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 หนังสือเลมนี้เปนสวนหนึ่งในโครงการเผยแพรเอกสารทางดานเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว แกผูที่สนใจทั่วไปได
สามารถศึกษาหาความรู และทดลองปฏิบัติ  เพื่อนําไปตอยอดการสรางสรรคผลงานทางดานนี้ในประเทศใหมากขึ้น ซึ่ง
โครงการนี้เปนการริเริ่มโดยสมาคมสมองกลฝงตัวของไทย รวมกับทางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
หรือ สวทช. ผูเขียนจึงไดมีโอกาสแตงและเรียบเรียงหนังสือฉบับนีข้ึ้นเพื่อเปนการถายทอดองคความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เครือขายเซนเซอรไรสาย และการนําไปประยุกตใชงาน 
 กอนอื่นผูเขียนขออธิบายโครงสราง และการใชงานหนังสือแนะนําเครือขายเซนเซอรไรสายฉบับนี้ไวดังนี้ ความ
ตั้งใจในการจัดทําหนังสือทางดานเครือขายเซนเซอรไรสายไดจัดแบงไวเปน 2 เลม สําหรับเลมแรก เริ่มที่เนื้อหาไดถูกแบงออก
ไวเปน 2 สวนคือ ภาคทฤษฎีดานความรูขั้นพื้นฐาน และภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐาน ซึ่งในสวนแรกนั้นจะมีดวยกัน 5 บท 
ประกอบดวย แนะนําใหรูจักกับเครือขายเซนเซอรไรสาย งานประยุกตที่นําเทคโนโลยีเครือขายเซนเซอรไรสายไปใชงาน 
สถาปตยกรรมและการสรางโนด (Node) ซึ่งเปนอุปกรณหลักของเครือขายเซนเซอรไรสาย จากนั้นใหเขาใจสถาปตยกรรมของ
การนําโนดมาสรางเปนเครือขาย  และแนะนําโพรโทคอลพื้นฐานในช้ันเครือขาย สวนในภาคปฏิบัตินั้นแบงออกเปน 3 บท 
ประกอบดวย การใชงานโนด XBee ตามมาตรฐาน Zigbee และการใชงานโนดที ่compatible กับโนด Telos ดังโครงสรางที่
สรุปไวตอไปนี้ 
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 Part I 
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 Chapter 2: WSN Applications 

 Chapter 3: Node architecture 

 Chapter 4: Network architecture 

 Chapter 5: Protocols in Network Layer 

  Part II 
 L01: Practice I: Platform ZigBee1 
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 สําหรับเนื้อหาในหนังสือเลมที่ 2 ที่จะใชช่ือหนังสือวา ตอยอดดวยเทคโนโลยีเครือขายเซนเซอรไรสาย 

(Technologies in Wireless Sensor Networks) จะแบงเปน 4 สวน คือ 1) สวนของการออกแบบและวิเคราะหอัลกอริทึม
และโพรโทคอลในเครือขาย เปนการขยายความความรูพื้นฐานตอจากเลมที่ 1 โดยมีการกลาวถึงการใชเครื่องมือจําลองการ
ทํางานเครือขาย NS-2 มาชวยในการออกแบบและวิเคราะหโพรโทคอล 2) รวบรวมหัวของานวิจัยในปจจุบันท่ียังคงนาสนใจใน
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การใชงาน NS-2 ซึ่งโครงสรางของหนังสือไดแสดงไวดานลางนี้ 
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Book II: Technologies in Wireless Sensor Networks 
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 Chapter 7: Security 
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 Chapter 8: Wireless Multimedia Sensor Networks 
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บทที ่1 
แนะนําเครือขายเซนเซอรไรสาย 

(Introduction to Wireless Sensor Networks) 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

เพ่ือแนะนําเทคโนโลยีเครือขายเซนเซอรไรสายและงานประยุกตที่เก่ียวของ 

 

 

เนื่องจากเทคโนโลยีทางดานอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรไดกาวหนาไปอยางมากในชวง 10 ปที่ผาน
มา ไมวาจะเปนเทคโนโลยีขนาดเล็กที่เรียกวา นาโนเทคโนโลยี (Nano Technology) จึงทําใหขนาดของ
ทรานซิสเตอร และวงจรอิเล็กทรอนิกสมีขนาดเล็ก ในระดับนาโนเมตร (10-9) ตามดวยวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
ทางดาน Micro Electro-Mechanical Systems (MEMS) ที่เราเรียกติดปากวา “เมมส” ในภาษาไทยจะเรียกวา
ระบบไฟฟาเครื่องกลจุลภาค ซึ่งเปนอุปกรณขนาดเล็กในระดับไมโครเมตร จึงชวยประหยัดพลังงาน และสามารถ
ทําใหอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมีราคาไมสูง ดังนั้นเมื่อนําเทคโนโลยีเหลานี้ผสมผสานกับหนวยประมวลผล 
(Processing unit) ตัวตรวจวัด (Sensor) และความสามารถในการติดตอสื่อสารในระยะสั้น (Short range 

communication) กอใหเกิดเทคโนโลยีเครือขายเซนเซอรไรสาย (Wireless Sensor Networks: WSNs)  

เครือขายเซนเซอรไรสายประกอบดวยอุปกรณขนาดเล็กท่ีเรียกวาโนด (Node) เปนจํานวนมาก ซึ่งจะถูก
ใชงานกระจายลงไปอยูในพ้ืนที่ที่ตองการใชงาน ตัวโนดเองนั้นจะมีองคประกอบที่สําคัญคือ 1) หนวยประมวลผล
โดยทั่วไปจะใชไมโครคอนโทรลเลอร 2) หนวยความจําสําหรับเก็บขอมูลชั่วคราวกอนที่จะทําการสงตอไปยังเครื่อง
แมขาย 3) ตัวตรวจวัดหรือเรียกวาเซนเซอร (Sensor) จะทําหนาที่เก็บขอมูลจากสิ่งแวดลอมที่สนใจ ตัวอยางเชน 
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ตัวตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ ตัวตรวจวัดปริมาณน้ําฝน และตัวตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในน้ํา เปนตน  

4) ภาครับสงคลื่นวิทยุ ทําหนาที่รับสงขอมูลแบบไรสาย โดยจะตองรองรับมาตรฐานการเชื่อมตอแบบ IEEE 

802.15.4 มีความสามารถในการสื่อสารแบบ Ad hoc บนยานความถี่ 2.4 GHz (ตามชวงความถี่ที่ไดรับอนุญาตใน
ประเทศไทย) 5) แหลงจายพลังงาน ในที่นี้คือใชแบตเตอรรี่ ซึ่งอาจจะมีความสามารถในการหาพลังงานเพ่ิมเติม 
(Energy harvesting) จากสิ่งแวดลอม เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม และพลังงานน้ํา เปนตน 

การออกแบบและพัฒนาเครือขายเซนเซอรไรสายเริ่มตนจากโครงการ  Smart dust [1] ของ
มหาวิทยาลัย Berkeley สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนจุดเริ่มตนสําหรับงานวิจัยทางดานนี้ โดยมีการพัฒนาโนดตาม
ขอจํากัดของการนําระบบเครือขายเซนเซอรไรสายไปใชงาน คือมีพลังงานใหใชงานอยางจํากัด ฉะนั้นในสวนของ
การออกแบบโนด รวมถึงการนําโพรโทคอลที่ใชสําหรับสื่อสาร จึงจําเปนที่จะตองคํานึงถึงการใชพลังงาน (Energy 

awareness) ระบบมีความจําเปนที่จะตองทราบระดับพลังงานคงเหลือของโนด และทําการหาพลังงานเพ่ิมเติม
จากสิ่งแวดลอม เมื่อระดับพลังงานลดต่ํากวาเกณฑที่กําหนด เปนตน ดังนั้นหัวของานวิจัยจึงเกี่ยวของกับการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (Energy efficiency) นักวิจัยจึงพยายามลดการใชพลังงานไฟฟาทั้งสองสวนคือ 
พลังงานไฟฟาในสวนของไมโครคอนโทรลเลอร (Ecpu) แสดงไวในสมการที่ 1 [2] และพลังงานไฟฟาในสวนของ
รับสงขอมูล (ETx แล ERx) ดังแสดงไวในสมการที ่2 และ 3 [3] 

 

 

 

 

ซึ่งในสมการที่ 1 Ctotal คือโหลดรวมทั้งหมดที่มี activity จากการคํานวณประมวลผล Vdd คือ
แรงดันไฟฟา และ Ileakage คือกระแสรั่วไหล  พลังงานในสวนของไมโครคอนโทรลเลอรนี้สามารถประหยัดไดดวย
การเลือกใชทรัพยากรฮารดแวรเทาที่จําเปนเทานั้น หรือเลือกใชไมโครคอนโทรลเลอรที่มีโหมดประหยัดพลังงาน 
เปนตน พลังงานนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของโนดเทานั้น ยังมีพลังงานอีกสวนที่สูญเสียไปในการรับสงขอมูลดังสมการที่ 

2 และ 3 ซึ่ง Eelec  = 50 nJ/bit ในการรับหรือสงขอมูล และ Hamp = 100 pJ/bit/m2 เปนคาของตัวขยายกําลัง
ในการสง k คือจํานวนบิต และ d คือระยะทางระหวางตัวรับและตัวสง สําหรับพลังงานสวนที่สูญเสียในการรับสง

Ecpu  = Eleakage + Edynamic = Ileakage*Vdd* t + Ctotal *Vdd
2  ......  สมการ  1 

ETx   = Eelec*k + Hamp*k*d2     ......  สมการ  2 

ERx = Eelec*k      ......  สมการ  3 
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ขอมูลสามารถประหยัดไดโดยการสงเฉพาะขอมูลที่จําเปนเทานั้น และสงในระยะทางใกลๆเพ่ือลดพลังงานในสวน
ของตัวขยายกําลังในการสง ดังนั้นการพัฒนาโนดหรือโพรโทคอลที่ใชในระบบเครือขายเซนเซอรไรสายจึงจะ
คํานึงถึงตัวแปรตางๆเหลานี้เพ่ือใหเกิดการสูญเสียพลังงานไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

เครือขายเซนเซอรไรสายถูกนํามาประยุกตใชงานและเริ่มเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรามาก
ขึ้น โดยที่ตัวอยางงานประยุกตของเครือขายเซนเซอรไรสายจะไดอธิบายไวในบทที่ 2 โครงสรางและสถาปตยกรรม
ของโนดจะนําเสนออยูในบทที่ 3 ในขณะที่สถาปตยกรรมของเครือขายจะเปนเรื่องถัดไปที่จะอธิบายอยูในบทที่ 4 
สําหรับการสื่อสารระหวางโนดในเครือขายจําเปนที่จะตองมีโพรโทคอลของแตละชั้นเครือขายจะถูกอธิบายไวในบท
ที่ 5 และการสรางระบบเครือขายเซนเซอรไรสายดวย XBee ซึ่งเปนหนึ่งในหลายรูปแบบของโนดที่ใชมาตรฐาน
โพรโทคอล Zigbee จะอยูในบทที่ 6 และ 7 ตามลําดับ 

สําหรับในบทนี้นอกจากที่ไดกลาวถึงเทคโนโลยีเครือขายเซนเซอรไรสายเบื้องตนไปกอนนี้แลว จะไดสรุป
รูปแบบของโนดหรือเรียกวา Node platform ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นใหเปนอุปกรณชิ้นสําคัญในเครือขายเซนเซอร
ไรสาย ถัดมาจะไดอธิบายมาตรฐานเครือขายที่ใชโนด (Node network standard) และในสวนสุดทายสําหรับบท
นี้จะแนะนําสถาปตยกรรมของเครือขายเซนเซอรไรสายและชั้นโพรโทคอลที่เกี่ยวของ 

1.1 รูปแบบของโนด (Node platform) 
โนดในเครือขายเซนเซอรไรสายคือระบบสมองกลฝงตัว  (Embedded system) ขนาดเล็กที่มี

ความสามารถเชื่อมตอกับเซนเซอรหลากหลายชนิด สามารถประมวลผลขอมูลเบื้องตนบนตัวเองและทําการ
ติดตอสื่อสารแบบไรสายเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันเปนเครือขายได ซึ่งตลอดระยะเวลา  10 กวาปที่ผานมา
ไดมีการพัฒนาโนดออกมาใชงานกันหลากหลายซึ่งสามารถรวบรวมและทําการจัดกลุมของรูปแบบของโนดได 2 
หมวด คือ รูปแบบขนาดเล็ก (Low-end platform) และ รูปแบบขนาดใหญ (High-end platform)  

1.1.1 รูปแบบขนาดเล็ก (Low-end platform)  

โนดรูปแบบนี้จะเนนใหมีขนาดเล็ก ประหยัดพลังงาน และราคาถูก ซึ่งแนนอนวาจะทําใหสามารถเลือก
อุปกรณหรือวัสดุไอซีใชงานไดจํากัด เชน ไมโครคอนโทรลเลอรจะมีความถี่สัญญาณนาฬิกาที่ต่ําอยูในระดับ ไมเกิน 

30 MHz มีขนาดของหนวยความจําบนโนดไมมาก และกําลังสงของคลื่นวิทยุจะต่ําทําใหไมสามารถสงขอมูลใน
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ระยะทางไดไกล แตจะใชคุณลักษณะของเครือขายเซนเซอรไรสายที่สงแบบ Ad hoc แทน ซึ่งภาพรวมของโนดใน
กลุมรูปแบบขนาดเล็กนี้ไดรวบรวมและแสดงไวในภาพประกอบที่ 1.1 และมีรายละเอียดของโนดดังนี้ 

Mica[12] Tmote Sky[13]

PSU-MOTE
Unode2

 
ภาพประกอบที่ 1.1 โนดหลากหลายชนิดในกลุมรูปแบบขนาดเล็ก 

โนดตระกูล Mica เปนโนดที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท Crossbow[4] ตามลําดับในแตละรุนดังนี้ Mica 

Mica2dot Mica2 MicaZ และ IRIS ซึ่งโนดแตละรุนจะใชไมโครคอนโทรลเลอร Atmel AVR ขนาด 8 บิต ที่มี
ความถี่ของสัญญาณนาฬิกาตั้งแต 4-16 MHz และขนาดหนวยความจําชนิด Flash ขนาด 128-256 kBแตกตางกัน
ไป โดยโนดรุนแรก Mica ใชภาครับสงวิทยุที่ความถ่ี 433 MHz มีอัตราการสงขอมูลที่ 40 kbps สวนใน Mica2 รุน
ตอมาผูใชสามารถเลือกยานความถ่ีวิทยุได 3 ยานคือ 433, 868 หรือ 916 MHz ในขณะที่รุน MicaZ และ IRIS จะ
ใชภาครับสงวิทยุไปตามมาตรฐานของ IEEE 802.15.4 คือ 2.4 GHz อัตราการสงขอมูลที่ 250 kbps  

โนด Telos หรือ Tmote Sky เปนโนดที่ไดรับการพัฒนาโดยบริษัท Moteiv ซึ่งรวมพัฒนาระหวาง
บริษัท Crossbow และ Tmote Sky ที่มีคุณลักษณะเหมือนโนด MicaZ และ IRIS แตตางตรงที่โนด Telos จะใช
ไมโครคอนโทรลเลอรของ TI MSP430f1611 ทํางานดวยความถี่ของสัญญาณนาฬิกาที่ 8 MHz มีขนาดของ
หนวยความจําที่สูงกวา MicaZ อยูที่ 10kB ภาครับสงคลื่นวิทยุใช CC2420 ของบริษัท ChipConนอกจากนี้โนด 

Telos ยังไดเพ่ิมสวนของเซนเซอรอุณหภูมิความชื้นในอากาศ และเซนเซอรวัดความเขมแสงลงบนโนดอีกดวย มี
การเชื่อมตอโนดเขากับคอมพิวเตอรผานทางพอรด USB ดวยไอซี FDDI 
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โนด EYES [5]  เปนการออกแบบและพัฒนาโนดที่ไมแตกตางจากโนด Telos ของกลุมวิจัยในภาคพ้ืน
ยุโรป แตกตางที่ใชไมโครคอนโทรลเลอรขนาด 16 บิตมีหนวยความจําสําหรับเก็บโปรแกรม 60 kB และเก็บขอมูล
ที ่2kB โนด EYES ใชภาครับสงวิทยุผานทาง TR1001 ดวยอัตราการสงขอมูลที่ 115.2 kbps และใชพอรตอนุกรม 

RS232 ในการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร 

โนด PSU-Mote เปนโนดที่ไดรับการพัฒนาและออกแบบโดยศูนยความรูเฉพาะดานเครือขายเซนเซอรไร
สาย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่ง โนดประกอบดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARM 

LPC2138 เชื่อมตอกับภาครับสงคลื่นวิทยุของ ChipCon CC2500 

โนด Unode เปนโนดที่ไดรับการปรับปรุงจากโนด Telos โดยศูนยความรูเฉพาะดานเครือขายเซนเซอร
ไรสาย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งเปนการลดขนาดของโนดแยกสวนของการเชื่อมตอ 

USB ออกจากตัวโนด Telos เพ่ือให Unode มีขนาดเล็กลง อีกทั้งทําการเพ่ิมขนาดของหนวยความจําชนิด Flash 
เพ่ือเก็บขอมลูขนาด 1Mbit  

โนด Unode2 เปนโนดที่ไดรับการพัฒนาจากศูนยความรูเฉพาะดานเครือขายเซนเซอรไรสาย คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยการเพ่ิมชองการติดตอสื่อสารผานทาง Bluetooth เพ่ือใหโนด
สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับ Mobile device ได อีกทั้งเพ่ิมอุปกรณอาน RFID เพ่ือใหสามารถนําโนดไป
ประยุกตใชงานไดหลากหลายมากขึ้น 

 1.1.2 รูปแบบขนาดใหญ (High-end platform)  

โนดในรูปแบบขนาดใหญจะถูกออกแบบและพัฒนาใหสามารถมีศักยภาพในการประมวลผลขอมูลได
มากกวาโนดขนาดเล็ก โดยการประมวลผลนั้นจําเปนที่จะตองใชขอมูลจากหลากหลายเซนเซอรที่ตอเชื่อมใน
เครือขาย จากนั้นโนดขนาดใหญนี้จะถูกคาดหวังใหทําหนาที่ตางๆ เชน 1) ทําการสงตอขอมูลไปหาโนดขนาดใหญ
ดวยกันเพ่ือใหขอมูลสามารถเดินทางไปถึงเครื่องแมขายไดโดยโนดขนาดใหญจะเปนตัวแทนของกลุมโนดขนาดเล็ก 
ซึ่งเราเรียกวา Cluster Head, CH 2) โนดขนาดใหญนี้เองยังจะตองมีความสามารถในการเชื่อมตอเครือขาย
เซนเซอรไรสายกับเครือขายอ่ืนๆ ซึ่งเราเรียกโนดที่ทําหนาที่นี้วา Gateway ตัวอยางการทํางานของโนดขนาดใหญ
จะอธิบายในรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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Stargate [7]: เปนโนดขนาดใหญที่เนนใหมีการประมวลผลบนโนด ดังนั้น Stargate จึงใชไมโคร
โพรเซสเซอร Intel PXA-255 Xscale ทํางานที่ความถี่สัญญาณนาฬิกา 400 MHz ซึ่งเปนไมโครโพรเซสเซอรรุน
เดียวกับที่ใชใน Pocket PC หนวยความจําบน Stargate เปนแบบชนิด Flash ขนาด 32 MB และหนวยความจํา 

SDRAM ขนาด 64 MB สามารถเชื่อมตอกับโนด Mica เพ่ือใชเปนชองทางการติดตอกับเครือขายเซนเซอรไรสาย 
ในขณะที่มี PCMCIA Bluetooth และ IEEE802.11 บน Stargate เพ่ือใหเปนชองทางในการติดตอกับเครือขาย
ชนิดอื่น  

IMote [4]  เปนโนดที่ไดรับการพัฒนาจากบริษัท Crossbow แบงออกเปน 2 รุนคือ IMote และ 

IMote2 โดยใชไมโครคอนโทรลเลอร ARM7 และ PXA271 XScale ตามลําดับ แตทั้ง 2 รุนใชภาครับสงวิทยุเปน 

ChipCon CC2420 บนมาตรฐาน IEEE802.15.4 และ Imote ใชระบบปฏิบัติการ TinyOS ในขณะที่ Imote2 ใช
ระบบปฏิบัติการ Linux  

1.2 มาตรฐานเครือขายของโนด (Node Network Standard) 
จะพบวามีความพยายามในการพัฒนาโนดขึ้นมาหลากหลายชนิดในแตละรูปแบบ จึงจําเปนที่จะตองมี

มาตรฐานกลางเพ่ือใหโนดแตละชนิดสามารถทํางานบนเครือขายเซนเซอรไรสายรวมกันได ในที่นี้จะกลาวถึง  2 
มาตรฐานอยางคราวๆคือ IEEE 802.15.4 [7] และ Zigbee [8]  

IEEE 802.15.4 เปนมาตรฐานสําหรับการสื่อสารแบบไรสายเนนที่อัตราการสงขอมูลแบบต่ําๆ เพ่ือให
สามารถใชงานแบตเตอรรี่ไดนานมากขึ้น ใหระบบมีความซับซอนนอยที่สุด โดยกําหนดใหมียานความถี่ใชงานไดที่  
2.4 GHz (ใชทั่วโลก) 915 MHz  (ใชในทวีปอเมริกา) และ 868 MHz (ใชในทวีปยุโรป) กําหนดการทํามอดูเลชั่น
สัญญาณในชั้นกายภาพ (Physical layer, PHY) ดวยรูปแบบ Bit Phase Shift Keying (BPSK) สําหรับยาน
ความถี่ 868 และ 915 MHz และทําการมอดูเลชั่นดวยรูปแบบ Offset Quadrature Phase Shift Keying (O-

QPSK) สําหรับยานความถี่ 2.4 GHz สําหรับรายละเอียดในชั้น Medium Access Control (MAC) กําหนดใหมี
การเชื่อมตอเครือขายใน 3 รูปแบบคือ Star Mesh และ Cluster tree-based ซึ่งโนดจะมีระยะการสงที่ 10 ถึง 
100 เมตร  )ในปจจุบันสงไดไกลมากถึง  2-3 กิโลเมตรในที่โลง   (รายละเอียดการทํางานและรูปแบบขอมูลตาม
มาตรฐาน IEEE 802.15.4 จะไดอธิบายเพิ่มเติมไวในบทที่ 5  
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สําหรับมาตรฐาน Zigbee ถูกพัฒนาขึ้นโดย Zigbee Alliance ตามมาตรฐาน Zigbee ถูกออกแบบมา
เพ่ือใหราคาของโนดลดลง มีมาตรฐานของเครือขายไรสายที่จะใชสําหรับสงขอมูลขนาดเล็ก ประหยัดพลังงาน 
ขอมูลมีความปลอดภัยและนาเชื่อถือ โดยเนนการนําไปประยุกตใน 5 งานคือ บานอัตโนมัติ พลังงาน อาคาร
อัตโนมัติ บริการโทรคมนาคม และสุขภาพ มาตรฐาน  Zigbee ไดกําหนดมาตรฐานตอจากมาตรฐาน 
IEEE802.15.4 ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1.2 รายละเอียดของชั้นกายภาพ (PHY) และ MAC ถูกกําหนดตาม
มาตรฐาน IEEE802.15.4 สวนชั้น Network (NWK) และ Application  (APL) ถูกกําหนดในมาตรฐาน Zigbee 
ภายในชั้น APL จะประกอบดวย APS (Application Support) และ Zigbee Device Object (ZDO)  ซึ่งใน 

ZDO จะมี Application Object อยูที่สามารถกําหนดไดดวยผูใช เนื่องจากงานประยุกตมีอยูหลากหลายดังนั้นจึง
ตองกําหนดชนิดของ Traffic ไวดังนี้ 1) Periodic data traffic ไวสําหรับงานประยุกตประเภทเฝาดูขอมูลตอเนื่อง 
(Monitoring) ที่ไดรับจากเซนเซอร การแลกเปลี่ยนขอมูลจะถูกควบคุมดวย คอนโทรลเลอรเครือขาย หรือ 

Router 2) Intermittent data traffic ถูกใชงานประยุกตแบบ Event-based อาจจะถูกเรียกใชงานโดย
โปรแกรมประยุกตหรือเหตุการณจากภายนอก Traffic ชนิดนี้จะถูกควบคุมดวยแตละโนดเอง ในชวงเวลาที่ไมใช
งานก็สามารถเขาสูโหมด Sleep เพ่ือประหยัดพลังงาน 3)  Repetitive low-latency data traffic ถูกกําหนดไว
สําหรับการสื่อสารเฉพาะอยาง เชน เมื่อไดรับสัญญาณจากเมาสที่คลิกจะตองรีบตอบสนองภายในเวลาที่กําหนด 
โปรแกรมจะถูกเขียนในรูปแบบ Polling ตามมาตรฐาน IEEE802.15.4 

 
ภาพประกอบที่ 1.2 แสดงลําดับชั้นเครือขายโพรโทคอล IEEE 802.15.4 และ Zigbee 
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 ในชั้น NWK ใชบริการจัดการเครือขาย มีกระบวนการสรางเครือขาย เนื่องจากอุปกรณ Zigbee สามารถ
ถูกนําเขาไปเปนสวนหนึ่งของเครือขายที่แตกตางกัน ดังนั้นมาตรฐานจึงตองกําหนดใหมีกระบวนการใหหมายเลข  

address ที่ยืดหยุนได เชน เมื่อโนดถูกนําเขาสูเครือขายก็จะถูกกําหนดหมายเลขให ชั้น NWK ยังชวยจัดการเรื่อง
การทํา synchronization ระหวางโนดกับไมโครคอนโทรลเลอรเครือขาย และสุดทายชั้นนี้ยังจัดการเรื่องของการ
คนหาเสนทางอีกดวย 

 นอกเหนือจากมาตรฐานของเครือขายแลวยังมีมาตรฐานในสวนของซอตแวรสําหรับโนดตัวอยางเชน 
ระบบปฏิบัติการ TinyOS [9] ซึ่งรองรับโนดตระกูล Mica, Telos และ IMote หรือ ระบบปฏิบัติการ Contiki 

[10] หรือระบบปฏิบัติการ LiteOS[11] เปนตน 

1.3 สถาปตยกรรมของเครือขายเซนเซอรไรสาย 
ในเครือขายเซนเซอรไรสายโนดจะทําหนาที่อยู 2 อยางคือโนดรับขอมูลจากเซนเซอร โนดจะตองพยายาม

สื่อสารในเครือขายเพื่อนําสงขอมูลจากโนดตนทาง (Source node) ไปยังโนดปลายทางหรือที่เรียกวา Sink node 

และหนาที่สุดทายคือการสงตอขอมูลเรียกโนดนี้วา Router การสงขอมูลไมจําเปนที่จะตองสงครั้งเดียวแลวถึงโนด
ปลายทาง การสงอาจจะสงผานหลายโนดไปทีละทอด หรือเรียกวา (Multi-hop) ในหัวขอนี้จะไดอธิบายถึงรูปแบบ
ของขอมูลที่จะถูกสงผานเครือขายเซนเซอรไรสายดวยโพรโทคอลที่เหมาะสม มาตรฐานของโพรโทคอลเครือขายถูก
แบงออกไดเปน 7 ชั้นดังภาพประกอบที่ 1.3 

 
ภาพประกอบที่ 1.3 Sensor network protocol stack 
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1.3.1 Physical Layer 

 ชั้น PHY นี้ถูกใชในการเลือกความถี่ การสรางสัญญาณความถี่ที่ตองการ การตรวจสอบสัญญาณ การมอ
ดูเลชั่น และการเขารหัสขอมูล สําหรับการสรางและตรวจสอบสัญญาณความถี่จะถูกออกแบบไวเปนฮารดแวรหรือ
ไอซีที่จะเลือกใชงานไดทันที สําหรับในเครือขายเซนเซอรไรสายจะเนนในสวนของผลกระทบในการกระจายตัวของ
สัญญาณ การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และวิธีการมอดูเลชั่น 

1.3.2 Data link Layer 

 ในชั้นของ Data link รับผิดชอบในการเลือกขอมูล ตรวจสอบเฟรมขอมูล และ Medium access and 

error control เพ่ือเพ่ิมความนาเชื่อถือในการเชื่อมตอจุดตอจุด (Point to point) และการเชื่อมตอกับหลายจุด 

(Point to multipoint) สําหรับเครือขายเซนเซอรไรสายไดกลาวถึงโพรโทคอล MAC ในเครือขายไรสายแบบ 

Multi-hop นี้วาจะตองสรางการเชื่อมตอเพ่ือใหเกิดการสงขอมูลได และจัดการการแบงปนชองสื่อสารใหโนดแตละ
ตัวในเครือขายอยางเทาเทียมกันหรืออยางมีประสิทธิภาพ อีกหนาที่ที่สําคัญของชั้นนี้คือการควบคุมขอผิดพลาด
ของการสงขอมูลซึ่งมีใหเลือกใชงาน 2 แบบคือ Forward error correction (FEC) และ Automatic repeat 

request (ARQ) กระบวนการ ARQ มีประโยชนแตกอใหเกิดภาระ Overhead ของการสงซ้ํา และมีความซับซอน
มากกวา FEC  

1.3.3 Network Layer 

 ในชั้น NWK จะทําหนาที่คนหาเสนทาง ดังนั้นจะพบโพรโทคอลคนหาเสนทาง (Routing protocol) อยู
ในชั้นนี้ ซึ่งมีหลากหลายโพรโทคอลคนหาเสนทางที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหเหมาะสมสําหรับใชในเครือขายเซนเซอรไร
สายเชน จะตองใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ จะตองเหมาะสมสําหรับเครือขายในรูปแบบ Data centric และ
เนื่องจากโนดมีจํานวนมากแตละโนดจึงไมสามารถใชหมายเลขแบบ Unique ได รายละเอียดของโพรโทคอลคนหา
เสนทางท่ีนิยมใชในเครือขายเซนเซอรไรสายจะถูกอธิบายในบทที่ 5 

1.3.4 Transport Layer 

 ในชั้น Transport สําหรับเครือขายเซนเซอรไรสายจะแตกตางจากเครือขายปกติตรงนี้เนนเพียงแค 2 

หนาที่คือ ความนาเชื่อถือของเครือขายและควบคุมความคับคั่งของขอมูล แตดวยขอจํากัดของโนดในเรื่องพลังงาน 
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ความเร็วในการประมวลผลและขนาดของหนวยความจํา ทําใหการทํางานของชั้นนี้จะตองไมซับซอน กระบวนการ
ที่ซับซอนในชั้นนี้อาจจะถูกพัฒนาลงบนโนดขนาดใหญแทน  

1.3.5 Application Layer 

 เปนการรวมฟงกชันที่จําเปนสําหรับใชงานเครือขายเซนเซอรไรสาย เชน จําเปนที่จะตองมี  Application 
ในสวนของ Timing เพ่ือใหสามารถสงขอมูลใหกับโพรโทคอล Time synchronization เปนตน ในบางงานชั้น 
Application จําเปนที่จะตองใชขอมูลในระดับกายภาพของชั้น PHY มาใชเชน การทํา Localization ดวยคา 
RSSI จะพบวาเราจะตองนําเทคนิคของการทํา Cross-layer เพ่ือสงผานขอมูลจากชั้น PHY ขึ้นมาใหโดยตรง  

 จะพบวาเครือขายเซนเซอรไรสายสามารถถูกนําไปประยุกตใชงานไดหลากหลาย และไดรับความนิยมเปน
อยางมากในปจจุบัน ตัวอยางของ งานประยุกตที่โดดเดนของเครือขายเซนเซอรไรสายจะถูกอธิบายไวในบทตอไป 
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บทที ่2 

งานประยุกตของเครือขายเซนเซอรไรสาย 

(Wireless Sensor Networks Applications) 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

เพ่ือใหทราบงานประยุกตทีน่ําเทคโนโลยีเครือขายเซนเซอรไรสายไปใชงาน 

 

 

เทคโนโลยีเครือขายเซนเซอรไรสายถูกนําไปประยุกตใชงานในหลากหลายดาน ซึ่งในบทนี้จะไดยกตัวอยาง
งานวิจัย และการนําเทคโนโลยีเครือขายเซนเซอรไรสายไปประยุกตใชงานทางดานที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 

(Environment) ดานการเกษตร (Agriculture) ดานการทหาร (Military) ดานอาคาร (Building) และดานสุขภาพ 

(Health care) 

2.1 การเฝาสังเกตการณสิ่งแวดลอม (Environmental Observation) 

ระบบเครือขายเซนเซอรไรสายสามารถถูกนําไปใชในการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆใน
ธรรมชาติ ตัวอยางที่ชัดเจนไดแก การนําเซนเซอรโหนดไปติดตั้ งตามลุมแมน้ํา แหลงน้ํา ที่อยูในบริเวณโรงงาน
อุตสาหกรรม เพ่ือทําการตรวจสอบปริมาณสารเคมีที่ปนเปอนลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ ซึ่งจะชวยใหสามารถ
ตรวจสอบปริมาณสารปนเปอนและสามารถปองกันอันตรายจากสารเคมีที่จะเกิดแกคน สัตวและสิ่งแวดลอมที่อยู
รอบๆบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้การติดตั้งเซนเซอรโหนดที่มีขนาดเล็กทําใหไมมีขอจํากัดของการเขา
ตรวจสอบในบริเวณท่ีเขาถึงไดลําบาก อีกตัวอยางหนึ่งคือการเฝาสังเกตการณสัตว หรือสิ่งมีชีวิตที่นักวิทยาศาสตร
สนใจและตองการเก็บขอมูลถึงพฤติกรรม รวมทั้งการเฝาสังเกตการณสัตวสงวนและสัตวปาหายากไดอีกดวย ในป 
พ.ศ. 2545 หองปฏิบัติการ Intel ของมหาวิทยาลัย Berkeley รวมกับ College of the Atlantic in Bar Harbor 
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รวมกันทําการนําเอาระบบเซนเซอรไรสายจํานวน 32 ตัวกระจายติดตั้งบนเกาะ Great Duck เมือง Maine 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังภาพประกอบที่ 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการเฝาสังเกตการณและเฝาระวังสิ่งมีชีวิต ทําให
นักวิทยาศาสตรไดขอมูลจํานวนมหาศาลที่จะเปนประโยชนในงานวิจัย โดยในป  พ.ศ . 2546 ไดติดตั้งเซนเซอร
โหนดเพ่ิมขึ้นเปน 60  ตัวสําหรับรับขอมูลทั่วไปที่อยูตามโพรงไม หลุมตาง  ๆ   กระจายทั่วเกาะ และมีโหนดอีก 25 

ตัวทําหนาที่ในการเก็บขอมูลทางดานอากาศกระจายอยูทั่วทั้งเกาะโดยทิ้งระยะหางกันไดถึง 1000  ฟุตในปาลึก ซึ่ง
ขอมูลที่ไดจากเซนเซอรจะถูกรายงานผานทางเว็ปไซต  http://www.greatduckisland.net รายละเอียดของ

งานวิจัยสามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดจาก [1-4] 

 
ภาพประกอบที่ 2.1 เกาะ Great Duck ที่ทําการติดตั้งระบบเครือขายเซนเซอรไรสาย [4] 

 

ทั้งนี้การนําระบบเซนเซอรไรสายประยุกตใชงานบนเกาะแหงนี้จําเปนตองพิจารณาถึงปจจัยตางๆอาทิ เชน 

- ทําการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต  
- โครงสรางสถาปตยกรรมของระบบเครือขายที่จะตองใชงานรวมกัน เซนเซอรโหนดอาจจะถูกจัดเปน

กลุมยอยๆโดยในแตละกลุมจะเชื่อมตอระหวางกันผานทาง Gateway ของแตละกลุม โดยที่ระยะหาง
ระหวางกลุมอาจจะทิ้งหางเปนกิโลเมตร รวมทั้งระบบฐานขอมูลที่จะใชในการเก็บขอมูลจํานวน
มหาศาลที่ไดจากแตละเซนเซอรโหนด 

- ระยะเวลาในการใชงานเซนเซอรโหนด ปจจัยสําคัญท่ีเปนตัวกําหนดอายุการใชงานของโหนดคือระบบ
ของพลังงานหรือแบตเตอรรี่ที่จะสามารถจายใหแกโหนด ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีหนวยของการ
จัดการใชพลังงาน ซึ่งพลังงานสวนใหญจะสูญเสียไปกับการสงขอมูล  )ภาควิทยุรับ-สงขอมูล (
เนื่องจากหนวยประมวลผลบนเซนเซอรโหนดนั้นจะมีโหมดการทํางานที่สามารถ idle ตัวเองเพ่ือชวย
ประหยัดพลังงานไดในระดับหนึ่ง ฉะนั้นจึงอาจจะตองมีการกรองขอมูลขั้นตนกอนที่จะทําการสงเพ่ือ
ลดระยะเวลาหรือจํานวนครั้งในการจัดสงขอมูล  

- ชนิดของเซนเซอรที่ตองเลือกใชไดเหมาะสมกับขอมูลที่ตองการ 
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2.2 การประยุกตใชทางการเกษตร (Agriculture Systems) 

