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ระบบต้ นแบบการตรวจจับและแจ้ งเตือนสภาวะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าในห้ องแม่ ข่าย
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Prototype of Temperature and Voltage Detection and Notification System in Server Room
Case Study: S.K. Polymer Co., Ltd.
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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.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอระบบต้นแบบการตรวจจับและแจ้งเตือน
สภาวะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้ าในห้องแม่ข่าย กรณี ศึกษาที่ บริ ษทั เอส
เค โพลิ เมอร์ จากัด ซึ่ งระบบจะแสดงค่าของอุณหภูมิ ความชื้ น แรงดัน
และกระแสไฟฟ้ าบนหน้าจอ LCD และแสดงผลบนวินโดว์แอพพลิเคชัน่
เป็ นอุ ณ หภู มิ แ ละสถานะการติ ด -ดับ ของไฟฟ้ ากระแสสลับ เมื่ อ ห้ อ ง
เซิ ร์ฟเวอร์มีอุณหภูมิสูงหรื อต่าและ/หรื อระบบไฟฟ้ าเกิ ดการขัดข้อง โดย
ระบบจะแจ้งความผิดปกติผ่านโทรศัพท์และอีเมล์ไปยังผูด้ ูแลเครื่ องแม่
ข่ า ยแบบอัต โนมั ติ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาของระบบเดิ ม ที่ ใ ช้ พ นั ก งาน
ตรวจสอบในช่ วงเวลาท าการเท่ านั้น แต่ใ นกรณี ที่ เหตุ ผิดปกติ เกิ ดขึ้ น
นอกเหนื อช่ วงเวลาปฏิ บ ัติ งานของพนัก งาน อาจท าให้ ค วามผิ ด ปกติ
ดังกล่ าวไม่ ถู ก แจ้ง ไปยัง ผู ้ดู แ ลเครื่ องแม่ ข่ ายและอาจท าให้ เกิ ด ความ
เสี ยหายต่อเซิ ร์ฟ เวอร์ ได้ จากผลการทดสอบระบบที่ นาเสนอพบว่า
สามารถแสดงค่ า ของอุ ณ หภู มิ แ ละสถานะการติ ด -ดั บ ของไฟฟ้ า
กระแสสลับบนหน้าจอ LCD และแอปพลิเคชันที่พฒั นาขึ้น และเมื่อเกิ ด
ความผิดพลาดขึ้นระบบสามารถส่ งการแจ้งเตือนตามหมายเลขโทรศัพท์
และอีเมล์ที่ได้กาหนดไว้

Keywords: temperature, voltage, detection

1. บทนา
เครื่ องแม่ ข่ า ยเป็ นอุ ป กรณ์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี
ความส าคัญ อย่างมากต่ อสถานประกอบการ เนื่ องจากท าหน้าที่ เป็ นผู ้
ให้บริ การสารสนเทศต่างๆขององค์กรเพื่อใช้ในการดาเนิ นธุรกิ จ ดังนั้น
เพื่อให้สถานประกอบการสามารถใช้งาน สารสนเทศขององค์กรได้อย่าง
ต่อเนื่ อง จึงจาเป็ นต้องมีการบารุ งรักษาเครื่ องแม่ข่ายพร้ อมใช้งานได้มาก
ที่ สุด ปั จจัยหนึ่ งที่ มีผลต่อการทางานของเครื่ องแม่ข่ายคื อการที่ห้องแม่
ข่ายมีอุณหภูมิสูงหรื อต่ากว่าที่กาหนดหรื อมีกระแสไฟฟ้ าดับ ซึ่ งเมื่ อเกิ ด
เหตุการณ์ดงั กล่าวจะต้องมีการแจ้งข้อมูลให้กบั ผูด้ ูแลเครื่ องแม่ข่ายทราบ
เพื่ อ ท าการแก้ ไ ขปั ญ หาให้ เครื่ องแม่ ข่ า ยสามารถกลับ มาใช้ ง านได้
ตามปกติโดยเร็ ว ซึ่ งแต่เดิมพนักงานของบริ ษทั เอส เค โพลี เมอร์ จากัด
จะตรวจสอบสภาวะอุณหภูมิและไฟฟ้ าของเครื่ องแม่ข่ายตามช่วงเวลาที่
ก าหนด ซึ่ งถ้าห้ อ งแม่ ข่ า ยมี อุ ณ หภู มิ สู ง หรื อต่ า กว่ า ที่ ก าหนดหรื อ มี
กระแสไฟฟ้ าดับ ในช่ ว งเวลาที่ น อกเหนื อ จากเวลาปฏิ บ ัติ ง าน ความ
ผิดปกติน้ นั จะยังไม่ถูกแจ้งมายังผูด้ ูแลเครื่ องแม่ข่าย ซึ่ งส่งผลให้การแก้ไข

