
บทที ่14 

สือ่สารผา่นโพรโทคอลอนิเทอร์เนต็ 

 

 ในบทน้ีกล่าวถึงการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนเพ่ือเชื่อมประสานกับระบบเครอืข่าย  

ที่ใช้งานโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตทางซ็อกเก็ตเพ่ือศึกษาแนวคิดเร ิ่มต้นของการเขียนโปรแกรมแบบ

เคร ื่องลูกข่าย-เคร ื่องบรกิาร หรอืไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server) พร้อมทั้งท าความเข้าใจ

เก่ียวกับการเขียนโปรแกรมเพ่ือตั้งค่าการท างาน การเขียนโปรแกรมเพ่ืออ่านข้อมูลจากโพรโท- 

คอลแบบ HTTP พร้อมตัวอย่างการควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับบอร์ด Raspberry Pi จากเคร ื่อง

หรอือุปกณณ์อื่นๆ ที่รันสามารถประมวลผลชุดค าสั่งไพธอนฝั่ งเคร ื่องลูกข่ายหรอืไคลเอนต์ได้ 

 เมื่อจบบทน้ี ผู้อ่านจะเข้าใจถึงข้ันตอนการเขียนโปรแกรม และวธิีการเขียนโปรแกรมรับข้อมูล

น าเข้าข้อมูลในการสื่อสารกับเครอืข่ายผ่านโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต และประยุกต์ใช้การควบคุม

อุปกรณ์ผ่านเครอืข่ายด้วยการเขียนโปรแกรมแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ 

 

1. แนะน าโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต 

โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต (Internet Protocol) เปน็รูปแบบของการสื่อสารที่ออกแบบเพ่ือใช้

กับเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต รองรับการท างานทั้งแบบคอนเน็คช่ันออเรยีนเต็ด (Connection-

Oriented) ผ่านทางโพรโทคอลแบบทีซีพีหรอื TCP (Transmission Control Protocol) และ

แบบคอนเน็คชันเลส (Connectionless) ผ่านทางโพรโทคอลแบบยูดีพี หรอื  UDP (User 

Datagram Protocol) 

 

 
ภาพที่ 14-1-1 การส่ือสารแบบทีซีพี 

 

ความแตกต่างระหว่างทีซีพีและยูดีพี คือ ทีซีพีรองรับการยืนยันการส่งข้อมูลจากผู้รับ 

เพ่ือปอ้งกันการสูญหายของข้อมูลที่อาจจะเกิดข้ึนได้ระหว่างการสื่อสาร แต่ยูดีพีเน้นการส่งโดยไม่ต้อง
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มีการยืนยันการได้รับข้อมูลท าให้ข้อมูลอาจสูญหายได้ ดังภาพที่ 14-1-1 และ 14-1-2 ถึงอย่างไร 

ข้อดีของยูดีพีอยู่ที่มีความเร็วของการสื่อสารที่มากกว่าแบบทีซีพี  

 

 
ภาพที่ 14-1-2 การส่ือสารแบบยูดีพี 

 

ภายใต้การสื่อสารโดยใช้โพรโทคอลอินเทอร์ เน็ต อุปกรณ์หรอืโฮสต์ (Host) แต่ละตัวใน

เครอืข่ายจะต้องมีหมายเลขประจ าตัวที่ไม่ซ ้ากัน เรยีกว่า หมายเลขไอพี (IP Address) ซึ่งหมายเลข

ไอพีรุ่นที่ 4 ประกอบไปด้วยตัวเลขในช่วง 0 ถึง 255 จ านวน 4 ชุด โดยแต่ละชุดคั่นด้วย . และแต่ละ

แอพพลิเคชันจะสื่อสารผ่านทางหมายเลขพอร์ต (Port) เช่น  โพรโทคอลประเภทเอชทีทีพี (HTTP) 

ใช้พอร์ตสื่อสารหมายเลข 80 และใช้การสื่อสารแบบทีซีพี โพรโทคอลประเภทเอสเอสเอช (SSH)  

ใช้พอร์ตสื่อสารหมายเลข 22 และใช้การสื่อสารแบบทีซีพี เป็นต้น ซึ่งหมายเลขพอร์ตส าหรับสื่อสาร

น้ันมีค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 65535 ดังน้ัน ทีซีพีมีหมายเลขพอร์ตตั้งแต่ 0 ถึง 65535 และยูดีพีมี

หมายเลขพอร์ตตั้งแต่ 0 ถึง 65535 

เน่ืองจากอุปกรณ์แต่ละตัวจะต้องมีหมายเลขไอพีเป็นตัวอ้างอิงตัวตนในการสื่อสาร ท าให้ 

ไม่สามารถตั้งค่าซ ้ากันได้ และเพ่ือความสะดวกผู้ดูแลระบบเครอืข่ายมักติดตั้งบรกิารดีเอชซีพี 

(DHCP) ส าหรับแจกจ่ายหมายเลขไอพีให้กับอุปกรณ์แบบอัตโนมัติ และเพ่ือความง่ายต่อการจดจ า

เคร ื่องจึงมีระบบดีเอ็นเอส (DNS) ส าหรับการฟอร์เวริ์ด (forward) เพ่ือแปลงชื่อเป็นหมายเลขไอพี 

และแบ็คเวริ์ด (backward) ส าหรับการแปลงหมายเลขไอพีเป็นชื่อ เช่น มอง www.google.com  

มีหมายเลขไอพีเปน็ 216.58.221.36 เปน็ต้น 

 

2. ซ็อกเก็ต 

 ซ็อกเก็ต (Socket) เปน็ช่องทางสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่ท างานด้วยโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต 

ดังภาพที่ 14-2-1 ซึ่งในภาษาไพธอนจะต้องท าการเรยีกไลบรารซี็อกเก็ตดังน้ี 

 

  import  socket 
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ภาพที่ 14-2-1 ซ็อกเก็ต 

 

 ค าสั่งส าหรับอ่านช่ือของโฮสมีรูปแบบดังน้ี 

 

  ตัวแปรสตรงิ = socket.gethostname() 

 

 ค าสั่งส าหรับอ่านหมายเลขไอพีของเคร ื่องที่ก าลังรันโปรแกรมมีรูปแบบดังน้ี 

 

  ตัวแปรสตรงิ = socket.gethostbyname( ชื่ออุปกรณ์ ) 

 

 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพ่ือแสดงข้อมูลชื่อโฮสและหมายเลขไอพีของ  Raspberry Pi 

เปน็ดังตัวอย่างโปรแกรมที่ 14-2-1  และตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพ่ือสอบถามหมายเลขต าแหน่ง

ไอพีจากชื่อโฮส เปน็ดังตัวอย่างโปรแกรมที่ 14-2-2 

 