การนําเอาระบบเซนเซอรไรสายมาประยุกตใชในดานการเกษตรสามารถทําไดทั้งสวนของการเฝาระวัง 
(Monitoring) เฝาสังเกตการณ (Observation) หรือผสมผสานรวมกับระบบการควบคุม (Control systems) 
เพ่ือใหเปนระบบอัตโนมัติ ซึ่งความสามารถที่จะตองมีเพ่ิมขึ้นในตัวเซนเซอรโหนดคือการควบคุม สั่งงานอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส โหนดที่ใชในการควบคุมเหลานี้อาจจะไมจําเปนตองคํานึงถึงระบบพลังงานมากนัก ถาอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสนั้นมีแหลงจายพลังงานติดอยู และตัวโหนดที่ควบคุมสามารถติดอยูบนอุปกรณนั้นๆได ทั้งนี้ทั้งนั้น
ขึ้นอยูกับระบบที่ไดทําการออกแบบ ตัวอยางการใชงานระบบเครือขายเซนเซอรไรสายในภาคเกษตรไดแก งานของ 
Prof. Aline Baggio มหาวิทยาลัย Delft ประเทศเนเธอรแลนด ซึ่งไดมีทําโครงการวิจัยที่ชื่อ Lofar Agro [5] เพ่ือ
เฝาระวังสภาพอากาศในพ้ืนที่การเกษตร โดยที่ขอมูลที่ไดจะเก็บเปนสถิติสําหรับการใชงานระบบเครือขาย
เซนเซอรไรสายในงานทางดานนี้ เซนเซอรโหนดที่ใชในงานมีลักษณะดังภาพประกอบที่  2.2 โดยโหนดจะทําการ
เก็บขอมูลเกีย่วกับอุณหภูมิ และความชื้น ทุกๆนาที แตเพ่ือประหยัดพลังงานโหนดจะมีการรายงานผลกลับมาทุกๆ 

10  นาที ดังนั้นเซนเซอรโหนดแบบนี้จึงจําเปนจะตองมีหนวยความจําเพ่ือเก็บขอมูลพักไวบนตัวโหนดซึ่งขอมูล
เหลานี้จะมีประโยชนสําหรับศึกษาสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับผลิตผลทางการเกษตร เพ่ือนําไปศึกษาและขยาย
ผลไปสูใหมีการควบคุมและจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับพืชการเกษตรนั้นๆ ทําใหไดผลผลิตที่ดีข้ึน 

 

 
ภาพประกอบที่ 2.2 Lofar Node [5] 

 

ในบทความ [6] ที่ไดทดสอบระบบเครือขายเซนเซอรไรสายในไรองุนดังภาพประกอบที่  2.3 เพ่ือศึกษาถึง
ความเปนไปไดในการนําเอาระบบนี้ไปใชงานกับเกษตรชาวไรองุน โดยเนนศึกษาถึงปจจัยตางๆที่จะทําใหระบบ
เซนเซอรไรสายนําไปใชงานไดจริงกับชาวไร ซึ่งแตกตางจากการงานอ่ืนๆที่ผูใชงานเปนนักวิจัยที่อยูกันคนละสาขา 
กลุมนักวิจัยพบวาการทําความเขาใจถึงความจําเปนที่ผูใชตองการใชงานระบบเซนเซอรไรสายและเขาใจถึง
กิจกรรมตางที่เกิดขึ้นจริงในไรเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยใหนักวิจัยสามารถออกแบบระบบทั้งสวนของฮารดแวร 
และซอฟตแวรใหเขากับการใชงานจริง ตัวอยางเชนตัวแปรตางๆที่ตองการในสวนองุนจะเกิ ดขึ้นมากมายใน
ชวงเวลากลางวัน แตในทางตรงกันขามชวงเวลากลางคืนจะพบตัวแปรที่ตองเฝาติดตามนอย ดังนั้นนักวิจัยสามารถ
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ลดความถี่ในการอานขอมูลจากเซนเซอรในชวงกลางคืนและทําใหชวยประหยัดพลังงานลงได นอกจากนี้ฤดูกาลก็
สามารถที่จะกําหนดความถี่ของการอานขอมูลจากเซนเซอรไดเชนกัน เนื่องจากในชวงฤดูหนาวชาวไรจะตองเฝา
ระวังองุนเปนพิเศษเนื่องจากความเย็นจะสามารถทําใหผลผลิตเสียหายได และระบบเตือนภัย  (Alarm systems) 
จะมีประโยชนเฉพาะในชวงฤดูหนาว อีกตัวอยางหนึ่งของสิ่งที่ไดจากการทดลองนี้คือระบบเก็บผลผลิตอัตโนมัติซึ่ ง
จะมีความจําเปนเฉพาะในประเทศท่ีตองเสียคาแรงสูงเทานั้น   

 
ภาพประกอบที่ 2.3 ระบบเครือขายเซนเซอรไรสายในไรองุน [6] 

 

2.3 การเฝาระวังทางการทหาร (Military Monitoring) 

ในทางการทหารอาจจะนําระบบเครือขายเซนเซอรไรสายประยุกตใชในสนามรบเพ่ือตรวจสอบหา
ผูรอดชีวิต หรือเฝาติดตามการเคลื่อนไหวของฝายตรงขาม หรือแมแตในการทําระบบเฝาระวังอาวุธ ระบบ
เครือขายเซนเซอรไรสายสามารถนําไปใชเพื่อใหทหารไดรับทราบขอมูลแทนการติดตอสื่อสารผานทางวิทยุที่อาจจะ
ถูกจํากัดบริเวณ หรือมีโอกาสสูงในการถูกลักลอบดักฟง หรือแมแตนําเซนเซอรใหทหารพกติดตัวทําใหทราบ
ตําแหนงของทหารที่ถูกสงลงพื้นที่ ทราบจํานวนอาวุธที่คงเหลือ เปนตน ขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนสําหรับผูวาง
แผนการรบ รวมถึงการติดตามทหารที่อาจจะหลงออกนอกพ้ืนที่ ซึ่งเริ่มมีงานวิจัยที่จะนําเอาระบบเซนเซอรไรสาย
ประยุกตใชในทางการทหาร เชน [7] ศึกษาถึงการออกแบบระบบชั้นโพรโทคอลติดตอสื่อสารผานระบบเครือขายไร
สายใหงายและมีความเสถียรมากท่ีสุด 
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2.4 การเฝาระวังอาคารขนาดใหญ (Large Building Monitoring) 

เนื่องจากการเฝาระวังอาคารขนาดใหญไดรับความสนใจและกําลังเปนที่สนใจในปจจุบัน ระบบเครือขาย
เซนเซอรไรสายสามารถนํามาประยุกตใชเพ่ือตรวจสอบโครงสรางของอาคาร เฝาระวังตึกเกิดการสั่น หรือผลที่เกิด
จากแรงสั่นสะเทือน ควบคุมและเฝาระวังสภาพแวดลอมภายในตัวอาคารอาทิ เชน ระบบใหแสงสวาง ระบบให
ความรอน ระบบทําความเย็น หรือตรวจสอบหาเสนทางที่ปลอดภัยและสั้นที่สุดเพ่ืออพยพคนออกจากตัวอาคาร
กรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ในรายงานเชิงเทคนิค [8] ของภาควิชาวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัย Buffalo ไดนําระบบเซนเซอรไรสายทดลองประยุกตใชในตัวอาคารขนาดใหญ ทดลองใชเซนเซอร
ตรวจวัดการสั่นของตัวอาคารที่ออกแบบโดย Nagayama et. al. ที่สามารถวัดไดในชวง 1 – 2,000  microstrain 
และเสียงที่ระดับ 1 microstrain [9] และระบบเซนเซอรอ่ืนๆที่จําเปนทางดานวิศวกรรมโยธา [10-11] ซึ่งภายใน
ตัวอาคารจะติดเซนเซอรที่ตัววัด NOx, COx, Nerve Gases, Anthrax ในการทดลองนี้ใชเซนเซอรโหนดที่ชื่อวา 

Tmote [12] 

2.5 สุขภาพการแพทย (Healthcare) 

ในทางการแพทยระบบเครือขายเซนเซอรไรสายสามารถถูกนําไปใชเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของการ
ใหบริการทางดานการแพทย เซนเซอรจะถูกติดไวกับคนเพ่ือคอยเฝาระวังปญหาทางดานสุขภาพ อาทิเชนผูปวย
โรคหัวใจก็จะมีเซนเซอรคอยวัดระบบการเตนของหัวใจเพ่ือคอยระวังความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้น การนําระบบ
เครือขายเซนเซอรไรสายไปประยุกตใชงานทางดานนี้กําลังเปนที่สนใจ ดังจะดูไดจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้น
นําทั่วไป เชน ระบบ Wireless Body Area Network ของเซนเซอรที่ชาญฉลาดเพ่ือตรวจเฝาติดตามสุขภาพแบบ
เคลื่อนที่ ของภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย Alabama in Huntsville [13-15] ดัง
ภาพประกอบที่ 2.4 และ 2.5 

 
(ที่มาของภาพ : http:www.ece.uah.edu/~jovanov/whrms/) 

ภาพประกอบที่ 2.4 Wireless Body Area Network of Intelligent Sensors for Ambulatory Health 

Monitoring 
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(ก) เซนเซอรวัดอัตราการเตนของหัวใจ    

 
(ข) เซนเซอรวัดชีพจร (Pulse Oximeter) 

 
(ค) เซนเซอรไรสายที่มี ECG 

amplifier    

 
(ง) เซนเซอรไรสายวัดการหายใจ 

 
   (จ) เซนเซอรไรสายตรวจการนั่ง 

การเดิน 

(ที่มาของภาพ : http:www.ece.uah.edu/~jovanov/whrms/) 

ภาพประกอบที่ 2.5  เซนเซอรทางการแพทยรูปแบบตางๆ 

                                                  

 งานวิจัยที่นําเอาระบบเครือขายเซนเซอรไรสายไปใชงานในงานทางดานการแพทยอีกชิ้นที่นาสนใจคือ
Codeblue [16-17] ของมหาวิทยาลัยฮาวารดที่รวมมือกับมหาวิทยาลัย องคกรและศูนยการแพทยตางๆใน
ประเทศอเมริกา ตัวอยางการใชงาน Codeblue ในหนวย Emergency แสดงไวในภาพประกอบที่ 2.6 ซึ่ง
ซอฟตแวรในระบบ CodeBlue นี้ไดจัดทําเปนแบบ Open-source ทําใหนักวิจัยที่อ่ืนสามารถนําไปประยุกตใชกับ
เ ซ น เ ซ อ ร โ ห น ด แ บ บ ไ ร ส า ย  ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ข อ มู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด ที่ 
http://www.eecs.harvard.edu/~mdw/proj/codeblue/ 

 
(ก) CodeBlue ที่ถูกนําไปใชงานในแผนกฉุกเฉิน   

 
(ข)  Pluto Mote ขนาดเล็กที่สามารถพกพาได 

(ที่มาของรูปภาพ : http://www.eecs.harvard.edu/~mdw/proj/codeblue/) 

ภาพประกอบที่ 2.6 ระบบ CodeBlue 
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  บทความนี้ไดแนะนําระบบเครือขายเซนเซอรไรสาย และตัวอยางการนําไปประยุกตใชงาน จะพบวาเรา
สามารถนําเอาระบบเครือขายเซนเซอรไรสายนี้ไปใชงานไดในหลากหลาย ทั้งนี้การนําเอาเซนเซอรโหนดไรสายมา
สรางเปนระบบเครือขายจะตองเขาใจวาระบบเดิมที่มีอยูมีการทํางานอยางไร หรือเซนเซอรโหนดจะเขาไปชวย
แกปญหาไดอยางไร ในบทความตอนตอไปเราจะเขาไปดูถึงการทํางานของระบบเครือขายเซนเซอรไรสายวามี
องคประกอบอะไรบาง เซนเซอรโหนดทํางานอยางไร และในตอนทายจะเรียนรูวาเซนเซอรโหนดจะทําการ
ติดตอสื่อสารกันแบบใด 

2.6 งานประยุกตเครือขายเซนเซอรไรสายของไทย 

ในหัวขอนี้จะขอยกตัวอยางงานประยุกตเครือขายเซนเซอรไรสายที่ถูกนําไปใชในการเพาะเลี้ยงลูกกุงที่
พัฒนาขึ้นโดยทีมคณาจารยและนักวิจัย ของศูนยเครือขายความรูเฉพาะดานเครือขายเซนเซอรไรสาย คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนยฯจาก สวทช . เพ่ือใหวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีทางดานเครือขายเซนเซอรไรสายในประเทศ  

ในปค.ศ. 2010 ทางฝาย IT ของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑอาหาร มหาชน (CPF) ไดสนับสนุนเงินทุนใน
การพัฒนาระบบเครือขายเซนเซอรไรสายสําหรับใชในโรงเรือนเพาะเลี้ยงลูกกุง ที่ อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดย
มีจุดประสงคเพ่ือตรวจสอบและรักษาระดับของอุณหภูมิในบอพอพันธุแมพันธุกุงใหเหมาะสมกับการผสมพันธุมาก
ที่สุด ขอมูลจากเซนเซอรเกือบ 70 จุดทั่วทั้งฟารมจะถูกสงผานระบบเครือขายเซนเซอรไรสายบันทึกลงใน
ฐานขอมูล รวมทั้งสามารถควบคุมการเปด-ปดเครื่องปรับอากาศจํานวน 24 เครื่องผานเครือขายเซนเซอรไรสาย
เชนกัน   โดยการพัฒนาในระยะที่  1 นั้นไดออกแบบโหนดที่ตรงตาม Platform TinyOS ขึ้นใชงานเองดัง
ภาพประกอบที่ 2.7 ใชไมโครคอนโทรลเลอร MSP430F1611 และมีหนวยความจําชนิด Flash 1 Mbit เพ่ือใชงาน
เปนบัฟเฟอรชั่วคราวบนโหนด ในแตละกลุมของโหนดในโรงเรือนจะมีหัวหนาโหนด (Cluster Head) เปนตัวแทน
รวบรวมขอมูลเพื่อสงขอมูลกลับไปยังเครื่องแมขาย 

 
ภาพประกอบที่ 2.7 โหนดที่ใชในการรับคาจากเซนเซอรและใชควบคุม 
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ภาพประกอบที่ 2.8 โปรแกรมแสดงคาอุณหภูมิ แถบสีอุณหภูมิและสถานะของเครื่องปรับอากาศ 

 

 

จากภาพประกอบที่ 2.8 เปนโปรแกรมแสดงผลคาอุณหภูมิของน้ําในบอเลี้ยงกุงของแตละโรงเรือน โดยมี
การจัดแบงเฉดสีของคาอุณหภูมิในแตละระดับ ซึ่งผูดูแลสามารถกําหนดไดเอง มีการแสดงสถานะของ
เครื่องปรับอากาศดวยวาเปดหรือปดอยู และสามารถควบคุมการเปด-ปดไดจากโปรแกรม หรือจะสามารถตั้งคาให
เครื่องปรับอากาศสามารถเปดหรือปดแบบอัตโนมัติ 

สรุปทายบท 

เทคโนโลยีเครือขายเซนเซอรไรสายเปนการรวมหลากหลายศาสตรที่เกี่ยวของไดแก ระบบสมองกลฝงตัว
เพ่ือพัฒนาอุปกรณสื่อสารขนาดเล็ก เซนเซอรเพื่อใชสําหรับตรวจวัด ระบบเครือขายแบบไรสายเพ่ือใชในการรับสง
ขอมูล และยังตองเชื่อมตอไปยังเครือขายทั่วไปเชน อินเตอรเน็ต ขอมูลที่สามารถรวบรวมไดจากเซนเซอรก็จะ
สามารถเก็บบันทึกลงในฐานขอมูล หรือสามารถใชประมวลผลในทันทีเพ่ือนําไปใชในงานควบคุม จากตัวอยางการ
นําเครือขายเซนเซอรไรสายไปประยุกตใชงานที่ไดกลาวมาแลวในบทนี้จึงถือไดวาเปนเทคโนโลยีที่จะตองถูกใชงาน
อยางแพรหลายในอนาคตอันใกล ซึ่งก็สอดคลองกับทิศทางเทคโนโลยีในเรื่องของ Internet of Things (IOT) 
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บทที ่3 
สถาปตยกรรมของโนด 

(Node Architecture) 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

เพื่อเขาใจสถาปตยกรรมของโนด และสามารถพัฒนาโนดขึ้นใชงานได  

 

 

3.1 สถาปตยกรรมของโนด 
องคประกอบที่สําคัญในเครือขายเซนเซอรไรสายคือ อุปกรณขนาดเล็กที่เรียกวา โนด (Node) ซ่ึงเปน

ฮารดแวรที่มีสถาปตยกรรมดังแสดงในภาพประกอบที่  3.1 สวนแรกคือไมโครคอนโทรลเลอรทําหนาที่ในการ
ประมวลผล (Processing unit) ขอมูลที่ไดมาจากเซนเซอรกอนที่จะทําการสงขอมูลออกไป หรือใชในการควบคุม
อุปกรณตอพวงอื่นๆ เชน โมดูลการสื่อสาร และหนวยความจํา เปนตน สวนที่สองคือโมดูลสื่อสารแบบไรสายผาน
ทางคลื่นวิทยุ (RF) สวนที่สามคือเซนเซอร (Sensor) หรือตัวตรวจรับขอมูล และสวนสุดทายคือแหลงจายพลังงาน 
(Power supply) ซ่ึงนักพัฒนาเทคโนโลยีเครือขายเซนเซอรไรสายสามารถทําการพัฒนาสรางเซนเซอร โนดขึ้นใช
เองตามแนวคิดของสถาปตยกรรมดังกลาว ทั้งนี้นักพัฒนาจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนําไปใชงาน  
ตัวอยางเชน โนดรูปแบบของ Mica [1], Telos [2] และ EYES [3] ซ่ึงเปนโนดขนาดเล็กประหยัดพลังงาน ไม
เหมาะสมกับการประมวลผลที่ซับซอน จึงมักจะนําไปใชในการตรวจวัดขอมูลอยางงาย ไดแก อุณหภูมิ หรือ
ความชื้นในอากาศ เปนตน เมื่อไดขอมูลมาแลวก็จะดําเนินการสงขอมูลกลับไปยังเครื่องแมขาย หลักสําคัญของการ
พัฒนาโนดก็คือราคาที่จะตองถูกเพียงพอสําหรับที่จะใชเปนจํานวนมากได และโนดชนิดนี้จะขอเรียกวาโนดขนาด
เล็กหรือโนดที่ทําหนาที่เปน End-device หรือ Router ในเครือขาย 
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ภาพประกอบที ่3.1 สถาปตยกรรมของเซนเซอรโนดไรสาย 

สําหรับโนดที่เพิ่มความสามารถในการประมวลผลมากขึ้น อาจจะใชไมโครคอนโทรลเลอรขนาด 16 บิต มี
หนวยความจํามากขึ้น และมีพอรตสําหรับใหสามารถตออุปกรณเพิ่มเติมได โนดชนิดนี้จึงเหมาะกับงานที่ตองการ
การประมวลผลซับซอนไดแก การประมวลผลภาพ และการประมวลผลสัญญาณเปนตน ตัวอยางของโนดชนิดนี้
ไดแก SunSPOT [4] และ IMote [5] ขอเรียกโนดชนิดนี้วาโนดขนาดกลาง โนดชนิดนี้อาจจะถูกนําไปใชเปนโนด
แม (Cluster head, CH) ของเครือขายโดยตัดสวนของพอรตที่จะใหเซนเซอรออกไปเพราะไมจําเปนตองใชงานถา
ทําหนาที่เปนโนดแม 

จะพบวาการออกแบบและพัฒนาโนดไรสายนั้นสามารถยืดหยุนและไมมีกฎเกณฑตายตัว ผสมผสาน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานที่จะใช ดังนั้นการสรางโนดไรสายจึงไมนิยมเปนเรียกเปน Platform เนื่องจากมี
หลากหลายรูปแบบ และที่สําคัญโนดแตละรูปแบบก็ไมสามารถสื่อสารกันได ดังนั้นจงึจําเปนที่จะตองมีอุปกรณชวย
คือ Gateway ที่จะทําหนาที่เปนตัวกลางในการสื่อสารระหวางโนดที่หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งสื่อสารระหวาง
โนดภายในเครือขายเซนเซอรไปยังเครือขายอื่นๆภายนอก 

เน่ืองจากโนดในเครือขายเซนเซอรไรสายจะใชพลังงานจากแบตเตอรรี่ (ยกเวนในบางงานประยุกตที่โนด
มีแหลงจายพลังงานที่ไมจํากัดเชน ใชพลังงานจากไฟบานไดโดยตรง เปนตน) ดังนั้นการเลือกใชและพัฒนาโนด
จะตองคํานึงถึงเรื่องของการใชพลังงานเปนสําคัญ การพิจารณาเลือกใชไมโครคอนโทรลเลอรควรจะเลือกใชงาน
ไมโครคอนโทรลเลอรที่มหีลายโหมดการทํางาน เน่ืองจากเวลาสวนใหญในระบบเครือขายเซนเซอรไรสายโนดจะอยู
ในสภาวะ Idle เพราะเมื่อทําการอานคาจากเซนเซอรแลวก็สามารถใหไมโครคอนโทรลเลอรเขาสูสภาวะพัก เปดไว
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เฉพาะสวนของโมดูลการสื่อสาร เพื่อรอรับสัญญาณรองขอใหตื่นจากโนดอื่น การทําเชนนี้ก็จะชวยประหยัด
พลังงานได  นอกจากนี้ยังสามารถจัดการใหไมโครคอนโทรลเลอรและโมดูลการสื่อสารเขาสูสภาวะพักทั้งคูไป
จนกวาจะถึงเวลาอานคาจากเซนเซอรในรอบถัดไป การจัดการเชนนี้ก็จะชวยใหประหยัดพลังงานไดมากขึ้น แต
จะตองคํานึงถึงการตื่นขึ้นมาทํางาน (Wake up) วาจะตองทําใหรวดเร็วเพื่อสามารถอานคาจากเซนเซอรไดทัน 
นอกจากนี้จะตองพิจารณาถึงปจจัยอื่นๆ เชน โนดตัวนั้นจะตองไมใชทางผานขอมูลของโนดอื่น เพราะไมเชนน้ันถา
โนดเขาสูสภาวะพักทั้งหมดจะทําใหขอมูลไมสามารถสงตอขอมูลผานไปยังปลายทางได  

สําหรับการเลือกใชโมดูลรับสงแบบไรสายดวยคลื่นความถี่วิทยุก็ตองคํานึงถึงเรื่องการใชพลังงานเชนกัน 
ควรเลือกใชโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุที่มีโหมดการทํางานที่หลากหลายเชนเดียวกับไมโครคอนโทรลเลอร เพื่อให
สามารถเขาสูสภาวะพักในชวงเวลาที่ไมจําเปนตองการใชงาน นอกจากนี้แลวการเลือกใชโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุ
จะตองสอดคลองกับหลักการของเครือขายเซนเซอรไรสาย หมายถึงโมดูลจะตองรองรับมาตรฐาน IEEE 802.15.4 
(จะกลาวรายละเอียดไวในบทที่ 5) ที่จะทําใหมีการเชื่อมตอแบบเครือขายได การเลือกโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุ
จําเปนที่จะตองพิจารณาถึงความแรงในการสงสัญญาณประกอบดวย เพราะความแรงของสัญญาณจะแปรผัน
โดยตรงกับระยะทางของการสงขอมูล แตก็จะแปรผันตรงกับการใชพลังงานดวยเชนกัน กลาวคือถามีความแรงของ
สัญญาณมากก็จะสงขอมูลไปไดไกล แตจะเสียพลังงานมากเชนกัน ดังนั้นนักพัฒนาจึงควรที่จะตองเลือกให
เหมาะสมกับงาน 

ดังนั้นสําหรับแนวทางของการวิจัยและพัฒนาของเทคโนโลยีเครือขายเซนเซอรไรสายจึงจะเกี่ยวของกับ
ทุกปจจัยที่สงผลไปถึงการใชพลังงานทั้งสิ้น ตัวอยางแนวทางของการวิจัยมีดังน้ี  

� พัฒนาใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในโนด 

� พัฒนาใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในแตละระดับของชั้นเครือขาย 

� สรางเซนเซอรหรือตัวตรวจวัดที่ประหยัดพลังงาน 

� พัฒนาเทคโนโลยีของแบตเตอรรี่ใหสามารถจุพลังงานไดมาก มีขนาดเล็ก หรือการจัดการพลังงาน หรือ
การหาพลังงานจากสิ่งแวดลอม (Energy harvesting) เปนตน 

� นอกจากนี้เครือขายเซนเซอรไรสายจะตองมีระบบที่สามารถจัดการตัวเองไดอัตโนมัติ เพราะในบางงาน
ประยุกตเครือขายเซนเซอรไรสายจะอยูในที่หางไกล หรือในบางงานประยุกตที่เครือขายเซนเซอรมีจํานวน
โนดจํานวนมาก (มากกวา 100 ตัว) การเขาไปจัดการหรือซอมบํารุงที่ตัวโนดจึงไมสามารถทําได จําเปนที่
โนดจะตองมีความสามารถดังตอไปนี้ เชน การปรับเทียบคาที่ไดจากเซนเซอรไดเอง (Self calibration) 
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ระบุตัวตนไดเอง (Self identification) คนหาบริการที่มีอยูบนเครือขายไดเอง (Self discovery) หรือ
วินิจฉัยความผิดปกติของสิ่งที่ตรวจวัดไดที่ตัวโนดเอง (Self diagnosis)  เปนตน 

� งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบการเชื่อมตอระหวางเครือขายเซนเซอรไรสายกับเครือขายอื่นๆ การ
ออกแบบมาตรฐานการเชื่อมตอของเซนเซอร และความสามารถในการขยายจํานวนโนดในเครือขาย 

(Scalability) เปนตน 

 

3.2 เซนเซอร 
ตัวตรวจวัดหรือเรียกกันทั่วไปวาเซนเซอร ใชสําหรับตรวจวัดขอมูลทางกายภาพที่ตองการตัวอยางเชน 

เซนเซอรวัดความเรง (Accelerometer) เซนเซอรวัดสัญญาณกลามเนื้อ (EMG: Electromyography) เซนเซอร
วัดอุณหภูมิ และความชื้นในอากาศ (Temperature and Humidity) เซนเซอรวัดความชื้นในดิน (Soil moisture) 
เปนตน เซนเซอรเหลานี้จะทําการวัดคาในทางไฟฟาซ่ึงอาจจะเปนคาความตานทาน คาความจุของประจุ หรือคา
ความตางศักยทางไฟฟา เปนตนและใหไมโครคอนโทรลเลอรทําหนาที่แปลคาทางไฟฟาเปนคามาตรฐานที่ตองการ 
โดยไมโครคอนโทรลเลอรที่ทําหนาที่ในสวนนี้อาจจะเปนตัวเดียวกันกับไมโครคอนโทรลเลอรของโนด หรืออาจจะ
ใชไมโครคอนโทรลเลอรที่แยกจากกัน ซ่ึงถาหากคาที่ไดจากเซนเซอรเปนคาทางไฟฟาและจะตองแปลคาที่
ไมโครคอนโทรลเลอรของโนดก็จะนิยมใชการเชื่อมตอผานทางพอรตมาตรฐานเชน ADC หรือขา I/O ทั่วไป แตถา
หากบนเซนเซอรเหลาน้ันมีการแปลคาดวยไมโครคอนโทรลเลอรเรียบรอยแลวจะใชการสงคาที่อานไดใหกับโนดได
ทันทีผานทางการเชื่อมตอมาตรฐานเชน UART หรือ SPI หรือ I2C เปนตน 

3.3 ไมโครคอนโทรลเลอร 
สวนสําคัญของโนดคือไมโครคอนโทรลเลอรที่ทําหนาที่สําหรับการประมวลผล และการควบคุมให โนด

ทํางานตามที่ตองการ ซ่ึงการเลือกใชไมโครคอนโทรลเลอรก็ควรจะตองใหเหมาะสมกับงานประยุกตที่จะนําไปใช 
สาเหตุที่โนดนิยมใชไมโครคอนโทรลเลอรมากกวาใชงานไมโครโพรเซสเซอรก็เนื่องจากวา ไมโครคอนโทรลเลอรน้ัน
มีสวนประกอบอื่นที่จําเปนสําหรับการทํางานของโนดตัวอยางเชน สวนของการเชื่อมตอที่หลากหลายเชน ADC, 

UART, I2C หรือ SPI เปนตน มีสวนของหนวยความจําภายในของไมโครคอนโทรลเลอรทั้งแบบ RAM ROM หรือ 

Flash มี ส วนการจัดการพลั งงาน  (Power management unit) เปนตน  แตทั้ งนี้ ห ากผูพัฒนาตองการ
ความสามารถของโนดมากกวาการทํางานปกติเชน ตองการใหสามารถประมวลผลงานที่ซับซอนทางดานการ
ประมวลผลภาพ หรือการประมวลสัญญาณ ก็สามารถพิจารณานําโพรเซสเซอรประมวลผลสัญญาณ (Digital 
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Signal Processor, DSP) หรืออุปกรณที่สามารถโปรแกรมได (Field Programmable Gate Arrays, FPGAs) มา
ใชบนโนดได แตทั้งนี้จะตองพึงระวังวาการเพิ่มความสามารถเหลาน้ีจะสงผลตอการใชพลังงานของโนดดวยเชนกัน 

3.3.1 การเชือ่มตอกับภาครบัสงคลื่นวทิย ุ
การเลือกใชโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุจําเปนที่จะตองคํานึงถึงการใชพลังงาน ดังนั้นเทคโนโลยีภาคการ

รับสงแบบ RF (Radio Frequency) CMOS จึงถูกใชงานอยางแพรหลาย สําหรับคลื่นความถี่ที่ไดรับอนุญาตใหใช
งานไดในประเทศไทยคือ 2.4 GHz ซ่ึงเปนยาน ISM (Industrial, Scientific and Medical) สําหรับการเชื่อมตอ
ภาครับสงคลื่นวิทยุเขากับไมโครคอนโทรลเลอรจะตองคํานึงถึงความเร็วและการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นจึงควรเลือกใชการเชื่อมตอแบบอนุกรม (Serial) มากกวาการเชื่อมตอแบบขนาน (Parallel) ถึงแมวาการ
เชื่อมตอแบบขนานจะสามารถสงขอมูลไดเร็วกวาแบบอนุกรม แตการเชื่อมตอแบบขนานจะใชขนาดของบัสสง
ขอมูลจํานวนมาก ทําใหสิ้นเปลืองพลังงานและไมโครคอนโทรลเลอรจําเปนตองมี I/O จํานวนมาก การเชื่อมตอ
แบบอนุกรมที่นิยมใชงานคือ SPI (Serial Peripheral Interface) และ I2C (Inter-Integrated Circuit) ในหนังสือ
นี้ขอกลาวถึงแตการเชื่อมตอแบบอนุกรมชนิด SPI เพราะชิปโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุของบริษัท ChipCon เชน 

CC2420 หรือ CC2430 หรือ CC2530 เปนตน ไดรับความนิยมเลือกใชงานจํานวนมากนั้นมีการเชื่อมระหวางชิป
กับไมโครคอนโทรลเลอรผานทาง SPI  

การเชื่อมตอแบบอนุกรมชนิด SPI จะมี 4 ขาสัญญาณไดแก MOSI (Master-Out/Slave-In), MISO 

(Master-In/Slave-out), SCLK (Serial Clock) และ CS (Chip Select) ขาสัญญาณ  MOSI ใชสําหรับการสง
ขอมูลจากอุปกรณหลัก (Master) ไปยังอุปกรณลูก (Slave) ถาอุปกรณถูกตั้งคาใหเปนอุปกรณหลัก ในทางตรงกัน
ขามถาอุปกรณถูกตั้งคาใหเปนอุปกรณลูก ขาสัญญาณ MOSI นี้จะถูกใชสําหรับรับขอมูลจากอุปกรณหลัก สําหรับ
การทํางานของสัญญาณ MISO นั้นก็จะทํางานตรงกันขามกับ MOSI สวนขาสัญญาณ SCLK อุปกรณหลักจะใชใน
การสงสัญญาณนาฬิกานี้ไปยังอุปกรณลูกตัวอื่นๆเพื่อใหสามารถทํางานสอดคลองกันได หลักการทํางานของ SPI 
จะเริ่มตนจากอุปกรณหลักสงสัญญาณผานทางขา CS ไปยังอุปกรณลูกวาตองการทําการสื่อสาร สําหรับเซนเซอร
โนดไมโครคอนโทรลเลอรจะถือวาเปนอุปกรณหลัก และชิปโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุเปนอุปกรณลูก นอกจากนี้  
SPI จะมีอุปกรณหลักไดเพียง 1 ตัว ดังนั้นถาหากมีโมดูลหนวยความจําอื่นพวงตอใน SPI ดวย หนวยความจําจะ
สื่อสารกับชิปโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุไดจะตองผานไมโครคอนโทรลเลอร 
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SPI รองรับโพรโทคอลการสื่อสารแบบเขาจังหวะ  (Synchronous) ดังนั้นเพื่อใหสามารถทํางาน
สอดคลองกันระหวางไมโครคอนโทรลเลอรและโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุ ขาสัญญาณ  SCLK จะตองถูกตั้งคาเปน
คาความถี่สูงสุดของสัญญาณนาฬิกาของโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุ นอกจากนี้แลวอุปกรณทั้งสองสวนจะตองทํางาน
รวมกันผานทาง 2 ตัวแปรคือ CPOL (Clock Polarity) และ CPHA (Clock Phase) คา CPOL คือการตรวจสอบ
วาขาสัญญาณนาฬิกานั้นทํางานแบบ active-high หรือ active-low สวนคา CPHA ใชกําหนดเวลาเมื่อขอมูลใน
รีจิสเตอรมีการเปล่ียนแปลงและเมื่อขอมูลที่เขียนใสรีจิสเตอรไดถูกอานออกไป ดังนั้นทั้ง 2 คาตัวแปรนี้จึงสามารถ
เกิดเปนรูปแบบการทํางานของ SPI ได 4 โหมด ดังตารางตอไปน้ี 

โหมดการทํางาน SPI CPOL CPHA คําอธิบาย 
0 0 0 SCLK ทํางาน active low 

Sampling ที่ขอบขาของสัญญาณนาฬิกาลูกคลื่นที่เปนคี่ 
สวนขอมูลจะเปลี่ยนแปลงตอนขอบขาสัญญาณนาฬิกาลูกคลื่นที่
เปนคู 

1 0 1 SCLK ทํางาน active low 

Sampling ที่ขอบขาของสัญญาณนาฬิกาลูกคลื่นที่เปนคู 
สวนขอมูลจะเปลี่ยนแปลงตอนขอบขาสัญญาณนาฬิกาลูกคลื่นที่
เปนคี่ 

2 1 0 SCLK ทํางาน active high 

Sampling ที่ขอบขาของสัญญาณนาฬิกาลูกคลื่นที่เปนคี่ 
สวนขอมูลจะเปลี่ยนแปลงตอนขอบขาสัญญาณนาฬิกาลูกคลื่นที่
เปนคู 

3 1 1 SCLK ทํางาน active high 

Sampling ที่ขอบขาของสัญญาณนาฬิกาลูกคลื่นที่เปนคี่ 
สวนขอมูลจะเปลี่ยนแปลงตอนขอบขาสัญญาณนาฬิกาลูกคลื่นที่
เปนคู 

3.3.2 หนวยความจํา 
ที่เก็บขอมูลของโนดนิยมใชหนวยความจําภายในไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อเปนการประหยัดพื้นที่ของ

บอรดและประหยัดพลังงาน ดังนั้นจึงไมนิยมเก็บขอมูลจํานวนมากไวบนโนด ในขณะที่หนวยความจําภายใน
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ไมโครคอนโทรลเลอรอาจจะเปนปจจัยสําคัญในการเลือกใชตระกูลหรือรุนของไมโครคอนโทรลเลอร ตัวอยางเชน 
ถาตองการใหโนดมีระบบปฏิบัติการขนาดเล็กดังนั้นหนวยความจําชนิด ROM จะตองมีขนาดใหญเพียงพอที่จะใส
ระบบปฏิบัติการนั้น โนด Telos จะใชหนวยความจําชนิด ROM ในการเก็บโปรแกรมและระบบปฏิบัติการ 

TinyOS อยูที่ 48 Kbytes สําหรับโนดที่ตองการมีการทํางานที่รวดเร็วอาจจะตองพิจารณาเพิ่มหนวยความจําชนิด 

RAM ใหมีขนาดใหญขึ้น ตัวอยางเชนโนด SunSPOT ใชหนวยความจําชนิด RAM สูงถึง 256 Kbytes ในขณะที่ใช
พื้นที่เก็บโปรแกรมและระบบปฏิบัติการที่ 2 Mbytes แตถาในบางงานประยุกตที่ตองการเก็บขอมูลที่ไดจาก
เซนเซอรไวในโนดกอน ก็สามารถที่จะพิจารณาการตอพวงหนวยความจําเพิ่มเชน หนวยความจําชนิด Flash ได
เชนกัน สรุปไดวาหนวยความจําบนโนดจะมีหนาที่ 3 สวนดวยกันคือ 1) เก็บโปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการนิยมใช 
ROM ภายในไมโครคอนโทรลเลอร 2) เก็บตัวแปรในระหวางการประมวลผล (ใชหนวยความจําชนิด RAM ภายใน
ไมโครคอนโทรลเลอร) และ 3) เก็บขอมูลชั่วคราวที่ไดจากเซนเซอร (พิจารณาใชการตอพวง Flash)  

3.4 โมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุ 
การเลือกใชโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุควรจะตองคํานึงถึงการนําโนดไปใชงานวาจําเปนที่จะตองใชใน

ลักษณะใด ซ่ึงสามารถสรุปสิ่งที่ควรจะตองพิจารณาไวไดดังตอไปน้ี 

- ความสามารถในการเชื่อมตอกับชั้นเครือขายที่สูงขึ้น โดยสวนมากจะตองรองรับไปจนถึงระดับชั้น 

Medium Access Control (MAC) เน่ืองจากภาครับสงคลื่นวิทยุจะเชื่อมตอกับไมโครคอนโทรลเลอรและสงขอมูล
ในระดับบิตหรือไบต ดังนั้นการยอมใหชั้น MAC สามารถเขามาจัดการเฟรมของการสงขอมูล หรือสามารถเขาถึง
ตัวขอมูลที่เก็บไวในหนวยความจําชั่วคราวได 

