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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาระบบเฝ้าระวงัขอ้ผิดพลาด

ของอุปกรณ์ เค รือข่ ายไมโคติก เราเตอร์  ระบบถูกส ร้างเป็น เว็บ
แอพพลิเคชั่น โดยพฒันาข้ึนเพ่ือน าไปเฝ้าระวงัอุปกรณ์เครือข่าย  ส่วน
ของโปรแกรมท าหนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลการท างานของอุปกรณ์ในระบบ
เครือข่าย และน ามาแสดงผลในลักษณะท่ีผูใ้ช้ระบบเข้าใจได้ง่าย เช่น 
กราฟแสดงผลการจราจรของอุปกรณ์ และเราเตอร์ท่ีเกิดความผิดพลาด 
พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบว่าอุปกรณ์หรืออินเตอร์เฟสใดมีปัญหา เพ่ือ
ระบุจุดปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

 
ค าส าคญั:  ระบบเฝ้าระวงั, ไมโครติก, API 
 

Abstract 
 The objective of this research is to develop an error 
monitoring system for the Mycotic Network equipment. The system is 
created as a web application. Which was developed to monitor network 
equipment The part of the program is to check the operation of the 
device in the network system. And can be displayed in a manner that 
the system user can easily understand, such as the graph showing the 
traffic of the device And the faulty router And can check which device 
or interface has problems To quickly identify the problem point. 
 
Keywords:  Monitoring System, Mikrotic, API  
 

1. บทน า 
บทความน้ีท าการศึกษารายละเอียดต่างๆเก่ียวกบัการท างาน

ของ API  เพ่ือมาประยุกต์การใช้งานในการท า อินเตอร์เฟสเว็บ (Web 
Interface) หลงัจากนั้นจึงออกแบบระบบและหนา้เวบ็ โดยการใชง้านโดย
หนา้เวบ็จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผูใ้ห้ค  าปรึกษา (Consultance 
Adminstrator) และผูดู้แลระบบ(Coporation Adminstrator) 

โดยรายละเอียดของหน้าเว็บจะแสดงรายงานสถานะของ
อุปกรณ์และส่วนการจดัการรายละเอียดต่าง ๆ เช่น เปอร์เซนตก์ารท างาน
ตวัประมวลผลกลาง (CPU) และจราจรเครือข่าย(Network Traffic) เป็น
ต้น และสามารถแจ้งเตือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ เพ่ือท่ีให้ผูดู้แล
ระบบทราบถึงปัญหาของอุปกรณ์เราเตอร์ไมโครติกและแก้ไขปัญหาได้
อยา่งทนัทวงที   
 

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน  
2.1 ศึกษารายละเอยีดเกีย่วกบัฮาร์ดแวร์  

Mikrotik เป็นบริษทัท่ีผลิตซอฟต์แวร์และ ฮาร์ดแวร์ Router 
โดย Mikrotik มาจากภาษา Latvia ประเทศ Latvia เป็นประเทศขนาดเล็ก
ท่ีอยู่ทางยุโรปตะวนัออก ซ่ึงตัว Mikrotik เกิดจากการผสมค าสองค า
ด้วยกัน ระหว่าง Mikro(ภาษาองักฤษคือ Micro)+Tik(ภาษาอังกฤษคือ 
Network) โดยบริษัทได้ก่อตั้ งข้ึนในปี 1996 โดย  John Trully & Arnis 
Reikstins 

การคอนฟิกตวัอุปกรณ์เราเตอร์ไมโครติก เพ่ือท่ีจะน ามาใช้
เพื่อให้สามารถรายงานสถานะของอุปกรณ์ไดน้ั้น ตอ้งเขา้ใจพ้ืนฐานของ
อุปกรณ์ไมโครติกก่อน ซ่ึงอุปกรณ์ไมโครติกท างานบนระบบปฏิบติัการ 
RouterOS ซ่ึงเป็นช่ือระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ไมโครติก โดยถูก
ติดตั้งไวบ้นฮาร์ดแวร์ทุกรุ่น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยอุปกรณ์ ไม
โครติกแต่ล่ะรุ่นจะมีความแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะการใชง้านของ
ผูใ้ช้ สเปคของฮาร์ดแวร์ โดยในแต่ละรุ่นจะมีประสิทธิรูปท่ีแตกต่างกนั
โดยรุ่นท่ีผูพ้ฒันาไดน้ ามาใชคื้อรุ่น Mikrotik hAP mini ดงัรูปท่ี 1 

 

 
รูปท่ี 1 Mikrotik hAP mini 
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2.2 การตั้งค่าพ้ืนฐานของอปุกรณ์ไมโครตกิ 