โปรแกรมที่ 14-2-1 อ่านช่ือโฮสและต าแหน่งไอพีของ Raspberry Pi 

บรรทดั โคด้ 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 

8 
9 

# -*- coding: utf-8 -*- 
import socket 

def show_info():     
 host = socket.gethostname()     
 ip = socket.gethostbyname(host)     

 print("Host name : ", host)     
 print("IP address : ", ip) 

print("Network Programming (14-2-1)") 
show_info() 

 

  ผลลัพธ์จากการท างานของโปรแกรมที่ 14-2-1 เปน็ดังน้ี 

Network Programming (14-2-1) 

Host name :  raspberrypi 

IP address :  127.0.1.1 

 

  ผลลัพธ์จากการท างานของโปรแกรมที่ 14-2-2 เปน็ดังน้ี 

Network Programming (14-2-2) 

Host name ? www.etteam.com        (พมิพช์ือ่เวบไซด)์ 

www.etteam.com  is  166.62.96.79 

http://www.etteam.com/
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โปรแกรมที่ 14-2-2 สอบถามต าแหน่งไอพีจากช่ือโฮส (ตอ้งต่อ Internet ทางชอ่ง Lan ของ Rpi) 

บรรทดั โคด้ 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
10 

11 

# -*- coding: utf-8 -*- 

import socket 
def show_remote_info():     
 host = input("Host name ? ")     

 try:         
  ip = socket.gethostbyname(host)     
 except socket.error as err_msg:         

  print(host, err_msg)     
 print(host, " is ", ip) 
print("Network Programming (14-2-2)") 

show_remote_info() 

 

 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพ่ืออ่านวันที่และเวลาปัจจุบันจากบรกิาร NTP เป็นดังตัวอย่าง

โปรแกรมที่ 14-2-3 ซึ่งจะต้องติดตั้งไลบราร ีntplib ดังค าสั่งต่อไปน้ีก่อนรันโปรแกรม 

 

  sudo pip3  install ntplib 

 

โปรแกรมที่ 14-2-3 อ่านวันที่และเวลาปจัจุบันจาก pool.ntp.org (ต่อ Internet ทางชอ่ง Lan ของ Rpi) 

บรรทดั โคด้ 

1 
2 
3 

4 
5 

6 
7 

# -*- coding: utf-8 -*- 
import ntplib 
from time import ctime 

print("Network Programming (14-2-3)") 
ntp_client = ntplib.NTPClient() 

response = ntp_client.request('pool.ntp.org') 
print(ctime(response.tx_time)) 

 

  ผลลัพธ์จากการท างานของโปรแกรมที่ 14-2-3 เปน็ดังน้ี 

Network Programming (14-2-3) 

Fri Jan 20 21:24:55 2017 

 

2.1 ชุดค าสั่งไลบราร ีsocket 

 ในหัวข้อน้ีกล่าวถึงชุดค าสั่งไลบรารซี็อกเก็ตส าหรับใช้ในการสื่อสารภายใต้โพรโทคอลอิน

เทอร์เน็ต 

 

 2.1.1 สร้างซ็อกเก็ต 

  วธิีการขอเปดิใช้ซ็อกเก็ตส าหรับสื่อสารในเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตจะต้องระบุค่า 2 สิ่ง 

คือ หมายเลขไอพีของอุปกรณ์ที่ต้องการเข้าถึง และหมายพอร์ตที่ต้องการสื่อสาร โดยรูปแบบส าหรับ

สร้างซ็อกเก็ตสื่อสารเปน็ดังน้ี 
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   ตัวแปรซ็อกเก็ต = socket.socket( domain, type ) 

 

 โดยที่ domain ต้องมีค่าเปน็ socket.AF_INET เพ่ือระบุว่าเปน็สื่อสารภายใต้ 

    โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต และมีค่าส าหรับเครอืข่ายชนิดอื่นๆ เช่น 

    PF_INET, PF_UNIX และ PF_X25 เปน็ต้น 

  type  คือ วธิีการสื่อสารซึ่งมี 2 ประเภทคือ 

     socket.SOCK_STREAM ส าหรับทีซีพี 

     socket.SOCK_DGRAM ส าหรับยูดีพี 

 

 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพ่ือสอบถามพอร์ตที่ระบุในตัวแปร Ports ของโฮสที่ระบุ ดัง

ตัวอย่างโปรแกรมที่ 14-2.1.1-1 (ต่อ Internet ทางชอ่ง Lan ของ Rpi)            

       

โปรแกรมที่ 14-2.1.1-1 สอบถามพอร์ตที่ระบุในตัวแปร Ports ของโฮสที่ระบุ                                                                                                                    

บรรทดั โคด้ 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 

14 
15 
16 

17 
18 
19 

20 
21 
22 

23 

# -*- coding: utf-8 -*- 
import socket 

import sys 
Ports = [80] 
def list_tcp_port():  

 host = input('Host name ? ') 
 try:         
  ip = socket.gethostbyname(host)     

 except socket.error as err_msg:         
  print(host, err_msg)     
  sys.exit() 

 print("Scan IP Address "+ip) 
 sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)  

 for port in Ports: 
  client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)   
  addr = (host, port)   

  result = client.connect_ex(addr)   
  if result == 0:    
   serv = socket.getservbyport(port, 'tcp')    

   print("Port ",port,"(",serv,") is open")   
  client.close() 
print("Network Programming (14-2.1.1-1)") 

list_tcp_port() 

 

  ผลลัพธ์จากการท างานของโปรแกรมที่ 14-2.1.1-1 เปน็ดังน้ี 

Network Programming (14-2.1.1-1) 

Host name ? www.etteam.com (พมิพช์ือ่ host) 

Scan IP Address 166.62.96.79 

Port  80 ( http ) is open 

http://www.etteam.com/
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 2.1.2 การปิดซ็อกเก็ต 

 การปดิซ็อกเก็ตสื่อสารที่สร้างไว้ใช้มรีูปแบบดังต่อไปน้ี 

 

   ตัวแปรซ็อกเก็ต.close() 

 

 2.1.3 ค่าไทม์เอาต์ 

  การอ่านค่าไทม์เอาต์ (Time-out) หรอืระยะเวลามากที่สุดที่ถือว่าการสื่อสารมีปญัหา 

มีรูปแบบดังน้ี 

 

   ชื่อตัวแปรซ็อกเก็ต.gettimeout() 

 

  รูปแบบค าสั่งส าหรับตั้งค่าระยะเวลาไทม์เอาต์เปน็ดังน้ี 

 

   ชื่อตัวแปรซ็อกเก็ต.settimeout( ระยะเวลา ) 

 

