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บทคัดย่อ
การพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นระบบที่ออกแบบสาหรับการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ อีกทั้งเป็นการเฝ้าระวัง และ
แจ้งเตือนข้อมูลการแสดงผลอุณหภูมิ ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เนื่องจากที่ผ่านมาการ
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ จะทาได้ต่อเมื่อมีผู้ปฏิบัติงานอยู่ ในบริเวณห้องเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น หาก
ผู้ปฏิบัติงานอยู่นอกสถานที่ เมื่ออุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ทาให้ไม่ทราบข้อมูล
ในทันที หรือเกิดความไม่สะดวกในการตรวจสอบ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา การทางานของระบบที่
ได้พัฒนาขึ้นจะใช้เซนเซอร์ (Sensor) แบบ DHT11 ทาการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นที่ได้ ส่งผ่านระบบเครือข่าย
แบบไร้สายไปยังโปรแกรม Blynk บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อแสดงผลอุณหภูมิและความชื้นที่วัดค่าได้แบบ Real time
มีการจัดเก็บบันทึกค่าของอุณหภูมิที่วัดได้ในแต่ละช่วงเวลา โดยสามารถนาข้อมูลออกมาวิเคราะห์ได้ในภายหลัง
และหากพบว่าอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ก็จะมีการแจ้งเตือนในทันทีไปยัง Line Notify
ที่ ก าหนดไว้ ดั งนั้ น การน าเทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ตเพื่ อ สรรพสิ่ ง (Internet of Things) และเซนเซอร์ (Sensor)
ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น มาประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดและบันทึกข้อมูล จึงช่วยอานวยความสะดวกให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบได้สะดวกยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ทาให้เกิดความปลอดภัย และลด
ความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์

คาสาคัญ: ห้องเซิร์ฟเวอร์, การตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น, อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง, เซนเซอร์
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ABSTRACT
The development of temperature measurement system for the server room of
Mahidol University Library and Knowledge Center is designed for temperature and humidity
measurement in the server room. Besides, it is monitoring and notifying temperature which is higher
than standard level. From the past, temperature monitoring in the server room worked only when
staff was there. When the staff was out of the room and temperature was higher than standard
level, it made staff inconvenient to monitor and delay solving problems later. From developing
system, the sensor with DHT11 model will measure temperature and humidity then sent them via
wireless network system to Blynk mobile application software which will show data in real time
and record them in each time period. The data recorded can be analyzed later. If the temperature
in the server room is higher and standard level, notification will immediately be sent to Line Notify.
As the consequence, internet of things and sensor for temperature and humidity measurement
which were applied help staff more convenient to detect and solve problems in time. Moreover,
safety and risk reduction of tools damage can be in server room.

Keyword: Server room, Temperature and Humidity Measurement System, IOT, Sensor
บทนา
ปัจจุบันงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีอุปกรณ์สาคัญ
ต่าง ๆ ที่จัดเก็บและให้บริการภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานวน 12 เครื่อง เครื่อง
สารองไฟฟ้า (UPS) จานวน 8 เครื่อง และอุปกรณ์ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networking) โดย
อุปกรณ์ต่าง ๆ มีการทางานแบบ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน จึงจาเป็นที่จะต้องมีการดูแลควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง
เซิ ร์ ฟ เวอร์ใ ห้อ ยู่ใ นระดั บที่ เหมาะสม เกิ ด ความปลอดภัยต่ อการทางานของอุ ป กรณ์ต่าง ๆ ดั งนั้ น ภายในห้อง
เซิร์ฟเวอร์ ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจานวน 2 เครื่องที่สลับกันทางานแบบ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน แต่จากการที่
