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บทคัดย่อ 
งานวิจัยการพัฒนาระบบเชื่อมต่อเครือข่ายอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีราสเบอร์รี่พาย มี

วัตถุประสงค์เพ่ือน าอุปกรณ์ราสเบอร์รี่พายมาพัฒนาให้มีความสามารถที่หลากหลาย อุปกรณ์ต้นแบบที่
สร้างขึ้นช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กถึงกลางและโรงเรียนในท้องถิ่นห่างไกล สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน
ระบบเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพ่ิมเติมจากระบบเครือข่ายที่มีอยู่เดิมและช่วยให้ธุรกิจ
ท้องถิ่นที่ต้องการเปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ สามารถสร้างบริการ
เหล่านี้ได้โดยใช้เงินลงทุนต่ า โดยงานวิจัยนี้ได้อธิบายวิธีการพัฒนาระบบ อย่างละเอียด เพ่ือให้ผู้ที่สนใจ
หรือสถานศึกษา ที่มีความสนใจสามารถน าไปใช้เพ่ือให้สอดรับกับความต้องการ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนี้
สามารถตอบสนองความต้องการทั้งภาคการศึกษาและภาคธุรกิจประเภท SMEs ได้เป็นอย่างดี จากการ
ทดสอบระบบในระยะเวลา 1 เดือนสามารถสรุปผลได้ว่า ระบบที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถท าการเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามจีได้สองเครือข่ายพร้อมกันในรูปแบบแบ็คอัพลิงค์ระบบจะท าการเปลี่ยนการ
เชื่อมต่อลิงค์หลักเป็นลิงค์ส ารองกรณีเมื่อลิงค์หลักไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้และระบบจะกลับมา
เชื่อมต่อลิงค์หลักก็ต่อเมื่อระบบท าการตรวจสอบพบว่าลิงค์หลักเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแล้ว 
ค าส าคัญ: ราสเบอร์รี่ พาย  ราสเบียน  ไวไฟ ฮอตสปอต  ราสเบอร์รี่ ฮอตสปอต 
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Abstract 
 The aim of research is to bring Raspberry Pi was developed an intelligent network 
with versatility. The device can help small and medium businesses and schools in 
outlying area who access Internet via mobile phone service provider. Additional network 
exists. In another way, the instrument is helping local businesses that want to offer Wi-Fi 
Internet to their customers who use the service. These services can made using low 
investment. This research has explained whole process who wants build equipment. 
They can apply in customization for their demand. The equipment was tested within 
one month. It can connect dual-link internet and detect those Internet connecting in 
real time. The gadget is choosing one of Internet connection and monitoring that 
connection. In case the connection was collapsed, The system is switch to another 
Internet connection via automatic. 
Keywords: Raspberry pi, Raspbian, Wi-fi Hotspot, Rpi hotspot 
 