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพ่ืออ่านและตั้งค่าไทม์เอาต์ ในการสื่อสารผ่านเครอืข่าย

อินเทอร์เน็ต เปน็ดังตัวอย่างโปรแกรมที่ 14-2.1.3-1 

 

โปรแกรมที่ 14-2.1.3-1 อ่านและตั้งค่าไทม์เอาต์ 

บรรทดั โคด้ 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 

# -*- coding: utf-8 -*- 
import socket 
print("Network Programming (14-2.1.3-1)") 

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 
print("Default socket timeout: ", s.gettimeout()) 
s.settimeout(100) 

print("Current socket timeout: ", s.gettimeout()) 

 

  ผลลัพธ์จากการท างานของโปรแกรมที่ 14-2.1.3-1 เปน็ดังน้ี 

Network Programming (14-2.1.3-1) 

Default socket timeout:  None 

Current socket timeout:  100.0 

 

 2.1.4 การเชื่อมต่อไปยังเคร ื่องให้บรกิาร 

  การเชื่อมต่อไปยังเคร ื่องให้บรกิารเป็นค าสั่งส าหรับโปรแกรมฝั่ งเคร ื่องลูกข่ายที่ใช้

ระบุการเชื่อมต่อไปยังเคร ื่องให้บรกิารเพ่ือร้องขอการท างานหรอืสื่อสารกับเคร ื่องให้บรกิาร โดย

รูปแบบของการเชื่อมต่อเปน็ดังน้ี 

   ตัวแปรซ็อกเก็ต.connect(( โฮส, พอร์ต )) 
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หรอื 

   ผลการเชื่อมต่อ = ตัวแปรซ็อกเก็ต.connect_to((โฮส, พอร์ต)) 

 

 2.1.5 การส่งข้อมูล 

  การส่งข้อมูลจากเคร ื่องหนึ่งไปยังอีกเคร ื่องหนึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังน้ี 

 

   ผลลัพธ์ = ตัวแปรซ็อกเก็ต.send( ข้อมูลแบบไบต์ ) 

  หรอื 

   ผลลัพธ์ = ตัวแปรซ็อกเก็ต.sendall( ข้อมูลแบบไบต์ ) 

 

 2.1.6 ค าสั่งรับข้อมูล 

  ค าสั่งรับข้อมูลเป็นค าสั่งส าหรับน าข้อมูลจากการสื่อสารมาเก็บในตัวแปรแบบไบต์ 

โดยรูปแบบของค าสั่งเปน็ดังน้ี 

 

   ตัวแปรไบต์ = ตัวแปรซ็อกเก็ต.recv( ขนาดข้อมูล ) 

 

  ตัวอย่างโปรแกรม 14-2.1.6-1 เปน็โปรแกรมเพ่ือร้องขอไฟล์หน้าหลักของเว็บที่ระบุ 

โดยอ่านมาสูงสุด 4096 ไบต์ และต้องท าการแปลงค าสั่งจากสตรงิให้เป็นไบต์เพ่ือส่งไปให้ฝั่ งเคร ื่อง

ให้บรกิาร หลังจากรับข้อมูลจึงต้องแปลงข้อมูลไบต์ที่รับเข้ามาให้เปน็สตรงิเพ่ือแสดงผลที่จอภาพ 

 

โปรแกรมที่ 14-2.1.6-1 ร้องขอไฟล์หน้าหลักของเว็บ      (ต่อ Internet ทางชอ่ง Lan ของ Rpi) 

บรรทดั โคด้ 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 

14 
15 
16 

17 
18 
19 

# -*- coding: utf-8 -*- 
import socket 

import sys 
Ports = [80] 
def http_get():  

 host = input('Host name ? ') 
 try:         
  ip = socket.gethostbyname(host)     

 except socket.error as err_msg:         
  print(host, err_msg)     
  sys.exit() 

 print("Scan IP Address "+ip) 
 sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)  

 for port in Ports: 
  client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)   
  addr = (host, port)   

  result = client.connect_ex(addr)   
  if result == 0: 
   cmd_str = "GET / HTTP/1.1\r\nHost: google.com\r\n\r\n" 
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20 
21 
22 

23 
24 
25 

26 
27 

   cmd_byte = cmd_str.encode(encoding='UTF-8') 
   client.send( cmd_byte ) 
   response = client.recv(4096) 

   resp_str = response.decode(encoding='UTF-8') 
   print(resp_str) 
  client.close() 

print("Network Programming (14-2.1.6-1)") 
http_get() 

 

  ผลลัพธ์จากการท างานของโปรแกรมที่ 14-2.1.6-1 เปน็ดังน้ี 

Network Programming (14-2.1.6-1) 

Host name ? www.google.com    (พมิพช์ือ่เวปไซด)์ 

Scan IP Address 172.217.24.228 
HTTP/1.1 302 Found 

Location: http://www.google.co.th/?gws_rd=cr&ei=zB6CWL6jA4uMvQT0ya6wBA 

Cache-Control: private 

Content-Type: text/html; charset=UTF-8 

P3P: CP="This is not a P3P policy! See 

https://www.google.com/support/accounts/answer/151657?hl=en for more info." 

Date: Fri, 20 Jan 2017 14:29:32 GMT 

Server: gws 

Content-Length: 261 

X-XSS-Protection: 1; mode=block 

X-Frame-Options: SAMEORIGIN 

Set-Cookie: 

NID=95=Yueiu9pUiszTyTa2FdKlSAsfzmgJTP_1KNBTLjtQqbM5d_uhdUuGandY2G9l2V6iywKo4WJdf9kwXI

oH6K2SqEj6zJbspN2-diEZlrIFd2hLK-BFnlV2jA_JccPuNRq-; expires=Sat, 22-Jul-2017 14:29:32 GMT; 

path=/; domain=.google.com; HttpOnly 

 

<HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> 

<TITLE>302 Moved</TITLE></HEAD><BODY> 

<H1>302 Moved</H1> 

The document has moved 

<A 

HREF="http://www.google.co.th/?gws_rd=cr&amp;ei=zB6CWL6jA4uMvQT0ya6wBA">here</A>. 

