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บทคัดยอ
ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในสํานักงานดวยไอโอที เปนการพัฒนาชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศที่ใชอยูใน
สํานักงานทั่วไปผานเครือขายอินเตอรเน็ต โดยที่ไมตองไปปรับแตงอะไรกับชุดเครื่องปรับอากาศเดิม การพัฒนามีสองสวนคือ ดานฮาร
แวรใชโหนดเอ็มซียู อีเอสพี 8266 ที่มีชุดตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น DHT11 กับหลอดแอลอีดีอินฟราเรด ทําการติดตั้งอยูหนาชุด
รับสัญญาณอินฟราเรดของรีโมทเครื่องปรับอากาศ เพื่อสงคาอินฟราเรดที่ใชควบคุมปรับอากาศแทนการใชรีโมทคอนโทรล โดยวัด
อุณหภูมิและความชื้นที่ไดจากการทําความเย็น คําสั่งปด -เปดที่ถูกสงมาจากโทรศัพทมือถือและคาที่อานไดจะถูกสงไปเก็บไวยัง
ฐานขอมูลไฟรเบสผานเครือขายอินเตอรเน็ต ดานซอฟตแวรเปนการพัฒนาโมมายแอปพลิเค-ชันดวยภาษาจาวาสคริปต ผูใชสามารถ
จะสั่งปด-เปดและดูคาอุณหภูมิและความชื้นเปนแบบตามเวลาจริงที่ไดจากฐานขอมูลไฟรเบส ผลจากการพัฒนาทําใหไดชุดควบคุม
เครื่องปรับอากาศที่ชวยอํานวยความสะดวกในการเปดปดเครื่องปรับอากาศของบริษัทไดทั้งในสถานที่และนอก ชวยใหผูบริหาร
สามารถติดตามนโยบายการประหยัดพลังงานของบริษัทเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ การควบคุมเครื่องปรับอากาศ / ไอโอที / จาวาสคริปต / ไฟรเบส
ABSTRACT
Air conditioning display and control system in the office with IoT is used in general offices via the internet
network, without having to adjust anything on the original air conditioner. Development has two parts: 1) The
hardware part used the MCU ESPN 8266 node with the temperature, humidity detector (DHT11), and the LED
infrared lamp installed in front of the infrared receiver of the air conditioner, to send the infrared value that is
used to control the air conditioner. The status on-off and the temperature and humidity obtained from cooling
is stored to Firebase database. 2) The software development of applications was with JavaScript, users can turn
on-off and see the temperature and humidity values in realtime obtained from the Firebase database. The
result of the development allows the air conditioning control unit to turn on-off all of the air conditioners of
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the company in both on-site and off-site locations. Helping management to follow the energy saving policy of
the company effectively.
Keywords Air conditioning control / IoT / javascript / Firebase
บทสรุปงานวิจัย
1. บทนํา
บริษัท เอเซียกรุป (1999) จํากัด ดําเนินการธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑคอนกรีตหลอสําเร็จที่ไดมาตรฐาน
เชน เสาเข็ม แผนพื้นคอนกรีตอัดแรง งานบริการขนสงสินคาโดยพนักงานที่มีความชํานาญในดานการขนสง งานบริการตอกเสาเข็ม