บทน า  
 ในยุคสมัยที่ผู้คนใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการด าเนินธุรกรรมต่าง ๆ และเพ่ือพัฒนาภาค
ธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ท าให้ความจ าเป็นในการจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ สวิตซ์ ฮับ เร้าเตอร์ เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้ มีข้อจ ากัดในเรื่อง
ความสามารถเมื่อเทียบกับราคา กล่าวคืออุปกรณ์ที่มีความสามารถสูงราคาของอุปกรณ์ก็จะสูงตามไปด้วย 
ในขณะนี้การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายเข้ามามีบทบาทอย่างมากอุปกรณ์ประเภท
สมาร์ทดีไวซ์ทั้งหมดรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย แต่การควบคุมการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นจ าเป็นที่จะต้อง
ใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพง ส่งผลให้อีกด้านหนึ่งในภาคธุรกิจ ก็ประสบปัญหาคือ การลงทุนด้านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นการเพิ่มภาระด้านต้นทุนหากต้องการให้ระบบนั้นมีประสิทธิภาพ 
 ภาคการศึกษา การค้นคว้าสื่อการเรียนรู้ต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตได้ง่าย เปิดโอกาสให้เด็กๆที่เรียน
อยู่ที่โรงเรียนได้มีโอกาสใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือค้นคว้าและศึกษาข้อมูลในการเรียนเพ่ิมเติม แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง การจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือควบคุมเข้าถึงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของนักเรียน อุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจาก
ราคาที่สูง 
 ภาคธุรกิจ ธุรกิจประเภท SMEs การแข่งขันด้านการให้บริการและความพึงพอใจของลูกค้าถือว่า
เป็นหัวใจส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจ SMEs เติบโต การเพิ่มจุดขายและยอดขายให้แก่ธุรกิจ เพราะผู้
มาใช้บริการต้องการความสะดวกสบายในหลายๆด้าน การมีบริการอินเตอร์เน็ตฟรีให้กับลูกค้าเป็นอีกกล
ยุทธ์หนึ่งที่ธุรกิจ SMEs น ามาใช้  
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 จากปัญหาดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการสร้างอุปกรณ์ที่มีความสามารถควบคุมและบริหารจัดการ
ระบบเครือข่ายไร้สาย สามารถพกพาไปตามสถานที่ต่าง ๆ สามารถเขื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่าน
เครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ อุปกรณ์ที่มีความสามารถกล่าวมาข้างต้นมีราคาสูงเนื่องด้วย
ความสามารถที่หลากหลาย จึงมีแนวคิดในการพัฒนาอุปกรณ์ ที่มีความสามารถเทียบเท่าอุปกรณ์ดังกล่าว
ข้างต้น แต่มีราคาถูกกว่าเพ่ือช่วยให้ภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ SMEs มีความสามารถในการแข่งขัน
เพ่ิมข้ึน ลดช่องว่างความแตกต่างทางเทคโนโลยี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือจัดท าระบบการจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามจี ส าหรับน าไปทดสอบกับโรงเรียนขนาดเล็ก
และขนาดกลาง และกลุ่มธุรกิจ SMEs สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยใช้อุปกรณ์ราสเบอร์รี่ พาย 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 จากการตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนในกลุ่มสหชาวเขา จ านวน 13 
โรงเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพบว่าโรงเรียนทั้งหมดใช้การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตด้วยระบบอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมจากความเร็วที่ได้ไม่เพียงพอต่อการให้บริการเข้าใช้งาน
อินเตอร์เน็ตของนักเรียนเพ่ือการสืบค้นข้อมูล กลุ่มผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการตรวจสอบสัญญาณระบบ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่พบว่า มีสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ 
อย่างน้อยสองเครือข่ายที่แตกต่างกันในแต่ละโรงเรียนนอกจากนี้ยังพบปัญหาเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ไม่
เสถียรในแต่ละพ้ืนที่ กล่าวคือหากมีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการเครือข่ายที่หนึ่งจะไม่พบ
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการเครือข่ายที่สอง ท าให้เกิดปัญหาการกระจายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ท าได้ไม่สะดวกนัก   
 ภาคธุรกิจเริ่มมีการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการน าเสนอสินค้ารวมถึงการซื้อขายผ่าน
งานจัดแสดงสินค้าที่จัดขึ้นตามจุดต่างๆในต่างจังหวัด ภาคธุรกิจเริ่มมีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่าน
งานจัดแสดงสินค้ามากขึ้นซึ่งช่องทางการตลาดแบบนี้จ าเป็นต้องมีการเชื่อมโยงกับส านักงานใหญ่เพ่ือ
ตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้า ท าให้การจัดแสดงสินค้าแต่ละครั้งต้องมีการสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นการเตรียมงานและการจัดเก็บก่อให้เกิดปัญหาการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตเนื่องจากในแต่ละสถานที่มีความพร้อมในการใช้งานอินเตอร์เน็ตแตกต่างกันอย่างมาก ภาค
ธุรกิจจึงมีความต้องการอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตไร้สายของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในท้องตลาดขณะนี้ยังไม่อุปกรณ์ที่กล่าวมา
ข้างต้นได ้
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. รวบรวมข้อมูล 
 1.1  รวบรวมข้อมูลด้านฮาร์ดแวร์ 
  1) ราสเบอร์รี่พาย (Raspberry pi) เป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ 32 บิต ขนาดเล็กขนาด

เท่ากับเครดิตการ์ด รองรับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ที่พัฒนาโดย Raspberry Pi Foundation ที่ช่วงแรก
หวังว่าจะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ด้วยเป็นบอร์ดที่ราคาไม่แพงมาก
ใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับบอร์ดอ่ืน ๆ เหมาะส าหรับผู้เริ่มต้น ท าให้เป็นที่นิยมแพร่หลายสู่บุคคลทั่วไปอย่าง
รวดเร็ว 