</BODY></HTML> 

 

2.1.7 การไบนด์ 

 การไบนด์ (bind) คือ การเชื่อมความสัมพันธ์ของโฮสต์เข้ากับพอร์ตส าหรับการเขียน

โปรแกรมของฝั่ งเคร ื่องให้บรกิารเพ่ือให้เคร ื่องบรกิารจองพอร์ตสื่อสารส าหรับรอรับ ซึ่งรูปแบบของ

ค าสั่งเปน็ดังน้ี 

 

  ตัวแปรซ็อกเก็ต.bind((ตัวแปรซ็อกเก็ต.gethostname(), พอร์ต)) 

 

2.1.8 การรอการสื่อสาร 

  การรอการสื่อสาร (listen) คือ ค าสั่งที่เคร ื่องให้บรกิารใช้ส าหรับรอการสื่อสารจาก

เคร ื่องลูกข่าย เมื่อเคร ื่องลูกข่ายท าการเช่ือมต่อด้วยค าสั่ง connect หรอื connect_to เคร ื่อง

ให้บรกิารจะตรวจสอบจ านวนลูกข่ายที่ได้เชื่อมต่อมาก่อนหน้าน้ี เพ่ือไม่ให้มีการเชื่อมต่อมากกว่า

http://www.google.com/
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จ านวนที่ก าหนด ถ้ายังมีจ านวนเหลือ เคร ื่องให้บรกิารจะยอมรับการขอเชื่อมต่อจากเคร ื่องลูกข่าย 

โดยรูปแบบของการรอการสื่อสารเปน็ดังน้ี 

   ตัวแปรซ็อกเก็ต.listen( จ านวนลูกข่ายที่เข้ามาได้พร้อมกัน ) 

 

 2.1.9 การยอมรับการสื่อสาร 

  ค าสั่งส าหรับตรวจสอบเหตุการณ์ยอมรับการสื่อสารจากเคร ื่องลูกข่าย มีรูปแบบดังน้ี 

 

   (หมายเลขซ็อกเก็ต, ต าแหน่ง) = ตัวแปรซ็อกเก็ต.accept() 

  ค่าที่คืนกลับมาจากค าสั่ง accept() เป็นลิสต์ของข้อมูลหมายเลขซ็อกเก็ตของการ

เชื่อมต่อกับลูกข่ายและค่าต าแหน่งไอพีของเคร ื่องลูกข่าย 

 

2.2 หลักการท างานของฝั่ งเคร ื่องให้บรกิาร 

 เคร ื่องให้บรกิารมีหน้าที่รอการร้องขอจากเคร ื่องลูกข่าย และเมื่อเคร ื่องลูกข่ายท าการเชื่อมต่อ

ส าเร็จจะเปน็การท างานตามรูปแบบโพรโทคอลที่ออกแบบไว้ โดยปกติแล้ว ผังการท างานของ

เคร ื่องให้บรกิารโดยภาพรวมเปน็ดังภาพที่ 14-2.2-1 

 

 
ภาพที่ 14-2.2-1 ต้นแบบผังการท างานของโปรแกรมเอคโคฝั่ งเคร ื่องให้บรกิาร 

 

 จากภาพที่ 14-2.2-1 จะพบว่า ข้ันตอนการเขียนโปรแกรมฝั่ งเคร ื่องให้บรกิารมีรูปแบบ

พ้ืนฐานดังน้ี 
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  import socket 

  ssock = socket.socket( socket.AF_INET, รปูแบบการเชือ่มตอ่ ) 

  ตัวแปรต าแหน่ง=(‘localhost’, พอรต์) 

  ssock.bind( ตัวแปรต าแหน่ง ) 

  ssock.listen( จ านวนลกูขา่ยทีเ่ขา้ไดพ้รอ้มกัน ) 

  while True: 

   client, address = ssock.accept() 

   data = client.recv( ขนาดขอ้มลู ) 

   client.send( ขอ้มลูไบต ์) 

   client.close() 

 

2.3 หลักการท างานของฝั่ งเคร ื่องลูกข่าย 

 เคร ื่องลูกข่ายมีหน้าที่ร้องขอการเชื่อมต่อไปยังเคร ื่องให้บรกิารโดยระบุหมายเลขไอพีและ

พอร์ตเพ่ือใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งผังการท างานของเคร ื่องให้บรกิารโดยภาพรวมเปน็ดังภาพที่ 

14-2.3-1 

 
ภาพที่ 14-2.3-1 ต้นแบบผังการท างานของโปรแกรมเอคโคฝั่ งลูกข่าย 

 

 จากภาพที่ 14-2.3-1 จะพบว่า ข้ันตอนการเขียนโปรแกรมฝั่ งเคร ื่องลูกข่ายมีรูปแบบพ้ืนฐาน

ดังน้ี 

  import socket 

  ssock = socket.socket( socket.AF_INET, รปูแบบการเชือ่มตอ่ ) 

  ตัวแปรต าแหน่ง=(ต าแหน่งเครือ่งใหบ้รกิาร, พอรต์) 

  ssock.connect( ตัวแปรต าแหน่ง ) 

  ssock.send( ขอ้มลูไบต ์) 

  ขอ้มลูทีร่ับ = ssock.recv( ขนาดขอ้มลู ) 

  ssock.close() 
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2.4 การดักข้อผิดพลาด 

 การดักข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมสื่อสารผ่านโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตสามารถท าได้

โดยใช ้try/except แยกตามประเภทของความผิดพลาดดังน้ี 

 2.4.1 ความผิดพลาดเมื่อสร้างซ็อกเก็ต 

  การเขียนโค้ดเพ่ือดักข้อผิดพลาดจากการสร้างซ็อกเก็ตเขียนตามรูปแบบต่อไปน้ี 

   try: 

    ตัวแปรซ็อกเก็ต = socket.socket( socket.AF_INET, … ) 

   except socket.error, msg: 

    print(‚ไม่สามารถสร้างซ็อกเก็ตได้!‛) 

 2.4.2 ความผิดพลาดเมื่อท าการไบนด์ 

  การเขียนโค้ดเพ่ือดักข้อผิดพลาดจากการไบนด์เขียนตามรูปแบบต่อไปน้ี 

   try: 

    ตัวแปรซ็อกเก็ต.bind( (โฮสต์, พอร์ต) ) 

   except socket.error, msg: 

    print(‚ไม่สามารถ bind ได้!‛) 

 2.4.3 ความผิดพลาดที่เกิดจากการส่งข้อมูล 

  การเขียนโค้ดเพ่ือดักข้อผิดพลาดจากการส่งข้อมูลเขียนตามรูปแบบต่อไปน้ี 

   try: 

    ตัวแปรซ็อกเก็ต.sendall( ข้อมูล ) 

   except socket.error: 

    print(‚ไม่สามารถส่งข้อมูลได้!‛) 

 

3. ตัวอย่างโปรแกรม 

 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพ่ือสื่อสารบนโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตในบทน้ีประกอบด้วย 4 

ตัวอย่าง คือ โปรแกรมเอคโค, โปรแกรมสั่งแสดงผลที่แอลซีดีผ่านเครอืข่าย, โปรแกรมเปิดปิดรเีลย์

ผ่านเครอืข่าย และโปรแกรมร้องขอค่าความชื้นและอุณหภูมิ  

 