เครื่องปรับอากาศต้องทางานตลอดเวลา กับปัญหาระบบไฟฟ้าของอาคารที่เกิดเหตุขัดข้องในบางครั้ง ทาให้พบ
ปัญหาในหลายครั้งที่เครื่องปรับอากาศทางานผิดพลาด อุณหภูมิภายในห้องสูงกว่าปกติ ซึ่งเป็นภาวะเสี่ยงต่อการ
เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ทุกประเภทภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ ที่ต้องการความเย็นและอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่
ตลอดเวลา เมื่อเกิดปัญหาด้านอุณหภูมิในห้องเซิร์ฟเวอร์ บ่อยครั้งที่ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลอาคารสถานที่จะไม่ทราบ
ถึงความผิดปกติของอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากที่ผ่านมาการตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์
จะทาได้ต่อเมื่อมีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณห้องเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ทาให้เกิดความไม่สะดวกในการตรวจสอบเมื่อต้อง
อยู่นอกสถานที่ และเกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) (วิวัฒน์ มีสุวรรณ์,
2559) เป็ น แนวความคิ ด ของระบบโครงข่ า ยที่ ร องรั บ การเชื่ อ มต่ อ กั บ อุ ป กรณ์ ต่ า งชนิ ด ตั้ ง แต่ ค อมพิ ว เตอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ และวัตถุต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อันเป็นผลให้ระบบต่าง ๆ สามารถ
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ติดต่อสื่อสาร และทางานร่วมกันได้อย่างอัตโนมัติ ทั้งยังเป็นผลให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายยิ่งขึ้น ควบคุม
อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการนาเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ โดยเริ่มดาเนินการศึกษา พัฒนา และทดลอง
ใช้งานระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง
สามารถแก้ไขปัญหาในประเด็นดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ไม่เกิดความล่าช้าเหมือนที่ผ่านมา และยังช่วยลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ด้วยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT)
2. เพื่อสามารถตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ ผ่านโปรแกรม Blynk
แบบ Real time
3. เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนข้อมูลการแสดงผลอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ที่มีค่าสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ผ่าน Line Notify แบบ Real time
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ของหอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ที่
มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ทุกประเภทภายในห้องเซิร์ฟเวอร์
ที่ต้องการความเย็นและอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. การออกแบบการเชื่อมต่อการทางานของอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายใน
ห้องเซิร์ฟเวอร์ ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่
1.1 บอร์ดทดลอง breadboard 400 holes
1.2 บอร์ดทดลอง NodeMCU V2 ESP8266
1.3 DHT11 Sensor
1.4 ตัวต้านทาน (Resistor) ขนาด 4.7K
1.5 สายไฟ Jump Wire
การเชื่ อ มต่ อ ของอุ ป กรณ์ แ ต่ ล ะประเภทให้ ส ามารถท างานร่ ว มกั น จะใช้ บ อร์ ด ทดลอง
breadboard แบบ 400 holes เป็นตัวหลัก ในการเชื่อมต่อการทางาน โดยเชื่อมต่อกันผ่านสายไฟ Jump Wire
และใช้เซนเซอร์แบบ DHT11 ในการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้น ใช้ NodeMCU เป็นตัวจัดเก็บค่าของโปรแกรมที่
เขียนขึ้นมาเพื่อควบคุมการทางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ และเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการรับส่งข้อมูล
โดยการเชื่อมต่อสายไฟระหว่างอุปกรณ์ NodeMCU ไปยังอุปกรณ์เซนเซอร์ (Sensor) แบบ DHT11 จะใช้สายไฟ
Jump Wire เพียง 3 เส้น สายไฟเส้นสีเหลืองเป็นการต่อเข้าด้วยกันระหว่างขา Ground (GND) สายไฟเส้นสีเขียวที่
NodeMCU ต่อเข้าที่ขา 3v3 เพื่อจ่ายไฟเลี้ยงไปยังอุปกรณ์เซนเซอร์ (Sensor) แบบ DHT11 ที่ขา VDD และสายไฟ
เส้นสีส้มเป็นการเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลระหว่าง NodeMCU ซึ่งเลือกใช้งานที่ขา D2 และ อุปกรณ์เซนเซอร์ (Sensor)
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แบบ DHT11 ที่ขา DATA โดยจะใช้ตัวต้านทาน (Resistor) ขนาด 4.7K เสียบคั่นระหว่างสายไฟ Jump Wire และ
