม RRDTool โดยรับส่งข้อมูล
ผ่านโปรโตคอล SNMP (Urban, 2011) 

 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ DS1820 เป็นอุปกรณ์วัด
อุณหภูมิแบบ 3 ขาดังแสดงในรูปที่  3 มีสัญญานขา
ออกเป็นดจิิตอลส่งผ่านข้อมูลด้วยสายสญัญานเพียง 1 เส้น 
(1 Wire) ใช้ก าลังไฟเล้ียง 3.0-5.5Volt มีความสามารถ
ในการวัดค่าอุณหภูมิได้แม่นย าในช่วงระหว่าง -10 ถึง 
+85 องศาเซลเซียส มีระดับความผิดพลาดที่ 0.5 องศา
เซลเซียส (DS18B20 Programmable Resolution 1-
Wire Digital Thermometer, n.d.) 
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รูปท่ี 3 เซนเซอร์วัดอุณหภมูิ DS1820. 

 
 PHP Hypertext Preprocessor เป็นภาษาที่นิยมใช้ใน
การออกแบบเวบ็ไซตเ์พราะสามารถท าการประมวลผล การ
ค านวณและยังสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ซึ่งเวบ็ที่
สร้างขึ้ นด้วยภาษา PHP นั้นจัดเป็นเว็บแบบ Dynamic 
Page ที่สามารถท าการโต้ตอบและเปล่ียนแปลงไปตาม

ขอบเขตที่ผู้ใช้งานต้องการ โดยการท างานของ PHP นั้น
เป็นแบบ Server Side Script คือการประมวลผลค าสั่งจะ
อยู่ที่ Web Server ซึ่งต้องอาศัย PHP Interpreter เพ่ือท า
หน้าที่แปลค าสั่งภาษา PHP ให้เป็น HTML แล้วส่งคืน
กลับไปยัง Client (Noidonpri, 2013) ดงัแสดงในรปูที่ 4 

 

Client Web Server

Request

Return HTML

PHP Interpreter
PHP to HTML

 
รูปท่ี 4 การท างานของภาษา PHP 

 
2)  ศึกษาความต้องการของผู้ดูแลระบบ ซึ่งได้รับข้อมูล
ดงันี้  
  - ระบบที่สามารถตรวจสอบสถานะการท างาน
อุปกรณ์เครือข่ายและอุณหภมูิห้องแม่ข่ายที่มีความสะดวก
และรวดเรว็ในการตรวจสอบ 
  - ระบบที่สามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบให้
รับทราบได้เมื่ออุปกรณ์เครือข่ายขัดข้องหรืออุณหภูมิใน
ห้องแม่ข่ายสงูเกนิ 
  - ระบบบนัทกึข้อมูลสถานะการท างาน ปริมาณการ
ใช้งานและอณุหภมู ิที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 

  - ระบบที่ใช้งบประมาณในการจัดท าที่ประหยัด
และไม่ใช้ซอฟตแ์วร์ละเมดิลิขสทิธิ์ 
  - ระบบที่สามารถเข้าดูได้ผ่านอนิเตอร์เนต็ ทั้งบน
คอมพิวเตอร์และอปุกรณม์อืถอื  
 3)  ออกแบบระบบการท างาน 
  งานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาเพ่ือสร้างเครื่องมอืในการ
ช่วยตรวจสอบระบบเครือข่ายให้กับผู้ ดูแลระบบ โดย
ท างานในรูปแบบ Web Application เขียนด้วยภาษา PHP 
ท างานร่วมกบัโปรแกรม Cacti และมีระบบวัดอุณหภมูิด้วย
เซนเซอร์ DS1820 มโีมดูลย่อยในระบบ ดังแสดงในรูปที่ 5 
ซ่ึงรายละเอยีดของแต่ละโมดูลมีดงันี้  
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รูปท่ี 3 เซนเซอร์วัดอุณหภมูิ DS1820. 