3.1 โปรแกรมเอคโค 

 โปรแกรมเอคโคเป็นโปรแกรมที่เคร ื่องลูกข่ายท าการส่งข้อความไปยังเคร ื่องให้บรกิาร และ

เคร ื่องให้บรกิารท าการส่งข้อความน้ันกลับมาที่เคร ื่องลูกข่าย ตัวอย่างโปรแกรมที่ 14-3.1-1 และ 

13-3.1-2 มีหลักการท างานดังผังการท างานในภาพที่ 14-3.1-1 
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ภาพที่ 14-3.1-1 ผังการท างานโปรแกรมเอคโค 

 

 จากภาพที่ 14-3.1-1 จะพบว่า ข้ันตอนการท างานของโปรแกรมฝั่ งเคร ื่องลูกข่ายและเคร ื่อง

ให้บรกิารต้องมีความสัมพันธ์กันคือ เมื่อต้องการส่งข้อมูลจากเคร ื่องลูกข่ายไปให้เคร ื่องให้บรกิาร โค้ด

โปรแกรมของฝั่ งเคร ื่องลูกข่ายใช้ค าสั่ง send( ) และฝั่ งของเคร ื่องให้บรกิารต้องเป็นค าสั่ง recv( ) 

และในทางตรงกันข้ามกัน ถ้าเคร ื่องลูกข่ายต้องการรับข้อมูลจากเคร ื่องให้บรกิาร ฝั่ งลูกข่ายจะต้องใช้

ค าสั่ง recv( ) โดยจะต้องตรงกันกับการท างานของฝั่ งเคร ื่องให้บรกิารที่เรยีกค าสั่ง send( ) 

 

โปรแกรมที่ 14-3.1-1 โปรแกรมเอคโคฝั่ งเคร ื่องให้บรกิาร 

บรรทดั โคด้ 

1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
10 

11 
12 
13 

14 
15 
16 

17 
18 

# -*- coding: utf-8 -*- 
import socket 

host = '192.168.1.8'     #แก ้IP (IP ของ Host เครือ่งใหบ้รกิาร) 
data_payload = 2048 

backlog = 5 
ssock=0 
def  server(port): 

 global ssock 
 ssock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 
 ssock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1) 

 server_address = (host, port) 
 print("Starting up echo server on ",server_address) 
 ssock.bind(server_address) 

 ssock.listen(backlog) 
 while True: 
  print("Waiting to receive message from client") 

  client, address = ssock.accept() 
  data = client.recv(data_payload) 
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19 
20 
21 

22 
23 
24 

25 
26 
27 

28 
29 
30 

  if data: 
   data_str = data.decode(encoding='UTF-8') 
   print("Data: ", data_str) 

   client.send(data) 
   print("sent ",data_str," bytes back to ", address) 
  client.close() 

print("Network Programming :: Echo (14-3.1-1)") 
print("กดแป้น  Ctrl-C เพือ่ออกจากโปรแกรม") 
try: 

 server(9999) 
except KeyboardInterrupt: 
 ssock.close() 

 

 จากโปรแกรม 14-3.1-1 ได้ตัวอย่างของผลลัพธ์การท างานเมื่อฝั่ งลูกข่ายส่งข้อความ 

‚Hello, Raspberry Pi3. I’m ETT‛ ดังน้ี 

Network Programming :: Echo (14-3.1-1) 

กดแป้น  Ctrl-C เพือ่ออกจากโปรแกรม 

Starting up echo server on  ('192.168.1.8', 9999) 

Waiting to receive message from client 

Data:  Hello, Raspberry Pi3. I'm ETT. 

sent  Hello, Raspberry Pi3. I'm ETT.  bytes back to  ('192.168.1.11', 9821) 

 

โปรแกรมที่ 14-3.1-2 โปรแกรมเอคโคฝั่ งเคร ื่องลูกข่าย 

บรรทดั โคด้ 

1 

2 
3 
4 

5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 

16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 

# -*- coding: utf-8 -*- 

import socket 
host = '192.168.1.8'  #แก ้IP (IP เหมอืนตัวอยา่ง14-3.1-1) 
def client(port): 

 sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 
 server_address = (host, port) 

 print("Connecting to ", server_address) 
 sock.connect(server_address) 
 message = input("Message ? ") 

 msg_byte = message.encode(encoding='UTF-8') 
 print("Sending ",message) 
 sock.sendall(msg_byte) 

 amount_received = 0 
 amount_expected = len(message) 
 while amount_received < amount_expected: 

  data = sock.recv(16) 
  amount_received += len(data) 
  data_str = data.decode(encoding='UTF-8') 

  print("Received: ",data_str) 
 sock.close() 
print("Network Programming :: Echo/Client (14-3.1-2)") 

client(9999) 

 

 จากโปรแกรม 14-3.1-2 ได้ตัวอย่างของผลลัพธ์การท างานเมื่อรับข้อความ ‚Hello, 

Raspberry Pi3. I’m ETT‛ และกดแปน้ Enter ดังน้ี 
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Connecting to  ('192.168.1.8', 9999) 

Message ? Hello, Raspberry Pi3. I'm ETT.      <- -พมิพข์อ้ความ 

Sending  Hello, Raspberry Pi3. I'm ETT. 

Received:  Hello, Raspberry 

Received:   Pi3. I'm ETT. 

Network Programming :: Echo/Client (14-3.1-1) 

 

หมายเหตุ 

 1. การทดลองโปรแกรมจะต้องใช้ Raspberry Pi จ านวน 2 บอร์ด หรอืใช้บอร์ด 

Raspberry Pi กับเคร ื่องคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมฝั่ งเคร ื่องลูกข่ายต้องรันที่เคร ื่องตัวใดตัวหน่ึง

และอีกเคร ื่องหน่ึงต้องรันโปรแกรมฝั่ งเคร ื่องให้บรกิาร โดยผู้รันโปรแกรมจะต้องทราบหมายเลขไอพี

ของอุปกรณ์ทั้ง 2 ฝั่ ง พร้อมทั้งต้องเปดิให้ไฟล์วอลล์ยอมรับหมายเลขพอร์ตที่ระบุ (ตัวอย่างใช้พอร์ต 

9999) 

 2. ต้องก าหนดหมายเลขไอพีของเคร ื่องให้บรกิารในบรรทัดที่ 3 ของโปรแกรมตัวอย่าง  

14-3.1-1 และ 14-3.1-2 ให้ถูกต้อง ห้ามใส่เปน็ ‘localhost’   

 3. กรณีที่เกิดการเตือนดังข้างล่าง ให้ท าการรบูีตเคร ื่องที่เปน็เคร ื่องให้บรกิารใหม่ 