- พลังงานเปนอีกปจจัยที่จะตองคํานึงถึงเวลาเลือกใชโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุ เนื่องจากโมดูลภาครับสง
คลื่นวิทยุนี้เปนสวนที่ใชพลังงานมากที่สุดบนสถาปตยกรรมของโนด และที่สําคัญโมดูลนี้จะตองสามารถเลือก
ปรับเปล่ียนโหมดการทํางานของตัวเองไดเชน เมื่อไมไดรับสงขอมูลก็สามารถเขาสูสภาวะ Sleep ได เปนตน 

- ความถี่และการมีหลายชองสัญญาณเปนสวนที่จะตองพิจาณา ในหลายประเทศเชนประเทศไทยไม
สามารถใชงานที่ความถี่ชวง 900 MHz ได ดังนั้นการเลือกใชความถี่ที่ 2.4 GHz จึงไดรับความนิยม นอกจากนี้หาก
ตองการการใชงานชองสัญญาณมากกวา 1 ชองสัญญาณ (Multiple channels) ในการสรางเทคนิคบางประการก็
จําเปนที่จะตองเลือกโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุใหสอดคลองกันดวย 
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- อัตราการรับสงขอมูล โดยมากจะถูกกําหนดมากับความถี่ของคลื่นสัญญาณที่เลือกใช เชน ถาเลือกใช
คลื่นความถี่ที่ 2.4 GHz อัตราการรับสงขอมูลจะอยูที่ 250 kbps 

- Gain หรือัตราของกําลังของสัญญาณสงตอกําลังของสัญญาณขารับ มีหนวยเปน dB ซ่ึงถาโนดตองการ
ใหมีกําลังสงมากๆสามารถออกแบบวงจรขยายกําลังสงเพิ่มเติมได 

ตัวอยางของโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยสุําหรับโนดในเครือขายเซนเซอรไรสายที่ไดรับความนิยมมีดังน้ี 

RFM  เปนโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุในตระกูล  TR1000 [6] ใชความถี่ ในชวง 868 – 916 MHz 
สามารถสงขอมูลในอัตราสูงสุดไมเกิน 115.2 kbps ทําการมอดูเลชั่นทั้งแบบ on-off-keying หรือ แบบ ASK 
กําลังสงสูงสุดที่ 1.5 dBm หรือประมาณ 1.4 mW โนด Mica ใชโมดูลภาครับสงคลื่นวิทย ุRFM TR1000 นี ้

Chipcon [7] นําเสนอโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุในตระกูล CC1000และ CC2420 เปนตน ซ่ึงไดรับความ
นิยมใชอยางแพรหลายในเครือขายเซนเซอรไรสาย ชิปตระกูล CC1000 สามารถทํางานไดที่ความถี่ตั้งแต 300 – 

1000 MHz และใชมอดูเลชั่นแบบ FSK รวมทั้งใหขอมูลคาความแรงของสัญญาณ  (RSSI, Received Signal 

Strength Indicator) และสามารถโปรแกรมกําลังสงได สําหรับชิปตระกูล CC2420 เปนโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุ
ที่รองรับการทํางานชั้นกายภาพ (Physical layer) ตามมาตรฐาน IEEE802.15.4 ซ่ึงถือไดวาเปนชิปตัวแรกที่
รองรับมาตรฐานนี้ของเครือขายเซนเซอรไรสาย ทํางานที่ความถี่ 2.4 GHz มีอัตราการสงขอมูลที่ 250 kbps ดังนั้น
จึงไดรับความนิยมใชงานอยางแพรหลาย ปจจุบันสามารถเลือกหาซ้ือโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุของ  Chipcon ได
จากบริษัท TI โนดตระกูล Mica2 หรือ Telos ก็ใชโมดูล CC2420 นี ้

Ember [8] เปนอีกเจาของเทคโนโลยีโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุที่ไดรับความนิยมมีใชอยูใน  XBee 

ของบริษัท Digi เชน Ember EM2420 กําลังการสงที่ -0.5 dBm ทํางานที่ 3.3 V มีการใชกระแสในชวงการสงอยู
ที่ประมาณ 22.7 mA และกระแสชวงรับขอมูลที่ 25.2 mA อีกทั้งสามารถทํางานในโหมด Sleep และใชกระแส
เพียง 12 uA สําหรับการทํางานที่ความถี่ 2.4 GHz สามารถเลือกชองสัญญาณได 16 ชอง และทําการมอดูเลชั่น
แบบ BPSK (Binary Phase Shift Keying)  

3.5 พลังงานของโนด (Energy Consumption of Node) 
การใชพลังงานของโนดเปนสิ่งสําคัญเนื่องจากโนดมีแหลงจายพลังงานที่จํากัดเชน ไดรับพลังงานจาก

แบตเตอรรี่ เปนตน ดังนั้นถาสวนที่ใชพลังงานหลักของโนดก็จะทําใหสามารถพัฒนาเทคนิคในการประหยัด
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พลังงานหรือเทคนิคการใหโมดูลสวนน้ันใชพลังงานนอยลง ซ่ึงจะสงผลใหอายุการทํางานของเครือขายยาวนานขึ้น 
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางแหลงจายพลังงานกับการใชพลังงานของโนด อาจจะทําไดอยางงายเชน โนดมี
แบตเตอรรี่ที่เก็บความจุได 2 J ดังนั้นโนดจะตองใชพลังงานประมาณไมเกิน 2/24*60*60 = 23 uW (อยาง
ตอเนื่อง) ซ่ึงเปนอัตราการใชพลังงานที่ต่ํามาก ดังนั้นการออกแบบใหเกิดการใชพลังงานอยางประหยัดจึงเปน
สิ่งจําเปนอีกทั้งจําเปนที่จะตองมีระบบจัดการการใชกําลังงาน (Power management) หรือโหมดการทํางานใน
สอดคลองกับความจําเปนเชน เมื่อไมมีการทํางานใดๆโนดก็ควรจะเขาสูสภาวะหลับ (Sleep) เปนตน 

เมื่อพิจารณาตามโมดูลที่มีใชงานบนโนดดังนั้นเราสามารถเลือกพิจารณาการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพไดดังน้ี 

ไมโครคอนโทรลเลอร ควรเลือกใชไมโครคอนโทรลเลอรที่มีอัตราการใชพลังงานต่ํา และรองรับการ
ทํางานในหลายโหมด ตัวอยางเชน ไมโครคอนโทรลเลอรของ TI ในตระกูล MSP430 มีอัตราการใชพลังงานที่ 1.2 

mW (ทํางานที่ความถี่ 1 MHz แรงดันไฟฟาที่ 3 V) และมีโหมดการหลับอยูถึง 4 ระดับ ไดแก LPM0, LPM2, 

LPM3 และ LPM4 ตัวอยางการทํางานไดแก โหมด Deep sleep (LPM4) มีอัตราการใชพลังงานที่  0.3 uW 
สามารถปลุกใหทํางานดวยอินเตอรรัปปภายนอก (External interrupt), LPM3 ในการหลับชั้นนี้สัญญาณนาฬิกา
ยังคงทํางานตามปกติ ดังน้ันสามารถใชการปลุกดวยวิธีการต้ังตารางเวลาไว (Schedule) ซ่ึงมีอัตราการใชพลังงาน
ที่ 6 uW ดังนั้นเมื่อสามารถเลือกไดวาจําเปนที่จะตองใชไมโครคอนโทรลเลอรขนาดกี่บิต สิ่งที่จะตองพิจารณา
นอกเหนือจากขนาดของหนวยความจําภายในไมโครคอนโทรลเลอรแลวคือ การพิจารณาอัตราการใชพลังงานใน
แตละโหมดดวย สําหรับไมโครคอนโทรลเลอรขนาดใหญอาจจะตองพิจารณาเทคนิคของการทํา  Dynamic 

Voltage Scaling (DVS) ที่สามารถลดอัตราการใชพลังงานดวยการลดระดับแรงดันไฟฟา แตการทําเชนนี้ความเร็ว
ของสัญญาณนาฬิกาจะลงดวย 

หนวยความจํา พลังงานที่จะตองสูญเสียในการใชหนวยความจําคือการอานและเขียนขอมูลจาก
หนวยความจํา โดยทั่วไปนิยมใชหนวยความจําภายในไมโครคอนโทรลเลอรดังนั้น อัตราการใชพลังงานของ
หนวยความจําจึงจะรวมอยูกับไมโครคอนโทรลเลอรอยูแลว สําหรับหนวยความจําชนิด  Flash ที่นิยมตอพวงกับ
ไมโครคอนโทรลเลอรจะตองพิจารณาในเรื่องของการเขียนขอมูลลงหนวยความจําชนิดนี้ เนื่องจากมีกระบวนการที่
ซับซอนจึงทําใหสูญเสียการใชพลังงานมาก ซ่ึงทําใหควรหลีกเลี่ยงการเขียนลงหนวยความจําหากไมจําเปน 
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ภาครับสงคลื่นวิทยุ หนาที่ของโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุคือการรับและการสงขอมูล เวลาสวนใหญ
ของการทํางานของโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุในโนดจะถูกปด หรือมี Duty cycle ที่ต่ํา การเลือกใชโมดูลภาครับสง
คลื่นวิทยุจะตองพิจารณาอัตราการใชพลังงานในการรับและการสงขอมูล ตัวอยางเชน โมดูลของ  RFM TR1000 
จะมีอัตราการใชพลังงานสําหรับสงขอมูลที่ 1 uJ สําหรับสงขอมูล 1 บิต และใชพลังงาน 0.5 uJ สําหรับรับขอมูล 

1 บิต [9] ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีสามารถตรวจสอบไดจาก Datasheet ของโมดูลที่เลือกใช ดังน้ันจึงแนะนําใหตรวจสอบ
อัตราการใชพลังงานในการรับหรือสงขอมูลตอ  1 บิต เพื่อใหสามารถเลือกโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุไดอยาง
เหมาะสม 

3.6 ระบบปฏบิัติการและทํางานของโปรแกรม 
ระบบปฏิบัติการที่ใชในโนดจะเรียกวาเปนระบบปฏิบัติการสมองกลฝงตัว (Embedded Operating 

System) ที่ไมใชระบบปฏิบัติการที่ใชงานในเครื่องคอมพิวเตอรทัว่ไป เน่ืองจากมีทรัพยากรของโนดที่จํากัด ทั้งสวน
ของไมโครคอนโทรลเลอรที่ประมวลผลไมซับซอน และขนาดของหนวยความจํามีจํากัด โดยระบบปฏิบัติการสมอง
กลฝงตัวนี้เปนเพียงทางเลือกของโนดเทานั้น ไมจําเปนที่โนดในเครือขายเซนเซอรไรสายจะตองมี โดยใหพิจารณา
ความจําเปนจากความซับซอนของการใชงาน หากตองการปองกันและควบคุมการใชทรัพยากรฮารดแวรบนโนด
จากผูใชที่มีหลากหลายก็ควรใชงานระบบปฏิบัติการสมองกลฝงตัว ตัวอยางของการใชระบบปฏิบัติการสมองกลฝง
ตัวควบคุมทรัพยากรบนโนดไดแก ควบคุมการทํา Dynamic Voltage Scaling (DVS) หรือการจัดการของ
เครือขาย เปนตน 

การโปรแกรมโนดในรูปแบบ Concurrent programming เพื่อใหแตละโปรแกรมยอยสามารถทํางานได
พรอมๆกัน เชนในขณะที่ประมวลผลขอมูลก็ยังสามารถใชทรัพยากรที่ไมเกี่ยวของทําการรับสงขอมูลไปพรอมๆกัน 
ถาใหโปรแกรมทํางานในรูปแบบ Polling เมื่อไปอานขอมูลจากเซนเซอรแลวจะตองทําการรับสงขอมูลดวยอาจจะ
มีโอกาสที่ทําใหการอานเซนเซอรหรือการรับสงขอมูลผิดพลาดได ดังนั้นจึงมีการนําเสนอการโปรแกรมแบบ 
Process-based concurrency ทําใหสามารถเกิดการทํางานหลายๆอยางพรอมกันไดบนหนวยประมวลผลเดี่ยว 

(Single CPU) เมื่อตองการอานคาจากเซนเซอร พรอมๆกับการรับสงขอมูลก็จะตองสรางโพรเซสสําหรับทั้งสอง
งานขึ้นคือ โพรเซส Sensor (Handle sensor process) และโพรเซส Packet (Handle packet process) โดยมี
ระบบปฏิบัติการทําหนาที่เปนตัวสลับการทํางานระหวางสองโพรเซส การทํางานของโปรแกรมชนิดนี้มีขอเสียใน
กรณีที่แตละโพรเซสมีการทํางานเพียงเล็กนอยแตจะตองเสียเวลาในจังหวะการสลับการทํางานของแตละโพรเซส 
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และแตละโพรเซสจะตองมีหนวยความจําสวนตัว ดังนั้นจึงเปนขอเสียเปรียบของโปรแกรมแบบ  Process-based 

concurrency  

อีกรูปแบบของการโปรแกรมคือ Event-based programming [9] ดังแสดงในภาพประกอบที่ 3.2 จะมี
การเก็บลําดับของคําสั่งที่จะไปเรียกแตละ Event ขึ้นมาทํางาน เมื่อมีการเรียกใชเซนเซอรหรือภาครับสงคลื่นวิทยุ 
โดยในสวนของโปรแกรมในแตละ Handler ก็ควรจะตองสั้น และแตละ Handler จะไมสามารถอินเตอรรัปป
กันเองได เพื่อปองกันไมใหกระบวนการจัดการการอินเตอรรัปปตองยุงยาก และการเชื่อมตอกับระบบปฏิบัติการ
จะกระทําผาน Application Programming Interface (API) 

 

ภาพประกอบที ่3.2 โมเดลของ Event-based programming 

  ตัวอยางของระบบปฏิบัติการสมองกลฝงตัวในเครือขายเซนเซอรไรสายที่รองรับรูปแบบโปรแกรมแบบ  

Event-based programming คือ TinyOS [10] ที่ใชภาษา NesC [11] ระบบปฏิบัติการ TinyOS รองรับการ
ทํ างานแบบ  Event-based programming ด วยแนวคิ ดแบบ  Component ซ่ึ งแต ละ  Component จะ
ประกอบดวยขอมูลของสถานะทํางานในรูปแบบของ Frame โปรแกรมทั่วไปที่ทํางานเรียก Task และมี Handler 
สําหรับ Events และ Commands ดังภาพประกอบที่ 3.3 เปนตัวอยางของ Timer Component ซ่ึงเปนโมดูลที่
เขาใจงายเหมาะแกการศึกษาโครงสรางของ Component โดยจะประกอบดวยคําสั่ง (Commands) 3 คําสั่งคือ 
“init”, “start”, และ  “stop” และมี  Events คือ  “fire” ไปยั ง Component อื่ น  ใน  Component นี้ ยั ง
เชื่อมโยงกับโมดูลฮารดแวรที่เปน Timer คือคําสั่ง “setRate” ที่สั่งหรือกําหนดคาใหกับ Component นี้และยัง
สามารถทําการสง Event “fired” ไดอีกดวย สําหรับงานการประมวลผลจะอยูในสวนของ Task ตัวอยางของการ
เขียนโปรแกรมดวย  NesC ใช งานบนระบบปฏิบั ติการ  TinyOS นั้ นสามารถศึกษาไดจากในเว็ป ไซต 
www.tinyos.net  
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ภาพประกอบที ่3.3 ตัวอยางของ Timer Component ใน TinyOS 

 

สรุปทายบท 

ในบทนี้เปนการอธิบายโครงสรางสถาปตยกรรมของโนดทั้งในสวนของฮารดแวรและซอฟตแวรเพื่อให
สามารถเปนความรูพื้นฐานใหพัฒนาโนดขึ้นใชงานไดเอง ปจจัยที่ใหคํานึงมากที่สุดคือเรื่องของการใชพลังงาน
เพราะโนดมีพลังงานที่ใชงานไดจํากัด (ใชงานจากแบตเตอรรี่) สําหรับระบบปฏิบัติการสมองกลฝงตัวในสวนสุดทาย
นั้นอาจจะจําเปนก็ตอเมื่อตองการที่จะควบคุมการใชทรัพยากรฮารดแวรบนโนดใหมีประสิทธิภาพและการใชงาน
โนดที่ตองการปองกันไมใหผูใชเขามาควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการควบคุมฮารดแวรได โดยตรง สําหรับ
ความคิดเห็นของผูเขียนแนะนําใหใชงานระบบปฏิบัติการสมองกลฝงตัวก็ตอเมื่อตองการใหระบบมีประสิทธิภาพ 
หรือเปนการสรางระบบเครือขายเซนเซอรไรสายที่สมบูรณแบบ ถาตองการเพียงแคการทดลองรับสงขอมูลเพียง 2-

3 โนดและใชงานเซนเซอรเพียงโนดละ 1-2 ตัว ก็ไมจําเปนที่จะตองใชระบบปฏิบัติการสมองกลฝงตัวบนโนด 
เนื่องจากจะมีความซับซอนและใชเวลาในการพัฒนามากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการเขียนโปรแกรมควบคุม
ไมโครคอนโทรลเลอรบนโนด 
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บทที ่4 
สถาปตยกรรมของเครือขาย 

(Network Architecture) 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 ในบทนี้จะไดเรียนรูการนําโนดมาออกแบบใหเปนเครือขายเซนเซอรไรสาย การเชื่อมตอบริการของ
เครือขายเซนเซอรไรสาย และแนวทางการทํางานของตัวเชื่อมตอระหวางเครือขาย (Gateway) 

 

ชวงหลายปที่ผานมามีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเครือขายเซนเซอรไรสายเกิดขึ้นจํานวนมาก เชนหัวขอ
ทางดาน Self-organizing เครือขายที่โนดมีการเคลื่อนที่ (Mobile) หรือเครือขายแบบ Ad hoc ในชวงเวลานั้นเอง
ไดมีการนําเทคโนโลยีเครือขายเซนเซอรไรสาย ไปประยุกตใชงานตามความตองการที่หลากหลายเชน ตองการ
เครือขายที่เปนแบบ Decentralized  หรือมีรูปแบบ Distributed หรือการทํางานที่มีการรองรับการประมวลผล
แบบเรียวไทม เปนตน ดังนั้นเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายของการนําไปใชงาน นักวิจัย และพัฒนาควรที่จะตอง
เขาใจรูปแบบการเชื่อมตอของเครือขายเซนเซอรไรสาย หลักการออกแบบ รูปแบบการเชื่อมตอบริการที่เครือขาย
เซนเซอรไรสายสามารถรองรับได และสุดทายเปนการอธิบายการเชื่อมตอจากระบบเครือขายเซนเซอรไรสายออกสู
เครือขายอื่นๆ ภายนอก  

4.1 รูปแบบเครอืขายเซนเซอรไรสาย 
เครือขายเซนเซอรไรสายมีโนดเปนองคประกอบหลักที่สําคัญ และมีการนําเทคโนโลยีเครือขายเซนเซอร

ไรสายไปประยุกตใชงานที่หลากหลายเชน การตรวจจับเหตุการณ การเฝาวัดขอมูลทางกายภาพ และการติดตาม
วัตถุ เปนตน แมวาจะมีหลากหลายรูปแบบการประยุกตใชงาน โนดที่ใชในเครือขายเซนเซอรไรสายนั้นมี 3 หนาที่
คือ โนดที่ทําหนาที่เปนตนทาง หรือเรียกวา Source หมายถึงโนดที่ทําหนาที่ตรวจวัดรับขอมูลจากเซนเซอร
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โดยตรง กับโนดที่ทําหนาที่ เปนปลายทาง หรือเรียกวา Sink และโนดที่ทําหนาที่สงตอขอมูลหรือเรียกวา 

Repeater  โนดปลายทางสามารถมีไดหลากหลายรูปแบบอาจจะเปน โนดที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมา
โดยเฉพาะ และมีหนวยความจํามากกวาโนดทั่วไปเพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูล หรือโนดอาจจะมีการเชื่อมตอกับ
อุปกรณชนิดอื่นเพื่อใหเชื่อมโยงไปยังเครือขายรูปแบบอื่นเชน โนดปลายทางเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร เปนตน 
ดังนั้นอาจจะเปนไปไดวาโนดปลายทางน้ีจะทําหนาที่เปน Gateway ไปดวยในตัวเดียวกัน 

4.1.1 Single hop และ Multi hop 

การสงขอมูลระหวางโนดในเครือขายเซนเซอรไรสายจะคํานึงถึงการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
รูปแบบการสงขอมูลระหวางโนดถึงโนดที่เรียกวา Single hop จึงถูกออกแบบใหมเพื่อใหระยะทางของการสงลด
นอยลง เน่ืองจากระยะทางของการสงขอมูลจะแปรผันตรงกับกําลังไฟของสัญญาณในการสงขอมูล นอกจากเรื่อง
พลังงานแลวการสงตอขอมูลเปนทอดจะชวยใหสามารถสงขอมูลหลบหลีกสิ่งกีดขวางไปยังโนดปลายทางไดดังแสดง
ในภาพประกอบที่ 4.1 แตทั้งนี้การสงขอมูลเปนทอดเชนนี้อาจจะสงผลกระทบในเรื่องของเวลาโดยรวมในการสง
ขอมูลจากตนทางไปยังโนดปลายทาง 

 
ภาพประกอบที ่4.1 การสงขอมูลแบบสงตอเปนทอด Multi hop 

 

4.1.2 โนดเคลื่อนที่ 

ในการนําไปใชงานจริงเครือขายเซนเซอรไรสายไมไดมี โนดตนทางและโนดปลายทางอยางละ 1 โนด 
หากแตระบบสามารถในโนดตนทางและโนดปลายทางไดมากกวา 1 โนด ดังภาพประกอบที่ 4.2 ดังนั้นเมื่อโนดตน
ทางที่มากกวา 1 โนดทําการสงขอมูลตางก็มุงที่จะสงไปยังโนดปลายทางที่แตกตางกันบางหรือตางก็สงขอมูลไปยัง
โนดปลายทางโนดเดียวกันบาง จึงเปนเหตุใหเกิดหลากหลายเสนทางของการสงขอมูลภายในเครือขาย ปญหาเรื่อง

source 
sink 
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ของการชนกันของขอมูลจึงสามารถเกิดขึ้นได ทําใหเปนประเด็นของหัวขอวิจัยที่สําคัญหัวขอหนึ่งของการพัฒนา
เครือขายเซนเซอรไรสาย 

 
ภาพประกอบที ่4.2 รูปแบบการสงขอมูลแบบ Multiple sources และ Sinks 

 

นอกจากการสงขอมูลที่มีโนดตนทางและโนดปลายทางมากกวา 1 โนดแลวก็ยังมีโอกาสที่โนดจะเกิดการ
เคลื่อนที่ ซึ่งจะสงผลตอการสงขอมูลเชนกัน โดยที่สามารถแยกรูปแบบของการเคลื่อนที่ของโนดไดดังน้ี 

Node mobility เปนรูปแบบที่โดยธรรมชาติแลวโนดจะเคลื่อนที่อยูตลอดเวลาภายในเครือขาย 
ซ่ึงเครือขายเซนเซอรไรสายที่มีโนดเคลื่อนที่อยูตลอดเวลาเชนนี้จะมักถูกใชงานกับระบบการขนสง โนดจะถูกติดกับ
ยานพาหนะ หรือระบบในปศุสัตวโดยที่โนดจะติดอยูกับสัตวเลี้ยง เปนตน ทําใหจะตองมีการพัฒนาเครือขาย
เซนเซอรไรสายใหรองรับสถานการณตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องจากที่โนดเคลื่อนที่อยูตลอดเวลา เชน เมื่อโนด
เคลื่อนตัวออกจากรัศมีของการรับสงขอมูล ทําใหไมสามารถมีเสนทางสงขอมูลกลับไปยังโนดปลายทางได หรือ
ประเด็นที่จะตองพิจารณาถึงความเร็วในการเคลื่อนที่ของโนดเพื่อยังคงใหสามารถรับสงขอมูลไดตามปกติ เปนตน 

source 
sink 

source 

source 

sink 

source source 

sink 
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Sink mobility เปนรูปแบบที่ โนดปลายทางมีการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่  ซ่ึงอาจจะเปนกรณีที่ โนด
ปลายทางมีการติดตั้งอยูกับอุปกรณพกพาไดเชน สมารทโฟน หรือ ติดกับยานพาหนะสํารวจ เปนตน ทั้งนี้ขึ้นกับ
รูปแบบของงานประยุกต ในกรณีนี้รูปแบบของการรับสงขอมูลอาจจะเกิดปญหาไดถาหากโนดปลายทางเกิดการ
เคลื่อนที่ในระหวางที่โนดกําลังพยายามสงขอมูลหรือยังสงขอมูลไมเสร็จ ดังนั้นโพรโทคอลของการติดตอกับโนด
ปลายทางจะตองมีความแตกตางจากรูปแบบทั่วไป หรืออาจจะตองมีการเขาจังหวะ (Synchronization) ระหวาง
โนดปลายทางกับโนดทั่วไปไดแก เมื่อสงขอมูลเรียบรอยแลวจึงจะสามารถทําการเคลื่อนที่ได เปนตน แตรูปแบบ
หรือวิธีการแกไขปญหาจะตองคํานึงถึงงานประยุกตที่นําเอาเครือขายเซนเซอรไรสายไปใชงาน 

Event mobility เปนกรณีที่ โนดทั่ วไปบางตัวมีการเคลื่อนที่ ในเฉพาะบางเวลาหรือบางโอกาส 
ตัวอยางเชนการประยุกตใชในการติดตามวัตถุ (Object tracking) ในพื้นที่ที่ครอบคลุมดวยเครือขายเซนเซอรไร
สาย  

4.2 หลักการออกแบบเครอืขายเซนเซอรไรสาย 
การออกแบบเครือขายเซนเซอรไรสายจะตองมีองคความรูหลากหลายดาน  (Multidisciplinary) ที่

ประกอบดวยศาสตรทางดาน การสื่อสารไรสาย ระบบเครือขาย ระบบสมองกลฝงตัว การประมวลผลสัญญาณ 
และการพัฒนาซอฟตแวร สําหรับการออกแบบเครือขายเซนเซอรไรสายในหัวขอนี้จะกลาวถึงประเด็นที่สําคัญที่
จะตองคํานึงถึงในการออกแบบไดแก ขอจํากัดทางฮารดแวรของโนด ราคาของโนด สื่อกลางในการสงขอมูล การใช
พลังงาน และหลักการออกแบบเบ้ืองตน 

4.2.1 ขอจํากัดของฮารดแวรหรือโนด 

โนดเปนอุปกรณที่สําคัญในเครือขายเซนเซอรไรสายซ่ึงประกอบดวย หนวยประมวลผล เซนเซอร ภาค
รับสงคลื่นวิทยุ หนวยความจํา และแหลงจายพลังงาน โดยที่ทั้งหมดนี้จะตองอยูในภายเงื่อนไขและขอจํากัดของ
ระบบสมองกลฝงตัวที่จะตองมีขนาดเล็กกะทัดรัด ซ่ึงโนดที่มีขนาดเล็กก็จะสามารถตอบสนองความตองการในการ
นําไปใชงานในหลากหลายงานประยุกตตัวอยางเชน ระบบเฝาระวังตรวจวัดสุขภาพเพราะอุปกรณตองติดอยูกับคน 
จําเปนที่จะตองมีขนาดเล็กพกพางายและมีน้ําหนักเบา แนวคิดของระบบสมองกลฝงตัวที่สําคัญอีกประการคือ
จะตองประหยัดพลังงานซ่ึงก็สอดคลองกับแนวคิดของเครือขายเซนเซอรไรสาย เพราะโนดจะใชพลังงานจาก
แหลงจายพลังงานอยางเชนแบตเตอรรี่เทานั้น หรือเมื่อนําโนดไปกระจายใชงานในพื้นที่เปนจํานวนมากก็จะไม
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สามารถเขาไปเปลี่ยนแบตเตอรรี่ใหกับโนด และประการสุดทายของแนวคิดระบบสมองกลฝงตัวคือโนดควรตองมี
ราคาถูก เพื่อใหสามารถใชโนดไดจํานวนมาก 

สําหรับเครือขายเซนเซอรไรสายเรื่องของการใชพลังงานมีความสําคัญมากที่สุดและเปนตัวกําหนดการ
ออกแบบเครือขายที่จะตองใหสอดคลองกับฮารดแวรที่จะสามารถใชงานไดในขอจํากัดเชน โมดูลภาครับสง
คลื่นวิทยุจะสงไดในระยะทางที่สั้นกวาโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุในเครือขายไรสายอื่นๆ ประกอบกับราคาที่จะตอง
ไมแพงมากทําใหตัวเลือกของไอซีที่มาทําหนาที่เปนโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุจะมีคุณสมบัติที่จะสงขอมูลไดไมไกล
มาก และขนาดของขอมูลที่จะสงไดภายในเวลาหนวยวินาทีจะนอยกวาโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุในเครือขายไรสาย
อื่นๆเชนกัน 

หนวยความจําในโนดจะนิยมเลือกใชแบบที่มาพรอมกับไมโครคอนโทรลเลอรคือหนวยความจําแบบ 

RAM และ Flash ตัวอยางเชน ในโนด Smart Dust ใชไมโครคอนโทรลเลอร Atmel AVR 8535 มีหนวยความจํา
แบบ Flash เพื่อเก็บคําสั่งขนาด 8 kB และมีหนวยความแบบ RAM ขนาด 512 Bytes และหนวยความจําแบบ 

EEPROM ขนาด 512 Bytes  

4.2.2 ราคาของโนด 

เน่ืองจากเครือขายเซนเซอรไรสายจะใชโนดเปนจํานวนมาก ดังนั้นราคาโนดตอตัวจะสงผลตอคาใชจาย
ทั้งหมดของระบบเครือขายเซนเซอรไรสาย การเลือกใชไมโครคอนโทรลเลอรหรือโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุเพื่อ
สรางโนดก็จะตองมีราคาไมสูง นอกเหนือจากการเลือกใชอุปกรณที่ราคาไมแพงแลวก็อาจจะสามารถทําไดโดยการ
สรางหรือผลิตโนดในจํานวนมากก็จะชวยทําใหราคาการผลิตตอชิ้นลดต่ําลงได พบวาในปจจุบันเซนเซอรมีราคาสูง
กวาไมโครคอนโทรลเลอรและโมดูลอื่นๆมาก 

4.2.3 ส่ือกลางการสงขอมูล 

สื่อกลางสําหรับรับสงขอมูลคือคลื่นความถี่วิทยุในยาน ISM แมวาจะมีหลากหลายคลื่นความถี่ใหเลือกใช
งาน แตขอจํากัดของเครือขายเซนเซอรไรสายในเรื่องของพลังงานและราคาดังนั้นจึงไมเลือกใชคลื่นความถี่ยาน  

Ultra High Frequency (UHF) แมวาจะสามารถสงขอมูลไดไกลและสงขอมูลไดมาก ในประเทศไทยควรเลือกใช
คลื่นความถี่วิทยุที่ 2.4 GHz ซ่ึงสามารถใชงานไดและรองรับมาตรฐาน IEEE 802.15.4  
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4.2.4 พลังงาน 

พลังงานถือเปนเรื่องที่สําคัญมากที่สุดในเครือขายเซนเซอรไรสาย ดังนั้นจึงมีการวิเคราะหการใชกําลัง
งานไฟฟาของโนดรูปแบบ MicaZ [1] ที่ไดทําการแยกแยะการใชกําลังงานไฟฟาของแตละสวนบนโนดแสดงไดดัง
ภาพประกอบที่ 4.3 พบวาโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุเปนสวนที่ใชกําลังงานมากที่สุด ในขณะที่ไมโครคอนโทรลเลอร
และเซนเซอรใชกําลังงานรองลงมาตามลําดับ แตทั้งนี้ในสวนของเซนเซอรที่ในภาพเปนเซนเซอรวัดอุณหภูมิและ
ความชื้นในอากาศที่พัฒนาดวยเทคโนโลยี Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) ซ่ึงถูก
ออกแบบมาเพื่อใหใชกําลังงานไฟฟาต่ํา สําหรับการใชกําลังงานของเซนเซอรนั้นจะขึ้นอยูกับชนิดและเทคโนโลยี
ของเซนเซอรที่เลือกมาใชงาน 

 
ภาพประกอบที ่4.3 แผนภาพการใชกําลังงาน (Power) ในแตละโมดูลบน MicaZ [1] 

 

จุดที่นาสนใจคือไมโครคอนโทรลเลอรนั้นมีการใชกําลังงานไฟฟาที่ต่ํากวาโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุอยู
มากหรือนอยกวาไมต่ํากวา 3 เทา ดังนั้นทําใหการประมวลผลขอมูลดิบจากเซนเซอรหรือการคัดกรองขอมูลบน
โนดจึงนิยมทํากันมาก เพื่อลดปริมาณของขอมูลที่จะตองทําการรับสงกันภายในเครือขาย  

สําหรับสวนของโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุก็จะพบเห็นไดชัดเจนวา การทําใหโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุเขา
สูสภาวะหลับ (Sleep) จะชวยใหประหยัดกําลังงานไฟฟาไดมากอยางเห็นไดชัด และการใชกําลังงานไฟฟาของการ
รับและการสงขอมูลจะมีปริมาณที่ใกลเคียงกัน เนื่องจากวงจรการรับสงขอมูลเปนแบบการสงระยะใกล (Short 

range) ที่กําลังการสงประมาณ 0 dBm  

4.2.5 หลักการเบื้องตนในการออกแบบเครือขายเซนเซอรไรสาย 
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โครงสรางเครือขายเซนเซอรไรสายจะใชหลักการของ Distributed เพื่อใหสามารถขยายขนาดของ
เครือขายไดงาย ไมควรออกแบบในลักษณะที่เปนแบบ Centralization โนดแตละตัวในเครือขายควรถูกใชงานเปน
สวนหนึ่งของเครือขาย รวมทั้งใชอัลกอริทึมและโพรโทคอลแบบ Distributed หรือมักจะเรียกคุณสมบัติเชนนี้ใน
เครือขายเซนเซอรไรสายวา Self-organization โนดแตละตัวไมเพียงทําหนาที่ในการรับสงขอมูลเทาน้ันแตจะตอง
ทําหนาที่รวมตัดสินใจในการทํางานของเครือขายโดยนําขอมูลที่เกี่ยวของกับเครือขายมาประมวลผลและตัดสินใจ 
เชนการทํา Aggregation แนวคิดของการทํา Aggregation ก็เพื่อใหปริมาณของขอความที่จะถูกสงภายใน
เครือขายไปยัง Sink โนดมีจํานวนลดลง หรือหมายถึงการพยายามบีบอัดขอมูลใหมีจํานวนบิตที่จะตองสงภายใน
เครือขายลดลงแตยังคงไดขอมูลที่จําเปนเหมือนเดิม หลักการบีบอัดขอมูลแบบ Distributed สามารถศึกษาไดจาก
บทความวิจั ย  [2] นอก เหนื อจากการทํ า  Distributed compression แล วการทํ า  Distributed signal 
processing มีความจําเปนสําหรับการทําการประมวลผลติดตามวัตถุ  (Target tracking) สามารถศึกษาขอมูล
งานวิจัยที่เกี่ยวของไดจากบทความวิจัยของ Zhao และ Guibas [3]  

ขอมูลที่ไดจากเซนเซอรถือเปนหัวใจสําคัญในการใชงานเครือขายเซนเซอรไรสาย หรืออาจจะเรียกวาเปน 

Data Centric ไมไดสนใจกับตัวตนของโนด แตในบางสถานการณเครือขายเซนเซอรไรสายจําเปนที่จะตองใหโนด
ขอสมัครเขาเปนสมาชิกของเครือขายเซนเซอรไรสายกอนที่จะเริ่มทําการรับสงขอมูล กระบวนการตรงนี้เราเรียกวา 
Publish/Subscribe [4] ซ่ึงไดรับความนิยมอยางมากในเครือขายเซนเซอรไรสาย   

4.3 ปจจัยชีว้ัดของเครอืขายเซนเซอรไรสาย 

การออกแบบโนดและเครือขายเซนเซอรไรสายสามารถทําไดหลากหลายรูปแบบ แตตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของการใชงานหรือตัวบงบอกวาเครือขายเซนเซอรไรสายนี้ดีหรือไมจะพิจารณาจากสิ่งตางๆดังตอไปน้ี 

 คุณภาพของบริการ (Quality of service, QoS)   

 ความสามารถในการใหบริการของเครือขายเซนเซอรไรสายนิยมวัดดวยคุณภาพของบริการในแตละ
ระดับชั้น ตัวอยางเชนในระดับชั้นกายภาพหรือชั้นลางจะวัดจากคาหนวงเวลา (Delay) อัตราการสูญเสียขอมูล 

(Packet loss rate) และ Bandwidth หรือการบอกคุณภาพของบริการในระดับชั้นสูงขึ้นไปอาจจะดูจากสิ่งทีไ่ดรบั
มาจากเครือขายเชน คุณภาพของเสียง หรือคุณภาพของภาพที่ได ในที่นี้จะขอยกตัวอยางการรายงานคุณภาพของ
บริการในเครือขายเซนเซอรไรสายในระดับชั้น Application ไดแก  
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- Event detection สําหรับแจงรายงานเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้น เชนในระบบเฝาระวังการลมของ
ผูสูงอายุนั้นเพื่อเปนการตรวจสอบความผิดพลาดของการสงขอมูล ดังนั้นจึงอาจจะจําเปนที่จะตองรายงาน
พฤติกรรมของผูสูงอายุที่ตรวจวัดไดทุกๆชวงเวลาที่กําหนด แตรูปแบบน้ีอาจจะทําใหเกิด Overhead ในเครือขาย 
รวมทั้งปริมาณของขอมูลที่มาเก็บยังตัว Sink โนดได 

- Event detection delay มีความจําเปนที่อาจจะตองรายงานคาหนวงเวลาสําหรับการตรวจสอบ
เหตุการณที่รายงานมายัง Sink โนด เมื่อมีความผิดพลาดในการรับสงขอมูลก็ควรจะตองมีการเก็บบันทึกและ
รายงานผลใหกับผูดูแลระบบดวย 

การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) 