และติดตั้งผลิตภัณฑคอนกรีตโดยทีมงานชางตอกเสาเข็มที่มีความชํานาญและทีมงานวิศวกรเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการตอก
เสาเข็ม ดวยที่บริษัท ฯ เปนบริษัทขนาดใหญมีสวนงานหลายสวนงาน หลายอาคารสํานักงานที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กเปน
จํานวนมาก ทางผูบริหารของบริษัท ฯ ไดมีนโยบายที่จะลดการใชพลังงานไฟฟาในชวงพักกลางวัน ซึ่งปกติจะใชวิธีการปดไฟฟาแสง
สวางและเครื่องปรับอากาศในชวงพักกลางวันโดยใหพนักงานชวยกันดูแล ในสวนของเครื่องปรับอากาศนั้น การควบคุมการปด -เปด
ปกติทําโดยใชรีโมทของเครื่องปรับอากาศเองที่ดานหนาเครื่อ ง หากผูดูแลดานการจัดการพลังงานตองการทราบวาขณะนั้น มี
เครื่องปรับอากาศใดทํางานหรือไมทํางานบาง จะตองเดินมาตรวจสอบแตละเครื่องแตละอาคารดวยตนเอง และเนื่องจากบริษัท
เอเซียกรุป (1999) จํากัด มีหลายสาขาตําแหนงที่ตั้งอยูหางไกลกัน ทําใหยากตอการติดตามนโยบายการประหยัดพลังงานของบริษัท
ดังนั้นฝายโปรแกรมเมอรของบริษัท จึงมีความคิดที่จะเขารวมโครงการสหกิจศึกษารวมกับทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยสยาม โดยออกแบบพัฒนาโครงงานในชื่อเรื่อง ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในสํานักงานดวยไอโอที
(Display and Control of Air Conditioner by IOT) เพื่อใหผูดูแลดานการจัดการพลังงานสามารถที่จะดูสถานะการปด -เปดและคา
อุณหภูมิคาความชื้นปจจุบันของเครื่องปรับอากาศทุกตัว ที่ติดตั้งอยูในที่ตาง ๆ พรอมทั้งสั่งปด -เปดไดระยะไกลผานซอฟตแวรที่ติดตั้ง
บนมือถือ โดยจะสามารถดูรายงานสรุปแตละวัน สัปดาห เดือนและปไดจากฐานขอมูลที่จับเก็บไว และการพัฒนาโครงงานนี้จะเปน
ระบบตนแบบที่ชวยให นําไปพัฒนาตอยอดพัฒนาใชงานกับการควบคุมเครื่องจักรอื่น ๆ ที่อยูในสายการผลิตของบริษัท ฯ ไดใน
อนาคต
1.1 วัตถุประสงคของโครงงาน
1.1.1 เพือ่ สรางชุดควบคุมและวัดคาอุณหภูมิคาความชื้นของเครื่องปรับอากาศที่สามารถควบคุมผานเครือขายไรสายจาก
โทรศัพทมือถือ โดยไมไปยุงเกี่ยวกับวงจรควบคุมเดิมของเครื่องปรับอากาศ
1.1.2 พัฒนาซอฟตแวรที่มีการใชงานไดทั้งสวนโมบายแอปพลิเคชัน และเวบแอปพลิเคชัน
1.1.3 เพื่อใหการติดตามนโยบายการประหยัดพลังงานของบริษัทเปนไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.1.4 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาไปใชกับระบบควบคุมอุปกรณหรือเครื่องจักรชนิดอื่นตอไป
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1.2 ขอบเขตของโครงงาน
1.2.1 สรางชุดควบคุมและตรวจวัดคาอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กที่ใชในสํานักงานผานเครือขายไรสาย
1.2.2 พัฒนาซอฟตแวรที่ใชควบคุมแทนการใชรีโมท และแสดงผลคาอุณหภูมิที่วัดไดจากหนาเครื่องปรับอากาศ ทั้งในสวน
โมบายแอปพลิเคชัน และ เวบแอปพลิเคชัน
1.2.3 โปรแกรมควบคุมสามารถเลือกยี่หอเครื่องปรับอากาศ เพื่อใหตรงกับความถี่อินฟราเรดของแตละยี่หอ
1.2.4 พัฒนาบนฐานขอมูล Firebase เพื่อที่ใชในการจัดเก็บคาที่ไดจากการสั่งงาน อุณหภูมิและความชื้นที่ตรวจจับได
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.3.1