PermissionError: [Errno 13] Permission denied 

 

3.2 โปรแกรมสั่งแสดงข้อความที่แอลซีดีผ่านเครอืข่าย 

 โปรแกรมสั่งแสดงข้อความที่แอลซีดีผ่านเครอืข่ายเป็นการรันโปรแกรมฝั่ งเคร ื่องให้บรกิารที่

บอร์ด Raspberry Pi ที่ติดตั้งบอร์ด ET-LCD SW HAT ดังภาพที่ 14-3.2-1 และเคร ื่องลูกข่าย

เปน็อุปกรณ์อื่นๆ ที่รันโปรแกรมฝั่ งลูกข่ายโดยรับข้อความสตรงิเพ่ือน ามาแปลงเป็นไบต์เพ่ือส่งไปให้ 

Raspberry Pi หลังจากน้ันท าการแปลงข้อมูลไบต์ให้กลายเป็นสตรงิเพ่ือส่งให้บอร์ด ET-LCD SW 

HAT ดังตัวอย่างโปรแกรมที่ 14-3.2-1 และ 14-3.2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14-3.2-1 การต่อบอร์ดเพื่อโปรแกรมส่ังแสดงข้อความที่ LCD ผ่านเครอืข่าย 

ET-LCD SW HAT                 
         

Power-RPi
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โปรแกรมที่ 14-3.2-1 โปรแกรมส่ังแสดงข้อความที่แอลซีดีผ่านเครอืข่ายฝั่ งเคร ื่องให้บรกิาร 

บรรทดั โคด้ 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
10 

11 
12 
13 

14 
15 

16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 
23 
24 

25 
26 
27 

28 
29 
30 

31 
32 

33 
34 
35 

36 
37 
38 

39 
40 
41 

42 
43 
44 

45 
46 
47 

48 
49 
50 

51 
 

 
 

# -*- coding: utf-8 -*- 

import socket 
import RPi.GPIO as GPIO 
import time 

host = '192.168.1.8'       #แก ้IP (IP ของ Host เครือ่งใหบ้รกิาร) 
data_payload = 2048 
backlog = 5 

ssock=0 
LCD_RS = 7 
LCD_EN = 8 

LCD_D4 = 18 
LCD_D5 = 23 
LCD_D6 = 24 

LCD_D7 = 25 
LCD_BL = 4 

LCD_CMD =  0     
LCD_DATA = 1  
LCD = [LCD_RS, LCD_EN, LCD_D4, LCD_D5, LCD_D6, LCD_D7, LCD_BL] 

def setup(): 
 GPIO.setmode(GPIO.BCM) 
 GPIO.setwarnings(False) 

 for i in LCD: 
  GPIO.setup( i, GPIO.OUT ) 
  GPIO.output( i, False ) 

def lcd_init(): 
 time.sleep(0.5) 
 lcd_write(0x33,LCD_CMD)  

 lcd_write(0x32,LCD_CMD)  
 lcd_write(0x06,LCD_CMD)  
 lcd_write(0x0C,LCD_CMD)  

 lcd_write(0x28,LCD_CMD)  
 lcd_write(0x01,LCD_CMD)  

 time.sleep(0.005)    
 lcd_back_light(True)  
def lcd_send_bit( pin, byte, pos ): 

 if ( byte & pos): 
  GPIO.output( pin, True ) 
 else: 

  GPIO.output( pin, False ) 
def lcd_write(byte,mode): 
 GPIO.output(LCD_RS, mode) 

 lcd_send_bit( LCD_D4, byte, 0x10 ) 
 lcd_send_bit( LCD_D5, byte, 0x20 ) 
 lcd_send_bit( LCD_D6, byte, 0x40 ) 

 lcd_send_bit( LCD_D7, byte, 0x80 ) 
 lcd_enable()   
 lcd_send_bit( LCD_D4, byte, 0x1 ) 

 lcd_send_bit( LCD_D5, byte, 0x2 ) 
 lcd_send_bit( LCD_D6, byte, 0x4 ) 
 lcd_send_bit( LCD_D7, byte, 0x8 ) 

 lcd_enable()    
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52 
53 
54 

55 
56 
57 

58 
59 
60 

61 
62 
63 

64 
65 
66 

67 
68 
69 

70 
71 

72 
73 
74 

75 
76 
77 

78 
79 
80 

81 
82 
83 

84 
85 
86 

87 
88 

89 
90 
91 

92 
93 
94 

95 
96 
97 

98 

def lcd_enable(): 
 GPIO.output(LCD_EN,0)     
 time.sleep(0.003)         

 GPIO.output(LCD_EN,1) 
 time.sleep(0.003)         
 GPIO.output(LCD_EN,0) 

def lcd_back_light(isOn): 
 GPIO.output(LCD_BL,isOn)  
def lcd_cursor(colum,line): 

 if line==0x01:  
  line = 0x80 | colum   
  lcd_write(line,LCD_CMD) 

 else: 
  line = 0xC0 | colum  
  lcd_write(line,LCD_CMD)   

def lcd_string(message): 
 for i in range(len(message)):  
  lcd_write(ord(message[i]),LCD_DATA)  

def server(port): 
 global ssock 

 ssock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 
 ssock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1) 
 server_address = (host, port) 

 print("Starting up echo server on ",server_address) 
 ssock.bind(server_address) 
 ssock.listen(backlog) 

 while True: 
  print("Waiting to receive message from client") 
  client, address = ssock.accept() 

  data = client.recv(data_payload) 
  if data: 
   data_str = data.decode(encoding='UTF-8') 

   print("Data: ", data_str) 
   lcd_cursor(0,1) 
   lcd_string( "                " ) 

   lcd_cursor(0,1) 
   lcd_string( data_str ) 

  client.close() 
print("Network Programming :: LCD Server (14-3.2-1)") 
print("กดแป้น  Ctrl-C เพือ่ออกจากโปรแกรม") 

try: 
 setup() 
 lcd_init() 

 server(9999) 
except KeyboardInterrupt: 
 ssock.close() 

 GPIO.cleanup() 
 

 ตัวอย่างผลการท างานตามโปรแกรมที่ 14-3.2-1 เมื่อเคร ื่องลูกข่ายรันโปรแกรม 14-3.2-2 

และส่งข้อมูล ‚Hello. I’m ETT.‛ เปน็ดังภาพที่ 14-3.2-2 
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ภาพที่ 14-3.2-2 ผลลัพธ์การท างานของโปรแกรม 14-3.2-1 

 

โปรแกรมที่ 14-3.2-2 โปรแกรมส่ังแสดงข้อความที่แอลซีดีผ่านเครอืข่ายฝั่ งเคร ื่องลูกข่าย 

บรรทดั โคด้ 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14 

15 

# -*- coding: utf-8 -*- 
import socket 

host = '192.168.1.8'  #แก ้IP (IP เหมอืนตัวอยา่ง14-3.2-1) 
def client(port): 
 sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

 server_address = (host, port) 
 print("Connecting to ", server_address) 
 sock.connect(server_address) 

 message = input("Message ? ") 
 msg_byte = message.encode(encoding='UTF-8') 
 print("Sending ",message) 

 sock.sendall(msg_byte) 
 sock.close() 
print("Network Programming :: LCD Client (14-3.2-2)") 

client(9999) 

 

 ตัวอย่างการท างานของโปรแกรม 14-3.2-2 ของฝั่ งเคร ื่องลูกข่ายที่ส่งข้อความ ‚Hello. 