คนสวนมากมักจะเขาใจผิดถึงวิธีการใชพลังงานกับระบบสมองกลฝงตัวที่มีขอจํากัดในเรื่องของพลังงานวา
จะออกแบบใหมีการใชพลังงานต่ําที่สุด แตความจริงแลวตัวชี้วัดที่ควรจะตองพิจารณาคือการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ เพราะการใชพลังงานต่ําแตจะตองใชเวลาในการทํางานมากขึ้นจากเดิมจนกวาจะเสร็จงานก็จะสงผล
ใหปริมาณการใชพลังงานโดยรวมมากกวารูปแบบการทํางานที่ใชพลังงานสูงกวาแตเสร็จไดรวดเร็วกวา (สอดคลอง
กับสมการ E = P*t) การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในเครือขายเซนเซอรน้ันอาจจะวัดไดจาก พลังงานที่ใชใน
การสงขอมูล 1 บิตไดอยางถูกตอง (Energy per correctly received bit) การทํา trade-off ระหวางคาหนวง
เวลาและพลังงาน เชนบางงานที่จําเปนเรงดวนสามารถใหใชพลังงานไดมากกวาปกติ แตจะตองทําใหเสร็จอยาง
รวดเร็ว และสุดทายตัวชี้วัดที่สําคัญคืออายุการทํางานของเครือขาย (Network lifetime) โดยสวนใหญนิยม
ตรวจสอบจาก 1) ระยะเวลาการทํางานจนกวาจะเริ่มมีโนดตัวแรกหมดพลังงานหรือหยุดการทํางาน 2) ระยะเวลา
การทํางานจนกวาโนดในเครือขายหยุดการทํางานหรือหมดพลังงานไป 50% เราเรียกวา Network half-life 3) 
ระยะเวลาทํางานจนกวาโนดในเครือขายจะหยุดทํางานแลวทําใหเกิดการตัดขาดของเครือขายออกเปน 2 เครือขาย 

เราเรียกวา Time to partition และ 4) ระยะเวลาทํางานจนกวาโนดในเครือขายจะไมสามารถรับขอมูลจาก
เซนเซอรจุดใดจุดหนึ่งไดหรือไมสามารถมีเครือขายครอบคลุมพื้นที่ที่ตองการไดเราเรียกวา  Time to loss of 

coverage ตัวชี้วัดที่กลาวมาเหลาน้ีสามารถจะชวยอธิบายการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในเครือขายเซนเซอร
ไรสายไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับสิ่งที่ผูพัฒนาสนใจวาจะใชตัวชี้วัดตัวใด 
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4.4 การใหบริการการเชื่อมตอของเครอืขายเซนเซอรไรสาย 
เพื่อใหเกิดความสะดวกในการใชงานโนดและการพัฒนาเครือขายเซนเซอรไรสาย จึงมีการจัดทํา

โครงสรางหรือรูปแบบของการเชื่อมตอกับชื้นสวน (Component) ตางๆของระบบปฏิบัติการหรือโพรโทคอล ทํา
ใหการพัฒนาโปรแกรมบนโนดสามารถทําไดสะดวกและรวดเร็ว นักพัฒนาเพียงเรียกใชและควบคุมโพรโทคอลหรือ
ชิ้นสวนของโปรแกรมที่มีอยูแลวใหทํางานตามที่ตองการ แตเพื่อใหเปนมาตรฐานและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
จึงมีแนวคิดในการพัฒนาการใหบริการการเชื่อมตอ (Service Interface) เหมือนอยางการพัฒนาโปรแกรมบน
เครือขายทั่วไปอยางเชนอินเตอรเน็ต ที่มีการใหบริการการเชื่อมตอผานทางชองทางมาตรฐาน (Socket) เปนตน 
ฟงกชันที่สําคัญการใหบริการการเชื่อมตอในเครือขายเซนเซอรไรสายประกอบดวย 

- ฟงกชันพื้นฐานสําหรับการรองขอและการตอบสนองการวัดคาจากเซนเซอร การตั้งคาพื้นฐานของ
เซนเซอรเชน ความถี่ของการอานคาจากเซนเซอร เปนตน  

- ฟงกชันสําหรับการแจงเหตุการณที่เขามาโดยไมไดคาดการณไว (Asynchronous event) ไวสําหรับใช
ในกรณีที่เง่ือนไขถูกตองตามที่ตั้งไวการรองขอโนดก็จะสามารถทํางานได ฟงกชันน้ีจะเนนการจัดการกับเหตุการณ
ที่ไมสามารถคาดเดาไดวาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร  

- การทํางานของทั้งสองฟงกชันนั้นจําเปนที่จะตองมีการกําหนดตัวเลขของโนด (Address) ดังนั้นฟงกชัน
ของการกําหนดคาเลขประจําโนดจึงเปนที่ตองการ นอกจากนี้อาจจะมีฟงกชันของการทํา publish/subscribe 
สําหรับโนดที่เปนสมาชิกในกลุมโดยการจะแบงกลุมของโนดตามสถานที่ติดตั้ง เชนกลุมของโนดที่อยูทางดาน
ตะวันออกของพื้นที่ หรืออาจจะแบงกลุมของโนดตามรูปแบบของการเฝาระวังคาจากเซนเซอร เชน กลุมของโนดที่
จะทําการอานคาจากเซนเซอรก็ตอเมื่อมีอุณหภูมิสูงกวา 20 องศาเซลเซียส เปนตน 

- ฟงกชันที่ไมเกี่ยวของกับเวลา ใชสําหรับส่ังการตรงไปยังโนดเพื่อทํางานที่สําคัญตัวอยางเชน สั่งใหโนด
ตื่น หรือการส่ังใหโนด restart ใหมเปนตน 

- ฟงกชันที่ตองการขอมูลหรือสถานะของโนดเชน ตองการระดับพลังงานที่คงเหลือของโนด ตองการ
ตําแหนงของโนด หรือสงคําสั่งเพื่อตรวจสอบวาโนดยังสามารถตอบสนองกลับมาไดหรือไม เปนตน 
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4.5 ตัวเชื่อมตอระหวางเครือขาย (Gateway) 
คุณสมบัติหลักของตัวเชื่อมตอระหวางเครือขายหรือ Gateway คือทําหนาที่เปนตัวกลางรับขอมูลจาก

เซนเซอรแลวเชื่อมตอการสื่อสารออกสูเครือขายอื่นเชน อินเตอรเน็ต หรือ เครือขายโทรศัพทมือถือ เปนตน เพื่อให
ขอมูลสามารถสงตอไปยังผูใชงาน (User) ดังภาพประกอบที่ 4.4 โดยอุปกรณที่จะมาทําหนาที่ของตัวเชื่อมตอ
ระหวางเครือขายนี้จะตองมีโมดูลภาครับสงคลื่นวิทยุตามมาตรฐานของเครือขายเซนเซอรไรสายและมีโมดูล
เชื่อมตออินเตอรเน็ต ตัวอยางเชน เราอาจจะเลือกใชบอรดสมองกลฝงตัวที่มีพอรตอนุกรมที่สามารถเชื่อมตอกับ
โมดูลรับสงคลื่นวิทยุ 2.4 GHz ชิปของ XBee หรือ ChipCon แลวบอรดสมองกลฝงตัวจะตองมีโมดูล WiFi หรือ 

Ethernet เปนตน 

 
ภาพประกอบที ่4.4 รูปแบบการเชื่อมตอระหวางเครอืขาย 

 

ในทางตรงกันขามเมื่อผูใชหรือทางฝง Client ตองการติดตอถึงโนดภายในเครือขายเซนเซอรไรสายก็
จะตองทําผานทางตัวเชื่อมตอระหวางเครือขายนี้ ซ่ึงรูปแบบการเขาถึงโนดก็มีหลากหลายวิธีการตั้งแตอยางงายคือ
การกําหนดหมายเลขของโนดภายในเครือขายไวโดยปกติจะสามารถกําหนดไดตั้งแตหมายเลข  0 – 255 หรือถา
ซับซอนมากยิ่งขึ้นก็สามารถใชเลข IP อยางเชนมาตรฐาน 6LoWPAN ก็ไดเชนกัน ทั้งนี้ขึ้นกับความตองการในการ
ใชงาน ตรงที่ตัวเชื่อมตอระหวางเครือขายก็ควรจะตองมีบริการที่เรียกวา Service Discovery (SD) ไวเพื่อใหผูใช
ภายนอกเครือขายสามารถทราบไดวามีบริการหรือมีขอมูลที่ไดจากเซนเซอรอะไรอยูบาง ตัวอยางงานวิจัยที่มีไดแก 

Internet 

gateway 

Wireless sensor networks 
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[5-9] นอกจากนี้แลวตัวเชื่อมตอระหวางเครือขายอาจจะสามารถพิจารณาเร่ืองของความปลอดภัย (Security) รวม
ดวยเพื่อเปนการปองกันบุคคลภายนอกหรือปองกันไมใหขอมูลถูกสงตอไปยังผูที่ไมสมควรจะไดรับ  ในปจจุบัน
ตัวเชื่อมตอระหวางเครือขายยังมีบทบาทสําคัญเมื่อมีนิยามของการพยายามใหอุปกรณตางๆสามารถเชื่อมตอ
เครือขายอินเตอรเน็ตได หรือที่ เรียกวา Internet of Thing (IoT) ดังนั้นตัวเชื่อมตอระหวางเครือขายหรือ 

Gateway ของเครือขายเซนเซอรไรสายจึงมีความสําคัญอยางมาก จะตองพิจารณาการเชื่อมตอทั้ง  2 ดานให
เหมาะสม 1) ด านที่ เชื่ อมตอกับเครือขายเซนเซอรไรสายที่ อาจจะเปน  ZigBee หรือ  6LowPAN หรือ 

IEEE802.15.4 มาตรฐานปกติ ในขณะที่ 2) ดานที่จะออกสูอินเตอรเน็ตจะตองพิจารณาวาตองการเชื่อมตอไปยัง
ผูใชหรือเครือขายอื่นๆผานทางชองทางใดที่จะสะดวกที่สุดเชน 3G, 4G หรือ Wifi เปนตน 

สรุปทายบท 

ในบทนี้เปนการสรุปรูปแบบการเชื่อมตอของเครือขายเซนเซอรไรสาย และใหแนวคิดหลักการของการ
ออกแบบเครือขายเซนเซอรไรสาย รูปแบบการเชื่อมตอบริการที่เครือขายเซนเซอรไรสายสามารถรองรับได เพื่อให
สามารถนําศักยภาพของเครือขายเซนเซอรไรสายออกมาใชประโยชนไดสูงสุด และตอนทายของบทเปนการอธิบาย
ตัวเชื่อมตอระหวางเครือขาย เพื่อใหขอมูลจากระบบเครือขายเซนเซอรไรสายสามารถออกสูเครือขายอื่นๆภายนอก
หรือในทางตรงกันขามผูใชจากภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลหรือควบคมุอปุกรณภายในเครือขายเซนเซอรไรสายได 
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บทที ่5 

โพรโทคอลในชั้นเครือขาย 

(Protocols in Network Layer) 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 เพื่อใหสามารถเขาใจการทํางานพื้นฐานของระดับชั้นในเครือขายเซนเซอรไรสายและเขาใจการทํางาน
ของโพรโทคอลในชั้นเครือขาย  

 

เครือขายเซนเซอรไรสายเปนสวนหนึ่งของระบบเครือขายซ่ึงมีมาตรฐานที่รูจักกันในชื่อ IEEE802.15.4 
และมาตรฐาน Zigbee ซ่ึงสามารถอธิบายเปรียบเทียบความแตกตางของมาตรฐานชั้นเครือขายระหวางเครือขาย
เซนเซอรไรสาย และเครือขายปกติไดดังภาพประกอบที่ 5.1 ชั้นเครือขายทางซายมือคือมาตรฐาน OSI 5-layer 
ประกอบด วยชั้ น กายภาพ  (Physical layer) ชั้ น  Data Link layer ชั้ น เค รือข าย  (Network layer) ชั้ น 
Application Profile layer (ประกอบดวยชั้น Transport, Session และ Presentation ใน OSI 7-layer) และ
ชั้น User Application layer สวนลําดับชั้นเครือขายทางขวามือคือมาตรฐาน Zigbee และ IEEE802.15.4 ที่ใชใน
เครือขายเซนเซอรไรสาย ซ่ึงประกอบดวยชั้นลางสุดคือชั้นกายภาพเหมือนกัน ลําดับตอมาคือชั้น Media Access 

Control (MAC) ซ่ึงก็คือชั้น Data Link ใน OSI ปกติ ชั้นถัดไปคือชั้น Network and security เทียบไดกับชั้น
เครือขายที่อาจจะรวมถึงชั้น Transport ของ OSI ปกติ ตอมาคือชั้น Application support sub layer และชั้น 

Application profile เทียบไดกับบางสวนของชั้น Application profile สุดทายคือชั้น Applications 

พบวาในชั้นกายภาพและบางสวนของชั้น MAC ของเครือขายเซนเซอรไรสายจะเปนไปตามมาตรฐาน 

IEEE802.15.4 และบางสวนของชั้น MAC ชั้น Network and security ชั้น Application support ที่วิ่งอยูบน
มาตรฐาน IEEE802.15.4 กจ็ะเปนไปตามมาตรฐาน Zigbee Alliance (ขึ้นกับผูผลิตฮารดแวร platform) สวนใน
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ชั้น Application profile และ Applications จะเปนมาตรฐาน Zigbee กลางเพื่อใหอุปกรณสามารถสื่อสารและ
ใชงานรวมกันได ในการออกแบบและพัฒนาเครือขายเซนเซอรไรสายใชงานจริงผูพัฒนาสามารถพิจารณาลดรูป
ของชั้นตางๆในเครือขายเหลาน้ีลงไดเพื่อใหสามารถทํางานไดเร็วขึ้นหรือการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เทคนิคเหลานี้สามารถพบในงานวิจัยประเภท  Cross-layer design สําหรับในบทนี้จะขอกลาวถึงเฉพาะชั้น
กายภาพ ชั้น MAC และเนนทําความเขาใจกับโพรโทคอลคนหาเสนทางในชั้นเครือขายเน่ืองจากมีความสําคัญตอ
ประสิทธิภาพและการใชพลังงานของเครือขาย นอกจากนี้แลวถาเขาใจวิธีการคนหาเสนทางก็จะเขาใจกระบวนการ
ทํางานของโนดภายในเครือขายเซนเซอรไรสายที่ทําใหสามารถตอยอดงานอื่นๆได เชนเรื่องความปลอดภัยของ
ขอมูล การแกไขการโจมตีโนด (Attack) และการหาตําแหนง (Location) เปนตน 
 

 
ภาพประกอบที ่5.1 ความแตกตางระหวางมาตรฐานชั้นเครือขายระหวางเครือขายเซนเซอรไรสายและเครือขาย

ทั่วไป 
 

5.1 Physical Layer 

ชั้นกายภาพทําหนาที่ในการแปลงขอมูลดิจิตอลระดับบิตใหเปนสัญญาณที่เหมาะสมในการสงผานโมดูล
คลื่นวิทยุ ชั้นกายภาพยังทําหนาที่เลือกคลื่นความถี่ การสรางคลื่นความถี่ที่เปนพาหะ (Carrier frequency) การ
ตรวจจับสัญญาณ การมอดูเลชั่น และการเขารหัส เทคโนโลยีของการสื่อสารคลื่นวิทยุในเครือขายเซนเซอรไรสาย
สามารถแบงไดเปน 3 ชนิดไดแก  

1) Narrow-band เนนการลดรูปใหใช Bandwidth อยางมีประสิทธิภาพโดยใชวิธีการมอดูเลชั่นแบบ M-

ary ในชวงตนของการพัฒนาโนดสําหรับเครือขายเซนเซอรไรสายมีการใชเทคนิค  Narrow-band เชนโนด 
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Platform Mica2 ที่ใชชิป CC1000 ทํางานที่ความถี่ 433, 868 และ 915 MHz ดวยขนาดของ Bandwidth สูงถึง 
175 kHz มีอัตราการสงขอมูลที่ 76 kbps  

2) Spread-spectrum นี้ถูกใชในการสื่อสารผานคลื่นวิทยุเพื่อปรับปรุงอัตราการสงขอมูลและใหทนทาน
ตอสัญญาณรบกวน ซ่ึงเทคนิคนี้มีอยูดวยกัน 2 ชนิดคือ Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) และ 

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) โด ยที่  FHSS เกิ ด จ าก ก ารที่  Wide-band spectrum ถู ก
แบงยอยไปเปนชองความถี่ยอยๆ โดยที่การรับและสงจะถูก  pair กับเขาชองสัญญาณตามวิธีการ hopping ที่
กําหนดไว ตัวอยางการสื่อสารผานคลื่นวิทยุดวยวิธีการ FHSS นี้ไดแก Bluetooth  ในขณะที่เทคนิค DSSS จะอยู
บนพื้นฐานของรหัส Pseudo-noise (PN) หรือที่เรียกวา Chips โดยที่ Chips ที่มีอัตราการไหลที่สูงกวาขอมูลบิต
ระดับบิต จะถูกนําไปมอดูเลชั่นกับขอมูลระดับบิตกอนที่จะมีการสงออก ซ่ึง DSSS นี้เองเปนมาตรฐานที่ใชใน
เครือขายเซนเซอรไรสาย IEEE802.15.4 ไดแกชิป CC2420 ใชคลื่นความถี่ที่ 2.4 GHz มีอัตราการการสง chips ที่ 
2 Mchips/s และ อัตราการสงขอมูลที่ 250 kbps 

3) Ultra-wide-band (UWB) เปนอีกรูปแบบหนึ่งของการสงขอมูลผานคลื่นวิทยุ UWB อาศัยการรับสง
ขอมูลแบบ Baseband ดังนั้นจึงไมตองใชคลื่นพาหะ โดยทั่วไปจะใชวิธีการมอดูเลชั่นแบบ Pulse Position 

Modulation (PPM) ซ่ึง UWB ไดรับความสนใจที่จะนํามาใชในระดับชั้นกายภาพของเครือขายเซนเซอรไรสายที่
ตองการรับสงขอมูลภาพและเสียง แมวา UWB จะมีขอดีเหนือวา Spread spectrum เพราะไมไดใชคลื่นพาหะใน
การสงขอมูลทําใหมีวงจรภาครับสงที่ซับซอนนอยกวา แตก็มีขอจํากัดที่จะสามารถทําการสงขอมูลไดดีภายในรัศมี
นอยกวา 10 เมตร  

สําหรับ เทคนิคการสื่ อสารในเครือข ายเซนเซอรไรสายรูปแบบอื่นที่ น าสนใจไดแก  Acoustic 

communication ที่เหมาะสําหรับการพัฒนาเครือขายเซนเซอรไรสายใตน้ํา (Underwater Wireless Sensor 

Networks, UWSNs) เน่ืองจากพาหะของการสื่อสารถูกเปลี่ยนจากอากาศเปนน้ํา คลื่นเสียง หรือ Acoustic wave 
สามารถเคลื่อนที่ผานตัวกลางที่เปนน้ําไดอยางดีและสามารถสงสัญญาณไปไดเปนระยะทางไกล แตการสื่อสารใน
น้ําก็ยังมีขอจํากัดในหลายเรื่องเชน Path loss, สัญญาณรบกวน (Noise), Doppler และคาหนวงเวลาในการสง 
เปนตน ทําใหยังคงเปนเรื่องที่นาสนใจในการทําวิจัยในปจจุบัน ซ่ึงสามารถอานงานวิจัยที่เกี่ยวเน่ืองกับ UWSNs ได
จาก [1-4] 
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สวนหลักการพื้นฐานของการเขารหัสชองสัญญาณ (Channel coding) หรือการมอดูเลชั่นหรือทฤษฎีอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของจะไมขอกลาวไวในหนังสือเลมนี้ เนื้อหาภาคทฤษฎีและงานวิจัยเชิงลึกจะถูกอธิบายไวในหนังสือ
เครือขายเซนเซอรไรสายเลมที่ 2 มีเฉพาะรายละเอียดของมาตรฐาน IEEE802.15.4 ที่จะถูกอธิบายไวในที่นี้ 

มาตรฐาน IEEE802.15.4 [5] ไดกําหนดคุณลักษณะของการรับสงขอมูลแบบไรสายที่มีอัตราการสงขอมูล
ต่ํา ใชพลังงานต่ํา และมีความซับซอนนอย และไดกําหนดรูปแบบของโนดเพื่อใหสามารถเชื่อมตอเครือขายได
หลากหลายดังภาพประกอบที่ 5.2 โดยโนดมีดวยกัน 3 แบบคือ Coordinator (ทุกเครือขายจะตองมีโนดชนิดนี ้
และมี Coordinator 1 ตัวเพื่อทําหนาที่ติดตอกับเครื่องแมขายหรือสงขอมูลออกนอกวงจรเครือขายเซนเซอรไร
สาย) Full Function Device (FFD) ทําหนาที่เปนทั้งโนดรับขอมูลจากเซนเซอรหรือเปน Router ไดดวย และ
สุดทายคือโนด End device หรือเรียกวา Reduce Function Device โนดแบบน้ีทําหนาที่รับขอมูลจากเซนเซอร
แลวสงตอขอมูลใหโนด FFD หรือ Coordinator เทาน้ัน 

 
ภาพประกอบที ่5.2 ตัวอยางการเชื่อมตอเครือขายดวยโนด 3 รูปแบบ 
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ในชั้นกายภาพกําหนดใหมีคลื่นความถี่ใชงานได 3 ยานไดแก 1) 2.4 GHz สามารถใชไดทั่วโลกเปนคลื่น
ความถี่สาธารณะ ประกอบดวย 16 ชองสัญญาณ 2) 915 MHz ใชในทวีปอเมริกาประกอบดวย 30 ชองสัญญาณ 
และ 3) 868 MHz ใชในยุโรปมีเพียง 1 ชองสัญญาณใหใชงานเทานั้น สําหรับในประเทศไทยเราสามารถใชคลื่น
ความถี่ที่  2.4 GHz สวนคลื่นยาน  UWB ที่ ความถี่  1, 3-5 และ 6-10 GHz ไดถูกกําหนดไวในมาตรฐาน 

IEEE802.15.4a 

5.2 Media Access Control (MAC) 

ในสวนของ MAC ของเครือขายเซนเซอรไรสายจะกลาวถึงการควบคุมการเชื่อมตอระหวางโนด รวมถึง
การควบคุมชนกันของขอมูล (Collisions) เมื่อโนดอยูใกลกันหรือตองการสงขอมูลในเวลาเดียวกัน มีงานวิจัยหลาย
ชิ้นไดนําเสนอโพรโทคอล MAC สําหรับใชในเครือขายเซนเซอรไรสาย โดยที่สามารถจัดแบงออกไดเปน  3 กลุม
ไดแก 

1) Contention-based medium access ไดแก  B-MAC [6], S-MAC [7], WiseMAC [8] และ DSMAC 

[9] เปนตน 

2) Reservation-based medium access ไดแก BMA-MAC [10] และ TRAMA [11] เปนตน 

3) Hybrid solution ในกลุมนี้มีโพรโทคอล MAC ตามมาตรฐาน IEEE802.15.4 [5] และ Z-MAC [12] 

สําหรับการอธิบายการทํ างานของ  S-MAC, WiseMAC และ DSMAC เปนสวนของหนึ่ งการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของในงานวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของนายจิระศักดิ์ รักษาชุม และการทํางานของ  MAC 
มาตรฐาน IEEE802.15.4 เปนสวนหน่ึงของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของในงานวิทยานิพนธระดับปริญญาโท
ของนายอนิรุธ ทองกลิ่น 

5.2.1 การทํางานของ S-MAC 

S-MAC เปน MAC โพรโทคอลที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใชงานกับเครือขายเซนเซอรไรสายในยุคแรก ซ่ึงได
ปรับปรุงโพรโทคอลมาจาก โหมดประหยัดพลังงานของมาตรฐาน IEEE 802.11 ทํางานโดยการกําหนดชวงเวลา
หลับ และตื่น ของอุปกรณเพื่อประหยัดพลังงาน โดยการสื่อสารจะทําไดเฉพาะชวงเวลาที่อุปกรณตื่นเทาน้ัน และ
การเขาถึงชองสัญญาณจะใชวิธีการแยงชิงชองสัญญาณ โดยการสงเฟรมควบคุมดังภาพประกอบที่ 5.3 ซ่ึง
ประกอบดวย SYNC RTS/CTS และ ACK โดย SYNC จะทําหนาที่กําหนดจุดเริ่มตนของการสื่อสาร และหลังจาก
นั้นหากมีอุปกรณตัวใดตองการสงขอมูลจะสง RTS ออกมาเพื่อขอสงขอมูล และอุปกรณตัวที่ตองการรับขอมูลจะ
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ตอบ CTS กลับมาหากพรอมที่จะรับขอมูล เมื่อผูที่ตองการจะสงขอมูลไดรับสัญญาณ CTS ก็จะสงขอมูลออกมาให
ผูรับ เมื่อผูรับสามารถรับขอมูลไดครบก็จะตอบ ACK ไปยังผูสงเพื่อยืนยันการไดรับขอมูล 

 
ภาพประกอบที ่5.3 วิธกีารรับสงขอมูลของ S-MAC [7] 

 

ขอดีของ S-MAC คือ สามารถลดการใชพลังงานที่เกิดจาก การฟงโดยไมมีขอมูลสงออกมาได ดวยการ
หลับ และตื่น ตามคาบเวลา นอกจากนี้ยังเปนโพรโทคอลที่สามารถนําไปพัฒนาไดงาย เนื่องจากไมมีความซับซอน
มากนัก ขอเสียของ S-MAC คือ การสงขอมูลแบบ Broadcast นั้นจะไมใชเฟรมควบคุม RTS/CTS ซ่ึงทําเพิ่ม
โอกาสการชนกันของขอมูล และคาบการหลับ และตื่นของอุปกรณนั้น ถูกกําหนดคาไวลวงหนา ไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได ซ่ึงจะทําใหประสิทธิภาพของการใชพลังงานลดลงเมื่อใชงานในเครือขายที่มีอัตราการสงขอมูลที่ไม
แนนอน 

5.2.2 การทํางานของ WiseMAC 

WiseMAC ไดพัฒนามาจากแนวคิดของโพรโทคอลชื่อ “Spatial TDMA and CSMA with Preamble 

Sampling” ที่คิดคนโดย A. El-Hoiydi ซ่ึงใชการสื่อสารแบบสองชองสัญญาณ โดยชองสัญญาณแรกจะใชสําหรับ
การสงขอมูล และใชการเขาถึงชองสัญญาณแบบ TDMA สวนชองสัญญาณที่สอง ใชสําหรับสงคําสั่งควบคุม และใช
การเขาถึงชองสัญญาณแบบ CSMA แต WiseMAC จะใชชองสัญญาณเพียงชองเดียว และใชวิธีการเขาถึง
ชองสัญญาณแบบ non-persistent CSMA (np-CSMA) [13] โดยใชกระบวนการ Preamble sampling แบบ
เดียวกับโพรโทคอล Spatial TDMA and CSMA with Preamble Sampling เพื่อลดการรอรับขอมูลโดยไมมี
ขอมูลสงออกมา ซึ่งวิธีการทํางานของ Preamble Sampling นั้นไดแสดงไวดังภาพประกอบที่ 5.4 คือ จะมีการสง
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สัญญาณ Preamble ออกมากอนที่จะสงขอมูลแตละเฟรม เพื่อใชสําหรับบอกโนดตัวที่จะรับขอมูล ใหรอรับขอมูล 
ซ่ึงเมื่อโนดตัวที่ตองการจะรับขอมูลตื่นขึ้นมา แลวพบวาชองสัญญาณไมวาง โนดตัวนั้นก็จะรอรับขอมูลตอไป 
จนกวาจะไดรับขอมูลหรือจนกวาชองสัญญาณจะวางอีกครั้ง และเมื่อไดรับขอมูลแลวก็จะตอบ Acknowledge 

กลับไปยังตัวที่สงขอมูล เพื่อยืนยันการไดรับขอมูล 

 
ภาพประกอบที ่5.4 วิธีการรับสงขอมูลแบบ WiseMAC [8] 

 

ขอดีของ WiseMAC คือ ผลจากการจําลองการทํางานพบวาประสิทธิภาพของ WiseMAC นั้นทําไดดีกวา 
S-MAC ภายไดสภาพเครือขายที่มีอัตราการสงขอมูลไมคงที่ และยังสามารถจัดการปญหา ความเหล่ือมล้ําของเวลา
ได ทําใหลดการพึ่งพาการ Synchronize เวลาจากภายนอก ขอเสียของ WiseMAC คือ การที่ WiseMAC ไมไดมี
การ Synchronize ตารางการหลับและตื่นใหตรงกันในแตละโนดที่อยูใกลกัน ทําใหเกิดปญหาคือ เมื่อมีการสง
ขอมูลแบบ Broadcast ขอมูลจะตองถูกเก็บไวสําหรับโนดที่อยูใกลกัน หากโนดนั้นหลับอยู และจะสงออกไปก็
ตอเมื่อโนดนั้นไดต่ืนขึ้นมา ซ่ึงทําใหมี Latency เพิ่มขึ้น และใชพลังงานมากขึ้น 

5.2.3 Dynamic Sensor – MAC (DSMAC) 

DSMAC เปนโพรโทคอลที่พัฒนาตอมาจาก S-MAC ซ่ึงเพิ่มความสามารถในการปรับเปลี่ยน Duty-cycle 

เพื่อลด Latency ของเครือขาย โดยในชวงการ SYNC ทุกโนดจะรายงาน Latency ของตัวเอง (เวลาตั้งแตรับ
ขอมูลเขามาในคิว จนกระทั้งไดสงขอมูลออกไป  (และในชวงเริ่มตน ทุก โนดจะมี Duty-cycle ที่ตรงกัน เมื่อตัวที่
ตองการรับขอมูลพบวาคาเฉลี่ย Latency มีคาสูงเกินไป มันตัดสินใจลดเวลาการหลับของตัวเองลง และประกาศ



 

 - 54 - 

ใหโนดอื่นรับรูผาน ชวงเวลา SYNC เมื่อตัวที่ตองการจะสงขอมูล ไดรับสัญญาณการลดชวงเวลาการหลับของตัวรับ
ขอมูล มันจะตรวจสอบคิวสําหรับสงขอมูลไปยังปลายทาง หากมีคาเปนหนึ่ง มันจะตัดสินใจเพิ่ม Duty-cycle เปน
สองเทาดังภาพประกอบที่ 5.5 หากพลังงานในแบตเตอรี่อยูในชวงที่กําหนด เพื่อลด Latency ลง 

 

ภาพประกอบที ่5.5 การเพิ่ม Duty-cycle เปนสองเทาของ DSMAC[9] 
 

5.2.5 การทํางานของ IEEE802.15.4 MAC 

ชั้นยอยการควบคุมการเขาใชสื่อกลางนําเสนออินเตอรเฟสการเชื่อมตอระหวางชั้นยอย SSCS (Service 

Specific Convergence Sublayer) และชั้นกายภาพดังภาพประกอบที่ 5.6 ในชั้นนี้ไดมีการนําเสนอบริการ 2 
ชนิดเชนเดียวกับชั้นกายภาพคือ MAC data unit และ MAC management unit ชั้นยอย MAC จะเปนชั้นที่

กําหนดวาสื่อกลางควรไดรับการเขาใชงานอยางไรจากอุปกรณ ชั้นยอย MAC นําเสนอการเขาใชชองสัญญาณทาง
กายภาพสําหรับการสงทุกประเภท ชั้นที่อยูสูงกวาคือชั้น IEEE 802.2 LLC (Logical Link Control) ซ่ึงเปนชั้นที่
รับผิดชอบพื้นฐานเกี่ยวกับลอจิคัลแอดเดรส การควบคุมความผิดพลาด และเปนชั้นที่สามารถเขาถึงชั้น MAC ผาน
ชั้น SSCS สําหรับชั้น 802.2  LLC นี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการควบคุมและการดูแลงานประเภท
อุตสาหกรรมและอุปกรณภายในบานจํานวนมาก ซึ่งงานประเภทนี้ตองการอัตราการสงขอมูลต่ําถึงปานกลางและมี
การรับประกันความลาชาในการสง (Delay) ที่สามารถยืดหยุนได    
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ภาพประกอบที ่5.6 โครงสรางชั้นยอย MAC มาตรฐาน IEEE802.15.4 

 
 หนาที่และฟงกชันของชั้น MAC ตามมาตรฐาน IEEE802.15.4 ประกอบดวย 

1) สรางเบคอนเครือขายเมื่อเปนอุปกรณประเภท Coordinator ซ่ึงจะตัดสินใจวาจะทํางานในโหมดเบคอน
หรือไม (beacon enabled mode) ซ่ึงจะเกี่ยวของกับการใช Superframe โดยปกติ Superframe จะ
เต็มไปดวยเบคอนเครือขายและมีการแบงเปน 16 ชอง (slot) เทาๆ กัน และจะแบงออกเปนคาบ Active 

และคาบ Inactive กลาวคือ คาบ Active จะมีการแบงยอยเปนสองสวนคือ Contention Access Period 

(CAP) ที่ใชขอเขาใชสื่อกลางดวยอัลกอริทึม CSMA-CA และ Contention Free Period (CFP) ที่มีกลไก 
Guaranteed Time Slot (GTS) สนับสนุนการรับประกันความนาเชื่อถือการเชื่อมตอสื่อสาร  สวนคาบ 

Inactive Coordinator จะไมสามารถโตตอบกับเครือขายและใชโหมดประหยัดพลังงานได  โดยปกติ 
Coordinator จะสงเบคอนดวยคาบเวลาที่กําหนดไวเพื่อเทียบจังหวะสัญญาณนาฬิกาใหตรงกัน 
(Synchronization) หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น และอุปกรณประเภท FFD จะเริ่มสงเฟรมเบคอนเมื่อ
เชื่อมตอกับ Coordinator อยางสมบูรณ 

2) การเทียบจังหวะสัญญาณนาฬิกาใหตรงกับเบคอน (Synchronizing to the beacons)  อุปกรณที่
เชื่อมตอกับ Coordinator จะทํางานตามเบคอนที่ไดซิงโครไนซกับ Coordinator การทําเขาจังหวะกันดวย
กระบวนการทํา polling ซ่ึงเปนรูปแบบการทํางานตามคิว การทํางานในโหมดประหยัดพลังงานและการ
คนหาอุปกรณที่ไมไดรับการกําหนดลงในเฟรมเบคอน 

3) สนับสนุนการเชื่อมตอและยกเลิกการเชื่อมตอเครือขายสวนบุคคล (PAN) ชั้น MAC จะมีฟงกชันการ
เชื่อมตอและยกเลิกการเชื่อมตออยูภายในสําหรับการเริ่มระบบเครือขายดวยตัวเอง (Self-configuration) 
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ที่มีรูปแบบการเชื่อมตอแบบดาวและจุดตอจุด Coordinator จะสงเบคอนเปนระยะๆ ตามเบคอนที่ไดรับ
กาจัดสรรจาก PAN coordinator กระบวนการขอการเชื่อมตอ อุปกรณจะสงขอความขอการเชื่อมตอไปยัง 
PAN coordinator ซ่ึงจะไดรับขอความตอบกลับขึ้นอยูกับวาทรัพยากรมีเพียงพอหรือไม สวนการยกเลิก
การเชื่อมตอน้ันจะทําไดโดยอุปกรณเองหรือ PAN coordinator ก็ได 

4) ฟงกชันการขอเขาใชสื่อกลางดวยอัลกอริทึม CSMA-CA อัลกอริทึมการขอเขาใชสื่อกลางชนิดนี้เหมือนกับ
อัลกอริทึมการขอเขาใชสื่อกลางสําหรับเครือขายไรสายอื่นๆ แตจะไมมีกลไก Request-To-Send (RTS) 

และ Clear-To-Send (CTS) ในการพิจารณาวาอุปกรณจะใชโหมดการทํางานแบบ slotted CSMA-CA 

หรือ unslotted CSMA-CA นั้นจะขึ้นอยูกับวา PAN coordinator มีการทํางานในโหมดเบคอนหรือไม
ตามลําดับ 

 

5.3 Network Layer 

ระบบเครือขายเซนเซอรไรสายมีคุณลักษณะที่สามารถทํางานไดดวยตนเองหรือที่ เรียกวา  Self-

organization เครือขายแบบนี้จะประกอบไปดวยอุปกรณขนาดเล็กที่ใชพลังงานจากแบตเตอรรี่ และราคาถูก
จํานวนหลายรอยหรือหลายพันตัว โดยมีความทาทายที่วาจะตองทําใหระบบเครือขายน้ีสามารถทํางานไดยาวนาน
ที่สุด เนื่องจากอุปกรณขนาดเล็กมีพลังงานใหสามารถใชไดในจํานวนที่จํากัด โดยมีการทํางานที่เปนพื้นฐานสําคัญ
ไดแก การคนหาโนดทั้งหมดในระบบ การสรางเชื่อมตอเสนทาง และการบํารุงรักษาเสนทางเพื่อใหระบบยังคง
สามารถรักษาสถานภาพการเชื่อมตอแบบเครือขายไวได 

สิ่งสําคัญของการจัดการเกี่ยวกับการสรางการเชื่อมตอจากตนทางไปยังปลายทางก็คือ โพรโทคอลในระดับ
เครือขาย ซึ่งจะใชวิธีการหลักๆ 2 สวน ดังนี้ 1) สงสัญญาณจากตนทางไปยังปลายทาง เพื่อทําการคนหาเสนทาง
หลัก และ 2) ปลายทางจะเลือกเสนทางที่ดีที่สุดตามวิธีการของโพรโทคอลนั้นๆ แลวสงสัญญาณกลับมายังตนทาง 
นอกจากนั้นระบบเครือขายเซนเซอรไรสาย ถาจะมองในสวนของโพรโทคอลระดับเครือขาย ลักษณะของการวาง
ตําแหนงโนด การกระจายตัวของโนด ความเร็วของการเคลื่อนที่ของโนด จะมีผลตอสมรรถนะในการทํางาน ดังนั้น
จะตองหาโพรโทคอลใหเหมาะสมกับงานที่จะนํามาใช ยกตัวอยางเชน เราตองการออกแบบระบบที่โนดเคลื่อนที่ชา 
จํานวนโนดนอย และไมตองการคุณภาพของการบริการที่มากนัก ก็ใหเลือกใชโพรโทคอล  Geographic and 

