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บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอระบบตน้แบบการตรวจจบัและแจง้เตือน

สภาวะอุณหภูมิและแรงดนัไฟฟ้าในห้องแม่ข่าย กรณีศึกษาท่ี บริษทั เอส
เค โพลิเมอร์ จ  ากดั  ซ่ึงระบบจะแสดงค่าของอุณหภูมิ ความช้ืน แรงดนั
และกระแสไฟฟ้าบนหนา้จอ LCD และแสดงผลบนวินโดวแ์อพพลิเคชัน่
เป็นอุณหภูมิและสถานะการติด-ดับของไฟฟ้ากระแสสลับ เม่ือห้อง
เซิร์ฟเวอร์มีอุณหภูมิสูงหรือต ่าและ/หรือระบบไฟฟ้าเกิดการขดัขอ้ง โดย
ระบบจะแจง้ความผิดปกติผ่านโทรศพัท์และอีเมล์ไปยงัผูดู้แลเคร่ืองแม่
ข่ายแบบอัตโนมัติ   เพ่ือแก้ไขปัญหาของระบบเดิม ท่ีใช้พนักงาน
ตรวจสอบในช่วงเวลาท าการเท่านั้ น แต่ในกรณีท่ีเหตุผิดปกติเกิดข้ึน
นอกเหนือช่วงเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน อาจท าให้ความผิดปกติ
ดังกล่าวไม่ถูกแจ้งไปยงัผู ้ดูแลเคร่ืองแม่ข่ายและอาจท าให้เกิดความ
เสียหายต่อเซิร์ฟเวอร์ได้     จากผลการทดสอบระบบท่ีน าเสนอพบว่า
สามารถแสดงค่าของอุณหภูมิและสถานะการติด -ดับของไฟฟ้า
กระแสสลบับนหน้าจอ LCD และแอปพลิเคชนัท่ีพฒันาข้ึน และเม่ือเกิด
ความผิดพลาดข้ึนระบบสามารถส่งการแจง้เตือนตามหมายเลขโทรศพัท์
และอีเมลท่ี์ไดก้  าหนดไว ้ 
 
ค าส าคญั: อุณหภูมิ, แรงดนั, การตรวจจบั 
 
Abstract 

This paper presents the prototype of temperature and voltage 
detection and notification system in server room. The case study is at 
SK Polymer Co., Ltd. The system displays the temperature, humidity, 
voltage and current values on the LCD display. The results on the 
windows application are the temperature and status of the AC power 
failure. The server room is high or low temperatures and/or power 

failure. Then, the system automatically notifies the phone and e-mail to 
the server administrator. The system solves the old system used by staff 
to check only during office hours. However, at the beyond the operating 
hours, nobody can report the situation to the administrator and it will 
cause damage to the server. The test results of proposed system are 
shown that it can be displayed the value of temperature and AC power 
status on the LCD display and the developed application. The system 
can be alerted by the phone number and E-mail when some mistakes 
occur. 
 