 
รูปท่ี 2 โครงสร้างการเช่ือมต่อเพ่ือตั้งค่าเร่ิมตน้ให้กบัอุปกรณ์ 

 
ขั้นตอนพ้ืนฐานในการตั้งค่า (Configulation) อุปกรณ์เพ่ือให้

สามารถใชง้านในระบบเฝ้าระวงัอุปกรณ์เครือข่ายไดมี้ดงัน้ี 
1. รวมอินเตอร์เฟส ether2, ether3 ถา้เป็นรุ่นมี Wireless ก็เพ่ิม 

wlan เขา้ไปในอินเตอร์เฟสบริดจ ์(Bridge) 
2. ก าหนด IP Address ให้กบัอินเตอร์เฟสบริดจ ์
3. สร้าง DHCP Server เพื่อแจกไอพีให้กบัคอมพิวเตอร์ 

4. สร้าง DHCP Client  
5. ก าหนด DNS 
6. สร้าง API ในเราเตอร์ไมโครติก  

 

2.3  ศึกษารายละเอยีดเกีย่วกบัซอฟแวร์ 
 ในการสร้างระบบรายงานสถานะของอุปกรณ์ไมโครติก 
เลือกใชใ้ชภ้าษาพีเอชพี (PHP) ในการพฒันา เน่ืองจากเป็นภาษาท่ีนิยมใช้
ในการพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่ เรียนรู้ไดง่้าย  

ในส่วนของการเช่ือมต่อระหว่างตวัอุปกรณ์ไมโครติกกบัเวบ็
อิน เตอร์ เฟส ใช้  API (Application Programming Interface) ซ่ึ งในตัว
อุปกรณ์ไมโคติกเราเตอร์จะมี API ให้ใช้ตรงๆเลย เป็นช่องทางการ
เช่ือมต่อเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูล จากระบบหน่ึงไปสู่ระบบอ่ืน ๆ โดยผ่าน
ไลบาร่ี (Library) ของผูใ้ห้บริการ API ช่วยให้สามารถพฒันาระบบไดง่้าย
และรวดเร็วข้ึน เป็นระบบมากข้ีน 

 
2.4 ศึกษารายละเอยีดเกีย่วกบัการบริหารการจัดการระบบเครือข่าย 

การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Management) 
หมายถึง กระบวนการท่ีมีความ เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ แก้ไข และ
ควบคุมระบบเครือข่ายเพ่ือให้มีความน่าเช่ือถือสามารถตอบสนอง ความ
ต้องการของผู ้ใช้งานและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย The 
International Organization for Standardization (ISO) ไ ด้ ก  า ห น ด
มาตรฐานส าหรับการจดัการระบบเครือข่ายครอบคลุม 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การก าหนดค่าของระบบเครือข่าย (Configuration Management) , ด้าน

ความผิดพลาด (Fault Management) , ด้านประสิทธิภาพ (Performance 
Management) , ด้านบัญชีผูใ้ช้งาน (Accounting Management) และด้าน
ความปลอดภยั (Security Management) 
 

3.  ผลการด าเนินการ 
3.1  หลกัการท างานของระบบ 

 

 
รูปท่ี 3  โครงสร้างการเช่ือมต่อของระบบ 

 
รูปท่ี 3 แสดงการเช่ือมต่อของระบบ โดยเร่ิมตน้จากการเพ่ิม

อุปกรณ์ท่ีเราสนใจและตอ้งการติดตามเฝ้าระวงัในระบบ และระบบจะท า
การเข้าไปดึงค่ าต่างๆ ท่ีอยู่ใน อุปกรณ์  โดยระบบจะท าการแสดง
รายละเอียดของอุปกรณ์ทั้งหมดเพ่ือให้ผูใ้ช้งานในระบบท าการเลือกว่า
ตอ้งการเฝ้าระวงัอินเตอร์เฟสใดบา้งและระบบจะท าการเก็บรายละเอียด
ของสถานะอุปกรณ์ท่ีเราสนใจมาแสดงบนหน้าอินเตอร์เฟสเว็บ (Web 
Interface) โดยในส่วนท่ีติดต่อกบัผูใ้ช้งานจะผ่านทางเว็บบราวเ์ซอร์ คือ
จะแสดงออกมาในรูปของเวบ็อินเตอร์เฟสเพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
และเฝ้าระวงั โดยจะมีการก าหนดสิทธ์ของผูใ้ช้งานออกเป็น 2 ระดบั คือ 
ส่วนของผู ้ให้ค  าปรึกษา (Consultance Adminstrator) และผู ้ดูแลระบบ
(Coporation Adminstrator) 

 