Energy Aware Routing (GEAR) ห รื อ  Sensor Protocols for Information via Negotiation (SPIN) [14] 

หรือถาหากออกแบบใหสถานีฐาน (Base Station) อยูกับที่ และมีโนดขางเคียงจํานวนมาก ลักษณะเชนนี้ควรจะ
เลือก ใช โพ รโทคอล  Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy (LEACH) [15], Threshold-Sensitive 



 

 - 57 - 

Energy Efficient Sensor Network Protocols (TEEN) [16] แ ล ะ  Power-Efficient Gathering in Sensor 

Information Systems (PEGASIS) [17] เปนตน โพรโทคอลการคนหาเสนทางสําหรับระบบเครือขายเซนเซอรไร
สาย จะขึ้นอยูกับปจจัยเหลาน้ี 

x ปริมาณของโนด ในพื้นที่สื่อสารพบวาปริมาณอาจจะมี 100 โนด หรืออาจจะมากกวานั้น ดังนั้นจะทํา
อยางไรที่จะหาวิธีการจัดหาเสนทางใหเหมาะสมกับปริมาณของโนดที่มากขึ้น ซึ่งเปนเหตุใหมีการออกแบบ
โพรโทคอล การคนหาเสนทางที่รองรับจํานวนโนดในสภาวะแวดลอมตางๆกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อกรณี
ของเครือขายเกิดปญหาขาดการติดตอสื่อสาร โนดเซนเซอรไรสายก็จะสงสัญญาณไปบอกตนทาง และถา
โนดมีปริมาณมากจะทําใหเกิด overhead มากขึ้น จึงเกิดการทําวิจัยเชน กระบวนการทํา Cooperation 

system หรือ Clustering Hierarchical [18] เปนตน 

x รูปแบบของเครือขาย ในระบบเครือขายเซนเซอรไรสาย จะมีทั้งโนดอยูกับที่ ซ่ึงสวนใหญจะเปนสถานี
ฐาน และโนดเคลื่อนที่ แตจะมีการใชงานบางอยาง ที่ทั้งสถานีฐาน และโนดเซนเซอรไรสาย สามารถเปน
โนดเคลื่อนที่ ลักษณะดังกลาวจะมีผลตอการวิจัยในดานพลังงาน หรือแบนดวิดท ยิ่งไปกวานั้ นลักษณะ
การกระจายตัวของโนดจะเปนปจจัยสําคัญ ถาหากโนดตนทางอยูใกลโนดปลายทาง ก็จะทําใหใชพลังงาน
นอยลง แตถาหากโนดตนทางหลายตัวสงไปยังสถานีฐานตัวเดียว จะสรางปญหาใหกับการจัดการของ
แบนดวิดท ดังนั้นจึงมีการแกปญหาโดยการทํา Multichannel หรือ Multi-rate เกิดขึ้น 

x ส่ือกลางสําหรับการสงขอมูล สําหรับระบบนี้จะใชวิธีการแบบ Multi-hop หมายความวาโนดเพื่อนบาน
จะทําหนาที่ชวยสงขอมูลไปยังปลายทาง ดังนั้นสื่อกลางจึงเปนตัวสําคัญ ซ่ึงจะถูกออกแบบที่โพรโทคอล 
Medium Access Control (MAC) ในยุคแรกของการวิจัยจะใชมาตรฐานของ IEEE802.11 เปน
มาตรฐานของระบบเครือขายที่ชื่อวา Ad hoc  หลังจากนั้นก็มีการพัฒนามาเปน IEEE802.15.4  เปนการ
ออกแบบใหเหมาะสมกับเครือขายเซนเซอรไรสาย มาในปจจุบันก็มีเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชกับเครือขาย
นี้ไดแก Bluetooth หรือ General Packet Radio Services (GPRS) เปนตน 

x การเชื่อมตอระหวางโนด จะแบงออกเปน 2 ชวงคือ 1) การทํา Route discovery เพื่อหาเสนทาง
สําหรับการสงขอมูล และ 2) การทํา Route maintenance เมื่อเกิดปญหาของ Route failure หรือ 
Link failure ดังนั้นจะทําอยางไรกับการรักษาการเชื่อมตอระหวางโนด ใหอยูไดตลอดการสงขอมูล ใน
ปญหานี้จึงเกิดการวิจัยทางดานโพรโทคอลระดับเครือขายสําหรับการคนหาเสนทาง หรือโพรโทคอลระดับ 
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MAC จึงมีงานวิจัยที่สนใจใชหลักการที่เรียกวา  Cross layer [19, 20, 21, 22] ซ่ึงเปนการทํางานรวมกัน
ระหวางระดับชั้นสื่อสาร นอกจากนั้นก็มีการพัฒนาที่เรียกวา การทํา Optimization ที่พัฒนาระบบ
เครือขาย ในแตละระดับชั้นใหทํางานแกปญหาเฉพาะดาน 

 
จากการศึกษาคนควาจากบทความทางวิชาการ รวมทั้งประสบการณในการออกแบบและพัฒนาระบบ

เครือขายเซนเซอรไรสาย ผูเขียนพบวามีกลุมงานวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวของกับเครือขายบนเซนเซอรไรสาย 2 กลุมใหญ
คือ 1) กลุมที่ออกแบบและพัฒนาโพรโทคอลการเชื่อมตอสําหรับโนดบนแนวคิดที่เปนเซนเซอรไรสาย 2) กลุม
พัฒนาที่เนนการนําโพรโทคอลการเชื่อมตอเดิมที่ใชงานอยูบนเครือขาย Ad hoc นํามาพัฒนาโดยเนนขอจํากัดของ
โนดในเรื่องของพลังงาน อัตราการสงขอมูลที่ 250 kbps และมีหนวยความจําจํากัด 

สําหรับกลุมแรกมีผูวิจัย [23] แบงโพรโทคอลสําหรับการคนหาเสนทางออกเปน 2 แบบคือ 1) Network 

Structure ซ่ึงกลุมนี้จะขึ้นอยูกับโครงสรางของเครือขาย ยกตัวอยางเชน ลักษณะแบบ Flat Base ทุกโนดจะถูก
กําหนดใหมีหนาที่การทํางาน และฟงกชันตางๆมีลักษณะเดียวกัน สวน Hierarchical base โนดแตละกลุมจะมี
หนาที่ตามลําดับความสําคัญ และสุดทาย Location base เปนลักษณะการระบุตําแหนงของโนดในเครือขาย และ 
2) Protocol Operation ในกลุมนี้จะขึ้นอยูกับการจัดการโพรโทคอล อยางเชน Negotiation base, Multipath 

base, Query base, QoS base และ Coherent base วิธีการดังกลาวก็เพื่อเพิ่มสมรรถนะการทํางานใหกับ
ระบบเครือขาย ดังแสดงในภาพประกอบที่ 5.7 

 
ภาพประกอบที ่5.7 แผนภาพแสดงการแบงโพรโทคอลคนหาเสนทาง [23] 

Category 1: Routing 

protocols  

Protocol Operation 

Flat base เชน               

-SPIN 

-Direct diffusion 

-GBR  

-Rumor routing 

-CADR 

 

 

Network Structure 

Hierarchical base 

เชน               

-LEACH 

-TEEN&APTEEN 

-PEGASIS  

-VGA 

-CADR 

 

 

Location base 

เชน               

-GAF 

-GEAR 

-SPAN 

-SAR 

-MFR 

 

 

-Negotiation base 

-Multipath base 

-Query base 

-QoS base 

-Coherent base 
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 กลุมที่สอง ดังภาพประกอบที่ 5.8 เปนโพรโทคอลที่มาจากระบบเครือขายแบบ Ad hoc สําหรับกลุมนี้จะ
แบงออกเปน 3 แบบไดแก Proactive Reactive และ Hybrid โดยที่โพรโทคอล Proactive จะคนหาเสนทางทุก
เสนทางกอนที่ระบบตองการสงขอมูล ในขณะที่โพรโทคอล Reactive จะคนหาเสนทางไปยังปลายทางก็ตอเมื่อมี
การรองขอเสนทางเกิดขึ้น สวนโพรโทคอล Hybrid จะเปนการรวมกันของทั้ง 2 วิธีขางตน  

 

 

ภาพประกอบที่ 5.8 โพรโทคอลคนหาเสนที่ใชงานอยูบนเครือขาย Ad hoc 

 

 ดังนั้นโพรโทคอลการคนหาเสนทางที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อทําใหระบบเครือขายเซนเซอรไรสายสามารถ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทําอยางไรเพื่อลดการใชพลังงาน ทําอยางไรกับขอจํากัดในเรื่องหนวยความจํา 
ผูเขียนพบวาโพรโทคอลจะขึ้นกับการนําไปประยุกตใชงาน โดยที่จะตองเลือกใหเหมาะสมกับงานที่จะนําไปใช จึง
จะไดประสิทธิภาพสูงสุด  

จากบทความนี้แสดงใหเห็นวาไมเพียงแตโพรโทคอลการคนหาเสนทางที่ตองเลือกอัลกอริทึมการทํางาน 
เพื่อวัดประสิทธิภาพ คุณภาพการใหบริการ รวมไปถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอเครือขายเซนเซอรไรสาย อยางเชน คา
ของพลังงานที่จะใชในการคนหาเสนทาง พลังงานที่ตองเสียไปเมื่อเกิดการสูญหายของขอมูลเพื่อทําการคนหา
เสนทางใหมอีกครั้ง ยิ่งไปกวานั้น การจัดสรรแบนดวิดทยังมีอิทธิพลตอลักษณะของระบบเครือขายแบบนี้ ซึ่งปจจัย
ตางๆที่สงผลตอการเลือกใชโพรโทคอลของเครือขายเซนเซอรไรสายนั้นมาจากขอจํากัดของฮารดแวรบนตัวโนด 
นั้นหมายรวมถึง เรื่องของพลังงานที่มีใหใชงานอยางจํากัดจากแบตเตอรรี่ ความแรงของสัญญาณที่ใชในรับสง
ขอมูลดวยคลื่นวิทยุ เปนตน ดังนั้นผูที่สนใจจะตองศึกษาความตองการสําหรับการนําไปประยุกตใชงาน และ

Category 2: Routing 

protocols  

Hybrid Proactive 

ยกตัวอยางเชน 
-DSDV 

-OLSR 

-WAR 

 

 

ยกตัวอยางเชน 

-DSR 

-AODV 

-RSRP 

 

ยกตัวอยางเชน 

-TORA 

-ZRP 

-SSR 

 

Reactive 
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ขอจํากัดของเครือขายเซนเซอรไรสายเหลานี้ เพื่อใหสามารถออกแบบและพัฒนาระบบเครือขายเซนเซอรไรสายได
อยางเหมาะสม 

การจัดประเภทของโพรโทคอลการคนหาเสนทาง 

จากการศึกษาพบวางานวิจัยจํานวนมาก [24-28] มีการพัฒนาการจัดการเสนทางการสงขอมูล เพื่อใหได
โพรโทคอลการคนหาเสนทาง ที่สามารถรองรับการสื่อสารไรสาย โดยเฉพาะการสื่อสารในรูปแบบเซนเซอรไรสาย 
ที่มีขอจํากัดทั้งแบนดวิดท หนวยความจํา พลังงาน และการประมวลผล ดังนั้นการออกแบบโพรโทคอลการคนหา
เสนทาง จึงเปนสวนสําคัญที่จะทําใหระบบสามารถทํางานได นอกจากนั้นก็จะพิจารณาถึงขนาดของเครือขาย เพื่อ
รองรับจํานวนโนด หรือขนาดของขอมูลรวมทั้งรูปแบบ (Topology) ของการสื่อสาร 

สําหรับการจัดประเภทของโพรโทคอลการคนหาขอมูลมีการแบงประเภทตามขอมูลที่แสดงไวขางตน 
ดังนั้นขอสรุป หรือหาวิธีการคนหาเสนทางตามขอจํากัดตางๆ ของเครือขายเซนเซอรไรสายดังนี้ 

1. การจัดการพลังงาน (Energy Management) 

การจัดการพลังงานเปนประเด็นที่สําคัญตัวหนึ่ง จากประเด็นของ ความน าจะเปนจากการสูญเสีย
เสนทาง (Routing failure) และ ความนาจะเปนจากการสูญหายของเครือขาย (Network failure) 

เปนตน การสูญหายของพลังงานจากการใชในการรับ และสงขอมูล รวมถึงการจัดการคนหาเสนทาง 
ดังนั้นเมื่อเซนเซอรโนด มีขอจํากัดในเรื่องนี้ จึงตองหาวิธีการออกแบบโพรโทคอลการคนหาเสนทาง
ใหสามารถใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความคงอยูของเครือขาย 

จากคุณลักษณะเฉพาะของเครือขายเซนเซอรไรสายในเรื่องแบตเตอรรี่ ความสามารถในการ
ประมวลผล และการจัดการขอมูล ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้ จึงจําเปนตองออกแบบโพรโทคอลการคนหา
เสนทาง ที่ตองสนใจตอการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

2. การจัดการโทโปโลยี (Topology Management) 

รูปแบบของโครงสรางเครือขายมีหลายแบบ และตองเลือกใหเหมาะสมกับงาน เพื่อจะเพิ่มสมรรถนะ
ใหกับระบบสื่อสาร ยกตัวอยางเชน Star Topology เหมาะสมกับระบบเครือขายที่มีขนาดเล็ก 
รวมถึงระยะเวลาในการสงขอมูล Latency ต่ํา โดยมีโนดตัวกลางคอยจัดการการเขาใชชองสัญญาณ 
สวนกรณีของ Peer-to-Peer Topology เหมาะสมกับรูปแบบเครือขายที่มีขนาดใหญ และมีความ
ซับซอนของโนดสูง แตไมคํานึงถึงระยะเวลาในการสงขอมูล โดยที่การทํางานเปนแบบหลายฮอบ 
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(Multihops) แตละโนดสามารถสื่อสารกันเอง ดังนั้นการเลือกรูปแบบของโทโปโลยี จะตองดูจากงาน
ที่จะใชเปนหลัก 

3. การจัดการเครือขาย (Network Management) 

การจัดการเสนทางเปนสวนประกอบสําคัญตอเครือขายเซนเซอรไรสาย ที่ตองการใหขอมูลสามารถ
สงไปยังปลายทางได โดยที่ขอมูลมีการสูญหายนอย และเมื่อมีขอมูลสูญหายเกิดขึ้น ก็สามารถที่จะ
จัดการกับขอมูลเหลาน้ัน โดยใชทรัพยากร อยางเชน พลังงานนอยที่สุด ดังน้ันคุณลักษณะเฉพาะของ
เครือขายเซนเซอรไรสาย ที่เกี่ยวกับการจัดการสงขอมูล สามารถสรุปจาก ความนาจะเปนที่จะเกิด
ปญหาการสูญเสียเสนทางการสื่อสาร (Link failure) ความนาจะเปนจากการสูญเสียเสนทาง และ
ความนาจะเปนจากการสูญหายของเครือขาย 

การออกแบบระบบสถาปตยกรรม 

ลักษณะของสถาปตยกรรมที่จะพิจารณาในการออกแบบของเครือขายเซนเซอรไรสายขึ้นอยูกับงาน
ประยุกต (Application) ความแตกตางของสถาปตยกรรม และจุดประสงคของการออกแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การออกแบบสถาปตยกรรมนี้ จะมีผลตอการเลือกใชโพรโทคอลการคนหาเสนทาง เพื่อใหไดประสิทธิภาพของงาน
สูงสุด ในหัวขอนี้จึงตองระบุสิ่งที่จําเปนตอการพิจารณา การออกแบบสถาปตยกรรมในเครือขายเซนเซอรไรสาย
ดังนี ้

Network Dynamics 

กระบวนการน้ีจําเปนตอสภาวะของเครือขายแบบไรสาย เพราะสถานะของเครือขายมีความไมแนนอนสูง 
เครือขายมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา จําเปนตองมีโพรโทคอลการคนหาเสนทางในการจัดการและตรวจสอบเสนทาง
อยูตลอดเวลา เนื่องจากมีโอกาสที่ตองทําการหาเสนทางใหมบอยครั้ง  ดังนั้นการออกแบบสถาปตยกรรมของ
เครือขายเซนเซอรไรสาย จึงจําเปนตองการเลือกใชโพรโทคอลในแตละระดับชั้นใหเหมาะสมกับงานที่จะ ใชจริง 
โดยเฉพาะโพรโทคอลการคนหาเสนทาง สามารถเลือกใชเสนทางอื่น เมื่อเสนทางสื่อสารเดิมไมสามารถทํางานได 
หรือหากเกิดสภาวะที่โนด เกิดการสูญหายจากปญหาของ Link failure โพรโทคอลระดับ Medium Access 

Control (MAC) ก็สามารถจัดการกับระบบใหยังคงสงขอมูลไปยังปลายทางได 

Node Deployment 
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  การกระจายตัวของโนดขึ้นอยูกับความตองการของงานประยุกต และตองทํางานรวมกับโพรโทคอลการ
คนหาเสนทาง ดังนั้นการจัดการตัวโนด มีไดทั้งแบบการจัดการดวยตัวเอง โดยการวางโนดดวยการใหผูใชกําหนด
ตําแหนงที่ชัดเจนและอีกแบบจะเปนการจัดการแบบสุม (Random) ซ่ึงผลของการจัดการตัวโนดจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพของพลังงาน และสมรรถนะการทํางานของระบบ 

Node Capabilities  

ในเซนเซอรโนด ตองการใหมีการคํานวณ การสื่อสาร และพลังงาน ซ่ึงทั้งสามตัวนี้ก็เปนคียหลักตอ
สมรรถนะของระบบ นอกจากคียหลักที่จะตองออกแบบใหมีประสิทธิภาพ ความสามารถของเซนเซอรโนด ก็
จําเปนเพื่อรองรับคียหลักเหลาน้ัน การนําเซนเซอรโนดมาใชงาน จะตองเลือกใหเหมาะสมกับงานประยุกต สําหรับ
การนําโนดไปเก็บขอมูลตางๆ เชน อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม และอื่นๆ สามารถที่จะเก็บขอมูลเปนแบบเวลา
จริง หรือแบบสุมก็ได ดังน้ันงานวิจัยทางดานน้ีก็มีการพัฒนาโนด เพื่อรองรับกับงานประยุกตในอนาคตมากขึ้น 

Energy Considerations 

กระบวนการที่มีผลตอพลังงานมาก จะมีการกระบวนการจัดการคนหาเสนทาง กระบวนการซอมแซม
เสนทาง และเสนทางที่โนดตนทางอยูหางจากโนดปลายทาง ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะตองการพลังงานสูง ดังนั้น
ในหัวขอนี้ ถาหากสามารถจัดการระบบใหอยูในสภาวะปกติ ก็จะชวยใหใชพลังงานนอยลง หรือ การจัดการการ
กระจายตัวของโนดใหมีความยืดหยุนตอสภาวะตางๆ ในสวนนี้จึงทําใหเกิดงานวิจัยจํานวนมากเพื่อรักษาใหเกิด
สภาพแวดลอมที่ระบบยังคงทํางานไดนานที่สุด และมีระบบเตือนใหสามารถจัดการระบบใหไดประสิทธิภาพสูงสุด 

5.4 ตัวอยางโพรโทคอลคนหาเสนทางที่นาสนใจ 

ในปจจุบันโพรโทคอลที่นํามาใชงานจริง และใชรวมกับฮารดแวรจริง ไดแก โพรโทคอล Ad-hoc On-

Demand Distance Vector (AODV) และโพรโทคอล LEACH ดังนั้นจึงขออธิบายการทํางานของโพรโทคอลที่
นาสนใจเพียง 2 ตัวนี้ในหนังสือเลมนี้ สําหรับโพรโทคอลอื่นๆ และการศึกษาโพรโทคอลดวยวิธีจําลองการทํางาน
บนโปรแกรม Network Simulator (NS-2) นั้นจะไดกลาวและวิเคราะหไวในหนังสือเครือขายเซนเซอรไรสายเลม
ที่ 2 
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5.4.1 โพรโทคอล Ad-hoc On-Demand Distance Vector (AODV) 

โพรโทคอลการคนหาเสนทาง AODV [29-30] จะทําการคนหาเสนทางเมื่อมีการรองขอ โดบแบงออกเปน 2 

สวนคือ กระบวนการคนหาเสนทาง (Route Discovery) และ กระบวนการบํารุงรักษาเสนทาง (Route 

Maintenance) 

1. เริ่มตนจาก เมื่อโนดตนทางตองการเสนทางในการสงขอมูล โนดจะทําการตรวจสอบขอมูลเสนทางใน
ตารางเสนทางของตนเอง ในกรณีที่มีเสนทาง ขอมูลก็สามารถสงออกไปไดทันที แตในกรณีที่ไมมีขอมูลเสนทางโนด
จะเริ่มกระบวนการคนหาเสนทาง โดยสงขอความควบคุมที่เรียกวา Route Request (RREQ) ไปยังโนดเพื่อนบาน 
เมื่อโนดเพื่อนบานไดรับขอความควบคุม RREQ จะทําการตรวจสอบขอมูลในตารางเสนทาง กรณีที่มีขอมูลเสนทาง
ของโนดปลายทาง โนดจะทําการสงขอความควบคุม Route Reply (RREP) กลับไปยังโนดตนทาง แตหากไมใช
โนดปลายทางโนดก็จะทําการสงขอความควบคุม RREQ ตอไปจนกระทั้งถึงโนดปลายทาง  โนดปลายทางจะตอบ
กลับดวยขอความควบคุม RREP โนดตนทางจะทําการพิจารณาขอมูลจาก เลขลําดับปลายทาง (Destination 

Sequence number) เพื่อความใหมของขอมูล (Freshness) และจํานวนระยะหางระหวางตนทางและปลายทาง 
(Hop count) เพื่อเลือกเสนทางที่สั้นที่สุด โดยยกตัวอยางการทํางานของโพรโทคอลการคนหาเสนทาง AODV 

ตามภาพประกอบที่ 5.9 

  

ภาพประกอบที ่5.9 การคนหาเสนทางของโพรโทคอล AODV 

จากภาพประกอบที่ 5.9 เปนตนอยางของการคนหาเสนทางของโพรโทคอล AODV โดยโนด S เปนโนดตน
ทาง ตองการทําการสงขอมูลไปยังโนด D ซ่ึงเปนโนดปลายทาง โนด S จะทําการกระจาย (Broadcast) ขอความ
ควบคุม RREQ ไปยังโนดเพื่อนบาน คือ โนดหมายเลข 1  และโนด 3 เพื่อทําการสงขอความ RREQ ไปยังโนดถัดไป 
เมื่อโนด D ซ่ึงเปนโนดปลายทาง ไดรับขอความควบคุม RREQ จะทําการตอบกลับดวยขอความควบคุม RREP 

กลับไปแบบโดยตรง (Unicast) ผานเสนทางที่สั้นที่สุดในกรณีนี้คือเสนทางของโนดหมายเลข 1 และ 2 เมื่อโนด

S 

1 2 

D 

3 

4 
5 RREQ 

RREP 
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ไดรับขอความควบคุม RREP จะทําการบันทึกขอมูลเสนทางลงในตารางเสนทาง และสามารถสงขอมูลไปยัง
ปลายทาง จนกระทั้งเสนทางในการสงขอมูลจะเสียหาย  

2. กระบวนการบํารุงรักษาเสนทาง จะทําการตรวจสอบเสนทางในการสงขอมูล กรณีที่โนดมีการเคลื่อนที่ 
หรือโนดหายไป (เนื่องจากพลังงานหมด หรืออยูในสภาวะหลับ (Sleep) ) ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหเสนทางในการสง
ขอมูลเสียหาย  ดังนั้นโพรโทคอลการคนหาเสนทาง AODV  จึงใชขอความควบคุม RREP ที่กําหนดใหมีระยะการ
สง 1  Hop ซ่ึงอาจเรียกวาขอความควบคุม Hello เพื่อใชในการตรวจสอบสถานะของโนดเพื่อนบาน ในกรณีที่โนด
เพื่อนบานสูญหายไป จึงทําใหไมสามารถสงขอมูลไปยังปลายทางได ดังนั้นเมื่อโนดพบความเสียหายจะทําการ
ตรวจสอบวาเกิดความเสียหายใกลตนทางหรือใกลปลายทาง ในกรณีที่โนดอยูใกลปลายทางโนดจะเริ่มกระบวนการ
ซอมแซมเฉพาะที่ ซ่ึงเรียกวา Local Repair โดยพยายามที่จะซอมแซมเสนทางดวยกระบวนการคนหาเสนทางไป
ยังโนดปลายทาง แตอาจจะไมสามารถคนหาเสนทางได ถาหากเกิดเหตุการณนี้ จะมีการสงขอความควบคุม Route 

Error (RERR) ไปยังโนดตนทางเพื่อเริ่มกระบวนการคนหาเสนทางใหมอีกครั้ง 

5.4.2 โพรโทคอล Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy (LEACH) 

LEACH [15] เปนโพรโทคอลที่ไดรับความสนใจมากตัวหนึ่งในกลุมโพรโทคอลแบบ ลําดับชั้น
สําหรับเครือขายเซนเซอรไรสาย แนวความคิดหลักของโพรโทคอลตัวนี้คือ แบงตัวโนดในเครือขายออกเปนกลุมๆ
โดยพิจารณาจากความเขมของสัญญาณเปนหลักในการแบงกลุม และใหตัวโนดหัวหนาเปนทางเชื่อมตอไปยังตัว
สถานีฐาน ดวยวิธีการน้ีจะสามารถประหยัดพลังงานจากการสงขอมูลไดเพราะการสงขอมูลถึงสถานีฐานจะมีเพียง
แคตัวโนดที่เปนหัวหนากลุมเทานั้น โนดอื่นๆไมตองสงขอมูลมายังสถานีฐานโดยตรงแตจะใชโนดหัวหนาเปนตัวสง
ตอขอมูลไปยังสถานีฐานแทน ซ่ึงจํานวนของตัวโนดที่เปนหัวหนาจะมีประมาณ 5% ของตัวโนดทั้งหมดภายใน
เครือขาย 

โนดหัวหนาแตละตัวจะมีภาระหนาที่ในการรวบรวมขอมลูทั้งหมดภายในกลุมและประมวลผล บีบ
อัดกอนสงตอไปยังสถานีฐาน เนื่องจากโนดหัวหนาจะมีภาระหนาที่เยอะกวาตัวโนดอื่นๆทําใหมีการใชพลังงาน
คอนขางสูงกวา โนดหัวหนาในเครือขายจึงจะถูกสุมเปลี่ยนตามเวลาที่กําหนดเพื่อกระจายการใชพลังงานของตัว
โนดใหสมดุลภายในเครือขาย โดยการตัดสินใจดังกลาววาโนดตัวใดจะเปนโนดหัวหนา เริ่มแรกโนดแตละตัวจะ
กระทําการสุมเลือกหมายเลขระหวาง 0 กับ 1 ขึ้นมาและโนดตัวใดสุมเลือกตัวเลขไดคาที่มีคาต่ํากวาคาเกณฑ จะ
เปนโนดหัวหนา โดยคาเกณฑจะคํานวณไดจากสมการที่ (1) ดังนี ้

𝑇(𝑛)   =    ∗
𝑖𝑓𝑛   ∈ 𝐺,

0                                              𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
   (5.1) [15] 
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โดยที่ P เปนจํานวนเปอรเซ็นตของตัวโนดหัวหนาที่ตองการในเครือขายตอจํานวนโนดทั้งหมดในเครือขาย 
r เปนหมายเลขของรอบ n เปนหมายเลขของโนด G เปนชุดของตัวโนดที่ยังไมเคยทําหนาที่เปนโนดหัวหนาใน 1/P 
รอบ จากสมการที่ (5.1) จะเห็นวาโนดทุกตัวในเครือขายจะตองทําหนาโนดหัวหนา 1 รอบภายใน 1/P รอบ เมื่อ
โนดตัวใดทําหนาที่ เปนโนดหัวหนาแลว ในรอบที่ เหลือภายใน 1/P รอบจะมีคาความนาจะเปนเทากับ 0 

หมายความวาโนดดังกลาวจะไมไดรับเลือกเปนโนดหัวหนาอีก เริ่มตนโนดแตละตัวจะทําการสุมคาตัวเลขขึ้นมาหนึ่ง
คา โดยคาดังกลาวจะมีคาระหวาง 0 ถึง 1 และนําคาดังกลาวมาเทียบกับคาเกณฑที่ไดในสมการที่ (5.1) หากวา
คาที่สุมไดมีคาตํ่ากวาคาเกณฑตัวโนดที่สุมคานั้นจะทําหนาที่เปนโนดหัวหนา 

สรุปทายบท 

ในบทนี้ไดอธิบายการทํางานในแตละระดับชั้นของเครือขายเซนเซอรไรสายตั้งแตชั้นกายภาพ (Physical) 
ระดับชั้น MAC ระดับชั้น Networks มาตรฐาน IEEE802.15.4 มาตรฐาน Zigbee รวมทั้งไดอธิบายการทํางาน
เบ้ืองตนของโพรโทคอลในชั้น MAC ไดแก S-MAC, WiseMAC, DSMAC และ MAC ตามมาตรฐาน IEEE802.15.4 
และสุดทายไดอธิบายการทํางานเบ้ืองตนของโพรโทคอลคนหาเสนทางที่ไดรับความนิยมเพื่อใชงานจริงคือ โพรโท
คอล AODV และ LEACH  
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Lab Sheet ภาคที ่1 
แนะนําการสรางเครือขายเซนเซอรไรสายดวย XBee ภาค 1 

(Introduction to Building WSNs using XBee Part I) 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 แนะนําและเรียนรู XBee พรอมทําการติดต้ังโปรแกรมที่เกี่ยวของใหสามารถทํางานไดอยางงาย  

 

 

เมื่อไดเรียนรูทฤษฎีที่จําเปนและเกี่ยวของกับเครือขายเซนเซอรไรสายแลว ในบทนี้และบทถัดไปจะได
แนะนําการใชงานและนําเครือขายเซนเซอรไรสายไปประยุกตใชงาน ในที่นี้จะเลือกใชงาน XBee Platform ซ่ึง
รองรับการทํางานโพรโทคอล ZigBee สําหรับบทนี้เปนการแนะนําวิธีการเลือกหาอุปกรณและซอฟตแวรสําหรับ 

ความรูเบื้องตนของ XBee การตั้งคากอนเริ่มใชงาน การนํา XBee ไปใชงานอยางงาย และการใชงาน XBee 
รวมกับไมโครคอนโทรลเลอร เนื้อหาสวนหนึ่งในบทนี้ไดทําการสรุปมาจากหนังสือ Building Wireless Sensor 
Networks, O’Reilly, ของ Robert Faludi ป 2011 สวนเนื้อหาที่เหลือไดรวบรวมจากเว็ปไซตของบริษัท Digi

และประสบการณของนักพัฒนาที่ใช XBee สําหรับในบทถัดไปหรือบทสุดทายจะทําการยกตัวอยาง Project ที่นํา 
XBee และไมโครคอนโทรลเลอรไปใชงาน พรอมทั้งแนะนําการใชงาน Programmable XBee เบ้ืองตน 

L1.1 การเตรียมพรอม XBee และซอฟตแวรที่เกี่ยวของ 
 L1.1.1 การเลือกใช XBee  

 ในทองตลาดมี XBee ใหเลือกหลากหลายรุน จนอาจจะทําใหสับสนได ดังนั้นจึงขอสรุปรุนของ XBee ไว
คราวๆกอนที่จะเตรียมพรอมซอฟตแวร XBee เปนโนด Platform หนึ่งที่สามารถหาซ้ือไดในประเทศ ผลิตโดย
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บริษัท Digi  จนถึงปจจุบัน XBee มีดวยกัน 2 รุนคือ XBee Series 1 และ XBee Series 2 ในหนังสือนี้ขอ
กลาวถึงเฉพาะ Series 2 เพราะเปนรุนที่มีใชอยูในปจจุบัน โดยขอแตกตางคราวๆระหวาง Series 1 และ Series 2 
ไดแก 1) Series 1 จะใช Standard IEEE 802.15.4 สําหรับการเชื่อมตอแบบ Point-to-point หรือแบบ Star 2) 
Series 2 ไดเพิ่ม Zigbee mesh firmware มีการใชพลังงานต่ํากวารุนเกา  แตการสรางการเชื่อมตอจะซับซอน
และยุงยากกวาแบบแรก 

 รุน XBee series 2 จะมี 3 แบบดวยกันคือ ZNet 2.5, ZB และ S2B โดยรุน ZNet2.5 ถือเปนรุนแรกใน
การพัฒนา XBee series 2 ของบริษัท Digi ในป 2006 อุปกรณภายในไมแตกตางจากรุน ZB สามารถทําการ 

update ZB firmware ได, ถัดมาคือรุน ZB เปนโครงสรางของ ZigBee Pro สวนรุนในปจจุบันเปน S2B ที่ทําการ
ปรับปรุงเรื่องของกําลังในการสงขอมูล ประหยัดกําลังงาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 นอกจากรุนแลวจะมีลักษณะของเสาอากาศของ  XBee ใหเลือกได 4 แบบคือ SI: RPSMA, WI: wire 

whip, UI: U.FL และ CI: on board ceramic chip ดังภาพประกอบที่ L1.1 ซ่ึงอักษรยอเหลานี้จะปรากฏอยู
ดานหลังของ XBee นอกจากตัวยอเสาอากาศเหลาน้ีแลวยังมีอักษรยอดังน้ี 

A 802.15.4 (Series 1) 

DM Digimesh (Series 1) 

Z7 Zigbee Series 2 
BZ7 Zigbee บน Series 2B 

 

 นอกจากที่จะตองจัดหา XBee แลวจําเปนที่จะตองมีฐานรอง XBee เนื่องจาก Pitch ของ Pin XBee มี
ขนาดเล็กอยูที่ 2 mm ไมสามารถนําไปใชงานไดทันที โดยผูพัฒนาสามารถทําฐานรองไดเอง หรืออาจจะสามารถ
หาซ้ือ XBee Breakout board ซ่ึงขยายฐานรองเปนขนาด 0.1” และ Dongle ที่ไวสําหรับเชื่อมตอ XBee กับ
คอมพิวเตอรผานทางพอรต USB ดังภาพประกอบที่ L1.2 
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ภาพประกอบที ่L1.1 ภาพแสดงลักษณะเสาอากาศของ XBee 

 
ภาพประกอบที ่L1.2 XBee Breakout และ Dongle ของบริษัท Thaieasy Elec. 