I’m ETT.‛ ไปที่เคร ื่องให้บรกิารเพ่ือส่งข้อความไปที่แอลซีดี 

Network Programming :: LCD Client (14-3.2-1) 

Connecting to  ('192.168.1.8', 9999) 

Message ? Hello. I'm ETT.    <- - พมิพข์อ้ความ 

Sending  Hello. I'm ETT. 

 

 

3.3 โปรแกรมเปิด/ปิดรเีลย์ผ่านเครอืข่าย 

 โปรแกรมเปิด/ปิดรเีลย์ผ่านเครอืข่ายเป็นการรันโปรแกรมฝั่ งเคร ื่องให้บรกิารที่บอร์ด 

Raspberry Pi ที่ติดตั้งบอร์ด ET-OPTO RELAY 4 HAT ดังภาพที่ 14-3.3-1 และเคร ื่องลูกข่าย

รันโปรแกรมฝั่ งลูกข่ายที่มีเมนูให้เลือกการท างาน 8 รายการ คือ เปิดรเีลย์1, ปิดรเีลย์1, เปิดรเีลย์2, 

ปิดรเีลย์2, เปิดรเีลย์3, ปิดรเีลย์3, เปิดรเีลย์4 และปิดรเีลย์4 โดยส่งรายการตัวเลือกไปที่ฝั่ งเคร ื่อง

ให้บรกิารเพ่ือให้ Raspberry Pi สั่งเปิดหรอืปิดรเีลย์ตามตัวเลือกที่ได้รับ ดังตัวอย่างโปรแกรมที่ 

14-3.3-1 และ 14-3.3-2 
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ภาพที่ 14-3.3-1 การต่อบอร์ดเพื่อโปรแกรมเปดิ/ปดิรเีลย์ผ่านเครอืข่าย 

 

โปรแกรมที่ 14-3.3-1 โปรแกรมเปดิ/ปดิรเีลย์ผ่านเครอืข่ายฝั่ งเคร ื่องให้บรกิาร 

บรรทดั โคด้ 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
10 

11 
12 
13 

14 
15 
16 

17 
18 
19 

20 
21 

22 
23 
24 

25 
26 
27 

28 
29 
30 

31 
32 
33 

# -*- coding: utf-8 -*- 

import socket 
import RPi.GPIO as GPIO 
import time 

host = '192.168.1.8'  #แก ้IP (IP ของ Host เครือ่งใหบ้รกิาร) 
data_payload = 2048 
backlog = 5 

ssock=0 
Relays = [4, 18, 22, 24 ] 
def setup(): 

 GPIO.setmode(GPIO.BCM) 
 GPIO.setwarnings(False) 
 for i in Relays: 

  GPIO.setup( i, GPIO.OUT ) 
  GPIO.output( i, False ) 
def server(port): 

 global ssock 
 ssock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 
 ssock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1) 

 server_address = (host, port) 
 print("Starting up echo server on ",server_address) 

 ssock.bind(server_address) 
 ssock.listen(backlog) 
 while True: 

  print("Waiting to receive message from client") 
  client, address = ssock.accept() 
  data = client.recv(data_payload) 

  if data: 
   data_str = data.decode(encoding='UTF-8') 
   print("Data: ", data_str) 

   if (data_str == '1'): 
    GPIO.output( Relays[0], True ) 
   if (data_str == '2'): 

ET-OPTO RELAY4 HAT

                 
         

Power-RPi
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34 
35 
36 

37 
38 
39 

40 
41 
42 

43 
44 
45 

46 
47 
48 

49 
50 
51 

52 
53 

54 
55 

    GPIO.output( Relays[0], False ) 
   if (data_str == '3'): 
    GPIO.output( Relays[1], True ) 

   if (data_str == '4'): 
    GPIO.output( Relays[1], False ) 
   if (data_str == '5'): 

    GPIO.output( Relays[2], True ) 
   if (data_str == '6'): 
    GPIO.output( Relays[2], False ) 

   if (data_str == '7'): 
    GPIO.output( Relays[3], True ) 
   if (data_str == '8'): 

    GPIO.output( Relays[3], False ) 
  client.close() 
print("Network Programming :: Relay Server (14-3.3-1)") 

print("กดแป้น  Ctrl-C เพือ่ออกจากโปรแกรม") 
try: 
 setup() 

 server(9999) 
except KeyboardInterrupt: 

 ssock.close() 
 GPIO.cleanup() 

 

โปรแกรมที่ 14-3.3-2 โปรแกรมเปดิ/ปดิรเีลย์ผ่านเครอืข่ายฝั่ งเคร ื่องลูกข่าย 

บรรทดั โคด้ 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 

16 
17 
18 

19 
20 

21 
22 
23 

24 
25 

# -*- coding: utf-8 -*- 
import socket 
host = '192.168.1.8'     #แก ้IP (IP เหมอืนตัวอยา่ง14-3.3-1) 
def menu(): 
 print("1. On Relay1\n2. Off Relay1") 
 print("3. On Relay2\n4. Off Relay2") 

 print("5. On Relay3\n6. Off Relay3") 
 print("7. On Relay4\n8. Off Relay4") 
def client(port): 

 menu() 
 choice = int(input("Select ? ")) 
 if (choice >= 1) and (choice <= 8): 

  ch_str = str(choice) 
  sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 
  server_address = (host, port) 

  print("Connecting to ", server_address) 
  sock.connect(server_address) 
  msg_byte = ch_str.encode(encoding='UTF-8') 

  print("Sending ",ch_str) 
  sock.sendall(msg_byte) 

  sock.close() 
 else: 
  print("Wrong choice ....") 

print("Network Programming :: Relay Client (14-3.3-2)") 
client(9999) 

 

 ตัวอย่างหน้าจอของฝั่ งลูกข่ายเมื่อรันโปรแกรมที่ 14-3.3-2 เปน็ดังน้ี 

Network Programming :: Relay Client (14-3.3-1) 