Keywords: temperature, voltage, detection 

 
1. บทน า 

เค ร่ืองแม่ข่ ายเป็นอุปกรณ์ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี มี
ความส าคญัอย่างมากต่อสถานประกอบการ  เน่ืองจากท าหน้าท่ีเป็นผู ้
ให้บริการสารสนเทศต่างๆขององคก์รเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจ ดงันั้น
เพ่ือให้สถานประกอบการสามารถใช้งาน สารสนเทศขององคก์รไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง จึงจ าเป็นตอ้งมีการบ ารุงรักษาเคร่ืองแม่ข่ายพร้อมใช้งานไดม้าก
ท่ีสุด ปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการท างานของเคร่ืองแม่ข่ายคือการท่ีห้องแม่
ข่ายมีอุณหภูมิสูงหรือต ่ากว่าท่ีก  าหนดหรือมีกระแสไฟฟ้าดบั ซ่ึงเม่ือเกิด
เหตุการณ์ดงักล่าวจะตอ้งมีการแจง้ขอ้มูลให้กบัผูดู้แลเคร่ืองแม่ข่ายทราบ 
เพ่ือท าการแก้ไขปัญหาให้ เค ร่ืองแม่ข่ายสามารถกลับมาใช้งานได้
ตามปกติโดยเร็ว  ซ่ึงแต่เดิมพนักงานของบริษทั เอส เค โพลีเมอร์ จ  ากดั
จะตรวจสอบสภาวะอุณหภูมิและไฟฟ้าของเคร่ืองแม่ข่ายตามช่วงเวลาท่ี
ก าหนด ซ่ึงถ้าห้องแม่ข่ายมีอุณหภูมิสูงหรือต ่ ากว่าท่ีก  าหนดหรือมี
กระแสไฟฟ้าดับในช่วงเวลาท่ีนอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงาน ความ
ผิดปกตินั้นจะยงัไม่ถูกแจง้มายงัผูดู้แลเคร่ืองแม่ข่าย ซ่ึงส่งผลให้การแกไ้ข
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ปัญหากบัให้เคร่ืองแม่ข่ายมีความล่าช้าและอาจส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ
ของสถานประกอบการ และจากศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่ามีการ
พฒันาระบบตรวจจบัและแจง้เหตุผิดปกติอุณหภูมิของเคร่ืองแม่ข่ายผ่าน
ทางโทรศัพท์โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 [1] การใช้
ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino ในการควบคุมอุณหภูมิในแบบจ าลอง
ฟาร์มเห็ดอตัโนมติั [2] และการแจง้เตือนการเปิดปิดประตูผ่าน Wi-Fi [3]   
ซ่ึงจากบทความดงักล่าวนั้นไดป้ระยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์มาใชใ้น
การควบคุมการท างานของระบบ    ดังนั้ นงานวิจยัน้ีจึงมีแนวคิดท่ีจะ
พฒันาระบบตน้แบบการแจง้เตือนสภาวะอุณหภูมิและแรงดนัไฟฟ้าใน
ห้องแม่ข่ายเพ่ือแสดงค่าสภาวะปัจจุบนั และแจง้เตือนผ่านโทรศพัทห์รือ
อี เมล์ เม่ื อห้ องแม่ ข่ ายมี อุณห ภู มิ สู งห รือต ่ ากว่ าท่ี ก  าหนดห รือ มี
กระแสไฟฟ้าไปยงัผูดู้แลเคร่ืองแม่ข่ายแบบอตัโนมติั โดยประยุกต์ใช้
ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino MEGA 2560  ร่วมกับ  SIM900 Shield 
และ ESP-8266 ในการแจง้เตือน และแสดงผลผ่านหน้าจอ LCD 20x4 
และหน้าจอแอพพลิเคชั่นท่ีพฒันาข้ึนด้วยไมโครซอฟต์วิชวลซีชาร์ป  
(Microsoft Visual C#) เพ่ื อ เป็นการลดภาระการตรวจสอบสภาวะ
อุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าของพนักงานและการป้องกันเหตุผิดปกติท่ี
เกิดข้ึนนอกเวลาปฏิบติังาน 

 

2.การออกแบบและการด าเนินการสร้าง 
2.1. บลอ็กไดอะแกรมรวม 

บล็อกไดอะแกรมรวมของระบบตน้แบบการตรวจจบัและแจง้
เตือนอุณหภูมิและแรงดนัไฟฟ้าในห้องแม่ข่าย ณ บริษทั เอสเค โพลิเมอร์ 
จ  ากดั ประกอบดว้ยส่วนการท างาน 6 ส่วน ดงัรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 บล็อกไดอะแกรมรวมของระบบท่ีน าเสนอ 

 
2.1.1 ส่วนการควบคุม (Control Part)  
ส่วนควบคุมการท างานของระบบตน้แบบการตรวจจบัและแจง้