L1.1.2 การเตรียมซอฟตแวรที่เกี่ยวของ 

บริษัท Digi จะใหซอฟตแวรที่ใชกับ XBee เพื่อติดตอ ตั้งคาและโปรแกรมลงบน XBee ผานทาง USB to 

Serial ซอฟตแวรตัวนี้ชื่อ X-CTU ดังภาพประกอบที่ L1.3 ผูใชสามารถหาดาวนโหลดไดจากเว็ปไซตของบริษัท 

Digi ไดโดยตรง เมื่อเปดโปรแกรม X-CTU จะพบวาโปรแกรมประกอบดวย 4 สวนดวยกัน ไดแก 1) PC Setting 

2) Range Test 3) Terminal และ 4) Modem Configuration 
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ภาพประกอบที ่L1.3 About X-CTU 

1) PC Settings มีหนาตางดังภาพประกอบที่ L1.4 ซ่ึงใหผูใชเลือก Com Port และตั้งคาอัตราการรับสง
ขอมูล 

 
ภาพประกอบที ่L1.4 หนาตาง PC Setting ในโปรแกรม X-CTU 

2) Range Test ใชในการทดสอบระยะทางในการสงขอมูลระหวาง XBee ดังภาพประกอบที่ L1.5 
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ภาพประกอบที ่L1.5 หนาตาง Range Test ในโปรแกรม X-CTU 

3) Terminal เปนหนาตางที่ใชในการติดตอระหวางคอมพิวเตอรกับ  XBee ดวยคําสั่งในรูปแบบ AT ดัง
ภาพประกอบที่ L1.6 โดยสีฟาเปนขอมูลที่สงออกไปยัง XBee และสีแดงเปนขอมูลที่รับเขามา 

 
ภาพประกอบที ่L1.6 หนาตาง Terminal ในโปรแกรม X-CTU 



 

 - 74 - 

4) Modem Configuration เปนสวนกําหนดการตั้งคาคางๆ ของ XBee รวมทั้งการอัพเดต Firmware ดัง
ภาพประกอบที่ L1.7 คาของ Firmware ที่ถูกอานขึ้นมาจะมีแสดงอยูดวยกัน 3 สี คือ 1) สีดําไมสามารถ
ตั้งคาได หรือถือไดวา Read-only 2) สีฟา เปนสีที่ผูใชจะตองเปนคนกําหนด 3) สีเขียวเปนคา Default 

 
ภาพประกอบที ่L1.7 หนาตาง Modem Configuration ในโปรแกรม X-CTU 

L1.2 แนะนํามาตรฐาน ZigBee 
โดยทั่วไปเรามักจะสับสนระหวาง XBee กับ ZigBee ซ่ึงทั้งคูไมเหมือนกัน ตรงที่วา ZigBee คือโพรโท

คอลมาตรฐานสําหรับการสื่อสารบน IEEE 802.15.4 ในขณะที่ XBee คือชื่อของอุปกรณโนดสื่อสารที่มีทั้งแบบ 

IEEE 802.15.4 แบบ ZigBee หรือแมแต Wifi ดังนั้นอุปกรณโนดสื่อสารอื่นใดที่ใชมาตรฐาน ZigBee ก็สามารถถูก
นํามาประยุกตใชกับเครือขายเซนเซอรไรสายไดทั้งสิ้น แตอาจจะตองผานกระบวนการที่ซับซอนหากตองการให
อุปกรณสื่อสารที่มาจากตางยี่หอคุยกันได  

ZigBee นั้นเปนกลุมกอนของ Layer ที่ถูกกําหนดและสรางอยูบนมาตรฐาน IEEE 802.15.4 ซ่ึงจุดสําคัญ
ของการเพิ่มกลุม Layer ของ ZigBee เขาไปก็เพื่อการทํา 1) Routing เปนโพรโทคอลที่จะชวยคนหาเสนทางให
โนดสามารถสงขอความจากตนทางไปยังปลายทางได 2) Ad hoc network เปนกระบวนการอัตโนมัติที่จะชวยให
โนดสามารถสรางเครือขายขึ้นมาไดเอง 3) Self-healing mesh เปนกระบวนการที่จะชวยซอมแซมเครือขายใน
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กรณีที่สัญญาณคลื่นวิทยุของโนดบางตัวหลุดออกไปจากเครือขาย การทํา Self-healing นี้จะทําใหเครือขายถูก
ซอมแซมหรือปรับโครงสรางใหม รวมทั้งการซอมแซมเสนทางที่ไดรับความเสียหายดวย 

โนดหรือผูเลนในเครือขายเซนเซอรไรสายแบบ ZigBee จะมีอยู 3 แบบเทาน้ันคือ  

1) Coordinator ซ่ึงจําเปนที่จะตองมีอยูในทุกรูปแบบของโครงสรางเครือขาย และมีเพียง 1 ตัวตอ 1 

เครือขายเทานั้น ทําหนาที่เปนคนจัดการสรางเครือขาย , Address หรือหนาที่อื่นๆที่เกี่ยวของเชน
เรื่องความปลอดภัยของขอมูล (Security)  

2) Router โนดชนิดนี้มีรูปแบบการทํางานของ ZigBee เต็มรูปแบบ สามารถเขาสูเครือขายที่มีอยูเดิม 
สงขอมูล รับขอมูล มีขอมูลเสนทาง Router ทําหนาที่เหมือน Messenger ชวยใหอุปกรณโนดอื่นๆที่
อยู ไกลจาก Coordinator สามารถสื่อสารกันได ดังนั้นโนดชนิด Router นี้จําเปนที่จะตองมี
แหลงจายพลังงานอยูตลอดเวลาและสามารถมี Router ไดมากกวา 1 ตัว ไมเชนนั้นอุปกรณอื่นๆมี
โอกาสที่จะถูกตัดขาดจาก Coordinator ได 

3) End device เปนโนดที่ทําหนาที่เชื่อมตอกับเซนเซอร แลวสงขอมูลที่ไดจากเซนเซอรไปยังโนด 

Router นอกจากนั้นโนดชนิดนี้สามารถหลับ (Sleep หรือ Idle) เพื่อประหยัดพลังงานใหมากที่สุด
เน่ืองจากโนดชนิด End device นี้จะใชพลังงานจากแบตเตอรรี่ 

L1.2.1 รูปแบบเครือขายที่มีใชงานใน ZigBee 

รูปแบบการเชื่อมตอเปนเครือขายเมื่อมีการนํา ZigBee ไปใชงานมีหลากหลายรูปแบบดังภาพประกอบที่ 
L1.8 เชน 1) การเชื่อมแบบจุดตอจุด  (Pair) ระหวางโนด 2 ตัวซ่ึงจะตองกําหนด  1 โนดใหทําหนาที่ เปน 

Coordinator 2) การเชื่อมตอแบบ Star ถือเปนเครือขายชนิดที่งายที่สุด โนด End device ทุกตัวจะสงขอมูลเขา
หา Coordinator เทานั้น และโนด End device จะไมสงขอมูลถึงกันโดยตรง 3) การเชื่อมตอแบบ Mesh จะมี 
Coordinator 1 ตัว โดยมีโนด Router อยูหลายตัวเชื่อมตอถึงกันในทุกทิศทางเพื่อเชื่อมตอกับ Coordinator ให
ได โดยโนดที่จะรับขอมูลจากเซนเซอรหรือ End device จะคุยกับโนด Router เพื่อใหชวยสงไปยัง Coordinator 

หรือสามารถเชื่อมตอตรงกับ Coordinator ไดและแบบสุดทาย 4) การเชื่อมตอแบบ Cluster จะใชโนด Router 
เชื่อมตอเสนทางเปนเสมือน Backbone ของเครือขาย โครงสรางไมแตกตางจากการเชื่อมตอแบบ Mesh เพียงแต 
Router ไมไดเชื่อมตอกันหลากหลายเสนทาง 



 

 - 76 - 

 
ภาพประกอบที ่L1.8 Network Topologies ของ ZigBee  

L1.2.2 Addressing 

การมีหมายเลขระบุตัวตนของโนดทําใหทราบวาโนดใดตองการสงขอมูลและตองการสงขอมูลไปใหโนดใด
ในเครือขาย สําหรับในมาตรฐานของ ZigBee จะสามารถเลือกใชได 3 แบบดังตารางที่ L1.1 แบบแรกคือการใช
หมายเลขของภาครับสงคลื่นวิทยุจะมีความเปนเอกลักษณโดยใชจํานวน  64 บิตในการกําหนดหมายเลข นั่น
หมายความวาจะมีหมายเลขไดจํานวนมหาศาลทําใหอุปกรณ  ZigBee แตละตัวจะมี Serial number นี้ไม
เหมือนกัน แตถาหากผูใชตองการใหโนด Coordinator ในเครือขายเปนผูกําหนดหมายเลขระบุตัวเองของโนด
กันเอง ก็จะสามารถกําหนดได 16 บิต  และรูปแบบสุดทายของการกําหนดหมายเลขหรือการระบุตัวตนของโนดใน 

ZigBee สามารถทําไดโดยการกําหนดเปนชื่อ ซ่ึงก็จะสามารถทําให โนดไมซํ้ากันได แตแนนอนวาไมสามารถ
รับประกันไดวา ผูพัฒนาจากคนละที่จะกําหนดชื่อไมตรงกันหรือไม  

ตารางที่ L1.1 รูปแบบของการกําหนดหมายเลขระบุตัวตน 

รูปแบบของการกําหนดหมายเลขระบุตัวตน ตัวอยางและความหมาย 
64 บิต 0011A299403F0680 

16 บิต 14F7 

ตั้งช่ือ (Node identifier) COE-WSN 
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ในเครือข าย  ZigBee เราสามารถสรางชื่ อของเครือข ายขึ้น เองได  เราเรียกวา PAN Address 
เปรียบเสมือนการต้ังชื่อเมืองและมีโนดเปนประชากรของเมืองที่สรางขึ้น แตชื่อที่สรางขึ้นในเครือขาย ZigBee จะ
ใชเปนตัวเลขไมใชตัวอักษร ทําใหสามารถมีชื่อของเครือขายเองไดทั้งหมด  65,536 ชื่อ นอกจากการกําหนด
หมายเลขระบุตัวตนแลวยังสามารถมีชองทางของการแบงกลุมของเครือขายไดดวยการแยกชองสั ญญาณ 

(Channel) การผสมผสานระหวางการใชหมายเลขระบุตัวตน การต้ังคา PAN address และการแยกชองสัญญาณ
จะทําใหสามารถสรางเครือขาย ZigBee ไดโดยไมซํ้ากันดังตัวอยางในภาพประกอบที่ L1.9 

 
ภาพประกอบที ่L1.9 แนวทางการผสมผสานการต้ังชื่อของเครือขาย ZigBee  

 

L1.2.3 โหมดการทํางานของ XBee 

L1.2.3.1 การทํางานในโหมด AT Command 

โหมดการทํางานในแบบแรกของ XBee เรียกวา AT สามารถตั้งคาภาครับสงวิทยุได 2 รูปแบบคือ Transparent 
และ Command สําหรับรูปแบบ AT แบบ Transparent เปนการสั่งใหสงขอมูลไปยังโนดปลายทาง (Send 

through) เมื่อโนดปลายทางรับขอมูลก็จะพนออกทางพอรตอนุกรมทันที  สวนรูปแบบ Command สําหรับใน
กรณีที่ไมตองการสงขอมูล แตตองการคุยกับภาครับสงวิทยุ (Talk to) ในแบบนี้ภาครับสงวิทยุจะตองหยุดเพื่อรับ
ฟงคําสั่งและทําสิ่งที่ไดรับคําสั่งนั้นมา โดยปกติแลว XBee ที่อยูในโหมด AT จะถูกตั้งคาใหเปนแบบ Transparent 
ถาตองการเปลี่ยนเขาสูรูปแบบการทํางานแบบ Command จะตองใชคําสั่ง “+++” แตถาไมมีการสั่งการใดๆ
ภายในเวลา 10 วินาทีก็จะกลับเขาสูรูปแบบ Transparent ทันที คําสั่ง AT Command สามารถสรุปไดคราวๆดัง
ตารางที่ L1.2  ซ่ึงรูปแบบของคําสั่งที่สงในแบบ AT Command มีลักษณะดังภาพดานลางนี ้ 



 

 - 78 - 

 

 

ตารางที่ L1.2 สรุปคําสั่ง AT Command  

คําสั่ง ความหมาย 
+++ เขาสูโหมด AT Command 

AT Attention: XBee ควรจะตองตอบดวยขอความวา ‘OK’ 

ATID ถามคา PAN ID 

ATSH/ ATSL แสดงคา 64 บิต serial number ของ XBee 

ATDH/ATDL แสดงคาหมายเลขปลายทางของ XBee  

ATWR เขียนคาที่ไดตั้งไวในรูปแบบของ AT command ลงใน Firmware 

ATMY MY ID แสดงคาหมายเลขระบุตัวตนของ XBee ขนาด 16 บิต 
ATD0 … ATD7 I/O Pin Configuration หมายเลข Pin 0 – 7 ซึ่งจะตองกําหนดหมายเลขกํากับโดยมีความหมาย

ดังนี้ 0: สั่ง disable I/O ในหมายเลข Pin นั้น, 1: Built in function ถา I/O นั้นรองรับ 

2: Analog input ใชไดเฉพาะ D0-D3, 3: Digital input, 4: Digital output, low (0 V), 

5: Digital output, high (3.3V) 

ATP0 … ATP1 I/O Pin configuration หมายเลข Pin 10 และ 11 สําหรับความหมายการใชงานเหมือนดานบน 
ATIR ใชในการตั้งคา Sampling rate ของ I/O 

AT%V ตองการให XBee แสดงคาระดับแรงดันในเวลาปจจุบัน เพื่อตรวจสอบสถานะภาพของการใชงาน
แบตเตอรรี่ 

ATPR สั่งใหมีการ pull-up resistor (ภายใน 30K โอม)  
ATRE สั่ง reset การตั้งคาของ XBee 
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L1.2.3.2 การทํางานในโหมด API Command 

การทํางานของ XBee ในอีกโหมดคือ API (Application Programming Interface) คือโหมดทํางาน
แบบ Frame-based สําหรับการรับและสงขอมูล โดยสามารถเพิ่มศักยภาพในการทํางานมากขึ้นในเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงคาพารามิเตอรของ XBee โดยที่ไมตองเขาสูโหมด Command สามารถดูคา RSSI (Receive Signal 

Strength)  โดยรายละเอียดของการใชงานในโหมด API ของ XBee จะแสดงในบทที่ 7 

L1.3 ทดสอบการทาํงานของ XBee เบื้องตน 

ในสวนนี้เปนการทดสอบการทํางานของ XBee เบื้องตนโดยเลือกใช XBee รุน XBee Pro S2BZ7 ซ่ึงจะ
ทดสอบการเชื่อมตอแบบ Point-to-Point ระหวาง XBee 2 ตัว กําหนดให XBee 1 ตัวเปน Coordinator และ
อีกตัวเปน Router สามารถเริ่มตนกระบวนโดยการเชื่อมตอ XBee เขากับ Dongle แลวตอไปยังคอมพิวเตอรผาน
ทางสาย USB  

 
ภาพประกอบที ่L1.10 Modem Configuration – เตรียม update firmware 

จากนั้นไปยังหนาตาง Modem Configuration เลือกรุน เปน XBP24BZ7 จากนั้นตั้งคา Function Set 

เป น  “Zigbee coordinator AT” พ บ ว า เป น  version 20A7 แ ล ะ เลื อ ก  Click ที่  “Always Update 
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Firmware” ดังภาพประกอบที่  L1.10 หลังจากตั้งคาเรียบรอยแลวสามารถทําการเริ่มกระบวนการเขียน 

Firmware ใหมโดยเลือก “Write” ซ่ึงจะพบมีหนาตาง Pop-up ขึ้นมาดังภาพประกอบที่ L1.11a ก็ใหกดปุม 

Reset บนบอรด Dongle หนาตาง Dialog ก็จะหายไปแลวเริ่มตนการเขียน Firmware เมื่อทําการเขียนเรียบรอย
แลวจะพบรายละเอียดของ Firmware ตัวใหมแสดงดังภาพประกอบที่ L1.11b  

 

 
a) dialog ที ่pop-up b) หนา modem configuration หลังเขียนเสร็จ 

ภาพประกอบที ่L1.11 ขั้นตอนการเขียน firmware 
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ภาพประกอบที ่L1.12 ตั้งคา Coordinator 

หลังจากที่ได firmware ที่ update สําหรับ XBee แลวจะตองทําการกําหนดคา parameter เริ่มตนจาก 

- PAN ID  : ตั้งคาหมายเลขของวง XBee ที่ใชงาน ในที่นี้ต้ังเปน ‘1234’ 

- Node ID (NI) : ตั้งเปนชื่อได ในที่นี้คือ ‘COORDINATOR1’ 

เมื่อตั้งคาเหลานี้แลวทําการ ‘write’ ใหมอีกรอบ จากนั้นจะพบวาคาตางๆจะเปนตามปรากฏใน
ภาพประกอบที่ L1.12 สําหรับโนดที่จะทําหนาที่เปน Router ก็ทําเชนเดียวกับขั้นตอนที่ผานมา แตใหเลือก 
Function set เปน “ZIGBEE ROUTER AT” เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเรียบรอยแลว จะพบคาของทั้ง โนด 

Coordinator และ Router ดังแสดงในภาพประกอบที่  L1.13  ซ่ึงหนาตางทางดานขวามือคือ Router และ
ซายมือคือ Coordinator จากนั้นใหทําการกําหนด Destination Address ทั้ง Byte High และ Low ของโนด 

Router เปนหมายเลข Serial number high และ Low ของโนด Coordinator สําหรับโนด coordinator ก็
กําหนด Destination Address เปนของ Router 
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ภาพประกอบที ่L1.13 การกาํหนดคาตนทางและปลายทาง 

 เมื่อตั้งคาโนดทั้งสองเสร็จเรียบรอยแลวเราจะลองทดสอบพูดคุยกับโนด router ดวยคําสั่งแบบ AT 
เริ่มตนดวยคําสั่ง “+++” หมายถึงการบอก XBee ใหเขาสูโหมด Command ซ่ึง XBee จะตอบสนองดวย “OK” 
จากนั้นลองทดสอบคําสั่งดังแสดงในภาพประกอบที่ L1.14 

 

ATVR : Request firmware version ซึ่ง 22A7 คือ 

firmware สําหรับ XBP24BZ7 – Zigbee Router AT 

 

ATID: Request for PAN ID 

ATNI: Request for NODE ID 

ATDL: Request for Destination low address 

ATSL: Request for Source low address 

ATCN: Force XBee to exit command mode 

ภาพประกอบที ่L1.14 การทดสอบโนด Router 
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ภาพประกอบที ่L1.15 การทดสอบสงขอความระหวาง Coordinator กับ Router 

 

 จากนั้นทําการทดสอบการสงขอความระหวางโนด Coordinator และ Router ในที่นี้ทางดานซายคือโนด 

Coordinator ที่ตอเขากับพอรต COM5 และโนด Router ตออยูที่พอรต COM14 เมื่อมีการพิมพขอความลงบน
หนาตาง Terminal ของโนด Coordinator ขอความจะถูกสงไปยังโนด Router แบบไรสาย จากนั้นขอความจะถูก
สงผานพอรต COM14 เขาสูคอมพิวเตอรแลวถูกนําไปแสดงผลบน Terminal ของโนด Router  

Project 1 

ใหนักศึกษาจับคูใหคนใดคนหนึ่งเปน Router อีกคนเปน Coordinator ทําซํ้าจากเน้ือหาดานบน เพื่อให
สามารถทําการสงขอความระหวางกันแบบไรสายได 

Project 2 

ทดสอบการสงขอมูลจากบอรดไมโครคอนโทรลเลอรไปยังคอมพิวเตอรแบบไรสายผานโมดูล  XBee ดัง
แสดงในภาพประกอบที่ L1.16  
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ภาพประกอบที ่L1.16 รูปแบบการเชื่อมตอระหวางไมโครคอนโทรลเลอรกับคอมพิวเตอรผาน XBee 

 ในการทํา Project นี้จะตองติดตั้งซอฟตแวรสําหรับพัฒนาบอรด Arduino UNO โดยสามารถดาวนโหลด
ไดจากเว็ปไซต http://arduino.cc/en  ทําการสราง code ตามภาพประกอบที่ L1.17 โดยโปรแกรมจะถูกเก็บไว
ใน Folder /MyDocuments/Arduino/ ตั้งชื่อตามที่ตองการ ในการทดลองนี้เชื่อมตอ XBee โนดที่เปน router 
เขากับ Arduino และ XBee โนด coordinator เขากับคอมพิวเตอร สําหรับ XBee โนด router ใหทําการตอ 

3.3V, GND, Rx, Tx ของ XBee เขากับขาของ Arduino โดยที่ Rx (XBee) จะตอเขากับ Arduino ขา Tx (ขา 11) 
ในขณะที่ Tx (XBee) ตอเขากับ Arduino ที่ขา Rx (ขา 10)  จากนั้นจะตองกําหนดการเชื่อมตอ UART ที่ Baud 

rate 9600 โดยเราสามารถตั้งคาโนด XBee ไดเหมือนกับตัวอยางที่แลว 

#include <SoftwareSerial.h> 

uint8_t pinRx = 10 , pinTx = 11; // the pin on Arduino 

long BaudRate = 9600; 

char GotChar; 

// Initialize SoftwareSerial 

SoftwareSerial mySerial( pinRx , pinTx ); 

 

void setup()   

{  

  Serial.begin(BaudRate); 

  Serial.println("XBee Communication Test Start !"); 

  Serial.print("BaudRate:"); 

  Serial.println(BaudRate); 

  Serial.print("NewSoftSerial Rx Pin#"); 

  Serial.println(pinRx,DEC); 

  Serial.print("NewSoftSerial Tx Pin#"); 

  Serial.println(pinTx,DEC); 

 

  mySerial.begin(BaudRate); 



 

 - 85 - 

  mySerial.println("Powered by SoftwareSerial !"); 

} 

void loop()                     

{ 

  if ( Serial.available() ) { 

      GotChar = Serial.read(); 

      mySerial.print(GotChar); 

  } 

  if ( mySerial.available() ) { 

      GotChar = mySerial.read(); 

      Serial.print(GotChar); 

  } 

} 

ภาพประกอบที ่L1.17 โปรแกรม Arduino สงขอมูลผาน UART - XBee 

 

เมื่อทําการบันทึกไฟลเรียบรอยแลวก็สามารถเริ่มทําการ Compile และ Upload ผลลัพธใสลงบนบอรด 

Arduino โดยเลือกปุม ที่อยูใตเมนู ปุมแรก (Verify) และปุมที่สองคือ upload ดังภาพประกอบที่ L1.18 แตกอนที่
จะเริ่มการ verify ใหไปที่เมนู Tools -> board -> Arduino Uno เพื่อตั้งคาของบอรดที่จะใชงาน  แลวเลือก
พอรตที่เชื่อมตอกับบอรด Arduino ใหถูกตอง Tools -> Serial Port  จากนั้นเตรียมเปด Terminal เพื่อรอดูผล
การทํางานโดยการเลือก Tools-> Serial Monitor ตามภาพประกอบที่ L1.19 
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ภาพประกอบที ่L1.18 โปรแกรมทดสอบ XBee บน Arduino Dev. 

 
ภาพประกอบที ่L1.19 เมน ูTools ใน Arduino Dev. 

 

หนาตาง Terminal ของทั้ง Arduino Dev. แสดงอยูทางซายมือในภาพประกอบ L1.20 เปนผลของการ
ทํางานของ Arduino + XBee ในขณะที่หนาตาง Terminal ของ X-CTU แสดงอยูทางขวามือในภาพประกอบ 

L1.20 พบวาทั้งสองฝงสามารถเชื่อมตอแลกเปลี่ยนขอมูลได 
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ภาพประกอบที ่L1.20 ผลการทํางานของโปรแกรมทดสอบ XBee + Arduino 

เอกสารอางอิง 

Robert Faludi, “Building Wireless Sensor Networks,” O’Reilly, 2011. 

URL: http://www.digi.com 

URL: http://arduino.cc/en 

URL: https://sites.google.com/site/xbeetutorial/example/arduino-test-program-for-xbee 
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Lab Sheet ภาคที ่2 
แนะนําการสรางเครือขายเซนเซอรไรสายดวย XBee ภาค 2 

(Introduction to Building WSNs using Xbee Part II) 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 เพ่ือใหสามารถใชงาน XBee ในโหมด API และประยุกตใชงานได 

 

รูปแบบการใชงานของ XBee มีอยู 2 แบบคือ แบบ AT และ แบบ API  (Application Programming 

Interface) ซึ่งรูปแบบการใชงานแบบ API จะเปดโอกาสใหโปรแกรมแตละฝายสามารถสื่อสารกันไดโดยตรงผาน
ทางมาตรฐาน API ที่เปดไวให ในบทที่ 6 เปนการทดสอบการใชงาน XBee ในรูปแบบของ AT ที่ทําใหเราสามารถ
ใสขอความเพ่ือสื่อสารระหวาง XBee 2 ตัว โดยในขั้นตอนแรกจะเปนการใสคําสั่ง AT ในรูปแบบ Command เมื่อ
เรียบรอยแลวก็จะเขาสูรูปแบบ Transparent จะพบวาการใชงานแบบนี้จะงายและสะดวกถาเปนการใชงาน
โดยตรงกับมนุษยที่สามารถกรอกคําสั่งทีละคําสั่ง แตถาตองการใหโปรแกรมสามารถสั่งงานกันไดเอง มีความ
รวดเร็วสําหรับการสงขอมูลไปยังอุปกรณโนดหลายๆตัว ทําใหเราทราบตนทาง ปลายทางของขอความเพราะมีการ
แสดง Source และ Destination Address อยูในขอความ หรือถาตองการใชความสามารถ  Over-the-Air 

Firmware update ได ดังนั้นรูปแบบการใชงานแบบ API จะเหมาะสมกวา โดยในบทที่นี้จะไดอธิบายรูปแบบการ
ใชงานแบบ API พรอมทั้งใหตัวอยางของการใชงานแบบ API อยางงาย โดยที่ในบทนี้จะใชไมโครคอนโทรลเลอร 
Arduino ดังนั้นโปรแกรมท่ีใชยกตัวอยางในการอธิบายจึงเปนโปรแกรมสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร Arduino 

L2.1 โพรโทคอล API ใน XBee 
เราจะสามารถกําหนดให XBee ทํางานในรูปแบบของ API โดยการกําหนด “Function Set” ใน

โปรแกรมของ X-CTU ซึ่งจะเปนการเตรียมโหลด Firmware สําหรับการทํางานในรูปแบบนี้ลงใน XBee กอนที่จะ
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เริ่มใชงานซึ่งสามารถศึกษาไดจากภาพประกอบที่ L2.1 ซึ่งเราสามารถเลือกใชงานได 3 แบบคือ XBee ที่ตองการ
เปน Coordinator API, End Device API และ Router API 

 
ภาพประกอบที่ L2.1 วิธีการกําหนด Firmware ให XBee ดวยโปรแกรม X-CTU 

 

เมื่อกําหนดและติดตั้ง Firmware ใหกับ XBee เพ่ือใหทํางานในแบบ API ไดแลว ก็จะตองเริ่มศึกษาทํา
ความเขาใจถึงโครงสรางขอความแบบ API กอนดังแสดงในภาพประกอบที่ L2.2 เริ่มตนขอความดวย Start 

delimiter (0x7E) เราเรียกงายๆวา Start byte ถัดมาเปน Byte แสดงขนาดของขอความโดยใช 2  bytes ในการ
แสดงขนาดขอความ ตอมาก็เปน Frame Data ที่เปนโครงสรางพิเศษเฉพาะสําหรับ API โดยจะมีรายละเอียดใน
สวนตอไป สุดทายจะเปนขอมูลขนาด 1 byte เปนคา Checksum 

Start 
delimiter  

Length  Frame Data  Checksum  

Byte 1  Byte 2-3  Byte 4 … Byte n  Byte n+1  

0x7E  MSB, LSB  API- Specific Structure  One byte  
 

ภาพประกอบที่ L2.2 โครงสรางขอความแบบ API 

 

วิธีการคํานวณคา Checksum ทําไดโดยการนําเฉพาะขอมูลในสวนของ Frame Data มาทําการบวกที
ละ Byte แลวนําเฉพาะ Byte สุดทายของผลลัพธไปลบออกจากคา 0xFF ก็จะไดคา Checksum ใน Byte สุดทาย 
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โดยเมื่อทําการนําคา Checksum กลับไปบวกแตละ Byte ในสวนของ Frame Data ก็จะไดผลลัพธเปน 0xFF คือ
เปนการทวนสอบคําตอบอีกครั้ง 

L2.2 โครงสรางของ API ใน Frame Data 

รูปแบบโครงสรางของ API ที่จะถูกบรรจุในสวนของ Frame data นั้นจะมีความหมายเฉพาะสําหรับใช
ในการรับสงขอมูล โดยขอมูลใน byte แรก เรียกวา Frame type จะประกอบดวยความหมายดังตารางที่ L2.1 

ตารางที่ L2.1 แสดงความหมายของ Frame type ในสวนของ API-Specific Structure 

Frame type ความหมาย 
0x08 เปนการบงบอกวา frame นี้เปน AT Command (immediate) 

0x09 เปนการบงบอกวา frame นี้เปน AT Command (queued) 
0x17 รองขอใชงานแบบ Remote command 

0x88 AT command response 

0x8A Modem status 

0x10 Tx request 

0x8B Tx response 

0x90 Rx received 

0x92 Rx I/O data received 

0x95 Node identification indicator 

0x97 Remote command response 

 

AT Command 

เมื่อเราทราบชนิดของ Frame ที่มีใหใชงานแลวก็ตองตรวจสอบโครงสรางองคประกอบในแตละ byte 

ของ Frame ในแตละชนิดดวย ดังตัวอยางแรกคือในการใชงานชนิดของ API  Frame แบบ AT Command ผาน
ขอความแบบ API เพ่ือเพ่ือจะทําการตั้งคาการใชงานคลื่นวิทยุหรือตัวแปรตางๆที่จําเปนบน  XBee ซึ่งจะไดผล
เหมือนกับการสงคําสั่ง AT Command ในโหมดของ transparent/command ในบทที่ผานมา โดยที่รูปแบบ
โครงสรางของ API Frame สําหรับการสง AT Command แสดงไวในตารางที ่L2.2  



 

 - 91 - 

ตารางที ่L2.2 API Frame สําหรับใชงานแบบ AT Command 

Frame field  Offset ตัวอยาง คําอธิบาย 
Start delimiter  0 0x7E  

Length  1(MSB)  ขนาดของขอความ 
 2(LSB)  

Frame-specific 

data 

Frame 

type 

3 0x08 บอกวาจะใชงาน API แบบ สง AT Command 

Frame ID 4  XBee จะตองรับขอมูลดังนั้นจะตองมีหมายเลขของ Frame 
เพื่อใชเปนขอมูลตอบกลับมาบอกวาไดรับ Frame ของ
หมายเลขใด 

AT 

command 

5 0x4E สําหรับใส ASCII ตัวอักษรที่เปนคําสั่งของ AT Command แต
เราจะตองเปลี่ยน ASCII ตัวอักษรใหเปนเลขฐาน 16 เชน N = 

0x4E เปนตน  6 0x4E 

Parameter 

value  

  (optional) สําหรับใสคาที่จะตองกําหนดตอทาย AT 

Command  
Checksum  7  0xFF – 8-bit ของการ sum byte ทั้งหมดในขอความจาก 

byte ที ่3 เปนตนมา 
 

AT Response 

API Frame ในแบบนี้จะพบเมื่อไดรับการตอบกลับ (Acknowledge) จาก XBee ที่สามารถรับ AT 

Command โดยอาจจะมีคาที่เราตองการกลับมา ดังนั้นรูปแบบของ API Frame นี้จึงจะถูกสรางโดยอัตโนมัติจาก 

XBee เพ่ือสําหรับอานเพ่ือเขาใจการตอบกลับหรือเขียนโปรแกรมใหไมโครคอนโทรลเลอรทําการรับคาที่อานมาได 
API Frame ชนิดนี้จึงจะไมถูกสรางหรือเขียนขึ้นมาเองมีรายละเอียดดังตารางที่ L2.3 

ตารางที ่L2.3 API Frame สําหรับใชงานแบบ AT Response 

Frame field  Offset ตัวอยาง คําอธิบาย 
Start delimiter  0 0x7E  

Length  1(MSB)  ขนาดของขอความ 
 2(LSB)  

Frame-specific Frame 3 0x88 บอกวาจะใชงาน API แบบ สง AT Response 
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data type 

Frame ID 4  XBee จะตองรับขอมูลดังนั้นจะตองมีหมายเลขของ Frame 
เพื่อใชเปนขอมูลตอบกลับมาบอกวาไดรับ Frame ของ
หมายเลขใด 

AT 

command 

5 0x4E สําหรับใส ASCII ตัวอักษรที่เปนคําสั่งของ AT Command  

 6 0x4E 

Command 

status 

7  0 = OK, 1 = ERROR, 2= Invalid command, 3=invalid 

parameter, 4=Tx failure 

 Command 

data 

  รีจิสเตอรสําหรับเก็บขอมูลใน format binary ถาเปน ‘1’ 
(set) หมายถึงไมมีการ return คากลับมา 

Checksum  8  0xFF – 8-bit ของการ sum byte ทั้งหมดในขอความจาก 

byte ที ่3 เปนตนมา 
 

Zigbee Transmit Request 

ในสวนนี้เปนการสงขอมูลกันจริงๆคือการใช Frame specific แบบ Zigbee transmit request ซึ่ง
จะมีสวนของขอมูลหรือ Payload อยูในขอมูลชุดนี้ มีรายละเอียดดังตารางที่ L2.4 

ตารางที ่L2.4 API Frame สําหรับใชงานแบบ Zigbee Transmit Request 

Frame field  Offset ตัวอยาง คําอธิบาย 
Start delimiter  0 0x7E  

Length  1(MSB)  ขนาดของขอความ 
 2(LSB)  

Frame-specific 

data 

Frame 

type 

3 0x10 บอกวาจะใชงาน API แบบ Zigbee transmit request 

Frame ID 4  XBee จะตองรับขอมูลดังนั้นจะตองมีหมายเลขของ Frame 
เพื่อใชเปนขอมูลตอบกลับมาบอกวาไดรับ Frame ของ
หมายเลขใด 

64-bit 

destination 

Address 

5-12  0x0000000000000000 – Reserved 64-bit address for 

the coordinator. 

0x000000000000FFFF – Broadcast address 



 

 - 93 - 

16-bit 

destination 

network 

address 

13-14  ตั้งคาเปน 0xFFFE ถาไมรูคา address หรือหมายถึงจะสงแบบ 

broadcast 

Broadcast 

radius 

15  ตั้งคาจํานวน hop สูงสุด ถาเปน ‘0’ หมายถึงใหมี hop ได
สูงสุด 

Option 16  กําหนดรูปแบบการสงขอมูล  0 หมายถึงไมใช 
0x01 – Disable ACK,  

0x20 – Enable APS encryption (if EE=1),  

0x40 – ใชการยืดเวลา timeout สําหรับสงขอมูล 
RF Data 17-24  ขอมูลที่จะสงไปยังโนดปลายทาง ซึ่งอาจจะสามารถขยายให

สูงสุดไดถึง 84 byte 

Checksum  25  0xFF – 8-bit ของการ sum byte ทั้งหมดในขอความจาก 

byte ที ่3 เปนตนมา 
 

Zigbee Transmit Status 

เปนการใชเมื่อตองการขอมูลสถานะเต็มรูปแบบของโนด และขอมูลอ่ืนๆที่จําเปน แตไมใชขอมูลหรือ 

data ดังรายละเอียดในตารางที่ L2.5 

ตารางที ่L2.5 API Frame สําหรับใชงานแบบ Zigbee Transmit Status 

Frame field  Offset ตัวอยาง คําอธิบาย 
Start delimiter  0 0x7E  

Length  1(MSB)  ขนาดของขอความ 
 2(LSB)  

Frame-specific 

data 

Frame 

type 

3 0x8B บอกวาจะใชงาน API แบบ Zigbee transmit Status 

Frame ID 4  XBee จะตองรับขอมูลดังนั้นจะตองมีหมายเลขของ Frame 
เพื่อใชเปนขอมูลตอบกลับมาบอกวาไดรับ Frame ของ
หมายเลขใด 

16-bit 

destination 

5-6  ถาสงไดสําเร็จถูกตอง คาของ 16-bit network address นี้จะ
เปนคาของโนดที่เราสงไป 
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network 

address 

Transmit 

retry 

counter 

7  มีการ retry ทั้งหมดกี่ครั้ง 

Delivery 

status 

8  0x00 = success 

0x01 = MAC ACK failure 

0x02 = CCA failure 

0x15 = invalid destination endpoint 

0x21 = network ACK failure 

0x22 = not joined to network 

0x23 = self-addressed 

0x24 = Address not found 

0x25 = route not found 

0x26 = broadcast source fail to hear a neighbor relay 

the message 

0x2B  = invalid blinding table index 

0x2C = resource error, lack of free buffers, timers, 

etc. 

0x2D = attempted broadcast with APS transmission 

0x2E = attempted unicast with APS transmission 

0x32 = resource error, lack of free buffer, timers, etc. 

0x74 = payload too large 

0x75 = indirect message unrequested 
Discovery 

status 

9  0x00 = no discovery overhead 

0x01 = address discovery 

0x02 = route discovery 

0x03 = address and route 

0x40 = extended timeout discovery 

Checksum  10  0xFF – 8-bit ของการ sum byte ทั้งหมดในขอความจาก 

byte ที ่3 เปนตนมา 
 

Zigbee received packet 
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ขอความชนิดนี้ถูกใชเพ่ือสงขอมูลตอบกลับหลังจากที่โนดไดรับขอความชนิด transmit ไปแลวซึ่งจะมี
การระบุ ID ของโนดที่สงกลับมาดวยทําใหทราบวาตอบกลับมาจากโนดใด มีรายละเอียดดังตารางที่ L2.6 

ตารางที ่L2.6 API Frame สําหรับใชงานแบบ Zigbee received packet 

Frame field  Offset ตัวอยาง คําอธิบาย 
Start delimiter  0 0x7E  

Length  1(MSB)  ขนาดของขอความ 
 2(LSB)  

Frame-specific 

data 

Frame 

type 

3 0x90 บอกวาจะใชงาน API แบบ Zigbee Rx packet 

64-bit 

source 

address 

4-11  64-bit address  ของผูสง ถากําหนดเปน 0xFFFFFFFF 
หมายถึงไมทราบ address 

16-bit 

destination 

network 

address 

12-13  16-bit address ของผูสง 

Receive 

option 

14  0x01 – packet acknowledge 

0x02 – packet was broadcasted 

0x20 – packet encryption with APS 

0x40 – packet was sent from an end device. 

Received 

data 

15-20  Received RF Data 

Checksum  21  0xFF – 8-bit ของการ sum byte ทั้งหมดในขอความจาก 

byte ที ่3 เปนตนมา 
 

 

Zigbee I/O Data Sample Rx Indicator 
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ขอความในรูปแบบของ I/O Data sample Rx indicator นั่นเปนรูปแบบที่ขยายตอจากขอมูลใน
รูปแบบ ซึ่งโดยปกติแลวการทํางานแบบ AT จะไมสามารถเขาถึง I/O ไดเลย การใชรูปแบบขอความแบบ API ทํา
ใหสามารถไดขอมูลตรงจาก I/O ของ XBee โดยมีรายละเอียดของขอความดังตารางที่ L2.7 

ตารางที ่L2.7 API Frame สําหรับใชงานแบบ Zigbee I/O Data Sample Rx indicator 

Frame field  Offset ตัวอยาง คําอธิบาย 
Start delimiter  0 0x7E  

Length  1(MSB)  ขนาดของขอความ 
 2(LSB)  

Frame-specific 

data 

Frame type 3 0x92 บอกวาจะใชงาน API แบบ Zigbee I/O Data Sample 

Rx indicator 

64-bit source 

address 

4-11  64-bit address  ของผูสง ถากําหนดเปน 0xFFFFFFFF 
หมายถึงไมทราบ address 

16-bit 

destination 

network 

address 

12-13  16-bit address ของผูสง 

Receive option 14  0x01 – packet acknowledge 

0x02 – packet was broadcasted 

Number of 

sample 

15 0x01 Always set to 1 

Digital channel 

mask 

16-17  bit mask to indicate which digital I/O lines on 

the remote have sampling enabled. First byte =  

“n/a n/a n/a D12 D11 D10 n/a n/a” และ second 

byte = “D7 … D0” 

Analog channel 

mask 

18  bit mask to indicate which digital I/O lines on 

the remote have sampling enabled. 