3.2  การท างานของระบบ 
รายละเอียดในส่วนการท างานของระบบมี 2 ส่วนดงัน้ี 
1. ส่วนของการตั้งค่าอุปกรณ์ (Web Service) 
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รูปท่ี 4 แสดงหนา้ขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีก าลงัเฝ้าระวงัเครือข่าย 

 
ในส่วนน้ีจะท าหน้าท่ีในการติดต่อกบัอุปกรณ์เพ่ือน าขอ้มูลท่ี

ได้มาเป็นค่าตั้ งต้นในการเฝ้าระวังเครือข่าย  โดยทางส่วนของผู ้ให้
ค  าปรึกษา (Consultance Adminstrator) จะเป็นผูก้  าหนดค่าคอนฟิกกูเรชัน่ 
เพ่ือให้ระบบน าขอ้มูลท่ีได้ไปท าการหาอุปกรณ์พร้อมทั้งอินเตอร์เฟสท่ี
ตอ้งการเฝ้าระวงัโดยในส่วนน้ีจะเป็นตวัท่ีท  าหน้าท่ีหลักในท างานของ
ระบบ เพราะว่าเป็นหน้าท่ีในการแจ้งสถานะของอุปกรณ์ สถานะ
อินเตอร์เฟส และค่าความผิดพลาดของอินเตอร์เฟส 

2. ส่วนของการตรวจสอบอุปกรณ์ (API) 
 

 
รูปท่ี 5 โคด้ของโปแกรมท่ีใชเ้ช่ือมต่ออุปกรณ์ไมโครติกผา่น API  

 
ส่วนของการตรวจสอบอุปกรณ์ หรือเราเรียกวา่การท า API จะ

ท าหน้าท่ีในการว่ิงเข้าไปยงัตวัอุปกรณ์ในเราเตอร์ไมโคติกผ่านพอร์ต 
8728 ท่ีเราได้ท  าการตั้งค่า เพ่ือท าการตรวจสอบว่าสถานะของอุปกรณ์
และอินเตอร์เฟสมีสถานะอยา่งไร และน าค่ามาแสดงผลหน้าอินเตอร์เฟส
เวบ็ (Web Interface) 

 

3.3 ทดสอบโปรแกรม 
การทดสอบสถานะของอุปกรณ์ เราเตอร์ไมโครติกเราจะ

ทดสอบโดยการ ping เพ่ือเทียบกับระบบเว็บอินเตอร์เฟสว่าเม่ือเกิด
ปัญหาการ ขาดการเช่ือมต่อ(Down) บนหน้าเวบ็อินเตอร์เฟสจะแสดงผล
อยา่งไรและบอกไดว้่าปัญหาการ ขาดการเช่ือมต่อ(Down)  นั้นมาจากตวั
อุปกรณ์ เองห รือมาจากการเช่ือม ต่ออิน เตอร์ เฟส  และแสดงผล
อินเตอร์เฟสเวบ็ (Web Interface) เม่ืออุปกรณ์มีการเช่ือมต่อ ล าดบัต่อไป
เป็นการ ping เพื่อเปรียบเทียบกบัระบบว่าถา้ปัญหาการ ขาดการเช่ือมต่อ

(Down)  เกิดจากอินเตอร์เฟส หน้าเว็บอินเตอร์เฟสจะแสดงผลอย่างไร
  
 

 
รูปท่ี 6 การทดสอบโดยใชค้  าสัง่ ping เทียบระบบท่ีพฒันาข้ึน 

 
จากรูปท่ี 6 จะเห็นได้ว่าเม่ือเรา ping ระบบไม่สามารถ ping 

ออกอินเตอร์เน็ตไดแ้ต่สามารถ ping ไปยงัตวัอุปกรณ์ไดจ้ากนั้นให้เราไป
เทียบในระบบเวบ็อินเตอร์เฟสดงัรูปท่ี 7 

 

 
รูปท่ี 7 หนา้อินเตอร์เฟสเวบ็ 

 
จากรูปท่ี  7 จะเห็นได้ว่าสถานะของอุปกรณ์ย ังเช่ือมต่อ 

(Connected) อยู่ท  าให้เราสรุปได้ว่าปัญหาเกิดจากอินเตอร์เฟสของตัว
อุปกรณ์เราเตอร์ และสามารถเขา้ไปดูไดว้่ามีปัญหาท่ีอินเตอร์เฟสได้ ดงั
รูปท่ี 8 
 

 
รูปท่ี 8 หนา้จอแสดงอินเตอร์เฟสต่าง ๆ ของอุปกรณ์ 

 
 ต่อไปเป็นการ ping เพื่อเปรียบเทียบกบัระบบวา่ถา้ปัญหาการ 
ขาดการเช่ือมต่อ(Down)  เกิดจากตวัอุปกรณ์เองหนา้เวบ็อินเตอร์เฟสจะ
แสดงผลอยา่งไร 
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รูปท่ี 9 ping เทียบระบบ Web Interface 