 
 PHP Hypertext Preprocessor เป็นภาษาที่นิยมใช้ใน
การออกแบบเวบ็ไซตเ์พราะสามารถท าการประมวลผล การ
ค านวณและยังสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ซึ่งเวบ็ที่
สร้างขึ้ นด้วยภาษา PHP นั้นจัดเป็นเว็บแบบ Dynamic 
Page ที่สามารถท าการโต้ตอบและเปล่ียนแปลงไปตาม

ขอบเขตที่ผู้ใช้งานต้องการ โดยการท างานของ PHP นั้น
เป็นแบบ Server Side Script คือการประมวลผลค าสั่งจะ
อยู่ที่ Web Server ซึ่งต้องอาศัย PHP Interpreter เพ่ือท า
หน้าที่แปลค าสั่งภาษา PHP ให้เป็น HTML แล้วส่งคืน
กลับไปยัง Client (Noidonpri, 2013) ดงัแสดงในรปูที่ 4 

 

Client Web Server

Request

Return HTML

PHP Interpreter
PHP to HTML

 
รูปท่ี 4 การท างานของภาษา PHP 

 
2)  ศึกษาความต้องการของผู้ดูแลระบบ ซ่ึงได้รับข้อมูล
ดงันี้  
  - ระบบที่สามารถตรวจสอบสถานะการท างาน
อุปกรณ์เครือข่ายและอุณหภมูิห้องแม่ข่ายที่มีความสะดวก
และรวดเรว็ในการตรวจสอบ 
  - ระบบที่สามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบให้
รับทราบได้เมื่ออุปกรณ์เครือข่ายขัดข้องหรืออุณหภูมิใน
ห้องแม่ข่ายสงูเกนิ 
  - ระบบบนัทกึข้อมูลสถานะการท างาน ปริมาณการ
ใช้งานและอณุหภมู ิที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 

  - ระบบที่ใช้งบประมาณในการจัดท าที่ประหยัด
และไม่ใช้ซอฟตแ์วร์ละเมดิลิขสทิธิ์ 
  - ระบบที่สามารถเข้าดูได้ผ่านอนิเตอร์เนต็ ทั้งบน
คอมพิวเตอร์และอปุกรณม์อืถอื  
 3)  ออกแบบระบบการท างาน 
  งานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาเพ่ือสร้างเครื่องมอืในการ
ช่วยตรวจสอบระบบเครือข่ายให้กับผู้ดูแลระบบ โดย
ท างานในรูปแบบ Web Application เขียนด้วยภาษา PHP 
ท างานร่วมกบัโปรแกรม Cacti และมีระบบวัดอุณหภมูิด้วย
เซนเซอร์ DS1820 มโีมดูลย่อยในระบบ ดังแสดงในรูปที่ 5 
ซ่ึงรายละเอยีดของแต่ละโมดูลมีดงันี้  
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รูปท่ี 5  แผนผงัการท างานของระบบ 

 
โมดูลตรวจสอบสถานะอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่

ข่ายสร้างด้วยภาษา PHP ท างานร่วมกบัโปรโตคอล ICMP 
ใช้แพ็คเกจข้อความตอบกลับจากอุปกรณ์เป็นเงื่อนไขใน
การตรวจสอบ (Gilmore, 2010) และมีการเพ่ิมเติมจาก
การส่งแพ็คเกจเพ่ือใช้กับโปรโตคอล ICMP เพียงอย่าง
เดยีวให้สามารถตรวจสอบโปรโตคอลอื่น โดยใช้พอร์ตของ
โปรโตคอลนั้นเป็นเงื่อนไขในการตรวจสอบ เช่น HTTP ใช้
พอร์ต 80 หรือ FTP ใช้พอร์ต 21 ซึ่งถ้าหากพอร์ตของ
โปรโตคอลนั้นยังท างานอยู่ อปุกรณห์รือเคร่ืองแม่ข่ายจะส่ง
ข้อมูลสถานะกลับมายังโมดูล 

 โมดูลตรวจวัดอุณหภมูิภายในห้องแม่ข่ายใช้เซนเซอร์
วัดอณุหภมู ิDS1820 ต่อกบัวงจรอเิลก็ทรอนิกสด์ังรูปที่ 6 
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยพอร์ตสื่อสาร (Comport) 
และส่งข้อมูลไปยังโปรแกรม Cacti ด้วยโปรโตคอล SNMP 
เพ่ือสร้างกราฟแสดงผลข้อมูลอุณหภูมิ (Department of 
Computer Technology Phatthalung Technical College, 
2010) ได้เพ่ิมโปรแกรมตรวจสอบที่เขียนด้วยภาษา PHP 
เ พ่ือเช็คค่าอุณหภูมิ ซึ่ งหากสูง เกินก ว่าที่ ก  าหนดไ ว้ 
โปรแกรมจะเรียกใช้โมดูลแจ้งเตอืนเพ่ือส่งการแจ้งเตือนไป
ยังผู้ดูแลระบบ 