อุปกรณ์เซนเซอร์ (Sensor) แบบ DHT11 เพื่อให้ตัวต้านทานช่วยลดแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไปยัง อุปกรณ์เซนเซอร์
(Sensor) แบบ DHT11 เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงกว่าระดับที่อุปกรณ์
เซนเซอร์ (Sensor) แบบ DHT11 จะสามารถรับได้

ภาพที่ 1 แผนภาพการเชื่อมต่อการทางานของอุปกรณ์ NodeMCU เข้ากับเซนเซอร์ (Sensor) แบบ DHT11
2. การเขียนโปรแกรมภาษา C ควบคุมการทางานของอุปกรณ์ IoT ด้วยโปรแกรม Arduino
ในขั้นตอนนีจ้ ะเขียนโปรแกรมเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ NodeMCU เข้ากับอุปกรณ์ Pocket WiFi ซึ่งจะใช้
สาหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สาย เพื่อส่งค่าข้อมูลของอุณหภูมิและความชื้นที่วัดได้
จากอุปกรณ์ sensor แบบ DHT11 แล้วไปแสดงผลยังโปรแกรม Blynk และตั้งค่าของระดับอุณหภูมิที่ต้องการแจ้ง
เตือนไว้ในโปรแกรมเพื่อแจ้งเตือนไปยัง โปรแกรม Line Notify และทาการ upload code ของโปรแกรมลงบน
อุปกรณ์ NodeMCU
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอการเขียนโปรแกรมภาษา C บนโปรแกรม Arduino
3. การติดตั้งอุปกรณ์ในห้องเซิร์ฟเวอร์ เป็นการนาชุดอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่ ชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ไป
ติดตั้งทีห่ ้องเซิร์ฟเวอร์โดยจัดวางไว้ในตู้ Rack แบบเปิด และทดสอบการทางานของชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและ
ความชื้น ร่วมกับอุปกรณ์ Pocket WiFi เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ NodeMCU ไปยังโปรแกรม Blynk
และ โปรแกรม Line Notify ได้ ในครั้งแรกที่มีการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นเข้ากับ
อุปกรณ์ Pocket WiFi จะมีข้อความแสดงสถานะการเชื่อมต่อแจ้งมายัง Line Notify ตามที่ตั้งค่าไว้ในโปรแกรม ดัง
ภาพที่ 3 จะแจ้งข้อความว่าเริ่มการตรวจสอบสถานะอุณหภูมิในห้องเซิร์ฟเวอร์

ภาพที่ 3 แสดงการเชื่อมต่อการทางานของชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นกับอุปกรณ์ Pocket WiFi
4. ทดสอบการทางานของระบบในการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น พร้อมทั้งการแจ้งเตือน
เมื่อเชื่อมต่อการทางานของชุดอุ ปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ได้ทาการทดสอบการส่งข้อมูลรายงานผลอุณหภูมิ แ ละ
ความชื้นไปยังหน้าจอโปรแกรม Blynk ที่ติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือ (สามารถแสดงผลพร้อมกันได้หลายเครื่องโดยผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งตรวจสอบได้ด้ วยตนเองผ่านโปรแกรมดังกล่า ว) จากนั้ น ตรวจสอบการแสดงผลอุ ณหภูมิ ภายในห้อง
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เซิร์ฟเวอร์ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด โดยระบบมีการแจ้งเตือนผ่านโปรแกรม Line Notify แบบ Real time และ
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ export ค่าข้อมูลของอุณหภูมิและความชื้นที่บันทึกแบบย้อนหลังได้ในรูปแบบไฟล์นามสกุล
.CSV ผ่านทางโปรแกรม Blynk โดยจะส่งข้อมูลไฟล์ .CSV ไปยังอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
ผลการดาเนินงาน
ระบบการตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ของหอสมุ ดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT) ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง
เซิร์ฟเวอร์ในเวลาปกติ และในช่วงเวลาทีอ่ าจมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ มีลักษณะการทางานดังนี้
1. การทางานของระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ของหอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มต้นจากอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบ DHT11 Sensor วัดค่าอุณหภูมิที่ได้
และมีการส่งค่าไปยังโปรแกรม Blynk ที่ตั้งค่าการเชื่อมต่อไว้แล้ว ซึ่งผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบ
ค่าของอุณหภูมิที่วัดได้ผ่านทางโปรแกรม Blynk บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือได้แบบ Real time และโปรแกรมจะ
ตรวจสอบค่าของอุณหภูมิตามที่ได้ตั้งค่าไว้ โดยห้องเซิร์ฟเวอร์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ขอกาหนดค่าอุณหภูมิที่
นามาใช้ตรวจวัดให้เหมาะสมกับประเภทและประสิท ธิภาพการทางานของเครื่องปรับอากาศคือ 23 องศาเซลเซียส
ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามข้อกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน ASHRAE TC 9.9 มีค่าของอุณหภูมิที่ยอมรับได้อยู่ระหว่า ง
18-27 องศาเซลเซียส ซึ่งหากอุณหภูมิในห้องเซิร์ฟเวอร์สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ จะมีการแจ้งเตือนไปยังโปรแกรม
Line Notify ไปยังกลุ่มผู้ใช้ที่กาหนดไว้ ด้วยการส่งแจ้งเตือนไปตลอดจนกว่าอุณหภูมิจะต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด และ
จะหยุดการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ ค่าของอุณหภูมิและความชื้นที่วัดได้จะมีการจัดเก็บอยู่ในโปรแกรม Blynk ทาให้
สามารถดูค่าของอุณหภูมิและความชื้นที่จัดเก็บแบบย้อนหลังได้

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการทางานของระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์
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2. ผลการทดสอบการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น พบว่าจากการทดสอบช่วงเวลา 1 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2562) ระบบที่ได้พัฒนาขึ้น สามารถตรวจวัด อุณหภูมิและความชื้นภายในห้ อ ง
เซิร์ฟเวอร์ โดยแสดงผลผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือด้วยโปรแกรม Blynk ได้แบบ Real time

ภาพที่ 5 ตัวอย่างหน้าจอเแสดงผลค่าอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ผ่านโปรแกรม Blynk
บนโทรศัพท์มือถือแบบ Real time
3. การรายงานผลการแจ้งเตือนไปยังโปรแกรม Line Notify ระบบที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถแจ้ง
เตือนทุกครั้งเมื่อตรวจวัด อุณหภูมิได้ค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งในการทดสอบระบบได้ตั้งค่าอุณหภูมิ ไว้ที่ 23
องศาเซลเซียส อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กล่าวไว้ข้างต้น หากอุณหภูมิในห้องเซิร์ฟเวอร์สูงเกิน 23 องศาเซลเซียส
จะมีการแจ้งเตือนไปยังโปรแกรม Line Notify ไปยังกลุ่มผู้ใช้ที่กาหนดไว้ และจะส่งการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง
จนกว่าอุณหภูมิจะต่าว่า 23 องศาเซลเซียส ถึงจะหยุดการแจ้งเตือน ทาให้สามารถติดตามสถานการณ์ความผิดปกติ
ของอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ที่เกิดขึ้นได้แบบ Real time หลังจากผู้เกี่ยวข้องรับทราบการแจ้งเตือน จะรีบเข้า
มาดาเนินการตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ได้มีการเปรียบเทียบค่าของอุณหภูมิที่แสดงผลผ่านหน้าจอ
โปรแกรม Blynk เทียบกับเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแบบดิจิทัลภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ พบว่ามีค่าของอุณ หภูมิที่
สอดคล้องกัน แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ดังกล่าวทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลอุณหภูมภิ ายในห้องเซิร์ฟเวอร์ที่มคี ่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
และแจ้งเตือนผ่านโปรแกรม Line Notify แบบ Real time
4. การจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลค่าอุณหภูมิและความชืน้ ที่วัดได้ ระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมีการ
จัดเก็บข้อมูลค่าอุณหภูมิและความชื้นที่วัดได้อยู่ในโปรแกรม Blynk ซึ่งสามารถ export ข้อมูลออกมาได้ในรูปแบบ
ไฟล์นามสกุล .CSV ทาให้สามารถดูค่าของอุณหภูมิและความชื้นที่จัดเก็บแบบย้อนหลังได้ ดังภาพที่ 7 และแสดงผล
ค่าสถิติของอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์และตรวจสอบ
แบบย้อนหลังได้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิ มีค่าสูงกว่าปกติเท่าใด ทราบได้ว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด ดังภาพที่ 8
และค่าความชื้นสูงกว่าค่าที่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด (ในมาตรฐานของ ASHRAE Technical Committee 9.9
(2016) ค่าความชื้นที่รับได้อยู่ที่ระหว่าง 20-80%) ดังภาพที่ 9
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ภาพที่ 7 หน้าจอเแสดงการ export ค่าของอุณหภูมิที่บันทึกไว้ ผ่านโปรแกรม Blynk

ภาพที่ 8 กราฟแสดงตัวอย่างข้อมูลอุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายในห้องเซิรฟ์ เวอร์ที่วัดได้แบบ Real time ตามช่วงเวลา
และค่าของอุณหภูมิที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ภาพที่ 9 กราฟแสดงตัวอย่างข้อมูลความชื้นโดยเฉลี่ยภายในห้องเซิรฟ์ เวอร์ที่วัดได้แบบ Real time ตามช่วงเวลา
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผลและการอภิปรายผล
การพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นระบบที่นาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT) ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบ DHT11
Sensor และอุปกรณ์ NodeMCU V2 ESP8266 มาเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบเครือข่ายไร้สาย (Pocket
WiFi) เพื่อการรับส่งข้อมูลไปยังโปรแกรม Blynk ซึ่งนาเข้ามาประยุกต์ใช้ในการแสดงผลข้อมูลของอุณหภูมิและ
ความชื้นที่วั ดได้ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถดูผลการวัดค่าของอุณหภูมิและ
ความชื้นได้แบบ Real time และในกรณีที่อุปกรณ์เซนเซอร์ (Sensor) วัดค่าของอุณหภูมิ แล้วพบว่าอุณหภูมิสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ก็จะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนค่าของอุณหภูมิที่วัดได้ไปยัง Line Notify ที่กาหนดไว้ในทันที และ
จะมีการส่งแจ้งเตือนอัตโนมัติมาโดยตลอดหากพบว่าค่าของอุณหภูมิที่วัดได้ยังคงสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งในที่นี้
ได้กาหนดไว้ว่า อุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ไม่ควรสูงกว่า 23 องศาเซลเซียส และจะหยุดการแจ้งเตือนในทันทีเมื่อ
เซนเซอร์ (Sensor) วัดอุณหภูมิได้ต่ากว่า 23 องศาเซลเซียส ตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ในการเขียนโปรแกรมการ
ทางาน โดยก่อนจะพัฒนาระบบนี้ การตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์จะทาได้ต่อเมื่อมีผู้ปฏิบัติงานอยู่ใน
บริเวณห้องเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ทาให้เกิดความไม่สะดวกในการตรวจสอบเมื่อต้องอยู่นอกสถานที่ และเกิดความล่าช้า
ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ทุกประเภทภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ ที่
ต้องการความเย็นและอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา
ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากข้อจากัดเรื่องเวลาทาให้การออกแบบรูปลักษณ์ของอุปกรณ์และบรรจุ ภัณฑ์ที่ใช้ใน
การศึกษาพัฒนาระบบยังขาดความสวยงาม คงทนถาวร จึงควรมีการปรับปรุงรูปลักษณ์ของอุปกรณ์ให้ มีความ
เหมาะสม คงทน แข็งแรง และน่าใช้งานยิ่งขึ้นต่อไป
2. จากการทางานของอุปกรณ์สาคัญต่าง ๆ ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์นั้นค่อนข้างจะร้อนมาก เมื่อ
ความร้อนดังกล่าวมาเจอกับความเย็นจากเครื่องปรับอากาศที่ช่วยระบายความร้อน จะทาให้เกิดไอน้า หรือความชื้น
ขึ้นในอากาศ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ ไฟฟ้าภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นห้องเซิร์ฟเวอร์จึงควรมี
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เครื่องควบคุมความชื้นเป็นอุปกรณ์ช่วยเสริม เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานของ ASHRAE (2016) โดยค่าความชืน้
ที่รับได้อยู่ที่ระหว่าง 20-80%
การนาไปใช้ประโยชน์
1. การพั ฒ นาระบบตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ ห้ อ งเซิ ร์ ฟ เวอร์ ข องหอสมุ ด และคลั ง ความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง ร่วมกับการใช้งานโปรแกรม Blynk เข้ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน ทาให้สามารถตรวจสอบสถานะของอุณหภูมิ และความชื้น ได้ตลอดเวลา โดยผู้ปฏิบัติงานไม่
จาเป็นต้องอยู่ที่ห้องเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้ง
2. การส่งข้อมูลรายงานผลอุณหภูมิและความชื้นไปยั งหน้าจอโปรแกรม Blynk ที่ติดตั้งบน
โทรศัพท์มือถือ สามารถอานวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงานทราบปัญหาได้ทันทีที่เกิดความผิดปกติของอุณหภูมิ
ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ ทาให้เกิดการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที และนาไปสู่การแก้ไขปัญหาในลาดับถัดไป เพื่อเป็น
การดูแล ควบคุม ให้อุณหภูมิภายในห้องเซิร์ ฟเวอร์ อยู่ในระดับที่เหมาะสม เกิดความปลอดภัยต่อการทางานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องเซิร์ฟเวอร์อยู่เสมอ
3. อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิชุดนี้ เป็นการพัฒนาระบบด้วยต้นทุนไม่สูงมาก ทั้งยังสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ หรือพัฒนาต่อเพื่อใช้สาหรับตรวจวัดอุณหภูมิหรือแจ้งเตือนในจุดอื่น ๆ ภายในอาคาร เพื่อเก็บข้อมูลที่ได้
นาไปวิเคราะห์ให้ตรงตามความต้องการใช้งานต่อไป
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