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บทคัดยอ
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การพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิหองเซิรฟเวอรของหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล เปนระบบท่ีออกแบบสําหรับการ

ตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืนภายในหองเซิรฟเวอร อีกท้ังเปนการเฝาระวัง และแจงเตือนขอมูลการแสดงผลอุณหภูมิภายในหองเซิรฟเวอรท่ีมีคา

สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว เนื่องจากท่ีผานมาการตรวจสอบอุณหภูมิภายในหองเซิรฟเวอร จะทําไดตอเม่ือมีผูปฏิบัติงานอยูในบริเวณหองเซิรฟเวอร

เทานั้น หากผูปฏิบัติงานอยูนอกสถานท่ี เม่ืออุณหภูมิภายในหองเซิรฟเวอรมีคาสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว ทําใหไมทราบขอมูลในทันที หรือเกิด

ความไมสะดวกในการตรวจสอบ สงผลใหเกิดความลาชาในการแกไขปญหา การทํางานของระบบท่ีไดพัฒนาข้ึนจะใชเซนเซอร (Sensor) แบบ

DHT11 ทําการตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืนท่ีได สงผานระบบเครือขายแบบไรสายไปยังโปรแกรม Blynk บนโทรศัพทมือถือ เพ่ือแสดงผล

อุณหภูมิและความช้ืนท่ีวัดคาไดแบบ Real time มีการจัดเก็บบันทึกคาของอุณหภูมิท่ีวัดไดในแตละชวงเวลา โดยสามารถนําขอมูลออกมา

วิเคราะหไดในภายหลัง และหากพบวาอุณหภูมิภายในหองเซิรฟเวอรสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวก็จะมีการแจงเตือนในทันทีไปยัง Line Notify ท่ี

กําหนดไว ดังนั้นการนําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพส่ิง (Internet of Things) และเซนเซอร (Sensor) ตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืน มา

ประยุกตใชในการตรวจวัดและบันทึกขอมูล จึงชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูปฏิบัติงานในการตรวจสอบไดสะดวกย่ิงข้ึน สามารถแกไขปญหาได

ทันทวงที ทําใหเกิดความปลอดภัย และลดความเส่ียงในการเกิดความเสียหายตออุปกรณตางๆ ภายในหองเซิรฟเวอร

คําสําคัญ: หองเซิรฟเวอร, การตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืน, อินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพส่ิง, เซนเซอร



วัตถุประสงค
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◉ เพ่ือพัฒนาระบบการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น

ภายในหองเซิรฟเวอร   ดวยการประยุกตใชเทคโนโลยี

อินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT)

◉ เพ่ือสามารถตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นภายในหอง

เซิรฟเวอร ผานโปรแกรม Blynk แบบ Real time

◉ เพ่ือเฝาระวังและแจงเตือนขอมูลการแสดงผลอุณหภูมิ

ภายในหองเซิรฟเวอรที่มีคาสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 

ผาน Line Notify แบบ Real time



ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน
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1. การออกแบบการเชื่อมตอการทํางานของอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ

และความชื้นภายในหองเซิรฟเวอร 



ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน (ตอ)
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2. การเขียนโปรแกรมภาษา C 

ควบคุมการทํางานของอุปกรณ 

IoT ดวยโปรแกรม Arduino



ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน (ตอ)
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3. การติดต้ังอุปกรณในหองเซิรฟเวอร 

4. ทดสอบการทํางานของระบบ

ในการตรวจวัดอุณหภูมิและ

ความชื้น พรอมทั้งการแจงเตือน



ผลการดําเนินงาน
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1. การทํางานของระบบ

ตรวจวัดอุณหภูมิหอง

เซิรฟเวอรของหอสมุด

และคลังความรู

มหาวิทยาลัยมหิดล 



ผลการดําเนินงาน (ตอ)
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2. ผลการทดสอบการตรวจวัด

อุณหภูมิและความชื้น



ผลการดําเนินงาน (ตอ)
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3. การรายงานผลการแจงเตือนไป

ยังโปรแกรม Line Notify



ผลการดําเนินงาน (ตอ)
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4. การจัดเก็บขอมูลและรายงานผล

คาอุณหภูมิและความชื้นที่วัดได



ผลการดําเนินงาน (ตอ)
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กราฟแสดงตัวอยางขอมูลอุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายในหองเซิรฟเวอรที่วัดไดแบบ Real time 

ตามชวงเวลาและคาของอุณหภูมิที่สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว



ผลการดําเนินงาน (ตอ)
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กราฟแสดงตัวอยางขอมูลความชื้นโดยเฉลี่ยภายในหองเซิรฟเวอรที่วัดได