 
 

 
รูปท่ี 6 วงจรเช่ือมต่อเซนเซอร์วัดอณุหภมูิ DS1820 กบัพอร์ตสื่อสาร (Comport)  
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โมดูลวัดปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยโปรแกรม 
Cacti ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการตรวจวัด
ปริมาณการใช้งานอนิเตอร์เนต็และทรัพยากรของเครื่องแม่
ข่าย และท าการปรับตั้งค่าโปรแกรมให้สามารถรับและ
แสดงกราฟอุณหภูมิจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ DS1820 
และแสดงกราฟปริมาณการใช้งานระบบเครือข่าย 
 โมดูลแจ้งเตือนเป็นโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา PHP 
ส าหรับการส่งข้อความด้วยอเีมล์ผ่านโปรโตคอล SMTP ไป
ยังอเีมล์ปลายทาง (MacIntyre, 2010) ประยุกต์ใช้กับ
โปรแกรมตรวจสอบโดยจะส่งอีเมล์เมื่ออุณหภูมิห้องแม่
ข่ายสูงเกินกว่าที่ก  าหนดหรืออุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง 
นอกจากนี้ ยั งประ ยุกต์ ใ ห้สามารถแจ้ ง เตือนไป ยั ง 
โซเชียลเน็ตเวร์ิค อย่างเช่น เฟสบุค๊และทวิสเตอร์ได้ 
 โมดูลแสดงผลเป็นแบบ Web Application สร้างด้วย
ภาษา PHP ท าหน้าที่แสดงสถานะการท างานจากโมดูลย่อย
ประกอบด้วย สถานะการท างานอุปกรณ์และเครื่องแม่ข่าย 
ปริมาณการใช้งานอนิเตอร์เนต็ และอณุหภมูภิายในห้องแม่
ข่าย สามารถเปิดดูได้ด้วยโปรแกรมอนิเตอร์เนต็บราวเซอร์
บนคอมพิวเตอร์และอปุกรณส์มาร์ทโฟน 
 โมดูลแสดงรายงานสร้างด้วยภาษา PHP เป็นการน า 
 

ข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL ออกมาแสดงในรูปแบบ
ตารางข้อมูล แบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน  
ซึ่งสามารถออกรายงานอุณหภูมิ ปริมาณการใช้งาน และ
สถติกิารอพัดาวน์ของอปุกรณแ์ละเคร่ืองแม่ข่ายแต่ละตวั 
 

ผลการศึกษา 
 

 จากการทดสอบใช้งานระบบตรวจสอบสถานะการ
ท างานระบบเครือข่ายและอุณหภูมิห้องแม่ข่ายกับระบบ
เครือข่ายอนิเตอร์เนต็ของ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย
เครื่ องแม่ข่ายจ านวน 12 เครื่ อง อุปกรณ์เครือข่าย 6 
เครื่อง และอุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สาย 8 เครื่องได้ 
ระยะเวลาในการทดสอบ 6 เดอืน ได้ผลการทดสอบดงันี้  
 1.  โมดูลแสดงสามารถแสดงสถานะการท างานระบบ
เครือข่าย สถานะการท างานของ Service เครื่องแม่ข่าย 
สถานะปริมาณการใช้งานอนิเตอร์เนต็ และสถานะอุณหภมูิ
ภายในห้องแม่ข่ายโดยใช้สีเป็นตัวบ่งบอก คือ ถ้าอุปกรณ์
เครือข่ายท างานปรกติจะแสดงสถานะเป็นสเีขียว และหาก
อปุกรณเ์ครือข่ายขดัข้องจะแสดงสถานะเป็นสแีดง ดังรูปที่ 7

 
รูปท่ี 7  หน้าจอแสดงผลการท างานของระบบ 

 
 2.  โมดูลตรวจสอบอุณหภูมิห้องแม่ข่ายสามารถแสดง
ค่าอุณหภูมิจากเซนเซอร์ทั้ง 2 ที่อยู่ภายในห้องแม่ข่ายได้ 

โดยแสดงในรูปแบบตัวเลขและกราฟอุณหภูมิ ด้วย
โปรแกรม Cacti ดงัรปูที่ 8 
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รูปท่ี 8 แสดงอุณหภมูิภายในห้องแม่ข่ายจากเซนเซอร์วัดอุณหภมูิทั้งสอง 