  2) แอร์การ์ด (Air card) คือ อุปกรณ์โมเด็มอย่างหนึ่งที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(Desktop หรือ Laptop) เข้าเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายโดยผ่านโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 
ซึ่งในขณะที่เชื่อมต่อเข้าเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

   3) ยูเอสบีไวไฟ (USB Wi-Fi) เป็นอุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายโดยใช้
คลื่นวิทยุ ท างานได้ตามมาตรฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายซึ่งอยู่บนมาตรฐาน IEEE 802.11 

   4) เอสดีการ์ด (SD Card) เป็นหน่วยความจ าแบบแฟลซขนาดเล็กรูปแบบหนึ่ง ที่มีการใช้
อย่างแพร่หลายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา เช่น กล้องถ่ายภาพ ดิจิทัล และ พีดีเอ 

   5) เพาเวอร์แบงค์ (Power bank) อุปกรณ์จ่ายไฟส ารองให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ 
มีจุดประสงค์เพ่ือชาร์ตไฟให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ใช้งานได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะอุปกรณ์พกพาต่าง  ๆ 
เช่น โทรศัพท์มือถือ แทบเลต โน้ตบุ๊ก เครื่องเล่นmp3, mp4 กล้องดิจิตอล และเครื่องเล่นเกมพกพาอย่าง 
PSP, PS Vita, 3DS, NDS และ Wii เป็นต้น 

   6) ซิมการ์ด (SIM card) ย่อมาจาก Subscriber Indentity Module เป็นอุปกรณ์ซึ่งใส่
ในเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพ่ือให้เครื่องสามารถติดต่อกับเครือข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ 

  1.2 รวบรวมข้อมูลด้านซอฟท์แวร์ 
   1) ราสเบียน วีซี (Raspbian wheezy) เป็นระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) ที่ถูกพัฒนา

มาจากระบบปฏิบัติการในตระกูลเดเบียน (Debian) เหมาะส าหรับอุปกรณ์ราสเบอร์รี่พาย โดยการพัฒนา
เน้นการพัฒนาเป็นซอฟท์แวร์โอเพนซอร์ส 

   2) โอเพนเอสเอสเอช (Openssh) เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้สามารถล็อกอินเข้ามาใช้
คอมพิวเตอร์จากที่ใดก็ได้ในเครือข่ายขององค์กร เสมือนว่าก าลังนั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น 

   3) ซากิสสามจี (Sakis3g) เป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยในการเชื่อมต่อซิมการ์ดสามจีให้แอร์การ์ด
กับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อกันได้ 

   4) วีฟไดอัล (Wvdial) เป็นโปรแกรมท่ีช่วยในการท าให้โมเด็มเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตบน
พ้ืนฐานที่รวมอยู่ในลินุกซ์ที่ส าคัญ wvdial คือ PPP Protocol ในการโทรออกให้กับโมเด็มและเริ่ม pppd 
เพ่ือที่จะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการเครือข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
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   5) สควิด (Squid) เป็น Proxy Server เป็นพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ที่มีคุณสมบัติในการจ ากัด
ควบคุมการแอกเซสเข้าสู่เว็บไซต์ภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพที่เรียกว่า แอคเซสคอน
โทรลลิสต์ (Access Control List : ACL ) ซึ่งเป็นการนิยามชื่อลิสต์ขึ้นแทนคุณสมบัติของสิ่งที่ต้องการ
อ้างอิง จากนั้นจึงตั้งข้อก าหนดลงไปว่าต้องการให้ลิสต์นั้นสามารถแอกเซสผ่านพร็อกซ่ีได้หรือไม่ ดังนั้นการ
ที่เสริมการท างานของอินเตอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ด้วยสควิดพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ (Squid Proxy Server) จึงเป็น
การควบคุมการเข้าสู่อินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานในองค์กรได้ตามต้องการ และยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่
ระบบอีกด้วย 