เตือนอุณหภูมิและแรงดนัไฟฟ้าในห้องแม่ข่ายใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Arduino MEGA 2560 [4] เป็นอุปกรณ์ควบคุมและประมวลการท างาน  
ดงัรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 Arduino MEGA 2560 [7] 

2.1.2 ส่วนการตรวจจบั (Detection Part) 
ส่วนตรวจจับใช้ในการรับข้อมูลสภาวะของอุณหภูมิและ

แรงดนัไฟฟ้าเพ่ือน าไปแสดงผลและการแจง้เตือนหากเกิดสภาวะผิดปกติ 
เช่น อุณหภูมิของห้องแม่ข่ายสูงเกินค่าท่ีก าหนด หรือไฟฟ้าดบัในห้องแม่
ข่าย โดยมีเซ็นเซอร์จ านวน 2 ชนิดท่ีน ามาใชด้งัน้ี 

1. เซ็นเซอร์วดัความช้ืนและอุณหภูมิ (Digital Output Relative 
Humidity and Temperature Sensor:  DHT 22)  ดั ง รู ป ท่ี  3 ใช้ ใน ก าร
ตรวจจบัความช้ืนและอุณหภูมิเพ่ือส่งค่าอุณหภูมิท่ีไดไ้ปยงัส่วนควบคุม 
ซ่ึงหากค่าอุณหภูมิเปล่ียนแปลงเกินค่าท่ีก าหนดไว ้ส่วนควบคุมจะส่ง
ขอ้มูลไปยงัส่วนการแจง้เตือน   

 
รูปท่ี 3 เซ็นเซอร์วดัความช้ืนและอุณหภูมิ [8] 

2. เซ็นเซอร์วดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั (Single Phase Voltage 
Sensor) ใช้ในการตรวจจบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีจ่ายเขา้มาภายใน
ห้องแม่ข่าย ดงัรูปท่ี 4 โดยจะท าการแปลงสัญญาณจากไฟฟ้ากระแสสลบั
เป็นไฟฟ้ากระแสตรงและลดระดับแรงดันไฟฟ้า   ก่อนท่ีจะเขา้สู่ส่วน
ควบคุม เพ่ือท าการตรวจจบัและแจ้งเตือนเม่ือเกิดเหตุไฟฟ้าดับ โดยท่ี
ส่วนควบคุมจะเช่ือมต่อกับระบบไฟฟ้าส ารอง (UPS) เพ่ือให้สามารถ
ท างานไดเ้ม่ือเกิดเหตุไฟฟ้าดบั   

 
รูปท่ี 4 เซ็นเซอร์วดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั [9] 

2.1.3 ส่วนแสดงผล (Display Part) 
ส่วนการแสดงผล  ใช้ ในการแสดงสภาวะอุณห ภูมิและ

แรงดนัไฟฟ้าท่ีสามารถรายงานผลได้ทนัที และตลอดเวลา (Real-time) 
ไปยงัผูดู้แลห้องแม่ข่าย โดยมีการแสดงผล 2 รูปแบบดงัน้ี 

1. การแสดงผลผ่านจอ LCD 20x4 คือแสดงผลบรรทัดละ 20 
ตวัอกัษร จ านวน 4 บรรทดั ดงัตวัอยา่งในรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 5 จอแอลซีดี 20x4 
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2. การแสดงผลผ่านหน้าจอแสดงผลในส่วนติดต่อผู ้ใช้ของ
แอพพลิเคชัน่ท่ีพฒันา ดงัตวัอยา่งในรูปท่ี 6 

 
รูปท่ี 7 หนา้จอแสดงผล 

2.1.4 ส่วนแจง้เตือน (Notification Part) 
ส่วนแจง้เตือน ใชใ้นกรณีท่ีเกิดสภาวะผิดปกติ เช่น อุณหภูมิห้อง