 
 3.  โมดูลตรวจสอบปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ต 
 

สามารถแสดงกราฟปริมาณการใช้งานอนิเตอร์เนต็ภายใน
ระบบเครือข่ายโดยแยกเป็นรายอปุกรณด์งัแสดงในรปูที่ 9 

 

 
รูปท่ี 9 กราฟแสดงปริมาณการใช้งานอนิเตอร์เนต็ของอุปกรณ์เครือข่าย 

 
 4. โมดูลแจ้งเตือนผู้ ดูแลระบบสามารถแจ้งเตือน
ผู้ดูแลระบบด้วยอีเมล์และแจ้งเตือนไปยังเฟสบุ๊คได้เมื่อ

อุณหภูมิภายในห้องแม่ข่ายสูงเกินกว่าค่าที่ก  าหนดไว้ใน
โปรแกรมคอื 25 องศาเซลเซียส ดงัรปูที่ 10 

 

 
 

รูปท่ี 10 แสดงการแจ้งเตือนไปยังเฟสบุค๊และอเีมล์ 
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 5. โมดูลแสดงรายงานสามารถออกรายงานข้อมูลอณุหภมูแิละสถานะเคร่ืองแม่ข่ายได้ ดงัรปูที่ 11 
 

 
 

รูปท่ี 11 รายงานสถานะการท างานและรายงานอุณหภมูิ 
 

 6. ผลประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบ
ตรวจสอบสถานะการท า ง านระบบเครื อ ข่ ายและ
อณุหภมูห้ิองแม่ข่าย จากผู้ดูแลระบบเครือข่ายของภาควิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
จ านวน 5 ท่าน ที่ได้ท าการทดสอบใช้งานระบบตรวจสอบ
ด้วยระยะเวลา 6 เดอืน ได้ผลการประเมนิดงันี้  

 
ตารางที่ 1 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งานระบบ (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 

หวัขอ้การประเมิน ผลประเมิน 
ประสทิธภิาพด้านความถูกต้องในการตรวจสอบ 4.8 
ประสทิธภิาพในด้านการแจ้งเตือนเมื่อเกดิการขัดข้อง 4.4 
ความสะดวกในการเข้าใช้งาน 4.6 
การน าข้อมูลที่บันทกึไปใช้งาน 4.4 
ความคุ้มค่าในด้านงบประมาณที่ใช้ในการจัดท าระบบ 5 
ความพึงพอใจในการท างานรวมของระบบ 4.6 
รวมคะแนนเฉล่ีย 4.63 

  
 7.  ดัชนี ชี้ วั ดผลส า เ ร็จ ของการวิ จั ย โดยวั ดจาก 
 

วัตถุประสงคแ์ละความต้องการของผู้ดูแลระบบ  

ตารางที่ 2 ดัชนีช้ีวัดผลส าเรจ็ของการวิจัย 
รายการดชันีช้ีวดั ผลลพัท ์ รายละเอียด 

1. ระบบที่สามารถตรวจสอบสถานะการท างานของระบบเครือข่าย 
อุปกรณ์เครือข่าย และอุณหภมูิที่สะดวกและรวดเรว็ต่อการตรวจสอบ ท าได้ 

ระบบแสดงสถานะการท างาน ระบบเครือข่าย
อุปกรณ์เครือข่าย ปริมาณการใช้งานและอุณหภมูิได้
ด้วยการเปิดเพียงหน้าจอเดียว 

2. ระบบที่สามารถแจ้งเตือนได้เมื่ออุปกรณ์เกดิขัดข้อง หรืออุณหภมูิ
ภายในห้องแม่ข่ายสงูเกนิ ท าได้ 

สามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบด้วยอเีมล 
เฟสบุค๊ ทวิสเตอร์ได้ เมื่ออุปกรณ์ขัดข้อง หรือ
อุณหภมูิภายในห้องแม่ข่ายสงูเกนิ 

3. ระบบบันทกึข้อมูลสถานะและปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายที่
สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ท าได้ ระบบบันทกึสถานะการใช้งานสามารถเปิดดูข้อมูล

ภายหลังได้ โดยแสดงแบบกราฟและข้อมูลตัวเลข 
4. ระบบที่ใช้งบประมาณในการจัดท าที่ประหยัด 