   6) ไพธอน (Python) คือชื่อภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งที่มีความสามารถ
สูง ไพธอนเป็นภาษาที่โอเพนซอร์สท าให้ทุกคนสามารถที่จะน า ไพธอนมาพัฒนาโปรแกรมได้โดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่าย ความเป็นโอเพนซอร์สท าให้มีคนเข้ามาช่วยกันพัฒนาให้ ไพธอนมีความสามารถสูงขึ้นและใช้
งานได้ครบคุมกับทุกลักษณะงาน  

2. ออกแบบระบบ 
 2.1  ออกแบบฮาร์ดแวร์ 
   1) ออกแบบภาพรวมระบบที่ใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ 

 

ภาพประกอบที่ 1 โครงสร้างภาพรวมของอุปกรณ์ต้นแบบ 

 จากภาพประกอบที่หนึ่ง อุปกรณ์ต้นแบบประกอบไปด้วยภาพการท างานทั้งหมด 5 ส่วน
ดังนี้ส่วนที่ 3จะเป็นหัวใจหลักของระบบในส่วนที่ 3 จะประกอบด้วยอุปกรณ์ราสเบอร์รี่ พาย ยูเอสบีฮัป
และเพาว์เวอร์แบงค์เพ่ือให้ราสเบอร์รี่มีความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเพ่ิมเติม เนื่องจาก
ราสเบอร์รี่ พายรองรับอุปกรณ์ได้เพียงสองอุปกรณ์จ าเป็นมีการใช้อุปกรณ์ยูเอสบีฮัปเพ่ือเพ่ิมขยาย
ความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก ส่วนอุปกรณ์เพาว์เวอร์แบงค์ท าหน้าที่ในการเพ่ิม
ความสามารถในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับระบบให้มีความเสถียรและยังท าหน้าที่เป็นอุปกรณ์ส ารอง
พลังงานไฟฟ้าในกรณีไฟฟ้าดับอุปกรณ์ราสเบอร์รี่ พายและระบบทั้งหมดก็ยังสามารถท างานได้ ในส่วนที่ 1 
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และ 2 คือภาคการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของอุปกรณ์ต้นแบบ กล่าวคือ ส่วนที่ 1 คือระบบการเชื่อมต่อ
ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยอุปกรณ์ราสเบอร์รี่จะท าการควบคุมการ
เชื่อมต่อทั้งสองผ่านทางซอร์ฟแวร์ที่ติดตั้งอยู่ในราสเบอร์รี่ พาย ในขณะที่ส่วนที่ 2 คือระบบการควบคุม
การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายของอุปกรณ์ลูกข่ายที่มาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต้นแบบเพ่ือขอใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ต้นแบบนั่นเอง องค์ประกอบที่ 4 และ 5 จะเป็นภาคการจ่ายพลังงานของ
อุปกรณ์โดยสามารถเลือกการเชื่อมต่อได้อย่างใดอย่างหนึ่งจากทั้งสองแบบทั้งแบบระบบไฟฟ้าแบบ
กระแสสลับและระบบไฟฟ้าแบบกระแสตรง  
     
ผลการวิจัย 
 1. เมื่อระบบไมมี่ผู้เชื่อมระบบเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตของอุปกรณ์ต้นแบบต่อการท างานของซีพียูจะ
อยู่ที่ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ค าสั่ง ps ในระบบปฏิบัติการลีนุกซ์  
 2. ระบบการรับอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการเครือข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบระบบการรับอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการเครือข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ระบบงาน ผลการทดสอบ 
1. ทดสอบแอร์การ์ดตัวที่ 1 ว่ารับสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากผู้
ให้บริการเครือข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้หรือไม่ 

สามารถใช้งานได้ 

2. ทดสอบแอร์การ์ดตัวที่ 2 ว่ารับสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากผู้
ให้บริการเครือข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้หรือไม่ 

สามารถใช้งานได้ 

3. ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตของแอร์การ์ดตัวที่ 1 ตาม
ความเร็วของสามจีว่าถูกต้องหรือไม่ 

ถูกต้อง 

4. ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตของแอร์การ์ดตัวที่ 2 ตาม
ความเร็วของสามจีว่าถูกต้องหรือไม่ 