แบบ Real time ตามชวงเวลา



สรุปผล และการอภิปรายผล
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1. การพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิหองเซิรฟเวอรของหอสมุดและคลังความรู

มหาวิทยาลัยมหิดล เปนระบบที่นาํเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง (IoT) ไดแก อุปกรณ

ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบ DHT11 Sensor และอุปกรณ NodeMCU V2 ESP8266 

มาเชื่อมตอผานระบบอินเทอรเน็ตแบบเครือขายไรสาย (Pocket WiFi) เพ่ือการรับสงขอมูลไปยัง

โปรแกรม Blynk

2. สามารถแสดงผลขอมูลของอุณหภูมิและความชื้นที่วัดไดภายในหองเซิรฟเวอร บนหนาจอ

โทรศัพทมือถือ โดยสามารถดูผลการวัดคาของอุณหภูมิและความชื้นไดแบบ Real time 



สรุปผล และการอภิปรายผล (ตอ)
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3. กรณีที่อุปกรณเซนเซอร (Sensor) วัดคาของอุณหภูมิ แลวพบวาอุณหภูมิสูงกวาเกณฑที่

กําหนดไวก็จะมีการสงขอความแจงเตือนคาของอุณหภูมิที่วัดไดไปยัง Line Notify ที่กําหนดไว

ในทันที และจะมีการสงแจงเตือนอัตโนมัติมาโดยตลอดหากพบวาคาของอุณหภูมิที่วัดไดยังคงสูง

กวาเกณฑที่กําหนดไว



การนําไปใชประโยชน

15

1. การพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิหองเซิรฟเวอรของหอสมุดและคลังความรู

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง รวมกับการใชงานโปรแกรม 

Blynk เขามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ทําใหสามารถตรวจสอบสถานะของอุณหภูมิและ

ความชื้นไดตลอดเวลา โดยผูปฏิบัติงานไมจําเปนตองอยูที่หองเซิรฟเวอรทุกครั้ง

2. การสงขอมูลรายงานผลอุณหภูมิและความชื้นไปยังหนาจอโปรแกรม Blynk ที่ติดตั้งบน

โทรศัพทมือถือ  สามารถอํานวยความสะดวกใหผูปฏิบัติงานทราบปญหาไดทันทีที่เกิดความ

ผิดปกติของอุณหภูมิภายในหองเซิรฟเวอร ทําใหเกิดการตัดสินใจไดอยางทันทวงที และนําไปสู

การแกไขปญหาในลําดับถัดไป ทั้งยังเปนการดูแล ควบคุม ใหอุณหภูมิภายในหองเซิรฟเวอร อยู

ในระดับที่เหมาะสม เกิดความปลอดภัยตอการทํางานของอุปกรณตางๆ  ในหองเซิรฟเวอรอยู

เสมอ



การนําไปใชประโยชน (ตอ)
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3. อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิชุดนี้ เปนการพัฒนาระบบดวยตนทุนไมสูงมาก  ทั้งยังสามารถนําไป

ประยุกตใช หรือพัฒนาตอเพ่ือใชสําหรับตรวจวัดอุณหภูมิหรือแจงเตือนในจุดอื่นๆ ภายในอาคาร 

เพ่ือเก็บขอมูลที่ไดนําไปวิเคราะหใหตรงตามความตองการใชงานตอไป



1. เน่ืองจากขอจํากัดเร่ืองเวลาทําใหการ

ออกแบบรูปลักษณของอุปกรณและบรรจุภัณฑ

ท่ีใชในการศึกษาพัฒนาระบบยังขาดความ

สวยงาม คงทนถาวร  จึงควรมีการปรับปรุง

รูปลักษณของอุปกรณใหมีความเหมาะสม 

คงทน แข็งแรง และนาใชงานยิ่งขึ้นตอไป

2. จากการทํางานของอุปกรณสําคัญตางๆ ภายใน

หองเซิรฟเวอรน้ันคอนขางจะรอนมาก เม่ือความ

รอนดังกลาวมาเจอกับความเย็นจาก

เคร่ืองปรับอากาศท่ีชวยระบายความรอน จะทําให

เกิดไอนํ้า หรือความชื้นขึ้นในอากาศ และอาจ

กอใหเกิดความเสียหายตออุปกรณไฟฟาภายใน

หองเซิรฟเวอร ดังน้ันหองเซิรฟเวอรจึงควรมี

เคร่ืองควบคุมความชื้นเปนอุปกรณชวยเสริม 

เพ่ือใหสอดคลองตามมาตรฐานของ ASHRAE  

โดยคาความชื้นท่ีรับไดอยูท่ีระหวาง 20-80%
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ขอเสนอแนะ



18



THANKS!
Any questions?

You can find me at

krisada.kea@mahidol.ac.th
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