ท าได้ 
ใช้งบประมาณส าหรับเซนเซอร์วัดอุณหภมูิไม่เกนิห้า
ร้อยบาทและคอมพิวเตอร์หนึ่งเคร่ือง  

5. ระบบที่สามารถเข้าดูได้ผ่านอนิเตอร์เนต็ ทั้งบนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์มือถือ 

ท าได้ สามารถดูได้ผ่านอนิเตอร์เนต็ด้วยคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์มือถือและแทบ็เลต็ 
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 5. โมดูลแสดงรายงานสามารถออกรายงานข้อมูลอณุหภมูแิละสถานะเคร่ืองแม่ข่ายได้ ดงัรปูที่ 11 
 

 
 

รูปท่ี 11 รายงานสถานะการท างานและรายงานอุณหภมูิ 
 

 6. ผลประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบ
ตรวจสอบสถานะการท า ง านระบบเครื อ ข่ ายและ
อณุหภมูห้ิองแม่ข่าย จากผู้ดูแลระบบเครือข่ายของภาควิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
จ านวน 5 ท่าน ที่ได้ท าการทดสอบใช้งานระบบตรวจสอบ
ด้วยระยะเวลา 6 เดอืน ได้ผลการประเมนิดงันี้  

 
ตารางที่ 1 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งานระบบ (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 

หวัขอ้การประเมิน ผลประเมิน 
ประสทิธภิาพด้านความถูกต้องในการตรวจสอบ 4.8 
ประสทิธภิาพในด้านการแจ้งเตือนเมื่อเกดิการขัดข้อง 4.4 
ความสะดวกในการเข้าใช้งาน 4.6 
การน าข้อมูลที่บันทกึไปใช้งาน 4.4 
ความคุ้มค่าในด้านงบประมาณที่ใช้ในการจัดท าระบบ 5 
ความพึงพอใจในการท างานรวมของระบบ 4.6 
รวมคะแนนเฉล่ีย 4.63 

  
 7.  ดัชนี ชี้ วั ดผลส า เ ร็จ ของการวิ จั ย โดยวั ดจาก 
 

วัตถุประสงคแ์ละความต้องการของผู้ดูแลระบบ  

ตารางที่ 2 ดัชนีช้ีวัดผลส าเรจ็ของการวิจัย 
รายการดชันีช้ีวดั ผลลพัท ์ รายละเอียด 

1. ระบบที่สามารถตรวจสอบสถานะการท างานของระบบเครือข่าย 
อุปกรณ์เครือข่าย และอุณหภมูิที่สะดวกและรวดเรว็ต่อการตรวจสอบ ท าได้ 

ระบบแสดงสถานะการท างาน ระบบเครือข่าย
อุปกรณ์เครือข่าย ปริมาณการใช้งานและอุณหภมูิได้
ด้วยการเปิดเพียงหน้าจอเดียว 

2. ระบบที่สามารถแจ้งเตือนได้เมื่ออุปกรณ์เกดิขัดข้อง หรืออุณหภมูิ
ภายในห้องแม่ข่ายสงูเกนิ ท าได้ 

สามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบด้วยอเีมล 
เฟสบุค๊ ทวิสเตอร์ได้ เมื่ออุปกรณ์ขัดข้อง หรือ
อุณหภมูิภายในห้องแม่ข่ายสงูเกนิ 

3. ระบบบันทกึข้อมูลสถานะและปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายที่
สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ท าได้ ระบบบันทกึสถานะการใช้งานสามารถเปิดดูข้อมูล

ภายหลังได้ โดยแสดงแบบกราฟและข้อมูลตัวเลข 
4. ระบบที่ใช้งบประมาณในการจัดท าที่ประหยัด 

ท าได้ 
ใช้งบประมาณส าหรับเซนเซอร์วัดอุณหภมูิไม่เกนิห้า
ร้อยบาทและคอมพิวเตอร์หนึ่งเคร่ือง  

5. ระบบที่สามารถเข้าดูได้ผ่านอนิเตอร์เนต็ ทั้งบนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์มือถือ 

ท าได้ สามารถดูได้ผ่านอนิเตอร์เนต็ด้วยคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์มือถือและแทบ็เลต็ 