Digital sample 19-20  สําหรับกําหนด sample ของทุก digital I/O 

Analog sample 21-22  สําหรับกําหนด sample ของทุก Analog I/O 

Checksum  23  0xFF – 8-bit ของการ sum byte ทั้งหมดในขอความ
จาก byte ที ่3 เปนตนมา 
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Remote AT Command Request 

ขอความแบบ API ที่ใชสําหรับการสงคําสั่งแบบ AT ผานบนขอความแบบ API ได เพ่ือรองขอใหทํางาน
อยางใดอยางหนึ่งโดยมีรายละเอียดของขอความดังตารางที่ L2.8 

ตารางที ่L2.8 API Frame สําหรับใชงานแบบ Zigbee Remote AT Command Request 

Frame field  Offset ตัวอยาง คําอธิบาย 
Start delimiter  0 0x7E  

Length  1(MSB)  ขนาดของขอความ 
 2(LSB)  

Frame-specific 

data 

Frame type 3 0x17 บอกวาจะใชงาน API แบบ Remote AT Command 

request 

Frame ID 4   

64-bit source 

address 

5-12  64-bit address  ของผูสง ถากําหนดเปน 0xFFFFFFFF 
หมายถึงไมทราบ address 

16-bit 

destination 

network 

address 

13-14  16-bit address ของผูสง 

Remote 

command 

option 

15  0x01 – Disable ACK 

0x02 – apply changes on remote 

0x40 – used extended transmission timeout for 

this destination 

0x00 - unused 

AT Command 16-17  The name of command 

Command 

parameter 

18   

Checksum  19  0xFF – 8-bit ของการ sum byte ทั้งหมดในขอความ
จาก byte ที ่3 เปนตนมา 

 

Remote AT Command Response 
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ขอความแบบ API ที่ใชสําหรับการสงคําสั่งแบบ AT ผานบนขอความแบบ API ได เพ่ือตอบรับการ
ทํางานที่เกิดขึ้นจาก AT Command Request โดยมีรายละเอียดของขอความดังตารางที่ L2.9 

ตารางที ่L2.9 API Frame สําหรับใชงานแบบ Zigbee Remote AT Command Response 

Frame field  Offset ตัวอยาง คําอธิบาย 
Start delimiter  0 0x7E  

Length  1(MSB)  ขนาดของขอความ 
 2(LSB)  

Frame-specific 

data 

Frame type 3 0x97  

Frame ID 4  ชองนี้จะเปนคาเดียวกับท่ีสง request 
64-bit source 

address 

5-12  64-bit address  ของผูสง ถากําหนดเปน 0xFFFFFFFF 
หมายถึงไมทราบ address 

16-bit 

destination 

network 

address 

13-14  16-bit address ของผูสง 

AT Command 15-16  The name of command 

Command 

parameter 

17  0 = OK, 1 = ERROR 

2 = invalid command, 3 = invalid parameter 

4 = Remote command transmission failed 

Command data 18-21  คา register data ในรูปแบบของ Binary  

Checksum  22  0xFF – 8-bit ของการ sum byte ทั้งหมดในขอความ
จาก byte ที ่3 เปนตนมา 

 

เมื่อนักพัฒนาเขาใจรูปแบบโครงสรางของขอความแบบ API แลวก็จะสามารถใชงานไดอยางถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน ถาเราใช API แบบ I/O Data sample เราสามารถนําคาในแตละ Byte ตามรูปแบบ
ที่กําหนดไวมาใชงานไดทันที โดยที่โปรแกรมไมจําเปนที่จะตองเขียนสอบตรวจขนาดของขอมูล หรือทําใหเราทราบ
ขนาดขอมูลวามีทั้งหมดกี่ Byte ในที่นี้ถาไมคิด checksum    ) Byte ที่ 23) การไดขอความ API แบบ I/O Data 

sample จะมีขนาด 23 Byte (0 – 22) ซึ่งขอมูลของเซนเซอรประเภท Analog จะถูกเก็บไวใน Byte ลําดับที่ 21 

– 22 )เริ่มตนจาก  Byte ที่ 0) เมื่อเขียนโปรแกรมตรวจสอบใหแนชัดวาขอความที่ไดรับมานี้เปนขอความ API แบบ 
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I/O Data sample จริงๆแลว (if (Serial.read() == 0x7E) เราก็สามารถทําการอานคาใน Byte อ่ืนๆทิ้งออกจาก 

buffer ได เมื่อถึงลําดับ Byte ที่ตองการจึงทําการดึงคาออกมาใชงานดังตัวอยางโปรแกรมดานลางนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใชงาน Library ของ Arduino ที่รองรับการเรียกใช API ก็จะชวยใหสามารถพัฒนาโปรแกรมได
อยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางของ Library สําหรับ Arduino จะสามารถศึกษารายละเอียดและหา Library มา
ติดตั้งไดจาก http://code.google.com/p/xbee-api/ ซ่ึงพัฒนาโดย Andrew Rapp 

L3.3 การใชงาน XBee ในแบบ API ดวย XBee API Demo ของ Thaieasyelec 

ในหัวขอนี้เปนการแนะนําการทดลองการสงขอมูลในแบบ API อยางงาย โดยทําการทดสอบรวมกับ
โปรแกรม XBee API Demo ของบริษัท Thaieasyelec ซึ่งสามารถหาดาวนโหลดไดจาก 

http://www.thaieasyelec.net/archives/Manual/XBeeAPIDemo.zip เพ่ือใหทดสอบความถูกของในการ
ทํางานของ XBee กอนที่จะพัฒนาขั้นตอไป โดยหนาที่ของโปรแกรม XBee API Demo ก็คือจะทําการติดตอกับ
โนด Coordinator    )เชื่อมตออยูกับพอรต  COM6) ที่ถูกโปรแกรมดวย X-CTU แลววาใหทําหนาที่เปน 

Coordinator API เพ่ือสงขอมูลไปยังโนด Router    )เชื่อมตออยูกับพอรต  COM5) ที่ไดถูกโปรแกรมดวย X-CTU 
แลววาเปน Router API ดังภาพประกอบที่ L2.3 โดยจะทําการเปดโปรแกรม X-CTU ใหเชื่อมกับโนด Router ที่
เปนพอรต COM5 ไวตรวจสอบขอความที่ไดรับจากโนด Coordinator  

if (Serial.read() == 0x7E) { 

 //flush the data out of the buffer 

 for (int i = 0; i < 19; i++) { 

  byte flush = Serial.read(); 

 } 

 int analogHigh = Serial.read(); 

 int analogLow = Serial.read(); 

} 
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ภาพประกอบที่ L2.3 การเชื่อมตอโนดเพ่ือทดสอบการสงขอมูลแบบ API แบบที่ 1 

 

บนโปรแกรม XBee API Demo เราสามารถเพ่ิมขอความที่จะใชสงในชองหมายเลข 1 ดังแสดงใน
ภาพประกอบที่ L2.4 โดยพิมพขอความในรูปแบบของ ASCII ไดโดยตรง ในที่นี้กําหนดใหสงขอความ 
“Embedded System” ในทางดานของโนด Router ที่เชื่อมตออยูกับพอรต COM5 ก็ทําการเปดโปรแกรม X-

CTU ไปยังหนา Terminal ตรวจสอบใหเรียบรอยวาเปนการเชื่อมตอกับโนด Router จริงๆโดยสังเกตที่ชื่อของ
หนาตางโปรแกรม X-CTU    )หมายเลข  2 ในภาพประกอบที่ L2.4) จากนั้นทําการกดปุม “SEND” บนโปรแกรม 

XBee API Demo ถาสามารถสื่อสารไดสําเร็จ ก็จะปรากฏขอความ “Embedded System” บนหนาตางของโนด 

Router    )หมายเลข  3 ในภาพประกอบที่ L2.4) และไมพบขอความตอบกลับใดๆในชองของ Receive บน
โปรแกรม XBee API Demo เพราะที่การกําหนดใหไมตองตอบกลับดวยเลข “0” หรือ Byte ที่ 5    )หมายเลข  5 
ในภาพประกอบที่ L2.4) ในขอความ API แบบ Tx Request (0x10) ในสวนของขอความที่สงออกจากโนด 

Coordinator ไปยังโนด Router สามารถตรวจสอบไดจากในชอง Send บนโปรแกรม XBee API Demo 
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ภาพประกอบที่ L2.4 เมื่อ Router รับขอมูลจาก Coordinator ที่สงผานทางโปรแกรม XBee API Demo 

 

เมื่อตองการใหมีการตอบกลับเมื่อโนดไดรับขอความแลวเราสามารถกําหนดไดใน Byte ที่ 5 ใหเปน 

0x01 ก็จะไดรับขอความตอบกลับมาแสดงในชอง Receive ของโปรแกรม XBee API Demo ดังภาพประกอบที่ 
L2.5 โดยขอความดังกลาวคือ “7E 00 07 8B 01 00 00 00 00 00 00 73” โดยใน Byte ที่ 4 จะแสดงคา 8B 
หมายถึงขอความ API แบบ Tx Response มีคา 16-bit address ของโนดปลายทางเปน “00 00” ใน Byte ที่ 8 
เปนคา 0x00 หมายถึงสงสําเร็จ ดังนั้นในการนําไปประยุกตใชงาน นักพัฒนาสามารถอานขอมูลใน  Byte ที่ 8 นี้
เพ่ือตรวจสอบวาสงสําเร็จหรือไม แลวใชเปนเงื่อนไขในการแสดงผลของการรับสงขอมูลผานการ Blink ของ LED  

 
ภาพประกอบที่ L2.5 ขอความที่ไดรับตอบกลับจากโนด Router 
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L2.4 การใชงาน XBee ในแบบ API ดวย X-CTU 

ในการใชงาน XBee แบบ API เราสามารถใชและทดสอบการทํางานไดดวยโปรแกรม X-CTU ที่ใชใน
การดาวนโหลดตั้งคา XBee เชนกัน โดยทดสอบการทํางานของขอความ API แบบ Modem Status ดวยการทํา
การ reset บน XBee หรือเรียกวา Hardware reset จะพบขอความบนหนาตาง Terminal ของ X-CTU เปน
ขอความ API  2 ชุดดังภาพประกอบที่ L2.6 Byte ที่ 3 คือคา 0x8A แสดงชนิดของ API แบบ Modem status 
โดยคา 0x00 ใน Byte ถัดไปคือสถานะที่บอกวาเกิด Hardware reset ในขอความ API ชุดที่สองคือ “7E 00 02 
8A 06 6F” เปนการแสดงสถานะวาโนด Coordinator ไดเริ่มทํางานดูไดจากคา 0x06 ใน Byte ที่ 4 ของขอความ
ชุดนี้ เราสามารถสรุปสถานะของการทํางานไดเปน 6 คาไดแก 0x00 หมายถึง hardware reset, 0x01 หมายถึง 
watchdog reset, 0x02 หมายถึง joined network, 0x03 หมายถึง disassociated, 0x06 หมายถึง 
coordinator started และ 0x80+ หมายถึง stack error 
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ภาพประกอบที่ L2.6 Hardware reset ของขอความ API แบบ Modem Status 

 

กอนที่จะเริ่มการรับสงขอความ API บน X-CTU เราจําเปนที่จะตองมีเครื่องมือชวยในการสรางขอความ
ซึ่งสามารถเขาใชงานไดจาก http://ftp 1. digi.com/support/utilities/digi_apiframes.htm ของ บริษัท Digi 
ดังภาพประกอบที่ L2.7 
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ภาพประกอบที่ L2.7 หนาตางของเครื่องมือชวยสรางขอความ API 

 

การทดสอบขอความ API ชนิด Node identification indicator เมื่อทําการกดปุม D0 โปรแกรม X-

CTU แสดงขอความดังภาพประกอบที่ L2.8 Byte ที่ 3 คือ 0x95 เปนการบงบอกวาขอความ API นี้เปนชนิด 

Node identification indicator โดยที่ความหมายของขอความจะแสดงในตารางที่ L2.10 

 
ภาพประกอบที่ L2.8 การรับขอความ API บน X-CTU 
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ตารางที่ L2.10 ความหมายของขอความ API แบบ Node identification indicator ในสวนของ Frame Data 

Byte ขนาด ความหมาย 
1-8 64-bit sender address ขอมูล address ขนาด 8 bytes ของโนดตนทาง 
9-10 16-bit sender address ขอมูล address ขนาด 2 bytes ของโนดตนทาง 
11 Receive options 0x01 หมายถึง packet acknowledged 

0x02 หมายถึง packet broadcast 

0x20 หมายถึง Packet encrypted with APS encryption 

0x40 - Packet was sent from an end device (if known) 
12-13 16-bit remote address ขอมูล address ขนาด 2 bytes ของโนดปลายทาง 
14-21 64-bit remote address ขอมูล address ขนาด 8 bytes ของโนดปลายทาง 
22-23 16-bit  NI String เปนชื่อของโนด 
24-25 Remote parent เปนคา 0xFFFE 

26 Device type 0 – coordinator, 1 – Router, 2 – end device 
27 Source event 1 - Frame sent by node identification push button event (see 

D0 command). 

2 - Frame sent after joining event occurred (see JN command). 

3 - Frame sent after power cycle event occurred (see JN 

command). 

28-29 DigiProfileID  

30-31 DigiManuID  

32 Checksum  

 

การทดลองสุดทายคือการทดสอบการสงขอความในที่นี้คือ (Hello Embedded System) จากบอรด 

Arduino ไปยังคอมพิวเตอรดวย Xbee แบบ API มีผลการทํางานดังภาพประกอบที่ L2.9 ภาพทางขวาคือ
โปรแกรม X-CTU ที่เชื่อมตอผานพอรตอนุกรมและตอพวงกับ Xbee เพ่ือรอรับขอความที่จะสงมายังคอมพิวเตอร 
ในขณะที่ภาพทางซายเปนโปรแกรมท่ีเขียนใหกับบอรด Arduino อยางงายเพ่ือใหสงขอความออก 
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ภาพประกอบที่ L2.9 ตัวอยางการสงขอความจากบอรด Arduino ผาน Xbee ไปยังคอมพิวเตอร 

 

เอกสารอางอิง 

Robert Faludi, “Building Wireless Sensor Networks,” O’Reilly, 2011. 

URL: http://www.science.smith.edu/~jcardell/Courses/EGR328/Readings/XBeeCookbook.pdf 

URL: http://code.google.com/p/xbee-api/ 
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Lab Sheet ภาคที ่3 
แนะนําการสรางเครือขายเซนเซอรไรสายดวยโนด Telos Compatible 

(Introduction to Building WSNs using Telos Compatible Node) 

ผูเขียนรวมในบทนี ้- ดร.ชัชนันท   จันแดง  

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 เพื่อใหสามารถใชงานโนดที่ทําขึ้นเอง (In-house node) ที่รองรับการทํางานตามรูปแบบของโนด Telos  

 

 

บทนี้เปนการแนะนําการใชงานโนดที่ไดพัฒนาขึ้นเองรองรับการทํางานตามรูปแบบของโนด  Telos ของ 
Tmote Sky เพื่อลดการนําสั่งซ้ือและนําเขาจากตางประเทศ โนดที่ผลิตขึ้นเองน้ีใชไมโครคอนโทรลเลอรของบริษัท 

TI MSP430F1611 มีหนวยความจําชนิด RAM ขนาด 10 kB และหนวยความจําชนิด ROM ขนาด 48 kB ใชชิป
ภาครับสงคลื่นวิทยุ CC2420 โดยที่มีการตอพวงโมดูลเซนเซอรวัดแสง เซนเซอรวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ 

เปนตน และตอเพิ่มขยายหนวยความจําชนิด Flash อีก 1 Mbit โนดจะใชระบบปฏิบัติการ TinyOS ซ่ึงตองการ
พื้นที่จัดเก็บเพียงประมาณ  400 ไบต (เฉพาะแกนของระบบปฏิบัติการ) ระบบปฏิบัติการ TinyOS เปน
ระบบปฏิบัติการที่ทํางานแบบ multitasking และ concurrency ซ่ึงหมายถึง ในชวงเวลาหน่ึงระบบปฏิบัติการจะ
ประมวลผลโพรเซสไดพรอมกันหลายๆงาน โพรเซสของระบบปฏิบัติการแบงออกเปนสองชนิด ไดแก task และ 

event 

- task เปนโพรเซสซ่ึงมีหนาที่สําหรับดําเนินงานตางๆ จากชุดคําสั่งแรกจนกระทั่งคําสั่งสุดทายของ 
งานน้ันๆ 

- event เปนโพรเซสที่ถกูสั่งงานโดยโมดูลหรือการอินเตอรรัปป (interrupt) จากโมดูลตางๆ โพรเซส 
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ชนิดนี้จะหยุดการทํางานของ task อื่นๆ หลังจากนั้นดําเนินการตามชุดคําสั่งในสวนของของการอินเตอรรัปปจน
จบการทํางาน และกลับไปทํางานตาม task เดิมที่เคยทํางานคางไว 
 สําหรับภาษาที่จะใชในการพัฒนาโปรแกรมบนโนดที่ใชระบบปฏิบัติการ  TinyOS คือภาษา nesC เปน
ภาษาที่ขยายมาจากภาษา C สําหรับขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมดวยภาษา nesC จะเริ่มจากไฟลของภาษา 
nesC (.ns) จากนั้นจะคอมไพลดวยตัวแปลภาษา ncc ผลลัพธที่ไดคือไฟล .exe ซ่ึงเปนไบนารีไฟล ซ่ึงสามารถ
เปลี่ยนเปนไฟล hex ไดดวย msp43-objcopy ผลลัพธที่ไดคือไฟล .ihex จากนั้นสามารถดาวนโหลดไฟลไปยัง
โนดไดดวย tos-bsl อยางไรก็ตามกระบวนการตามภาพประกอบที่ L3.1 สามารถถูกดําเนินการดวยชุดคําสั่งของ 
Tool-chain เพียงคําสั่งเดียว 

 
ภาพประกอบที ่L3.1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมดวย nesC 

 

L3.1 เตรียมพรอมกอนเริ่มปฏิบัติการ 
สําหรับปฏิบัติการน้ีเครื่องคอมพิวเตอรจะใชระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu  

1. ให เริ่ ม ทํ า ก า ร ด า ว น โห ล ด ไฟ ล แ พ ค เก็ ต จ า ก เว็ ป ไซ ต  http://www.tinyos.net  ห รื อ 
http://202.28.99.231/download/tinyos 

2. ในกรณีที่ไฟลที่ดาวนโหลดมาเปนนามสกุล .rpm จะตองทําการแปลงใหอยูในรูปแบบของไฟล deb 
ดวยโปรแกรม alien กอน 

 

 

3. ติดตั้งโปรแกรมดวยคําสั่ง dpkg 

  

$ sudo apt-get install alien 
$ sudo alien *.rpm 

$ sudo dpkg –i msp430tools*.deb 
$ sudo dpkg –i tinyos*.deb 
$ sudo dpkg –i nesC*.deb 
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4. ปรับแตงไฟล setup กันเล็กนอย ดวย gedit ดังตอไปน้ี 

 

 

เติมเนื้อความในไฟล .bashrc ดังตอไปน้ี 

 

 

 
5. แลวปรับแตงระบบดวยคําสั่งดังตอไปน้ี 

 

 

 

แพคเก็ตตางที่ของ TinyOs จะอยูจัดเก็บไวในไดเร็กทอรีตางๆดังแสดงในรายละเอียดตอไปน้ี 

/apps   ตัวอยางโปรแกรมภาษา NesC 

/support  โปรแกรมภาษา C, C++, Java สําหรับสนับสนุนการทํางานของ TinyOS ซ่ึงทํางานทางฝง 
Server 

/tools   เครื่องมือสําหรับสนับสนุนการคอมไพลและติดตั้งโปรแกรมบน Tmote 

/tos   Source code ของระบบปฏบิัติการ TinyOS 

/interface  ไฟล interface ของระบบปฏิบัติการ 
/lib   ไลบรารีมาตรฐานของระบบปฏิบัติการ 
/platform  ไลบรารีสําหรับแตละแพลตฟอรม เชน telosb, micaz เปนตน 

/sensorboards  ไลบรารีสําหรับ sensor แตละชนิด 

/system  ไลบรารีสําหรับ kernel ของระบบปฏิบัติการ 
/types   ไฟล Header สําหรับอธิบายชนิดของขอมูลใน TinyOS 

/chips   ไลบรารีสําหรับ chip ตางๆ เชน CC2420 (โมดูลสําหรับ RF) sht11 ( โมดูล sensor วัด 

ความชื้นและอุณหภมูิ) 
  

$ gedit ~/.bashrc 

export TOSROOT="/opt/tinyos-2.x" 
export TOSDIR="$TOSROOT/tos" 
export MAKERULES="$TOSROOT/support/make/Makerules" 
export PATH="/opt/msp430/bin:$PATH" 

$ sudo chown –R `whoami` /opt/tinyos-2.x 
$ sudo apt-get install build-essential automake 
$ cd /opt/tinyos-2.x/support/sdk/c 
$ ./bootstrap 
$ ./configure 
$ make 
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L3.2 การคอมไพลและติดตั้ง TinyOS บนโนด 

จากที่กลาวมาแลวกอนหนานี้ tool-chain ของ TinyOS ไดอํานวยความสะดวกในการคอมไฟลโปรแกรม 

tool-chains ชุดน้ีไดใหบริการคําส่ังที่สําคัญสองคําสั่งไดแกคําสั่ง motelist และคําสั่ง make  
 

motelist เปนคําสั่งสําหรับตรวจสอบ tmote ที่ติดตอกับเครื่องคอมพิวเตอร ดังภาพประกอบที่ L3.1 

จากตัวอยางนี้แสดงวา มี Tmote จํานวนหนึ่งตัวเชื่อมตอผานพอรต USB โดยเชื่อมตอผาน /dev/ttyUSB0 ใน
ขั้นตอนของการติดต้ังโปรแกรม ตองระบุชื่อพอรตดังกลาวเพื่อระบ ุTmote ปลายทางในกรณีที่มี Tmote มากกวา
หน่ึงตัว 

 
ภาพประกอบที ่L3.1 ผลจากการใชคําสั่ง motelist 

 
make เปนเครื่องมือสําหรับชวยในการคอมไฟลโปรแกรม กอนที่จะคอมไพลโปรแกรมดวยคําสั่ง make 

ผูพัฒนาระบบตองสราง makefile เพื่อใชสําหรับอธิบายขั้นตอนการคอมไพลโปรแกรมขึ้นมากอน รูปแบบของการ
คอมไพลโปรแกรมระบุตามรูปแบบตอไปน้ี 

 

 

<target> เปนสวนของการระบุแพลตฟอรมเปาหมายซ่ึงไดแก tmote, telosb หรือ micaz เปนตน 

[extras] เปนสวนที่ระบบเพิ่มเติมในกรณีที่ตองระบพุารามิเตอรอื่นเพิ่มเติมซึ่งไดแก 
 

make tmote    คอมไฟลโปรแกรมสําหรับ tmote 

make tmote install   คอมไฟลโปรแกรมสําหรับ tmote และติดตั้งโปรแกรมยัง tmote ตวั 

แรกที่ตรวจสอบพบ 

make tmote reinstall   ติดตั้งโปรแกรมโดยทีไ่มตองคอมไพลใหม 
make tmote install,5   คอมไพลโปรแกรมพรอมกับตดิตั้งโปรแกรมและระบหุมายเลขของ  

tmote 

make tmote install bsl,/dev/ttyUSB1  คอมไฟลโปรแกรมพรอมกับตดิตั้งโปรแกรมไปยัง tmote ที่ติดตั้งอยูท่ี
พอรต /dev/ttyUSB1 

 

  

$ make <target> [extras] 
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ตัวอยางของผลการคอมไพลโปรแกรมและติดตั้งโปรแกรมแสดงดังภาพประกอบที ่L3.2  
 

 

 
ภาพประกอบที ่L3.2 ผลการคอมไพลและติดตั้งโปรแกรม 

 

L3.3 การพัฒนาโปรแกรมดวยภาษา nesC 

โครงสรางของภาษา 
ภาษา nesC เปนภาษาที่ขยายมาจากภาษาซี ดังนั้นโครงสรางพื้นฐานของภาษาจะอิงกับภาษาซี ซ่ึงไดแก 

ตัวแปร (variable) การดําเนินการ (operator) คําสั่งเงื่อนไข (condition expression) คําสั่งวนรอบ (loop 

expression) ชนิดขอมูลขั้นสูง ไดแก ขอมูลเชิงโครงสราง (struct) ขอมูลแบบอาเรย (array) และขอมูลแบบพอย
เตอร (pointer) เปนตน 

ชนิดขอมูล 
สําหรับชนิดขอมูลพื้นฐานในภาษา nesC นั้น ไมมีการกําหนดชนิดขอมูลแบบ floating point, long หรือ 

char แตในภาษา nesC ไดใหบริการชนิดขอมูล integer ขนาด 8,16, 32 และ 64 บิตทั้งแบบคิดเครื่องหมายและ
ไมคิดเครื่องหมาย โดยกําหนดรูปแบบการประกาศขอมูลเปน uint8_t และ int8_t เพื่อแทนขอมูลขนาด 8 แบบ
ไมคิดเครื่องหมายและคิดเครื่องหมายตามลําดับ 

  

$ make tmote install 
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คําส่ังแบบเงื่อนไขและคําส่ังแบบวนรอบ 
คําสั่งแบบเงื่อนไขซ่ึงไดแก if, if…else สามารถใชไดบน nesC แตคําสั่ง switch นั้นไมสามารถไดงานได 

ในขณะที่คําสั่งวนลูปซ่ึงไดแก for, while และ do…while นั้นสามารถใหงานไดตามปกติ 

 

ฟงกชัน 
ภาษา nesC รองรับการทํางานดวยฟงกชัน นอกจากนั้นยังนิยามรูปแบบของฟงกชั่นเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อ

อํานวยความสะดวก และรองรับคุณลักษณะพิเศษของภาษา nesC ดังตอไปน้ี 

 

ฟงกชันแบบทั่วไป   ฟงกชันท่ีถูกประกาศและเรียกใชภายในโมดลูซึ่งรูปแบบการทํางานเชนเดียวกันกับภาษาซี 
วิธีการประกาศ   return_type functioname (argument list) 

วิธีการเรียกใช   ret_var = functionname(argument) 

 

ฟงกชันแบบ command  ฟงกชันท่ีถูกประกาศและใหบริการโดย interface 

วิธีการประกาศ   command return_type functioname (argument list) 

วิธีการเรียกใช   rev_var = call functionname(argument) 

 

ฟงกชันแบบ event  ฟงกชันท่ีถูกประกาศและใหบริการโดย interface แตผูเรียกใช interface นั้นตอง 
implement สวนของรายละเอียดของคําสั่งเอง 

วิธีการประกาศ event  return_type functioname (argument list) 

วิธีการเรียกใช   ถูกเรียกใชงานเองอัตโนมัติ เมื่อเกิด event ตามเงื่อนไขที่ถูกกําหนดไวในกรณีที่ตองการ 
เรียกใชฟงกชันนี้เองตองเรียกใชผานคําสั่ง signal signal fucntionname(); 

 

ฟงกชันแบบ task   ฟงกชันพิเศษเมื่อถูกเรียกใชงาน ระบบปฏิบัติการจะสราง task ใหมขึ้นมาและทํางานแบบ  

concurrent กับ task หลัก 

วิธีการประกาศ task  taskname (argument tlist) 

วิธีการเรียกใช post  taskname (argument list) 

 

คอมโพแนนต 
จากที่กลาวมาแลวขางตนภาษา nesC ประกอบไปดวยสองสวนหลักไดแก Interface และ Component 

โดยที่ interface เปนรูปแบบของการเชื่อมตอในขณะที่ component เปนสวนหลักของการพัฒนาโปรแกรมดวย
ภาษา nesC  

- Interface รองรับการสื่อสารแบบสองทางซ่ึงประกอบดวย command และ event โดยที่ 
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- Command เปนฟงกชันที่ถกูเรียกใชโดยคอมโพแนนตเพือ่รองขอบริการจากคอมโพแนนตอื่น 

- Event เปนฟงกชันทีถู่กเรียกโดยคอมโพแนนตที่เรียกใช command จาก interface เดียวกัน ซ่ึงถูก 

เรียกใชโดยอัตโนมัติเมือ่มีเหตกุารณที่สมัพันธกับฟงกชันน้ันๆ 

 

ตัวอยางของโปรแกรมตอไปนี้ เปน Timer Interface 

 

 

 

 

 

 

interface timer ซ่ึงใชสําหรับควบคุมการทํางาน timer ในระบบปฏิบัติการ ภายใน interface ดังกลาว
ประกอบไปดวยฟงกชันสองประเภทไดแก command และ event โดยที่ command void startPeriodic(…) 

ใชสําหรับการสั่งให timer เริ่มทํางานในขณะที่ event void fired() เปนฟงกชันแบบ event จะถูกเรียกใช
อัตโนมัต ิสําหรับงานที่จะใหระบบปฏิบัติการทํางานนั้นผูใชตองนิยามเพิ่มเติมเอง 

Component เปนสวนประกอบที่สําคัญของโปรแกรม เน่ืองจากคอมโพแนนตมีหนาที่สําหรับการกําหนด
รายละเอียดการทํางานของโปรแกรม ซ่ึงประกอบไปดวยสองสวนยอย ไดแก module และ configuration แตละ
สวนยอยมีรายละเอียดดังนี ้

Module เปนไฟลสําหรับการพัฒนาโมดูลใหมขึ้นมา แตละโมดูลนี้จะนิยามสวนของการ use และ
provide สวนของ interface ซ่ึงไดกลาวมาแลวขางตน ตัวอยางของ Module แสดงในลําดับตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

interface Timer 
{ 
command void startPeriodic(uint32_t dt); 
command void startOneShot(uint32_t dt); 
command void stop(); 
event void fired(); 
…… 
} 

module M{ 
provides interface A; 
provides interface B; 
uses interface C; 
uses interface Boot; 
} 

implementation{ 
event void Boot.booted(){ 
/*…  Implement  something  here*/ 
} 
} 
interface Boot{ 
event void Booted(); 
} 
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ตัวอยางขางตนเปนการสรางโมดูลใหมชื่อ  M ซ่ึงประกอบไปดวยสองสวน  ไดแก  module และ 

implementation สวนของ module นั้นเปนการอธิบายวา โมดูลดังกลาวใหบริการและเรียกใช interface ชนิด
ใดบาง จากตัวอยางขางตน  โมดูลดังกลาวใหบริการ (provides) interface ชื่อ A, B และเรียกใช (uses) 

interface ชื่อ C และ Boot สวนที่สองของไฟลโมดูลคือสวนของ implementation ภายในสวนน้ีเปนการอธิบาย
การทํางานของโมดูลดวยไวยากรณภาษาซีพื้นฐาน ภายใน interface Boot นั้นมีฟงกชันแบบ event ชื่อ booted 

ดังนั้นในสวนของการ implementation ของโมดูล M จําเปนตองมีการ implement ฟงกชัน booted ไวดวย 

โดยที่ฟงกชันดังกลาวจะถูกเรียกใชงานทันทีเมื่อระบบปฏิบัติการบูทเสร็จเรียบรอยแลว 

Configuration เปนไฟลสําหรับการอธิบายความสัมพันธของโมดูลตางๆ ในโปรแกรมผานการ wire ผาน 

interface ของแตละโมดูล ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

จากตัวอยางขางตน ไฟล Configuration เปนสวนของการอธิบายถึงความสัมพันธของโมดูล TestAppC 

โดยไฟลดังกลาวแบงออกเปนสองสวน ไดแก configuration และ implementation สวนของ Configuration 

เปนการอธิบายวา โมดูลตัวนี้ได provide อะไรใหแกโมดูลอื่น จะนิยามไวในกรณีที่โมดูลนี้ไมใชโมดูลหลักของโปร
เจคสวน Implementation เปนสวนของการสรางความสัมพันธระหวางโมดูลตางๆ ผาน interface สําหรับโมดูล
ที่เปนโมดูลหลักของโปรเจคนั้นตองเรียกใชคอมโพแนนต MainC เพื่อเปนจุดเริ่มตนของการทํางานของระบบ 

โปรแกรมขางตน เรียกใชคอมโพแนนตสองตัวคือ MainC และ TestM โดยที่ 
 

MainC  เปนคอมโพแนนตหลักใหบริการ Interface Boot สําหรับการสั่งงานระบบปฏิบัติการ 
TestM  เปนโมดูลที่ออกแบบมาเพื่อทํางานบางอยาง ซ่ึงในโมดูลนี้ตองเรียกใช (uses) interface ชื่อ 

Boot เชนกัน 

 

 

 

 

 

  

configuration TestAppC { 
provides interface My_Interface; 
} 
implementation { 
components MainC, TestM; 
TestM -> MainC.Boot; 
} 

TestAppC.nc  
configuration TestAppC { 
} 
implementation { 
components MainC, TestM; 
TestM -> MainC.Boot; 
} 

TestM.nc 
module TestM{ 
uses interface Boot; 
} 
implementation 
{ 
event void Boot.booted(){ 
/*Implement here*/ 
} 
} 
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โปรแกรม TestAppC เรียกใช MainC และ TestM โดยที่เชื่อมโยง interface Boot ของ TestM เขากัน
กับ Boot ของ MainC เนื่องจาก TestM ตองการที่จะบูทระบบปฏิบัติการ แตเนื่องจากในโมดูล TestM ไมได 
Implement สวนของกระบวนการบูทไว จึงจําเปนที่จะตองเรียกใชกระบวนการบูทผาน interface Boot ของ
โมดูล MainC จากโครงสรางของโปรแกรมขางตนอธิบายไดดวยภาพประกอบดังภาพประกอบที่ L3.3 

 

 
ภาพประกอบที่ L3.3 โครงสรางของ TestM.nc และ MainC.nc 

 

คอมโพแนนต LedsC 
LedsC เปนคอมโพแนนตสําหรับควบคุมการแสดงผลของ Led ทั้งสามตัวบน tmote โดยแทน LED แต

ละตัวดวย LED0, LED1 และ LED2 ผูพัฒนาระบบสามารถเรียกใชฟ งกชันผาน  interface LedsC ซ่ึงใน 

interface นี้ ประกอบไปดวยฟงกชันที่ใหบริการและความหมายของแตละฟงกชันดังภาพประกอบที่ L3.4 และ
ตัวอยางของโปรแกรมควบคุม LED ดังภาพประกอบที่ L3.5 

 

 

 

 

 

 

 

  

interface Leds { 
async command void led0On(); 
async command void led0Off(); 
async command void led0Toggle(); 
async command void led1On(); 
async command void led1Off(); 
async command void led1Toggle(); 
async command void led2On(); 
async command void led2Off(); 
async command void led2Toggle(); 
async command uint8_t get(); 
async command void set(uint8_t val); 
} 
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ฟงกชัน  ความหมาย  

led0On()  สั่งเปด LED  

led0Off()  สั่งปด LED  

led0Toggle()  สั่งงานให LED กระพริบหนึ่งครั้ง  

get()  อานสถานะของ LED  

set(uint8_t)  กําหนดสถานะของ LED โดยการกําหนดคาแบบ bitwise 

LEDS_LED0 หมายถึง LED0 
LEDS_LED1 หมายถึง LED1 
LEDS_LED2 หมายถึง LED2  

ภาพประกอบที ่L3.4 คําอธิบายของฟงกชันที่เกี่ยวกับ LED 

 
/*File: LedAppC.nc*/ 
configuration LedAppC { 
} 
implementation { 
components MainC, LedM; 
components LedsC; 
LedM.Boot -> MainC.Boot; 
LedM.Leds -> LedsC.Leds; 
} 
/*File: LedM.nc*/ 
module LedM{ 
uses interface Boot; 
uses interface Leds; 
} 
implementation 
{ 
void wait(uint16_t x){ 
while(x-- >0) 
; 
} 
event void Boot.booted(){ 
call Leds.set(LEDS_LED1); 
while(1){ 
call Leds.led0Toggle(); 
wait(0xFFFF); 
} 
} 
} 

 

ภาพประกอบที่ L3.5 ตัวอยางโปรแกรมควบคุมการทํางานของ LED 
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คอมโพแนนต TimerC 

TimerC เปนคอมโพแนนตสําหรับควบคุมการทํางานของตัวจับเวลา (Timer) ซ่ึงสั่งงานผาน Interface 

ชื่อ TimerC ระบบปฏิบัติการ TinyOS ใหบริการตัวจับเวลาจํานวนสามแบบไดแก ตัวจับเวลาที่ความละเอียดหนึ่ง
ในพันสวน (TMilli) หนึ่งในสามหมื่นสองพันสวน (T32khz) หนึ่งในลานสวน (TMicro) ฟงกชันที่ใหบริการผาน 

interface TimerC ที่นาสนใจประกอบไปดวย 

 

 

 

 

 

 

เมื่อสังเกต Interface ขางตนจะพบวามีความแตกตางจาก interface กอนหนา เนื่องจาก TimerC เปน
แบบ Interface ที่ตองการคาพารามิเตอร interface ชนิดนี้ เปน interface ที่รองรับการประมวลผลขอมูลที่ตาง
ชนิดกัน (รูปแบบเดียวกันกับ template ในภาษา C++) ดังนั้น TimerC ตองไดรับการกําหนดคาพารามิเตอร
ใหแก interface คาพารามิเตอรที่ตองการไดแก TMilli, T32khz และ TMicro เพื่อกําหนดความละเอียดของเวลา
ดังที่กลาวมาแลวขางตน การเรียกใช Interface TimerC แสดงดังตัวอยางตอไปน้ี 

 

 

 

 

จากตัวอยางขางตนไดเรียกใช interface timer จํานวนสองตัว โดยที่แตละตัวมีความละเอียดที่แตกตาง
กันตามพารามิเตอรที่ระบบ นอกจากนี้คําสั่งขางตนไดเรียกใช คําสําคัญ(keyword) ชื่อ “as” ซ่ึงใชสําหรับการ
กําหนดชื่อของ interface เปนชื่ออื่น 

สําหรับระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งใหมนั้น รองรับการเรียกใชเฉพาะพารามิเตอรชื่อ TMilli เทานั้น สําหรับ
พารามิเตอรอีกสองตัวนั้นยังไมไดรับการ implement ชุด คอมโพแนนตที่รองรับการทํางานของ Interface สิ่งที่
ตองพิจารณาเพิ่มเติมของการเรียกใช Interface คือ ในกรณีที่ interface ใดๆ มีการประกาศใช event function 

ผูพัฒนาโปรแกรมตองเขียนโปรแกรมเพื่ออธิบายสวนของ body ของโปรแกรมเพื่อดําเนินการในกรณีที่เกิด
เหตุการณที่เปนไปตามที่กําหนด มีการอธิบายการทํางานของฟงกชันที่เกี่ยวกับ Timer ดังภาพประกอบที่ L3.6 