1. On Relay1 

2. Off Relay1 



หนา้ที่  256 | บทที ่14 สื่อสารผา่นโพรโทคอลอนิเทอร์เนต็ 

3. On Relay2 

4. Off Relay2 

5. On Relay3 

6. Off Relay3 

7. On Relay4 

8. Off Relay4 
 

3.4 โปรแกรมร้องขอค่าความชื้นและอุณหภูมิ 

 โปรแกรมร้องขอค่าความชื้นและอุณหภูมิผ่านเครอืข่ายเป็นการรันโปรแกรมฝั่ งเคร ื่อง

ให้บรกิารที่บอร์ด Raspberry Pi ที่ติดตั้งบอร์ด ET-LCD SW HAT และ ET-SENSOR SHT31 

หรอืต่อ ET-SENSOR SHT31 โดยตรงกับบอร์ด Raspberry Pi ดังภาพที่ 14-3.4-1 และ  

14-3.4-2 เพ่ืออ่านค่าความชื้นและอุณหภูมิของจุดที่บอร์ด Raspberry Pi โดยการท างานของ

โปรแกรมลูกข่าย คือ เช่ือมต่อ เมื่อเช่ือมต่อส าเร็จจะร้องขออ่านข้อมูลความช้ืน หลังจากน้ันร้องขอ

อ่านข้อมูลอุณหภูมิเพ่ือแสดงที่หน้าจอของฝั่ งลูกข่ายหลังจากน้ันจบการท างานของโปรแกรมฝั่ งลูก

ข่าย โดยโค้ดภาษาไพธอนเปน็ดังโปรแกรมที่ 14-3.4-1 และ 14-3.4-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14-3.4-1 การต่อบอร์ดเพื่อโปรแกรมร้องขอค่าความช้ืนและอุณหภูมิแบบที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14-3.4-2 การต่อบอร์ดเพื่อโปรแกรมร้องขอค่าความช้ืนและอุณหภูมิแบบที่ 2 

                 
         

ET-LCD SW HAT
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Power-RPi
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โปรแกรมที่ 14-3.4-1 โปรแกรมร้องขอค่าความช้ืนและอุณหภูมิฝั่ งเคร ื่องให้บรกิาร 

บรรทดั โคด้ 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
10 

11 
12 
13 

14 
15 

16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 
23 
24 

25 
26 
27 

28 
29 
30 

31 
32 

33 
34 
35 

36 
37 
38 

39 
40 
41 

42 
43 
44 

45 
46 
47 

48 
49 
50 

51 
52 

53 
54 

# -*- coding: utf-8 -*- 

import socket 
import time 
import smbus 

SHT31 = 0x44 
host = '192.168.1.8'       #แก ้IP (IP ของ Host เครือ่งใหบ้รกิาร) 
data_payload = 2048 

backlog = 5 
ssock=0 
SHT31_Enabled = 0x2C 

SHT31_Enabled_High = [0x06] 
SHT31_Data = [0,0,0,0,0,0] 
bus = 0 

def setup(): 
 global bus 

 bus = smbus.SMBus(1) 
def sht31_start(): 
 global bus 

 bus.write_i2c_block_data( SHT31, SHT31_Enabled, SHT31_Enabled_High) 
def sht31_read(): 
 global bus 

 SHT31_Data = bus.read_i2c_block_data( SHT31, 0x00, 6 ) 
 Humidity = (int(SHT31_Data[3])<<8) + SHT31_Data[4] 
 RH = round(100 * (Humidity / 65535.0)) 

 Temp = (int(SHT31_Data[0])<<8)+SHT31_Data[1] 
 TemperatureC = round(-45 + (175 * (Temp /65535.0))) 
 return [str(RH), str(TemperatureC)] 

def server(port): 
 global ssock 
 ssock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

 ssock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1) 
 server_address = (host, port) 

 print("Starting up echo server on ",server_address) 
 ssock.bind(server_address) 
 ssock.listen(backlog) 

 while True: 
  print("Waiting to receive message from client") 
  client, address = ssock.accept() 

                       sht31_start() 
  data = sht31_read() 
  print(data) 

  data1 = data[0].encode(encoding='UTF-8') 
                       time.sleep(0.1) 
  data2 = data[1].encode(encoding='UTF-8') 

  time.sleep(0.1) 
                       client.send(data1) 
  client.send(data2) 

  client.close() 
print("Network Programming :: RH/Temp Server (14-3.4-1\nกดแป้น  Ctrl-C เพือ่ออกจากโปรแกรม") 
try: 

 setup() 
 server(9999) 

except KeyboardInterrupt: 
 ssock.close() 
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โปรแกรมที่ 14-3.4-2 โปรแกรมร้องขอค่าความช้ืนและอุณหภูมิฝั่ งเคร ื่องลูกข่าย 

บรรทดั โคด้ 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
10 

11 
12 
13 

14 
15 

16 
17 

# -*- coding: utf-8 -*- 

import socket 
host = '192.168.1.8'   #แก ้IP (IP เหมอืนตัวอยา่ง14-3.4-1) 
 

def client(port): 
 sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 
 server_address = (host, port) 

 print("Connecting to ", server_address) 
 sock.connect(server_address) 
 data1 = sock.recv(32) 

 data2 = sock.recv(32) 
 sock.close() 
 print(“%RH =  “+str(data1)) 

 print(“Temp = “+str(data2)) 
 

print("Network Programming :: RH/Temp Client (14-3.4-2)") 
client(9999) 

 

4. สรุป 

จากบทน้ีจะพบว่าการเขียนโปรแกรมเพ่ือสื่อสารกับบอร์ด  Raspberry Pi ผ่านทาง 

โพรโทคอลอินเทอร์เน็ตน้ันไม่มีความซับซ้อนถ้ามีการออกแบบข้ันตอนของการรับส่งข้อมูลระหว่าง

โปรแกรมทั้ง 2 ฝั่ งอย่างรอบคอบ และมีการแปลงข้อมูลจากสตรงิเป็นไบต์และจากไบต์เป็นสตรงิทุก

คร้ังในการส่งออกและรับข้อมูลเข้า 

ในการทดสอบโปรแกรมกับระบบปฏิบัติการจะต้องตรวจสอบในเร ื่องของการเปิดพอร์ต

สื่อสารหมายเลขที่ก าหนดเอาไว้ เน่ืองจากระบบไฟร์วอลล์มักปดิก้ันการเช่ือมต่อในพอร์ตที่ไม่ได้ถูกใช้

เปน็มาตรฐาน และในบางหน่วยงานมีการวางไฟร์วอลล์เพ่ือปิดก้ันการเช่ือมต่อที่ไม่พึงประสงค์ท าให้

โปรแกรมไม่สามาsรถท างานได้ 