คาสาคัญ: อุณหภูมิ, แรงดัน, การตรวจจับ

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
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ปั ญหากับให้เครื่ องแม่ข่ายมีความล่าช้าและอาจส่ งผลต่อการดาเนินธุ รกิจ
ของสถานประกอบการ และจากศึก ษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง พบว่ามี ก าร
พัฒนาระบบตรวจจับและแจ้งเหตุผิดปกติอุณหภูมิ ของเครื่ องแม่ข่ายผ่าน
ทางโทรศัพ ท์ โ ดยใช้ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 [1] การใช้
ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino ในการควบคุ ม อุณ หภู มิใ นแบบจาลอง
ฟาร์ มเห็ดอัตโนมัติ [2] และการแจ้งเตือนการเปิ ดปิ ดประตูผ่าน Wi-Fi [3]
ซึ่งจากบทความดังกล่าวนั้นได้ประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์มาใช้ใน
การควบคุ ม การท างานของระบบ ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึ งมี แ นวคิ ด ที่ จ ะ
พัฒนาระบบต้นแบบการแจ้งเตือนสภาวะอุณหภูมิ และแรงดันไฟฟ้ าใน
ห้องแม่ข่ายเพื่อแสดงค่าสภาวะปั จจุบนั และแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์หรื อ
อี เ มล์ เ มื่ อห้ องแม่ ข่ า ยมี อุ ณ ห ภู มิ สู งห รื อต่ า กว่ า ที่ ก าห น ดห รื อมี
กระแสไฟฟ้ าไปยังผูด้ ู แ ลเครื่ องแม่ ข่ ายแบบอัตโนมัติ โดยประยุก ต์ใ ช้
ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino MEGA 2560 ร่ วมกับ SIM900 Shield
และ ESP-8266 ในการแจ้งเตื อน และแสดงผลผ่านหน้ าจอ LCD 20x4
และหน้าจอแอพพลิ เคชั่นที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น ด้วยไมโครซอฟต์วิช วลซี ช าร์ ป
(Microsoft Visual C#) เพื่ อ เป็ นการลดภาระการตรวจสอบสภาวะ
อุณ หภูมิแ ละแรงดันไฟฟ้ าของพนัก งานและการป้ องกันเหตุ ผิด ปกติ ที่
เกิดขึ้นนอกเวลาปฏิบตั ิงาน

Arduino MEGA 2560 [4] เป็ นอุปกรณ์ ควบคุ มและประมวลการทางาน
ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 Arduino MEGA 2560 [7]
2.1.2 ส่ วนการตรวจจับ (Detection Part)
ส่ ว นตรวจจับ ใช้ ใ นการรั บ ข้อ มู ล สภาวะของอุ ณ หภู มิ แ ละ
แรงดันไฟฟ้ าเพื่อนาไปแสดงผลและการแจ้งเตือนหากเกิดสภาวะผิดปกติ
เช่น อุณหภูมิของห้องแม่ข่ายสู งเกิ นค่าที่กาหนด หรื อไฟฟ้ าดับในห้องแม่
ข่าย โดยมีเซ็นเซอร์ จานวน 2 ชนิดที่นามาใช้ดงั นี้
1. เซ็ น เซอร์ วดั ความชื้ น และอุณ หภูมิ (Digital Output Relative
Humidity and Temperature Sensor: DHT 22) ดั งรู ป ที่ 3 ใ ช้ ใ น ก าร
ตรวจจับความชื้ นและอุณหภูมิเพื่อส่ งค่าอุณหภูมิที่ได้ไปยังส่ วนควบคุ ม
ซึ่ งหากค่าอุณ หภู มิเปลี่ ยนแปลงเกิ น ค่าที่ ก าหนดไว้ ส่ วนควบคุ ม จะส่ ง
ข้อมูลไปยังส่ วนการแจ้งเตือน