ถูกต้อง 

 จากผลการทดสอบในตารางที่ 1 เป็นการทดสอบการระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่าน
ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพ่ือให้มั่นใจว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของทั้งสองลิงก์การเชื่อมต่อ
สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ผลที่ได้คือระบบอินเทอร์เน็ตของทั้งสองการเชื่อมต่อสามารถใช้งานได้ทุก
ครั้งและมีความเร็วตามมาตรฐานสามจี 
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 3. ระบบแบ็คอัพลิงก์ (Backup link)  
  การทดสอบนี้ท าเพ่ือให้แอร์การ์ดสามารถท างานได้พร้อมกัน 2 ตัว ใช้หลักการท างานแบบ
ระบบแบ็คอัพลิงก์ โดยใช้การเขียนสคริปท์ไฟล์ภาษาไพธอนเพ่ือให้แอร์การ์ดยี่ห้อ ZTE เป็นตัวหลักใช้
โปรแกรมซากิสสามจี (Sakis3G) และแอร์การ์ดยี่ห้อ Huawei ตัวเป็นตัวรองใช้โปรแกรมวีฟไดอัล 
(Wvdial) ในการรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพ่ือจ าลองสถานการณ์ในกรณีการเชื่อมต่อลิงก์ใดลิงก์หนึ่งไม่
สามารถใช้งานได้ โดยท าการปิดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์แอร์การ์ดตัวใดตัวหนึ่งระบบจะต้องสามารถใช้
งานระบบอินเทอร์เน็ตได้  
 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบระบบ Backup link internet 

ระบบงาน ผลการทดสอบ 
1. ทดสอบว่าแอร์การ์ด 2 ตัวสามารถท างานพร้อมกันโดยใช้
ค าสั่ง ifconfig ตรวจสอบ ppp ว่าแสดง 2 สถานะได้หรือไม่ 

 
สามารถใช้งานได้ 

2. ทดสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยใช้ค าสั่ง ping 8.8.8.8 
ว่าสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้หรือไม่ 

สามารถใช้งานได้ 

3. ทดสอบปิดแอร์การ์ดยี่ห้อ ZTE เป็นตัวหลักใช้โปรแกรมซา
กิสสามจี(Sakis3G) แล้วตรวจสอบว่าแอร์การ์ดอีกตัวสามารถ
ท างานต่อเนื่องได้หรือไม่ 

 
สามารถใช้งานได้ 

4. ทดสอบปิดแอร์การ์ดยี่ห้อ Huawei เป็นตัวหลักใช้
โปรแกรมวีฟไดอัล (Wvdial) แล้วตรวจสอบว่าแอร์การ์ดอีก
ตัวสามารถท างานต่อเนื่องได้หรือไม่ 

 
สามารถใช้งานได้ 

 

4.  ระบบการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
 การทดสอบเพ่ือตรวจสอบการท างานของระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถท างาน

ตามที่ออกแบบหรือไม่ โดยการใช้เครื่องลูกข่ายจ านวน 2 เครื่อง ให้เครื่องหนึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ท
โฟนและอีกเครื่องเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กท าการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต้นแบบ  เพ่ือทดสอบระบบการ
เชื่อมต่อเครื่องลูกข่ายกับอุปกรณ์ต้นแบบว่าเครื่องลูกข่ายทั้ง 2 สามารถใช้การเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตผ่านทางอุปกรณ์ต้นแบบได้หรือไม่ และได้ผลการเชื่อมต่อเป็นอย่างไร 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบระบบการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ระบบงาน ผลการทดสอบ 

1. ทดสอบเครื่องลูกข่ายว่าสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยใช้
งานเว็บเบราเซอร์ได้หรือไม่ 

สามารถใช้งานได้ 

2. ทดสอบเครื่องลูกข่ายได้ไอพีแอดเดรสที่แจกแบบดีเอชซีพี 
ตามท่ีก าหนดหรือไม่ 

ถูกต้องตามที่ก าหนด 

3. ทดสอบโดยการให้เครื่องลูกข่ายที่ใช้ค าสั่ง ping หา
เครื่องต้นแบบว่าได้หรือไม่  

สามารถใช้งานได้ 

4. ทดสอบเครื่องต้นแบบใช้ค าสั่ง ping หาเครื่องลูกข่ายว่าได้
หรือไม่ 

สามารถใช้งานได้ 

5. ทดสอบความเร็วที่ได้รับจากอุปกรณ์ต้นแบบว่าถูกต้อง
หรือไม่ 

ถูกต้อง 

  

5. การทดสอบความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ได้รับจากอุปกรณ์ต้นแบบคือค่าความเร็วที่ได้จากผู้ให้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสามจี (3G) เมื่อมีจ านวนผู้ใช้งานจ านวนต่างกัน เพ่ือทดสอบความสามารถ
ในการรองรับการการใช้งานของเครื่องลูกข่ายเมื่อเทียบกับความเร็วของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
ผู้ใช้แต่ละรายโดยทดสอบแบบสุ่มเวลาในช่วงเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. วันละ 2 ครั้ง ทุกวันเป็น
ระยะเวลาหนึ่งเดือน จากนั้นหาค่าเฉลี่ยความเร็วสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ได้ท าการบันทึกไว้ 
 
ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตเมื่อมีผู้ใช้งาน 

จ านวนผู้ใช้งาน ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

1 ประมาณ 384 kbps 

3 ประมาณ 384 kbps 

5 ประมาณ 128 kbps 

7 ประมาณ 128 kbps 
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6.  ภาคจ่ายไฟ 
 เป็นการทดสอบเพ่ือหาระยะเวลาในการท างานของอุปกรณ์ต้นแบบ ในกรณีระบบจ าเป็นต้อง
ใช้พลังงานจากเพาว์เวอร์แบงค์เพียงอย่างเดียว เพ่ือหาระยะเวลาสแตนบายของระบบต้นแบบ โดยในการ
ทดสอบใช้เพาเวอร์แบงค์ความจุ 10000 mAh และใช้เครื่องลูกข่ายจ านวน 2 เครื่อง ท าการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ต้นแบบและเล่นแอพพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา โดยระบบสามารถงาน
ต่อเนื่องได้ 4 ชั่วโมง 40 นาทีในกรณีที่พลังงานในเพาว์เวอร์แบงค์มี 100 เปอร์เซนต์  
 
ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบภาคจ่ายไฟ   

 
ระบบงาน 

 

ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าคงเหลือ 
เปอร์เซ็นต์ต่อช่ัวโมง 

1 
ชม. 

2 
ชม. 

3 
ชม. 

4 
ชม. 

4ชม. 
40นาที 

1. ทดสอบระยะการใช้งานอุปกรณ์ต้นแบบ โดยใช้
กระแสไฟจากไฟบ้าน 220V AC 

100% 100% 100% 100% 100% 

2. ทดสอบระยะการใช้งานอุปกรณ์ต้นแบบ ใช้เพาเวอร์
แบงค์ ขนาดความจุ 10000 mAh ใช้เครื่องลูกข่าย
จ านวน 2 เครื่องในการทดสอบ 

89% 58% 43% 30% 0% 

  
สรุปและอภิปรายผล 

จากการด าเนินงานในการสร้างระบบเชื่อมต่อเครือข่ายอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีราสเบอร์รี่พาย 
สามารถด าเนินงานตามจุดประสงค์ของการศึกษา เพ่ือสร้างระบบเชื่อมต่อเครือข่ายอัจฉริยะ โดยใช้
เทคโนโลยีราสเบอร์รี่พาย ส่งผลให้ได้อุปกรณ์ต้นแบบที่สามารถสร้างการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตส าหรับกลุ่มโรงเรียนสหชาวเขา ให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลของนักเรียน 
ช่วยสนับสนุนการท างานของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของโรงเรียนให้มีความเสถียรใน
การใช้มากขึ้น นอกจากนี้อุปกรณ์ต้นแบบช่วยให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวสามารถให้บริการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เพ่ือช่วยให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
มากขึ้น แต่ในการทดสอบด้านเสถียรภาพในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ต้นแบบในงานวิจัยนี้ยัง
ไม่ได้กล่าวถึง เนื่องจากในระหว่างการพัฒนาผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งสามผู้ให้บริการหลักในประเทศไทย ได้แก่ ดีแทค เอไอเอสและทรูมูฟ อยู่ในระหว่าง
การปรับเปลี่ยนและทดสอบระบบเครือข่าย 3G และเครือข่าย 4G ท าให้การทดสอบด้านเสถียรภาพใน
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและแบนด์วิดส์อาจจะไม่ได้ผลที่แม่นย าเท่าที่ควร 
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ค าขอบคุณ 
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