 
จากรูปท่ี 9 จะเห็นได้ว่าเม่ือเรา ping ระบบไม่สามารถ ping 

ออกอินเตอร์เน็ตไดแ้ละเม่ือ ping ไปยงัตวัอุปกรณ์ก็ไม่สามารถ ping เจอ
ไดจ้ากนั้นให้เราไปเปรียบเทียบในระบบเวบ็อินเตอร์เฟสดงัรูปท่ี 10 

 

 
รูปท่ี 10 หนา้แสดงสถานะการเช่ือมต่อของอุปกรณ์ 

 
จากรูปท่ี 10 จะเห็นไดว้่าสถานะบนหน้าเวบ็อินเตอร์เฟสของ

อุปกรณ์ข้ึนสถานะ เช่ือมต่อ(Disconnect) อยู่ท  าให้เราสรุปได้ว่าปัญหา
เกิดจากตวัอุปกรณ์เอง จึงสามารถเขา้ไปแกไ้ขในตวัเราเตอร์ได ้ท าให้ง่าย
ต่อการหาสาเหตุและแกไ้ขในล าดบัต่อไป 
 ต่อไปเป็นการแสดงผลของหนา้เวบ็อินเตอร์เฟสเม่ือมีอุปกรณ์
ไมโคติกเราเตอร์เช่ือมต่ออยูเ่พ่ือให้ง่ายต่อการดูค่าต่างๆ เช่น ซีพีย,ู แรม, 
หน่วยความจ าของระบบ และค่าจราจรเครือข่าย (Network Traffic)  เป็น
ตน้ ผลลพัธ์แสดงดงัรูปท่ี 11 
 

 
รูปท่ี 11 หนา้จอแสดงสถานะค่าจราจรเครือข่ายของอุปกรณ์ 

 

3. สรุป 
จากการศึกษาการท างานของ API (Application programming 

interface) เพ่ือน ามาใช้กบัระบบรายงานสถานะของอุปกรณ์เราเตอร์ไม
โครติกนั้น API สามารถช่วยในเร่ืองของการแกไ้ขปัญหาและช่วยลดเวลา

ในการตรวจสอบปัญหาให้กบัผูดู้แลเครือข่ายไดร้ะดบัหน่ึง ซ่ึงท าให้ทาง
ผูดู้แลเครือข่ายสามารถท่ีจะรู้ได้ว่าอุปกรณ์นั้นเกิดปัญหามาจากอุปกรณ์
เอง หรือว่าเกิดปัญหาข้ึนกบัอินเตอร์เฟสใด สามารถท าให้ผูดู้แลระบบ
สามารถท่ีจะท างานในการตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ ก่อนท่ีจะเกิดปัญหา
การใชง้านไม่ไดข้องระบบ 

 

4. กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ อาจารย ์ วีระยทุธ คุณรัตนสิริ ท่ีปรึกษาโครงงาน 

และผูร่้วมจดัท าโครงงานน้ี 
 

5.เอกสารอ้างองิ 
[1]   โอภาส เอ่ียมสิริวงศ.์  (2549).  โครงสร้างขอ้มูล(Data Structures) 

เพ่ือการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์.  กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่, 
384 หนา้.  

[2]   เจริญศกัด์ิ รัตนวราห, ฐิสนัต ์ทิพยศ์ุภธนนท.์ (2554).  PHP & MySQL. 

กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน์ พบัลิชช่ิง, 368 หนา้. 
[3]   Mikrotik.  (ม.ป.ป.).  การใชง้านMikrotik Router.  สืบคน้เม่ือ 20 สิงหาคม 

2561,จาก https://mikrotik.com/  

[4]  w3schools.  (ม.ป.ป.).  PHP.   สืบคน้เม่ือ 2 ธนัวาคม 2561,  

      จาก https://www.w3schools.com/php/default.asp  

[5]  โกศล โสฬสรุ่งเรือง.  (2553).  ออกแบบและพฒันาเวป็ไซตด์ว้ย Jquery. 

กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่, 528 หนา้. 
 

 
 

ชริน รัต น์   เข็ ม ราช  ปั จ จุบัน ก าลัง ศึกษ า
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ค อ ม พิ ว เต อ ร์  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร รม ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

นิติยา  คูณด้วง ปัจจุบนัก าลังศึกษาวิศวกรรม
ศ าส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส าข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม
ค อ ม พิ ว เต อ ร์  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร รม ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.w3schools.com/php/default.asp