2.การออกแบบและการดาเนินการสร้ าง
2.1. บล็อกไดอะแกรมรวม

รู ปที่ 3 เซ็นเซอร์ วดั ความชื้นและอุณหภูมิ [8]
2. เซ็นเซอร์ วดั แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ (Single Phase Voltage
Sensor) ใช้ในการตรวจจับแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ ที่ จ่ายเข้ามาภายใน
ห้องแม่ข่าย ดังรู ปที่ 4 โดยจะทาการแปลงสัญญาณจากไฟฟ้ ากระแสสลับ
เป็ นไฟฟ้ ากระแสตรงและลดระดับแรงดันไฟฟ้ า ก่ อนที่ จะเข้าสู่ ส่ วน
ควบคุ ม เพื่ อทาการตรวจจับ และแจ้งเตื อนเมื่ อเกิ ด เหตุไฟฟ้ าดับ โดยที่
ส่ วนควบคุ มจะเชื่ อมต่อกับ ระบบไฟฟ้ าส ารอง (UPS) เพื่ อให้ สามารถ
ทางานได้เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้ าดับ

บล็อกไดอะแกรมรวมของระบบต้นแบบการตรวจจับและแจ้ง
เตือนอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้ าในห้องแม่ข่าย ณ บริ ษทั เอสเค โพลิเมอร์
จากัด ประกอบด้วยส่วนการทางาน 6 ส่วน ดังรู ปที่ 1
Voltage Source
Detection Part

UPS

Control Part

Data Logging Part

Temperature

Voltage Source

2

5

1

Display Part

Notification Part

รู ปที่ 4 เซ็นเซอร์วดั แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ [9]
2.1.3 ส่ วนแสดงผล (Display Part)
ส่ วนการแสดงผล ใช้ ใ นการแสดงสภาวะอุ ณ ห ภู มิ แ ละ
แรงดันไฟฟ้ าที่ส ามารถรายงานผลได้ทนั ที และตลอดเวลา (Real-time)
ไปยังผูด้ ูแลห้องแม่ข่าย โดยมีการแสดงผล 2 รู ปแบบดังนี้
1. การแสดงผลผ่านจอ LCD 20x4 คื อแสดงผลบรรทัด ละ 20
ตัวอักษร จานวน 4 บรรทัด ดังตัวอย่างในรู ปที่ 5

User Interface Part

Mobile Phone
E-mail

4

3

6

รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมรวมของระบบที่นาเสนอ
2.1.1 ส่วนการควบคุม (Control Part)
ส่ วนควบคุมการทางานของระบบต้นแบบการตรวจจับและแจ้ง
เตือนอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้ าในห้องแม่ข่ายใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

รู ปที่ 5 จอแอลซีดี 20x4
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2. การแสดงผลผ่านหน้ าจอแสดงผลในส่ ว นติ ด ต่ อ ผู ้ใ ช้ ข อง
แอพพลิเคชัน่ ที่พฒั นา ดังตัวอย่างในรู ปที่ 6
รู ปที่ 11 ส่วนติดต่อผูใ้ ช้
เมื่ อเข้าสู่ ระบบแล้ว ผูใ้ ช้ งานสามารถดูผลสภาวะอุณหภูมิและ
แรงดัน ไฟฟ้ าได้ รวมถึ งสามารถก าหนดค่ าต่ างๆ ของระบบ เช่ น การ
จัดการผูใ้ ช้งานในระบบ การกาหนดหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ที่ใช้ใน
การแจ้งเตื อน และการค่าต่ าสุ ดสู งสุ ดของอุณหภู มิในการแจ้งเตื อน ดัง
ตัวอย่างในรู ปที่ 12