บริษัทมีระบบควบคุมการปด-เปดและดูคาสถานะการทํางานพรอมคาอุณหภูมิคาความชื้นของเครื่องปรับอากาศ
แตละเครื่องดวยโทรศัพทมือถือ โดยจะสามารถสั่งงานและดูผลจากที่ไหนก็ไดในเครือขายไรสายของบริษัท

1.3.2

การติดตามนโยบายการประหยัดพลังงานของบริษัทเปนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถดูผลที่เปนปจจุบัน
และรายงานสรุปเพื่อนําเสนอตอผูบริหารได

1.3.3

เปนแนวทางการประยุกตไอโอทีรวมกับเครื่องใชไฟฟาอื่น ๆ ไดในอนาคต

2. แนวคิด และหลักการทํางานของระบบ
2.1 แนวคิดและการออกแบบสวนของฮารดแวร

รูปที่ 2.1 เครื่องปรับอากาศทั่วไปชนิดที่มีการควบคุมทํางานดวยรีโมท
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รูปที่ 2.2 ภาพรวมการทํางานของระบบ

จากรูปที่ 2.1 จะเห็นวาโดยปกติเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กในสํานักงาน มักจะเปนแบบชนิดติดผนังหรือแขวน หากเปนตัว
ขนาดใหญก็อาจจะมีแบบตั้งพื้นก็ได ผูใชสามารถควบคุมการปด -เปด เพิ่ม-ลดอุณหภูมิ หรือตั้งเวลาไดดวยรีโมทที่มากับเครื่องอยูแลว
โดยตัวรีโมทอาจจะมีทั้งรุนที่แสดงคาอุณหภูมิที่ตั้งคาไวหรือไมมีก็ได แตจะไมสามารถแสดงผลคาอุณหภูมิจริงที่ไดจากการทําความเย็น
ได เวลาใชงานผูใชจะตองถือรีโมทคอนโทรลชี้ที่ไปจุดรับสัญญาณอินฟราเรดที่ติดตั้งดานหนาภายในของเครื่องปรับอากาศ โดยระยะ
การควบคุมจะมีแคเพียงในหองที่เครื่องปรับอากาศติดตั้งอยูเทานั้น ดังนั้นโครงงานนี้จะชวยอํานวยความสะดวกตอผูดูแลในเรื่องการ
จัดการพลังงานของบริษัท ฯ ในการใชโทรศัพทมือถือมาสั่งการบอรด NodeMCU ESP8266 โดยผลิตคลื่นความถี่ที่มีคาเดียวกับรีโมท
คอนโทรลเดิมของเครื่องปรับอากาศ ดังจะใหในรูปที่ 2.2 ซึ่งชุดควบคุมใหมนี้จะตองติดตั้งภายนอกบริเวณหนาเครื่องปรับอากาศใน
ตําแหนงที่รับสัญญาณอินฟราเรดไดดี และจุดติดตั้งนี้จะตองมีเตารับไฟกระแสสลับ 220 โวลต โดยจะไปจายผานชุดแหลงจายไฟ
สวิตชิ่งลดแรงดันเปนไฟฟากระแสตรง 5 โวลตเพื่อจายไปใหบอรดตอไป
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ขอมูลการปด-เปด รวมถึงคาอุณหภูมิคาความชื้นที่อานได จะถูกบันทึกไปเก็บไวในฐานขอมูลไฟรเบส ทุก ๆ 5 วินาที จากนั้นโม
บายแอปพลิเคชัน หรือ เวบแอปพลิเคชันก็จะมาดึงขอมูลไปเพื่อสั่งปด-เปดเครื่องปรับอากาศ และแสดงผลสถานะพรอมทั้งคาอุณหภูมิ
คาความชื้นที่เกือบจะเปนเรียลไทม
2.2 แนวคิดและการออกแบบสวนซอฟตแวร
ในการออกแบบสวนของซอฟตแวรของหนาจอควบคุมแสดงดังรูปที่ 2.3 ในชุดตนแบบจะเนนที่การควบคุมปด-เปด
และการแสดงผลคาอุณหภูมิคาความชื้น โดยหนาจอโมมายแอปพลิเคชัน และหนาจอบนเวบแอปพลิเคชันจะไมแตกตางกัน
โดยมีสวนหลัก ๆ ดังนี้
Air Condition

คําอธิบายสวนตาง ๆ ของหนาจอ
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อเครื่องปรับอากาศ
แถบแสดงคาอุณหภูมิ
แถบแสดงคาความชื้น
เลื่อนเพื่อนปด-เปด
คลิกดูลิสตเพื่อเลือกยี่หอของ
เครื่องปรับอากาศ
6. สีแสดงสถานะของการเชื่อมตอกับ
ฐานขอมล Firebase

6

Controllers
1
AC01
2

Temperature

Humidity
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3

4
OFF

ON
Mitsubishi

รูปที่ 2.3 การออกแบบหนาจอของซอฟตแวรที่ใชควบคุมเครื่องปรับอากาศ

5
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3. ผลการดําเนินงาน
ในการพัฒนาโปรแกรมจะมีขั้นตอนอยู 4 ขั้นตอนคือ
ขั้นที่ 1 เตรียมฐานขอมูล Firebase สําหรับจัดเก็บขอมูลของระบบ ดูรูปที่ 4.1

รูปที่ 3.1 การจัดเก็บขอมูลของระบบใน Firebase
ขั้นที่ 2 เปนการเขียนโปรแกรมเพื่อบันทึกจดจําคาความถี่อินฟราเรดแตละปุมที่ถูกสงออกมาขณะกดปุมรีโมทคอนโทรลของ
เครื่องปรับอากาศแตละยี่หอ โดยขอมูลทั้งหมดทุกปุมจะนําไปสรางเปนขอมูลลิสตสําหรับใหเลือกในหนาจอของโปรแกรมควบคุมวา
รีโมทคอนโทรลยี่หอใดแตละปุมใชความถี่อินฟราเรดคาเทาใด
ในการทดลองชุดควบคุมตนแบบไดวางอยูบนโตะหางจากเครื่องปรับอากาศประมาณ 2 เมตร สัญญาณอินฟราเรดสามารถ
รับสงไดดี ไมมีปญหาใด ๆ ในการใชงานจริง ชุดควบคุมนี้จะไปติดตั้งอยูบริเวณหนาเครื่องปรับอากาศในตําแหนงใกลกับจุดรับ
สัญญาณอินฟราเรดของเครื่องปรับอากาศ