 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาระบบตรวจสอบ
สถานะการท างานระบบเครือข่ายและอุณหภมูิห้องแม่ข่าย
สามารถอภิปรายผลได้ดงันี้  
 1.  จากผลการทดลองหน้าจอแสดงผล พบว่าโปรแกรม
สามารถแสดงข้อมูลสถานะการท างานของอปุกรณเ์ครือข่าย 
ปริมาณการใช้งานระบบเครือข่าย และอุณหภมูิภายในห้อง
แม่ข่าย โดยแสดงผลข้อมูลทั้งหมดไว้ในหน้าจอเดียวช่วย
ให้สะดวกต่อการตรวจสอบ อกีทั้งยังสามารถเปิดดูได้จาก
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณส์มาร์ทโฟน จึงท าให้ผู้ดูแล
ระบบเครือข่ายและผู้ที่มีส่วนร่วมสามารถเข้ามาช่วยท าการ
ตรวจสอบได้  
 2.  ผลการทดลอง โปรแกรมตรวจสอบสถาน ะ 
การท างานของอุปกรณ์เครือข่ายและเคร่ืองแม่ข่ายที่สร้าง
ด้วยภาษา PHP ท างานร่วมกับโปรแกรม Cacti  พบว่า
โปรแกรมช่วยสนับสนุนการท างานของผู้ดูแลระบบด้วยการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบการท างาน
ของระบบเครือข่าย อีกทั้ งยังสามารถรับทราบข้อมูล
ปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ต โดยโปรแกรมจะบันทึก
ข้อมูลทั้งหมดเกบ็ไว้ในฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบการ
วิเคราะห์และวางแผนปรับปรงุระบบให้มีประสทิธภิาพมาก
ยิ่งขึ้ น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Munyanon and 
Vanitchatchavan (2015) ได้พัฒนาระบบตรวจสอบและ
แจ้งผลการท างานของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้ภาษา PHP ท างานร่วมกับโปรโตคอล SNMP และ
โปรแกรม MRTG ซึ่งพบว่าระบบช่วยเพ่ิมความคล่องตวัใน
การตรวจสอบระบบเครือข่ายโดยรวมได้ง่ายขึ้ น  และ
สามารถน าผลที่ได้จากระบบมาช่วยวิเคราะห์การแก้ปัญหา
ข อ ง ร ะ บบ เ ค รื อ ข่ า ย  น อ ก จ า กนั้ น ก า ร วิ จั ย ข อ ง 
Doungpamorn (2013) ที่ได้ทดลองโปรแกรมตรวจสอบ
เซิร์ฟเวอร์และลิงค์อนิเตอร์เนต็ โดยพัฒนาโปรแกรมด้วย
ภาษา PHP ร่วมกบัโปรแกรม Cacti ซึ่งให้ผลการทดสอบที่
สอดคล้องเช่นเดียวกนั คือ สามารถตรวจสอบสถานะการ
ท างานของอปุกรณเ์ครือข่ายได้อย่างสะดวกและยังสามารถ
เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ ช่วยในการบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายให้มปีระสทิธภิาพ 
 3.  ผลการทดลองโปรแกรมตรวจสอบอุณหภมูิภายใน
ห้องแม่ข่าย โดยใช้หัววัดแบบ DS1820 ส่งผ่านข้อมูลด้วย
โปรโตคอล SNMP และแสดงผลในรูปแบบเวบ็เพจที่สร้าง