แม่ข่ายสูงเกินค่าท่ีก าหนด หรือไฟฟ้าดบัในห้องแม่ข่าย โดยมีการแจ้ง
เตือน 2 รูปแบบดงัน้ี 

1. การแจ้งเตือนทางโทรศพัท์ ใช้ GSM/GPRS SIM900 Shield 
ดงัรูปท่ี 8 ท าหนา้ท่ีในการแจง้เตือนผา่นทางโทรศพัท ์ 

 
รูปท่ี 8 GSM/GPRS SIM900 Shield) [10] 

2. การแจ้งเตือนทางอีเมล์ (E-Mail) ใช้ Module Wi-Fi อีเอสพี 
8266 (ESP-8266) ท  าหน้าท่ีในการแจ้งเตือนทางอีเมล์แบบเอสเอ็มทีพี 
(SMTP) ถึงผูดู้แลห้องแม่ข่าย โดยใช้ขา Tx เป็นขาส่งสัญญาณและ Rx 
เป็นขาใชรั้บสญัญาณ ดงัรูปท่ี 9 

 
รูปท่ี 9 อีเอสพี 8266 [11] 

2.1.5 ส่วนบนัทึกขอ้มูล (Data Logging Part) 
ส่วนบนัทึกขอ้มูล ใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 

ข้อมูลท่ีต้องการในภายหลัง โดยใช้ดาต้าล็อกเกอร์ชิลด์(Data Logger  
Shield) ดงัรูปท่ี 10 ท  าหน้าท่ีในบนัทึกขอ้มูลของอุณหภูมิ แรงดนัไฟฟ้า 
และ ช่วงเวลาการท างานลง SD Card Class 10  

 
รูปท่ี 10 ดาตา้ล็อกเกอร์ชิลด ์[12] 

2.1.6 ส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน (User Interface Part) 
ส่วนติดต่อผูใ้ช้งานนั้นใช้ในติดต่อกบัผูใ้ช้งานผ่านหน้าจอของ

แอปพลิเคชันท่ีพฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์วิชวลซีชาร์ป  โดย
ผูใ้ชง้านตอ้งท าการ login เขา้สู่ระบบก่อนจึงจะสามารถใชง้านส่วนติดต่อ
ผูใ้ชไ้ด ้ดงัรูปท่ี 11 

 
รูปท่ี 11 ส่วนติดต่อผูใ้ช ้

เม่ือเขา้สู่ระบบแล้ว ผูใ้ช้งานสามารถดูผลสภาวะอุณหภูมิและ
แรงดันไฟฟ้าได้ รวมถึงสามารถก าหนดค่าต่างๆ ของระบบ เช่น การ
จดัการผูใ้ช้งานในระบบ การก าหนดหมายเลขโทรศพัทแ์ละอีเมลท่ี์ใช้ใน
การแจง้เตือน และการค่าต  ่าสุดสูงสุดของอุณหภูมิในการแจง้เตือน ดัง
ตวัอยา่งในรูปท่ี 12   

 
รูปท่ี 12 การก าหนดค่าอุณหภูมิในการแจง้เตือน 

 

3. ผลการทดลอง 
เม่ือน าทุกๆ ส่วนของระบบประกอบกนัดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 1แลว้

ท าการเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของระบบ จากนั้นน าไปทดสอบ
การใชง้านไดผ้ลเป็นดงัน้ี 
3.1 การแสดผลการตรวจจับสภาวะอุณหภูมิและแรงดนัไฟฟ้าผ่านหน้าจอ
แอลซีด ี 

พบวา่สามารถแสดงผลไดด้งัรูปท่ี 13 โดยมีรายละเอียดของผลท่ี
แสดงดงัน้ี 

SK-SERVER ROOM 
Temperature : 22.19 o C  
Humidity   : 48.72 % 
Electricity  : ON 