  

interface Timer<precision_tag> 
{ 
command void startPeriodic(uint32_t dt); 
command void startOneShot(uint32_t dt); 
command void stop(); 
event void fired(); 
} 

#include  “timer.h” 
uses interface Timer<TMiil> as Timer0; 
uses interface Timer<T32khz> as Timer1; 
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ฟงกชัน  ความหมาย  

startPeriodic()  กําหนดให timer ทํางานทุกๆ เวลาที่กําหนดในพารามิเตอร ซ่ึงในที่นี้หนวยเปน ms  

startOneShot  กําหนดให timer ทํางานเพียงครั้งเดียว เมื่อครบกําหนดเวลาที่กําหนดในพารามิเตอร 
ซ่ึงในที่นี้หนวยเปน ms  

stop()  สั่งให timer หยุดการทํางาน  

fired()  เปนฟงกชันแบบ event โดยจะถูกเรียกใชอัตโนมัติเมื่อ timer ทํางานครบตามเงื่อนไข 

จากการกําหนดโดยฟงกชัน startPeriodic() และ startOneShot  
 

ภาพประกอบที ่L3.6 ฟงกชันที่เกี่ยวกับ Timer 

 

โดยตัวอยางของโปรแกรมควบคุมการทํางานของ  LED ดวย Timer ดังตัวอยางดานลางและมีภาพ
โครงสรางของโปรแกรมดังภาพประกอบที่ L3.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

/*File: TimerAppC.nc*/ 
configuration TimerAppC{ 
} 
implementation{ 
components MainC, DemoM; 
components LedsC; 
components new TimerMilliC() as Timer; 
DemoM.Boot -> MainC.Boot; 
DemoM.Leds -> LedsC.Leds; 
DemoM.Timer0 -> Timer.Timer; 
} 

/*File: DemoM.nc*/ 
module DemoM{ 
uses interface Boot; 
uses interface Leds; 
uses interface Timer<TMilli> as Timer0; 
} 
implementation 
{ 
event void Boot.booted(){ 
call Timer0.startPeriodic(250); 
} 
event void Timer0.fired(){ 
call Leds.led0Toggle(); 
} 
} 
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ภาพประกอบที ่L3.7 โครงสรางของโปรแกรมควบคมุ LED ดวย Timer 

 

จากไฟล TimerAppC.nc สังเกตไดวา คอมโพแนนตชื่อ TimerMilliC มีรูปแบบการเรียกใชงานที่แตกตาง
ออกไป นั้นคือ ใชคําสําคัญ “new” เขารวมการประกาศคา เน่ืองจากคอมโพแนนต TimerMilliC ไดรับการนิยาม
ที่แตกตางจากคอมโพแนนตปกตินั่นคือ เปนคอมโพแนนตแบบ generic  

โดยปกติ ในโปรแกรมเดียวกันเรียกใชคอมโพแนนตเดียวกันไดมากกวา 1 ครั้ง แตอยางไรก็ตามแตละคอม
โพแนนตนั้นจะใชขอมูลในคอมโพแนนตเดียวกันหรือ share กันน้ันเอง แตสําหรับคอมโพแนนต TimerMilliC แต
ละตัวที่เรียกใชนั้น ใชตัวแปรสําหรับการเก็บตัวนับที่แตกตางกัน จึงจําเปนที่ตองแตกตัวแปรภายในคอมโพแนนตอ
อกจากกัน ดังนั้นเมื่อตองการสรางคอมโพแนนตที่ตองการทํางานในรูปแบบดังกลาวตองระบุวาคอมโพแนนต
ดังกลาวเปนแบบ generic และ เมื่อผูใชนําคอมโพแนนตดังกลาวไปใชงานตองเรียกใชดวยคําสั่ง new ดังตัวอยาง
ตอไปน้ี 

 

 

 

 

เรียกใชงานคอมโพแนนตดังกลาวดวยคําสั่งตอไปน้ี 

 

 

  

generaic configuration TimeMiilC() { 
… 
} 

components new TimerMilliC() as Timer0; 
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L3.4 การรับสงขอมูลผาน CC2420 ดวย nesC 

โปรแกรมประยุกตของระบบเครือขายเซนเซอรไรสายเปนการทํางานรวมกันกับเครือขายสัญญาณวิทยุกับ
เครือขายอินเตอรเน็ตระบบแบบ IP รูปแบบการเชื่อมตอของเครือขายอธิบายไดดวยโพรโทคอล stack ดัง
ภาพประกอบที่ L3.8 

 
ภาพประกอบที ่L3.8 รูปแบบการเชื่อมตอดวยโพรโทคอล stack 

 

Sensor Node เปนอุปกรณที่ติดตั้งโปรแกรมสําหรับการอานขอมูลจากเซนเซอรหลังจากนั้นสงขอมูล
ดังกลาวไปยัง base station ผานเครือขาย 802.15.4 ซ่ึงเปนมาตรฐานที่กําลังใชงานอยูในขณะนี้  

Routing Node เปนโนดที่ทําหนาที่สงตอขอความเน่ืองจาก ขอจํากัดของสัญญาณวิทยุเปนผลใหขอมูลถูก
สงไปไดไมไกล ในกรณีที่ตองการขยายขอบเขตของการติดตามขอมูล ตองอาศัยโนดอื่นมารับขอมูลแลวสงขอมูลไป
ยังปลายทาง ซ่ึงเรียกโนดนั้นวา routing node โดยโนดดังกลาวตองพัฒนาโปรแกรมสําหรับการคนหาเสนทาง
เพื่อที่สั้นและคุมคาที่สุดในการเลือกเสนทางในการรับสงขอมูล 

Base station เปนโนดหลักทําหนาที่เชื่อมตอเครือขายเซนเซอรไรสายเขากันกับเครือขายที่ใชงานเชน
เครือขาย IP โนดตัวนี้ตองมีสมรรถนะที่สูงเน่ืองจากตองการการคํานวณ หนวยความจําและพลังงานที่สูงกวาโนด
อื่นๆ ในระบบ บนโนดชุดนี้ตองพัฒนาโปรแกรมสําหรับการแปลงขอความสําหรับเครือขายเซนเซอรไรสายเปน
เครือขาย IP เพื่อที่จะสงขอมูลนั้นไปยังโปรแกรมเครื่องของผูใช หรือระบบอื่นๆ ที่ตองการใชขอมูลดังกลาว 

User Program เปนโปรแกรมสําหรับการอานและประมวลผลขอมูลที่ไดจากเครือขายเซนเซอรไรสาย
หลังจากที่แปลความขอมูลดังกลาวแลวอาจจะจัดเก็บขอมูลชุดนั้นไวในฐานขอมูลหรือแสดงผลทางจอภาพใน
รูปแบบของขอมูลดิบหรือกราฟซ่ึงขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผูใช 

หลังจากที่ติดตั้ง tool chain แลวภายใน /opt/tinyos-2.x/support/sdk ไดใหบริการโปรแกรมสําหรับ 
base station ซ่ึงพัฒนาดวยภาษาตางๆ ไดแก ภาษา C, java, C++ หรือ python ซ่ึงขึ้นอยูผูพัฒนาโปรแกรมจะ
เลือกใชภาษาใดเปนภาษาในการพัฒนาระบบ 
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ขั้นตอนของการสราง Test bed สําหรับการสื่อสารขอมูลผานเครือขาย 

1. ตอ Tmote ตัวที่ 1 เขาไปยังพอรต USB ของติวเตอร ตรวจสอบชื่อพอรตที่ได 
$ motelist 

 

2. เปลี่ยน working directory ไปยัง /opt/tinyos-2.x/apps/Basestation 

$ cd /opt/tinyos-2.x/apps/Basestation 

 

3. คอมไพลโปรแกรม และติดตั้งโปรแกรมไปยัง Tmote 

$ make tmote install,0x00 bsl,/dev/ttyUSB0 

 

4. ตอ Tmote ตัวที่ 2 เขาไปยังพอรต USB ของติวเตอร ตรวจสอบชื่อพอรตที่ได 
$ motelist 

 

5. เปลี่ยน working directory ไปยัง /opt/tinyos-2.x/apps/RadioCountToLeds 

$ cd /opt/tinyos-2.x/apps/RadioCountToLeds 

 

6. คอมไพลโปรแกรม และติดตั้งโปรแกรมไปยัง Tmote ตัวที่สอง 
$ make tmote install,0xFF bsl,/dev/ttyUSB1 

 

7. เปลี่ยน working directory ไปยัง /opt/tinyos-2.x/support/sdk/c 

$ cd /opt/tinyos-2.x/support/sdk/c 

 

8. สั่งงานโปรแกรมเพือ่อานขอมูลจาก Tmote วิธีการที ่1 

$./seriallisten /dev/ttyUSB0 tmote 

 

9. สั่งงานโปรแกรมเพือ่อานขอมูลจาก Tmote วิธีการที ่2 

$ ./sf 9000 /dev/ttyUSB0 tmote 

 

เปด Terminal ที่สอง 
$ ./sflisten localhost 9000 
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ภาพประกอบที ่L3.9 ภาพแสดงการเชื่อมตอเพื่อทดสอบโนด 

 

ลองสังเกตจากภาพประกอบที่ L3.9 วา โปรแกรม RadioCountToLeds เปนโปรแกรมสําหรับนับคาตัว
เลยแลวสงขอมูลยังกลาวมาที่ Base station ซ่ึงมี Tmote เชื่อมตออยูผานพอรต USB บนเครื่อง Basestation มี
การสั่งงานโปรแกรม seriallisten สําหรับอานคา message จาก USB แลวแสดงผลขอมูลนั้นบนหนา console 

หรือสั่งงานโปรแกรม sf เพื่ออานขอมูลจาก USB แลวเปด พอรต TCP socket ไว หลังจากนั้นใหผูใชสั่งงาน
โปรแกรม sflisten ที่เครื่องผูใชเพื่อแสดงขอมูลบนหนา console ของผูใช 
 

message_t 
ตั้งแตระบบปฏิบัติการ TinyOS รุน 2.x ขอความมาตรฐานสําหรับการรับสงขอมูลบนระบบเครือขาย

เซนเซอรไรสายคือ message_t ซ่ึงมีโครงสรางของ message_t นั้นถูกนิยามไวที่ tos/types/message.h โดยมี
โครงสรางดังภาพประกอบที่ L3.10 
 
typedef nx_struct message_t{ 
nx_unint8_t header [sizeof(message_header_t)]; 
nx_unint8_t data [sizeof(message_header_t)]; 
nx_unint8_t footer [sizeof(message_header_t)]; 
nx_unint8_t metadata[sizeof(message_header_t)]; 
} 
 

 
ภาพประกอบที ่L3.10 แสดงโครงสรางของขอความใน TinyOS รุน 2.x 

 

โครงสรางของขอความประกอบดวยสวนยอยสี่สวนไดแก header, data. footer และ metadata โดยที่ 
แตละสวนมีรายละเอียดดังนี ้

- header เปนสวนหัวของขอความซ่ึงประกอบไปดวยโครงสรางยอย ๆ ขึ้นอยูกับชนิดของสื่อที่ใชในการ
รับสงขอมูล ในที่นี้ไดแก CC2420 ซ่ึงเปน chip ใชสําหรับควบคุมการทํางานของภาค  RF หรือ serial เปน 
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header ของขอความที่ถูกใชสําหรับการรับสงขอมูลผานพอรตอนุกรม ความยาวของ header นี้ขึ้นอยูกับชนิดของ
สื่อที่ใชในการสื่อสารน้ันเอง 

- data เปนสวนที่ถูกออกแบบมาโดยขึ้นอยูกับชนิดของโปรแกรมประยุกต โครงสรางดังกลาวนั้นมีความ
ยืดหยุนมากเมื่อเปรียบกันกับสวนอื่นๆ ของขอความ วิธีการสรางสวนของ data จะอธิบายในลําดับถัดไป 

- footer เปนสวนทายของขอความที่ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะรองรับการทํางานอื่นๆ โครงสรางสวนนี้
สามารถละได 

- metadata เปนฟลดที่ ใชสําหรับการเก็บขอมูลของการสื่ อสารขอมูลหนึ่ งฮอ ป  (single hop 

communication) มักจะถูกใชสําหรับการเก็บขอมูลพื้นฐานของ Message ไดแก RSSI, LQI,CRC, ACK, กําลังสง, 
เวลาที่ไดรับ message โดยที่ขอมูลเหลาน้ีจะไมถูกสงออกไป 

 
โปรแกรมฝง sensor node 

โปรแกรมฝงนี้เปนโปรแกรมที่ใชสําหรับในการอานขอมูลจากเซนเซอรหลังจากนั้นสราง 802.15.4 message 

TinyOS ใหบริการไลบรารีสําหรับการสรางขอความ รับ/สง message กระบวนการอานขอมูลจาก เซนเซอรนั้นจะ
กลาวในหัวขอถัดไป สําหรับในหัวขอนี้จะกลาวถึงเฉพาะการสรางขอความและรับสงขอมูลผานเครือขาย หลังจาก
นั้นแสดงผลขอมูลบน console เทาน้ัน 

การสราง Payload สําหรับ TinyOS message 
เมื่อโปรแกรมทางฝง sensor node ตองการสงขอมูลไปยังโนดอื่นๆ โนดดังกลาวตองออกแบบ message_t ใน
สวนของ data เพื่อบรรจุโครงสรางดังกลาวเขาสู message_t ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางขางตนเปนไฟล header ของโปรแกรม RadioCountToLeds ซ่ึงประกอบไปดวยสวนประกอบที่
สําคัญไดแก ชื่อของ nx_struct,รายการของขอมูลในขอความ และหมายเลขขอความ AM สําหรับขอมูลใน
ขอความนั้นขึ้นอยูกับโพรโทคอลที่ออกแบบมา ตัวอยาง การสรางขอความสําหรับการสงขอมูลจากเซนเซอรโนด
โดยในโครงสรางประกอบไปสวนตางๆดังภาพประกอบที่ L3.11 

// file: RadioCountToLeds.h 
#ifndef RADIO_COUNT_TO_LEDS_H 
#define RADIO_COUNT_TO_LEDS_H 
typedef nx_struct radio_count_msg { 
nx_uint16_t counter; 
} radio_count_msg_t; 
enum { 
AM_RADIO_COUNT_MSG = 6, 
}; 
#endif 
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typedef nx_struct radio_data_msg { 
nx_uint8_t type; 
nx_uint16_t value; 
nx_uint32_t seq; 
} radio_count_msg_t; 
 

ภาพประกอบที่ L3.11 โครงสรางของขอความเก็บขอมูลจากเซนเซอร 
 

interface Receive และ AMSend 
Interface ที่เกี่ยวของกับการเขียนโปรแกรมรับสงขอมูลผาน 802.15.4 ไดแก Receive และ AMSend 

โดยที่ interface สองตัวแรกนั้นใชสําหรับการรับและสงขอความ ในขณะที่ interface อีกตัวนั้นใชสําหรับการ
ควบคุมการทํางานของโพรเซส 

Interface ตัวนี้ ใชสําหรับการรับขอความซ่ึง interface กลาวทํางานรวมกันกับคอมโพแนนทชื่อ 

AMReceiverC ซ่ึงคอมโพแนนตดังกลาวได  provide interface Receive ไว ดังนั้น เมื่อโมดูลใดๆ เรียกใช 
interface Receive แลว จําเปนที่จะตองเรียกใช  (wire) interface ดังกลาวกับ AMReceiverC เสมอ ตาม
ไวยากรณตอไปนี้ (กําหนดใหโมดูลที่เรียกใช interface ชื่อ DemoM และ message_type คือชนิดของขอความ 

เชน AM_RADIO_COUNT_MSG) 

 

 

 

 

ในขณะที่ เมื่อมีการเรียกใช  AMSend นั้นไฟล configuration ของโปรแกรมตองเรียกใชโมดูลชื่อ 
AMSenderC เพื่อเรียกใชฟงกชันการทํางานของ AMSender เชนเดียวกันกับ Receive การเชื่อมโยงโมดูล
ระหวาง interface สองตัวนี้คลายคลึงกันกับ Receive ไดแก 
  

component DemoM 
components AMReceiverC( message_type) ; 
DemoM.Recieve -> AMReceiverC 

component DemoM 
components AMSenderC( message_type) ; 
DemoM.AMSend -> AMSenderC 
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สําหรับ Interface Receive, AMSend และ Packet นั้นไดใหบริการฟงกชั่นไวทั้ งหมดดังแสดงไว
ดานลางและอธิบายความหมายไวในภาพประกอบที่ L3.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟงกชัน  ความหมาย  

receive()  ฟงกชันแบบ event โดยจะถูกเรียกใชอัตโนมัติเมื่อระบบปฏิบัติการอานขอมูลในแต 
ละขอความจนจบ  

getPayload()  ฟงกชันสําหรับการอาน Payload ออกจากขอความโดยตัดสวนของ Header 

ออกไป  

payloadLength()  ฟงกชันสําหรับหาขนาดของ Payload  

send()  ฟงกชันสําหรับสงขอความ  

sendDone()  ฟงกชันแบบ event จะถูกเรียกใชงานเมื่อกระบวนการสงทํางานเสร็จส้ิน  

maxPayloadLength()  ฟงกชันสําหรับอานขนาดของ Payload สูงสุดของโพรโทคอล  
 

ภาพประกอบที ่L3.12 คําอธบิายฟงกชันสําหรับ Interface receive() 

 

interface Reciver{ 
event message_t * receive(message_t * msg, 
void *payload, 
uint8_t len); 
command void getPayload(message_t * msg, 
uint8_t len); 
command uint8_t payloadLength(message_t *msg); 
} 
interface AMSend{ 
command error_t send(am_addr_t addr, message_t 
* msg, 
uint8_t len); 
event void sendDone(message_t * msg, , error_t 
error); 
command uint8_t maxPayloadLength(); 
command void getPayload(message_t * msg); 
} 
interface Packet{ 
command void clear(message_t * msg); 
command uint8_t payload(message_t * msg); 
command void * getpayload(message_t * msg, 
uint8_t len); 
} 
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ในกรณีของการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสําหรับการเฝาระวังนั้นอาจจะไมจําเปนตองเริ่มเขียน
โปรแกรมจากไฟลเปลา เราอาจจะใหโปรแกรมตัวอยางใน apps มาแกไขใหตรงกับงานที่เราตองการ แตถาหาก
ตองการพัฒนาโปรแกรมในสวนของการคนหาเสนทางในชั้นเครือขาย จําเปนที่จะตองศึกษาการเขียนโปรแกรม
รับสงขอมูลใหมากขึ้น 

สําหรับโปรแกรมบนเครื่อง  Basestation ประกอบไปดวยโปรแกรมสองสวนไดแก  โปรแกรม 
Basestation และโปรแกรม SerialForwarder 

- Basestation เปนโปรแกรมที่เขียนดวยภาษา nesC ซ่ึงใชสําหรับรับขอมูลจากสัญญาณวิทยุประกอบแต
ละไบตเปนขอความและสงขอมูลทั้งหมดที่รับเขามาไปยังโปรแกรมระดับบนดวยพอรตอนุกรม  โปรแกรม 

Basestation นี้เปนโปรแกรมพรอมใช สามารถนําโปรแกรมดังกลาวไปใชงานไดทันที 
- SerialForwarder เปนโปรแกรมที่พัฒนาดวยภาษาระดับสูงเพื่ออาน message_t จากพอรตอนุกรม

แลวนําขอมูลนั้นไปใชงานตอ เชนแสดงผลทางจอภาพ หรือจัดเก็บขอมูลนั้นในฐานขอมูล 

 

L3.5 การขอมูลจากพอรตอนุกรม 
การอานขอมูลจากพอรตอนุกรมทําไดสองวิธีการคือการแสดงขอมูลบน  console หรืออานขอมูลจาก

พอรตอนุกรมแลวสงตอขอมูลเหลานั้นผานโพรโทคอล TCP/IP หลังจากนั้นเขียนโปรแกรมฝงเครื่องลูกขายเพื่อ
ประมวลผลและแสดงหนาจอ จากการพัฒนาโปรแกรมทั้งสองวิธีขางตนจะไดรับผลลัพธที่หนาจอเหมือนกันดัง
แสดงไวในตัวอยางตอไปน้ี 

 
 

ขอความขางตนประกอบไปดวยสวนยอยสองสวนนั่นคือ สวนของ Header และสวนของ data โดยสวน
ของ Header นั้นถูกนิยามโดย struct ของ Serial และสวนของ Data ถูกนิยามโดย struct ของ RadioCount- 

ToLed ซ่ึงแตละโครงสรางน้ันมีรายละเอียดดังนี ้
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จากขอมูลที่แสดงขางตนประกอบกับโครงสรางดังตอไปนี้อธิบายรวมกันไดวา โครงสรางสวนแรก serial 

header เปนสวนหัวของพอรตอนุกรมซ่ึงประกอบไปดวยสวนตางๆ  เมื่อจับคูกันกับขอมูลแลวแสดงดัง
ภาพประกอบที่ L3.13 

ชื่อฟลล  ขนาด (บิต)  คา  แปลคา  

nx_am_addr_t dest  16  ff ff  ไมระบุฝายรับ  

nx_am_addr_t src  16  ff ff  ไมระบุฝายสง  

nx_uint8_t length  8  02  ความยาวของ data  

nx_am_group_t group  8  00  ไมระบุกลุม  

nx_am_id_t type  8  ab  ขอมูลแบบ AM_RADIO_COUNT_MSG  
 

ภาพประกอบที ่L3.13 คําอธบิายโครงสรางของ serial header 

 

ในขณะที่สวนของ data นั้นประกอบไปดวยขอมูลขนาดสองไบตนั่นคือ counter ซ่ึงเมื่อคํานวณคาที่สง
มาจากเซนเซอรโนด จะไดคาของ 0x02 0x14 ซ่ึงเทากับ 2 (0x02) * 255 + 20 (0x14) = 530 เน่ืองจากขอความ
ที่ถูกจัดสงมานั้นจัดเรียงแบบ Most Significant Bits (MSB) หลังจากนั้นแสดงขอมูลดังกลาวทาง console 

 

L3.6 การอานขอมูลจากเซนเซอร 
เปาหมายของระบบเครือขายเซนเซอรไรสายคือการติดตามเฝาระวังคาของสิ่งแวดลอมรอบตัว บน 

Tmote มีเซนเซอรที่ติดมากับบอรดจํานวนสี่ชนิด ไดแก แรงดันไฟฟาของบอรด ความชื้น อุณหภูมิ ความเขม แสง 
พอรต IO พอรตอนุกรม โดยเซนเซอรแตละตัวมีรายละเอียดดังนี ้

แรงดันไฟ 
MSP430 มี เซน เซอรสํ าห รับการวัดแรงดั น ไฟ และอุณ หภู มิ  โดยอ านข อมู ลผ าน  ADC ของ

ไมโครคอนโทรลเลอร โดยที่แรงดันไฟ (voltage port) เปนการอานจากขา input ขนาด 12 บิตมาประมวลผล
เพื่อที่จะหาคาจากขอมูลดิบที่ถูกสงมาจากเซนเซอรโนด 

แรงดันฟาคํานวณไดจาก 

Voltage = RawData * 1.5 * 2 /4096 
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เมื่ออานขอมูลขนาด 12 บิตจากขอความ นํามาเทียบอัตราสวนกับขอมูลที่เปนไปไดทั้งหมดนั่นคือ 4096 

หลังจากนั้นคูณดวยคาความตางศักยของไฟแบตเตอรี่นั้นคือ 1.5 * 2 เมื่อ 1.5 คือคาความตางศักยของแบตเตอรี่
หน่ึงกอน 

ความชื้นและอุณหภมู ิ
เซนเซอรอุณหภูมิและความชื้นบน Tmote ผลิตจาก Sensirion AG ซ่ึงใชชื่อรุน SHT11 และ SHt15 

โมดูลดังกลาวตรวจจับอุณหภูมิและความรอนใหเปนผลลัพธเปนคาดิจิตอล เซนเซอรรุน SHT11 ใหคาที่แมนยํากวา 

SHT15 สําหรับบอรด Tmote ชุดนี้ไดติดตั้ง SHT11 ไวการแปลงขอมูลดิบของอุณหภูมิจากสภาพแวดลอม
ภายนอกระบบมีหนวยเปนองศาเซลเซียส มีสูตรคํานวณดังนี ้
 

ExternalTemperture = -39.60 + (0.01 x RawData) 

 

การแปลงขอมูลดิบของความชื้นสัมพทัธมีหนวยเปนเปอรเซ็นตตองมีการคํานวณสองขั้นตอนนั่นคือ 

 

Humidity = -4 + (0.0405 x RawData) + (-2.8 x 1e-6 x RawData*RawData) 

Humidity(true) = ((ExternalTemperature – 25) x ( 0.01 + (0.00008 x RawData))) +  

Humidity 

 

 ความเขมแสง 
การแปลงอุณหภูมิดิบของความสวางของแสงมีอยูสองแบบคือ TSR และ PAR โดยที่ TSR เปนคาความ

สวางที่มนุษยมองเห็นทั้งหมดรวมถึงแสงอินฟาเรด ในขณะที่ PAR เปนคาความสวางแบบ Photosynthetically 

active radiation ซ่ึงคาความสวางของแสงที่คํานวณไดมีหนวยเปนลักซ  การคํานวณจะตองมีการคํานวณคา
กระแสไฟที่ใชตามกฎของโอหม โดย 

V = I R หรือ I = V/R 

 

สูตรที่ใชในการคํานวณหากระแสไฟกอนที่จะนําไปคํานวณหาคาความสวางตอไป 

I = Voltage / 1e5 

 

นําคา I ที่ไดไปคํานวณคาความสวางของแสงจริงมีสูตรการคํานวณคาความสวางของแสงจริงมีสูตรการ
คํานวณทั้งหมดดังนี ้

TSR = 0.769 x 1e5 x I x 1e3 
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PAR = 0.625 x 1e6 x I x 1e3 

 

การเขียนโปรแกรมเพื่ออานขอมูลจากเซนเซอร 
การเขียนโปรแกรมเพื่ออานขอมูลจากเซนเซอรตองกําหนดสวนของโปรแกรมที่สําคัญสามสวน นั้นคือการ

กําหนดใหโปรแกรมอานคาจากเซนเซอร กําหนดสวนของ uses สวนของ Interface Read สําหรับในไฟล
configuration ตอง wire interface Read กับคอมโพแนนตของโมดูลนั้นๆ ดังตารางตอไปน้ี 

 

 
 

ตัวอยางการเขียนโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

configuration TestApp{ 
} 
Implememtation { 
component TestM as App; 
component new Msp430InternalTemperatureC() as sensor; 
… 
App.Read -> sensor; 
… 
} 
// file: TestM.nc 
module TestM{ 
uses interface Read as sensor; 
} 
implementation { 
event void sensor.Readdone(error_t error, uint16_t data){ 
} 
} 
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ใบงานปฏิบัติการ 
 
ปฏิบัติการที ่1 การติดต้ัง tool-chain สําหรับ nesC 

 

Hint: ถาหากนักศึกษาดาวนโหลดแพ็คเก็จจากอินเตอรเน็ตนั้นใหนักศึกษาติดต้ัง Tool-chain ตามลําดับ ตั้งแตขอ
ที่ 1 ถึงขอที่ 5 แตถาหากติดตั้งโปรแกรมผาน CD Xbuntos 2.0 ระบบปฏิบัติการสามารถใชงาน tool-chain ได
ทันที 
 

ปฏิบัติการที ่2 การฝกใชงานคําสั่ง motelist 

เมื่อนักศึกษาบูทเครื่องคอมพิวเตอรดวย CD Xbuntos เรียบรอยแลว ใหนักศึกษาสั่งงานโปรแกรม 
Terminal ขึ้นมาหนึ่งโปรแกรมแลวทําการพิมพคําสั่งดังตอไปนี้แลวกดปุม enter ทีละคําสั่ง แลวสังเกตผลการ
ทดลอง 

คําส่ัง ผล 
$ motelist  

เสียบ Tmote ทางพอรต USB แลวพมิพ 
$ motelist 

 

เสียบ Tmote ตัวที่สอง ทางพอรต USB แลวพมิพ 
$ motelist 

 

ดึง Tmote ตัวตัวแรกออก แลวพิมพ 
$ motelist 
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ปฏิบัติการที ่3 การคอมไพลโปรแกรมและติดตั้งโปรแกรมแบบตางๆ 

ขั้นตอนการคอมไพลโปรแกรมและเขียนโปรแกรมบน Tmote นั้นมี 3 ขั้นตอน นั้นคือ compilation, 

optimization และ write to tmote  

เมื่อนักศึกษาบูทเครื่องคอมพิวเตอรดวย CD Xbuntos เรียบรอยแลว ใหนักศึกษาสั่งงานโปรแกรม 
Terminal ขึ้นมาหนึ่งโปรแกรมแลวหลังจากนั้นเสียบ Tmote จํานวนสองตัวทางพอรต USB หลังจากนั้นพิมพ
คําสั่งตอไปน้ี สังเกตและตอบคําถามในตาราง 

 
$ cd /opt/tinyos-2.x/apps/Blink [Enter] 
 

พิมพคําส่ังตอไปนี ้ ผลการทํางาน 
Compilation Optimization Write to Tmote 

1. make tmote    

2. make tmote install    

3. make tmote reinstall    

4. make tmote install,1    

5. make tmote install,0xAB    

6. make tmote install bsl,/dev/ttyUSB0    

7. make tmote reinstall,5 bsl,/dev/ttyUSB1    
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ปฏิบัติการที ่4 การเขียนโปรแกรมภาษา nesC อยางงาย 

เมื่อนักศึกษาบูทเครื่องคอมพิวเตอรดวย CD Xbuntos เรียบรอยแลว ใหนักศึกษาสั่งงานโปรแกรม 
Terminal ขึ้นมาหนึ่งโปรแกรมแลว ทําตามคําสั่งตอไปน้ี ตามลําดับ 

1. สรางไดเร็กทอรีใหม ชื่อ Test 

$ cd 

$ mkdir Test 

$ cd Test 

 

2. สรางไฟลดวย editor ใดๆ ที่นักศึกษาถนัด เชน vim, mousepad เปนตน แลวคอมไพลโปรแกรม 

//file:Makefile 
COMPONENT= TestAppC 

$nclude $(MAKERULES) 

//file: TestAppC.nc 
configuration TestAppC { 

} 

implementation { 

components MainC, TestM; 

TestM -> MainC.Boot; 

} 

//file:TestM.nc 
module TestM{ 

uses interface Boot; 

} 

implementation 

{ 

event void Boot.booted(){ 

/*Implement here*/ 

} 

} 



 

 - 133 - 

ปฏิบัติการที ่5 การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคมุ Led 

เมื่อนักศึกษาบูทเครื่องคอมพิวเตอรดวย CD Xbuntos เรียบรอยแลว ใหนักศึกษาสั่งงานโปรแกรม 
Terminal ขึ้นมาหนึ่งโปรแกรมแลว ทําตามคําสั่งตอไปน้ี ตามลําดับ 

 

1. สรางไดเร็กทอรีใหม ชื่อ Led 

$ cd 

$ mkdir Led 

$ cd led 

 

2. สรางไฟลดวย editor ใดๆ ที่นักศึกษาถนัด เชน vim, mousepad เปนตน 

//file:Makefile 
COMPONENT= LedAppC 

$include $(MAKERULES) 

//file: LedAppC.nc 
configuration LedAppC{ 

} 

implementation{ 

} 

//file:LedM.nc 
module LedM{ 

} 

implementation{ 

} 

3. จงแกไขโปรแกรมขางตนเพื่อให Led ดวงที่ 1 สวางเมื่อระบบปฏิบัติการ บูทเสร็จเรียบรอยแลว 

4. จงแกไขโปรแกรมขางตนเพื่อให Led ดวงที่ 2 กระพริบทุกๆ ชวงเวลาหนึ่งๆ 

5. จงเขียนโปรแกรมนับวนรอบ ตั้งแต 0 – 7 โดยแสดงผลทาง Led ทั้งสามดวง 
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ปฏิบัติการที ่6 การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคมุ Timer 

เมื่อนักศึกษาบูทเครื่องคอมพิวเตอรดวย CD Xbuntos เรียบรอยแลว ใหนักศึกษาสั่งงานโปรแกรม 
Terminal ขึ้นมาหนึ่งโปรแกรมแลว ทําตามคําสั่งตอไปน้ี ตามลําดับ 

1. สรางไดเร็กทอรีใหม ชื่อ Time 

$ cd 

$ mkdir Timer 

$ cd Timer 

2. สรางไฟลดวย editor ใดๆ ที่นักศึกษาถนัด เชน vim, mousepad เปนตน 

//file:Makefile 
COMPONENT=DemoTimerAppC 

$include $(MAKERULES) 

//file: DemoLedAppC.nc 
configuration DemoTimerAppC{ … } 

implementation{ … } 

//file:DemoLedM.nc 
module DemoTimerM{ … } 

implementation{ … } 

3. ใหนักศึกษาแกไขโปรแกรมขางตนเพื่อให Led 3 สวาง หลังจากบูทระบบเสร็จแลว 1 s โดยใช Timer (Tips ให
เลือกใช ฟงกชัน startOneShot()) 

4. ใหนักศึกษาแกไขโปรแกรมในขอที่ 3 เพื่อให Led กระพริบทุกๆ 500 ms โดยใช Timer (Tips ใหเลือกใช 
ฟงกชัน startOneShot()) 

5. ใหนักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อให Led กระพริบทุกๆ 1 s โดยใช Timer 

6. จงเขียนโปรแกรมนับวนรอบ ตั้งแต 0 – 7 โดยแสดงผลทาง Led ทั้งสามดวง โดยใช Timer 

7. จงเขียนโปรแกรมเพื่อให Led 1 กระพริบทุกๆ 500 ms และ Led 2 กระพริบทุกๆ 700 ms 
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ปฏิบัติการที ่7 ทบทวนการเขียนโปรแกรม 

ใหนักศึกษาเขียนโปรแกรมภาษา nesC เพื่อให Led ทั้งสามดวงกระพริบพรอมกัน โดยกําหนดใหความถี่
ในการกระพริบเริ่มตนที่ 5 วินาที และกระพริบถี่ขึ้นเปนครึ่งหนึ่งของเวลากอนหนา จนกระทั่งเวลามีคานอยกวา 

100 มิลลิวินาที ให Led ทั้งสามดวงดับ 

 

ปฏิบัติการที่ 8 การ setup test bed สําหรับการทดสอบการสื่อสารขอมูลผานเครือขายบนเซนเซอรไรสาย 

 

ขั้นตอนของการสราง Test bed สําหรับการสื่อสารขอมูลผานเครือขาย 

1. ตอ Tmote ตัวที่ 1 เขาไปยังพอรต USB ของคอมพิวเตอร ตรวจสอบชื่อพอรตทีไ่ด 
$ motelist 

 

2. เปลี่ยน working directory ไปยัง /opt/tinyos-2.x/apps/Basestation 

$ cd /opt/tinyos-2.x/apps/Basestation 

 

3. คอมไพลโปรแกรม และติดตั้งโปรแกรมไปยัง Tmote ที่เชื่อมตออยูตามพอรตในขอที ่1 

$ make tmote install,0x00 bsl,/dev/ttyUSB0 

4. ตอ Tmote ตัวที่ 2 เขาไปยังพอรต USB ของติวเตอร ตรวจสอบชื่อพอรตที่ได 
$ motelist 

 

5. เปลี่ยน working directory ไปยัง /opt/tinyos-2.x/apps/RadioCountToLeds 

$ cd /opt/tinyos-2.x/apps/RadioCountToLeds 
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6. คอมไพลโปรแกรม และติดตั้งโปรแกรมไปยัง Tmote ตัวที่สอง ที่เชื่อมตออยูตามพอรตในขอที่ 4 และกําหนด 

Node ID ตามที่กําหนดให ในที่นี้กําหนดเปน 0xFF 

$ make tmote install,0xFF bsl,/dev/ttyUSB1 

7. เปลี่ยน working directory ไปยัง /opt/tinyos-2.x/support/sdk/c 

$ cd /opt/tinyos-2.x/support/sdk/c 

 

8. สั่งงานโปรแกรมเพือ่อานขอมูลจาก Tmote วิธีการที ่1 

$./seriallisten /dev/ttyUSB0 tmote 

 

อธิบายผลของการทํางานทีเ่กิดขึ้น 

ทําการทดลองตั้งแตขอที ่1 ใหมอีกครั้งโดย แกไขคําสั่ง ในขอที ่3 เปน 

$ CC2420_CHANNEL=xx make tmote install,0 bsl,/dev/ttyUSB0 

 

และขอที ่6 เปน 

$ CC2420_CHANNEL=xx make tmote install,yy bsl,/dev/ttyUSB1 

 

เมื่อ xx คือหมายเลขชองสญัญาณ และ yy คือหมายเลขโนดฝายสง 

  



 

 - 137 - 

ปฏิบัติการที ่9 การออกแบบและการแปลคาจากขอมูลใน Payload 

ใหนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโปรแกรม โดยมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

1. Payload บรรจุหมายเลขโนด และ Counter โดยกําหนดให หมายเลขโนดอยูในลําดับแรก 

2. คอมไพลโปรแกรมโดยกําหนดใหใช Default CHANNEL 

3. แกไขโปรแกรม serialisten โดยแสดงเฉพาะคา Counter ที่ไดรับการแปลผลแลวเทานั้น และตองเปน
คาที่มีจากหมายเลยโนดที่กําหนดใหเทานั้น 

 

ปฏิบัติการที ่10 การเขียนโปรแกรมเพื่ออานคาจากเซนเซอร 
ใหนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโปรแกรม โดยที่ ออกแบบ Payload โดยบรรจุหมายเลขโนด และขอมูล

ดิบจากเซนเซอร ซ่ึงไดแก Internal Voltage Temperature Humidity และ TSR โดยแตละขอความตองบรรจุ
ขอมูลของเซนเซอรทุกชนิด 

 

 