ด้วยภาษา PHP พบว่าโปรแกรมสามารถแสดงผลอุณหภมูิ
ภายในห้องแม่ข่ายและสามารถตรวจสอบอณุหภมูย้ิอนหลัง
ในช่วงเวลาที่ผู้ดูแลระบบไม่อยู่ เช่น ในเวลากลางคืนหรือ
ในวันหยุด ซ่ึงสามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือวางแผน
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ นกับอุปกรณ์เครือข่ายและ
เครื่องแม่ข่ายได้ อกีทั้งเมื่ออุณหภูมิภายในห้องแม่ข่ายสูง
เกินกว่าที่ก  าหนดไว้โปรแกรมจะส่งการแจ้งเตือนไปยัง
ผู้ดูแลระบบด้วยอีเมลและเฟสบุ๊คได้ เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบ
รับทราบและท าการแก้ไขในทนัที เป็นการป้องกนัอุปกรณ์
เครือข่ายและเคร่ืองแม่ข่ายไม่ให้เสยีหายจากความร้อนที่สงู
เกินได้ ซึ่ งได้ผลสอดคล้องกับ Puangnil (2014) ที่ได้
ทดสอบระบบตรวจจับและแจ้งเหตุผิดปรกติอุณหภมูิของ
เคร่ืองแม่ข่ายผ่านทางโทรศัพทเ์คล่ือนที่ โดยใช้หัววัดแบบ
เทอร์มิสเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับบอร์ด ET-BASE GSM 
SIM900 เพ่ือประมวลผลค่าอุณหภมูิและแจ้งเตือนผู้ดูแล
ระบบ ซึ่งได้ผลการทดสอบ คอื ระบบสามารถตรวจจับและ
แจ้งเตอืนผู้ดูแลระบบได้ทันทเีมื่ออุณหภมูิแวดล้อมภายใน
ห้องแม่ข่ายสูงกว่าปรกติ ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานของห้องแม่ข่ายและยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ 
ที่ท  างานในห้องแม่ข่าย อีกทั้งยังสอดคล้องกับการทดลอง
ของ Saicheua (2011) ได้ทดสอบระบบตรวจสอบ
อุณหภมูิและความชื้นภายในห้องเซิร์ฟเวอร์แจ้งเตือนผ่าน
ระบบ SMS โดยใช้หัววัดแบบ SHT15 เช่ือมต่อกับ
คอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผล ซึ่งหากอณุหภมูิและความชื้น
ภายในห้องแม่ข่ายไม่มีความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ภายใน
ห้องเซิร์ฟเวอร์ ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบด้วย 
SMS ซึ่งได้ผลการทดสอบคือ ระบบสามารถแจ้งเตือนไป
ยังผู้ดูแลระบบให้เข้ามาตรวจสอบอุณหภูมิและความช้ืน
ภายในห้องเ ซิฟเวอร์และแก้ไข ปัญหาไ ด้ทันท่วงท ี
นอกจากนั้นโปรแกรมยังท าการเกบ็ข้อมูลเพ่ือให้ผู้ ดูแล
สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อกีด้วย 
 จุดแขง็ของระบบ  
 1) สามารถตรวจสอบได้หลากหลายภายในระบบเดยีว 
ได้แก่ สถานะการท างาน ปริมาณการใช้งาน และอณุหภมู ิ 
 2) แจ้งเตอืนได้หลายรปูแบบได้แก่ อเีมล เฟสบุค๊ ทวิ
สเตอร์ 
 3) ใช้งบประมาณในการจัดท าระบบน้อย 
 จุดอ่อนของระบบ  
 1) การตดิตั้งระบบค่อนข้างยุ่งยาก 
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 2) ระบบเป็นแบบแจ้งเตือนอย่างเดียว ซึ่งผู้ดูแลระบบ
ยังคงต้องเดนิทางมายังห้องแม่ข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหา 
 ข้อเสนอแนะ  
 1) ควรเพ่ิมระบบปิดหรือหยุดการท างานของเครื่อง
อตัโนมตัเิมื่ออณุหภมูสิงูเกนิ  
 2) ควรท าให้ระบบให้สามารถติดตั้งได้แบบครบทุก
โปรแกรมในคร้ังเดยีว 
 การน างานวิจัยไปใช้งาน 
 1) งานวิจัยนี้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานกับ องค์กร 
หน่วยงาน สถานศึกษา หรือบริษัทเอกชน ที่มกีารให้บริการ
ระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน ซึ่งต้องการตรวจสอบ
สถานะการท างานของระบบเครือข่าย ปริมาณการใช้งาน
เครือข่าย และอณุหภมูห้ิองแม่ข่าย 
 2) การน าผลข้อมูลอุณหภูมิไปวิเคราะห์เพ่ือประเมิน
ประสทิธภิาพระบบปรับอากาศห้องแม่ข่าย  
 3) การน าผลข้อมูลปริมาณการใช้งานระบบเครือข่าย
ไปประกอบการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์ของ
นักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 4) การน าผลข้อมูลสถานะการอัพดาวน์ของอุปกรณ์
เครือข่ายและเครื่ องแม่ข่าย ประกอบการวิเคราะห์หา
สาเหตกุารขดัข้องและวางแผนแก้ไขปัญหา  
 

สรุปผลการศึกษา 
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ระบบเครือข่ายเข้ามาใช้งาน อกีทั้งโปรแกรมแจ้งเตือนช่วย
ให้ผู้ดูแลระบบรับทราบปัญหาอุณหภมูิห้องแม่ข่ายและเข้า
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ยังคงต้องเดนิทางมายังห้องแม่ข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหา 
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