 
รูปท่ี 13 ค่าสภาวะการท างานผา่นจอแอลซีดี 

3.2 การแสดงผลการตรวจจับสภาวะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าผ่าน
หน้าจอแอพพลเิคช่ันที่พฒันา 

ในการแสดงผลผ่านหน้าจอแอพพลิเคชั่น ผูดู้แลห้องแม่ข่าย
จะต้องท าเลือกพอร์ต (Port) เพ่ือเช่ือมต่อกับส่วนควบคุมท่ีต้องการ 
จากนั้นปุ่ ม Connect เพ่ือท าการเช่ือมต่อ ถา้เช่ือมต่อไดส้ าเร็จในส่วนของ 
STATUS จะแสดงขอ้ความวา่ SUCCESS และแสดงสภาวะของอุณหภูมิ
และแรงดันไฟฟ้า ดังรูป ท่ี 14 แต่ถ้าการเช่ือมต่อล้มเหลว ส่วนของ 
STATUS จะแสดงขอ้ความวา่ FAIL  
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รูปท่ี 14 การแสดงค่าสภาวะผ่านแอปพลิเคชนั 

 
3.3 การแจ้งเตือน 

จากการจ าลองสถานการณ์ให้มีส่วนแจง้เตือน ให้เกิดสภาวะ
ผิดปกติ เช่น อุณหภูมิห้องแม่ข่ายสูงเกินค่าท่ีก าหนด หรือไฟฟ้าดบัใน
ห้องแม่ข่าย พบว่าระบบสามารถส่งโทรศพัท์ไปยงัหมายเลขโทรศพัท์
หรือส่งอีเมลไ์ปยงัผูใ้ช ้ ซ่ึงเป็นผูดู้แลระบบไดด้งัรูปท่ี 15 

 
รูปท่ี 15 การแจง้เตือนผา่นอีเมล ์

 

4. สรุป 
ระบบตน้แบบท่ีน าเสนอน้ี พบว่าสามารถแสดงค่าของอุณหภูมิ  

ความช้ืน  ค่าแรงดนั  กระแสไฟฟ้า และการติด-ดบัของระบบไฟฟ้าได ้
รวมถึงสามารถแจง้เตือนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิเกินกว่าท่ี
ก าหนดไว ้และแจง้เตือนเม่ือมีไฟฟ้าในดบัได้ โดยระบบจะท าการแจง้
เตือนไปยงัทางผูดู้แลห้องแม่ข่ายผ่านการโทรศพัท์และอีเมล์ซ่ึงใช้เวลา
ประมาณ 2 นาทีในการแจง้เตือน นอกจากน้ีเพ่ือป้องกนัการเปล่ียนแปลง
อุณหภูมิท่ีเกิดจากผูท่ี้เขา้มาภายในห้องแม่ข่าย จึงท าการยา้ยอุปกรณ์ของ
ระบบตน้แบบจากภายในห้องแม่ข่ายมาการติดตั้งภายในตูแ้ร็ค (Rack) ท่ี
ใช้จดัเก็บเคร่ืองแม่ข่ายแทน รวมถึงควรมีการปรับปรุงในส่วนติดต่อของ
ผูใ้ช้งานจากวินโดวส์แอปพลิเคชันเป็นเว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือให้ผูใ้ช้
สามารถเขา้ถึงระบบไดจ้ากภายนอกบริษทั 

 

4. กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณบริษัท เอสเค โพลิเมอร์ จ  ากัด ท่ีสนับสนุน

งบประมาณในการวิจยั  และแผนกเทคโนโยลีสารสนเทศ บริษทัเอสเค 
โพลิเมอร์ จ  ากดั ท่ีไดร่้วมกนัวิจยัและทดสอบระบบตน้แบบการตรวจจบั
และแจง้เตือนสภาวะอุณหภูมิและแรงดนัไฟฟ้าในห้องแม่ข่าย 
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