รู ปที่ 7 หน้าจอแสดงผล
2.1.4 ส่วนแจ้งเตือน (Notification Part)
ส่วนแจ้งเตือน ใช้ในกรณี ที่เกิดสภาวะผิดปกติ เช่น อุณหภูมิห้อง
แม่ ข่ายสู งเกิ น ค่าที่ ก าหนด หรื อไฟฟ้ าดับ ในห้ องแม่ ข่าย โดยมีก ารแจ้ง
เตือน 2 รู ปแบบดังนี้
1. การแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ ใช้ GSM/GPRS SIM900 Shield
ดังรู ปที่ 8 ทาหน้าที่ในการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์

รู ปที่ 12 การกาหนดค่าอุณหภูมิในการแจ้งเตือน

3. ผลการทดลอง
รู ปที่ 8 GSM/GPRS SIM900 Shield) [10]
2. การแจ้งเตื อนทางอี เมล์ (E-Mail) ใช้ Module Wi-Fi อี เอสพี
8266 (ESP-8266) ท าหน้าที่ ในการแจ้งเตื อนทางอี เมล์แ บบเอสเอ็ม ที พี
(SMTP) ถึ งผูด้ ูแ ลห้องแม่ข่าย โดยใช้ขา Tx เป็ นขาส่ งสัญญาณและ Rx
เป็ นขาใช้รับสัญญาณ ดังรู ปที่ 9

เมื่อนาทุกๆ ส่ วนของระบบประกอบกันดังที่แสดงในรู ปที่ 1แล้ว
ทาการเขียนโปรแกรมควบคุมการทางานของระบบ จากนั้นนาไปทดสอบ
การใช้งานได้ผลเป็ นดังนี้
3.1 การแสดผลการตรวจจับสภาวะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าผ่านหน้ าจอ
แอลซีดี
พบว่าสามารถแสดงผลได้ดงั รู ปที่ 13 โดยมีรายละเอียดของผลที่
แสดงดังนี้
SK-SERVER ROOM
Temperature
: 22.19 o C
Humidity
: 48.72 %
Electricity
: ON

รู ปที่ 9 อีเอสพี 8266 [11]
2.1.5 ส่วนบันทึกข้อมูล (Data Logging Part)
ส่วนบันทึกข้อมูล ใช้ในการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ข้อ มู ล ที่ ต้อ งการในภายหลัง โดยใช้ ด าต้าล็ อ กเกอร์ ชิ ล ด์ (Data Logger
Shield) ดังรู ปที่ 10 ทาหน้าที่ในบันทึกข้อมูลของอุณหภูมิ แรงดันไฟฟ้ า
และ ช่วงเวลาการทางานลง SD Card Class 10

รู ปที่ 13 ค่าสภาวะการทางานผ่านจอแอลซีดี
3.2 การแสดงผลการตรวจจั บ สภาวะอุณ หภู มิ แ ละแรงดั น ไฟฟ้ าผ่ าน
หน้ าจอแอพพลิเคชั่นที่พฒ
ั นา
ในการแสดงผลผ่านหน้าจอแอพพลิ เคชั่น ผูด้ ู แลห้องแม่ข่าย
จะต้อ งท าเลื อ กพอร์ ต (Port) เพื่ อ เชื่ อ มต่ อ กับ ส่ ว นควบคุ ม ที่ ต้อ งการ
จากนั้นปุ่ ม Connect เพื่อทาการเชื่ อมต่อ ถ้าเชื่ อมต่อได้สาเร็ จในส่ วนของ
STATUS จะแสดงข้อความว่า SUCCESS และแสดงสภาวะของอุณหภูมิ
และแรงดัน ไฟฟ้ า ดัง รู ป ที่ 14 แต่ ถ้ า การเชื่ อ มต่ อ ล้ ม เหลว ส่ ว นของ
STATUS จะแสดงข้อความว่า FAIL

รู ปที่ 10 ดาต้าล็อกเกอร์ชิลด์ [12]
2.1.6 ส่วนติดต่อผูใ้ ช้งาน (User Interface Part)
ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้งานนั้นใช้ในติดต่อกับผูใ้ ช้งานผ่านหน้าจอของ
แอปพลิ เคชัน ที่ พฒ
ั นาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์วิช วลซี ช าร์ ป โดย
ผูใ้ ช้งานต้องทาการ login เข้าสู่ ระบบก่อนจึงจะสามารถใช้งานส่ วนติดต่อ
ผูใ้ ช้ได้ ดังรู ปที่ 11
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รู ปที่ 14 การแสดงค่าสภาวะผ่านแอปพลิเคชัน
3.3 การแจ้ งเตือน
จากการจาลองสถานการณ์ให้มี ส่วนแจ้งเตือน ให้เกิ ดสภาวะ
ผิดปกติ เช่ น อุณหภูมิห้องแม่ข่ายสู งเกิ นค่าที่ก าหนด หรื อไฟฟ้ าดับ ใน
ห้ องแม่ข่าย พบว่าระบบสามารถส่ งโทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์
หรื อส่งอีเมล์ไปยังผูใ้ ช้ ซึ่งเป็ นผูด้ ูแลระบบได้ดงั รู ปที่ 15

รู ปที่ 15 การแจ้งเตือนผ่านอีเมล์

4. สรุป
ระบบต้นแบบที่นาเสนอนี้ พบว่าสามารถแสดงค่าของอุณหภูมิ
ความชื้ น ค่าแรงดัน กระแสไฟฟ้ า และการติด-ดับของระบบไฟฟ้ าได้
รวมถึ งสามารถแจ้งเตื อนเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงของอุณหภูมิเกิ น กว่าที่
กาหนดไว้ และแจ้งเตือนเมื่ อมีไฟฟ้ าในดับได้ โดยระบบจะทาการแจ้ง
เตือนไปยังทางผูด้ ูแลห้องแม่ข่ายผ่านการโทรศัพท์และอีเมล์ซ่ ึ งใช้เวลา
ประมาณ 2 นาทีในการแจ้งเตือน นอกจากนี้ เพื่อป้ องกันการเปลี่ ยนแปลง
อุณหภูมิที่เกิดจากผูท้ ี่เข้ามาภายในห้องแม่ข่าย จึงทาการย้ายอุปกรณ์ของ
ระบบต้นแบบจากภายในห้องแม่ข่ายมาการติดตั้งภายในตูแ้ ร็ ค (Rack) ที่
ใช้จดั เก็บเครื่ องแม่ข่ายแทน รวมถึงควรมีการปรับปรุ งในส่วนติดต่อของ
ผูใ้ ช้ งานจากวิน โดวส์ แ อปพลิ เคชันเป็ นเว็บแอปพลิ เคชัน เพื่ อให้ ผูใ้ ช้
สามารถเข้าถึงระบบได้จากภายนอกบริ ษทั

ประวัติผ้ เู ขียนบทความ
วิภาวัล ย์ นาคทรัพย์ สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิ ศ วกรรม การวัด คุ ม และปริ ญ ญาโทสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้ า จาก สจล.ตามล าดับ งานวิจยั ที่สนใจ
การประมวลผลสัญญาณ การพัฒนาโปรแกรม
นลิ น รั ตน์ วิ ศวกิ ตติ สาเร็ จการศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จาก สจล. และปริ ญญาโท
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สนใจ การพัฒนาโปรแกรม การประมวลผลสัญญาณ
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