รูปที่ 3.2 การตอวงจรโหนดเอ็มซียูกับอุปกรณตาง ๆ
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รูปที่ 3.3 โปรแกรมที่ใชในสวนขั้นตอนที่ 2
ขั้นที่ 3 ทดลองเขียนโปรแกรมสงความถี่ในการเปด และปดไปยังเครื่องปรับอากาศแทนการกดจากรีโมทคอนโทรล
ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นจึงพัฒนาในสวนของหนาจอแสดงผล โดยทดลองใหโมดูล DHT 11 วัดอุณหภูมิที่ได เทียบคาความถูกตอง
กับเทอรโมมิเตอรมาตรฐาน ผลจากการทดลองไดคาอุณหภูมิดังตารางที่ 3.1 โดยนําคาที่ไดแสดงผลในหนาจอที่ไดออกแบบไว ผลจา
การทํางานของโปรแกรมและชุดควบคุมแสดงดังรูปที่ 3.4– 3.5
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ตารางที่ 3.1 แสดงคาอุณหภูมิที่วัดไดจริงจากดานหนาเครื่องปรับอากาศ เปรียบเทียบกับคาที่วัดไดจาก DHT11
คาที่ตั้งจากรีโมท

ขณะเครื่องปรับอากาศยังไมทํางาน

ขณะเครื่องปรับอากาศทํางานตามคา
ที่ตั้ง

หนวยองศาเซลเซียส

Thermometer

DHT11

Thermometer

DHT11

25

34

35

25

26

28

34

37

29

27

จะเห็นวาอุณหภูมิที่วัดไดจาก DHT11 มีคาที่ตางจากเทอรโมมิเตอรเนื่องจากอุปกรณเบอรนี้มีคาความคลาดเคลื่อน ± 2 องศา
เซลเซียส

รูปที่ 3.4 การปด-เปด ทําโดยการคลิกที่สวิทช ซึ่งจะบอกสถานะเปนสี
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รูปที่ 3.5 หนาจอในสวนของเวบแอปพลิเคชัน
4. สรุปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานพบวา ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในสํานักงานดวยไอโอที สามารถนําไปใชงานเพื่อ
ตรวจสอบวาหนวยงานตาง ๆ ของบริษัท ฯ ไดมีสวนรวมกับนโยบายประหยัดพลังงานดวยการปดเครื่องปรับอากาศในชวงพักทาน
อาหารกลางวัน หรือปดเครื่องปรับอากาศในสวนพื้นที่ที่ ไมมีการใชงานไดเปนอยางดี โดยผูดูแลเรื่องการประหยัดพลังงานของบริษัท
ฯ ไมจําเปนตองเดินตรวจเครื่องปรับอากาศในแตสถานที่เหมือนแตกอน เพราะสามารถใชโทรศัพทมือถือดูสถานะการทํางานของ
เครื่องปรับอากาศทุกเครื่องไดเอง นอกจากนี้ยังมีขอมูลรายงานสรุปแยกแตละแผนกถึงการใชงานเครื่องปรับอากาศในรอบเดือนหรือ
ปได
ขอเสนอแนะ
เนื่องจากเปนชุดตนแบบ โครงงานนี้จึงจะเนนที่การใชงานปดและเปดเทานั้น แตหากจะนําไปใชในเชิงการจัดการ เชนใชกับ
สถาบันการศึกษาที่มีมีอาคารเรียนหลายอาคารและหองเรียนเปนจํานวนมาก

โดยแตละหองจะมีการใชงานในลักษณะที่ไมตองเปด

เครื่องปรับอากาศตลอดเวลา จึงสามารถที่จะออกแบบฐานขอมูลใหรองรับเวลาปดและเปดเครื่องปรับอากาศได จึงมีสวนที่สามารถ
นําไปปรับปรุงพัฒนาตอไดดังนี้
1. จัดเก็บฐานขอมูลการใชงานชวงที่สนใจเชนชวงพักเที่ยง เพื่อเพิ่มการสรางรายงานสรุปการใชงาน สรุปคากําลังไฟฟาที่ได
จากการประหยัด
2. ควรมีการเพิ่มรายละเอียดวาเครื่องปรับอากาศรหัสดังกลาวติดตั้งอยูหองใด
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3. สรางหนาจอแสดงผลที่ทําใหมองเห็นเครื่องอากาศที่อยูในระบบไดทุกตัวในหนาเดียวโดยเนนเฉพาะสถานะปด-เปด หรือ
แยกดูตามแตละโซน แตละแผนก
4. สรางระบบแจงเตือน หากพบวาชวงเวลาดังกลาวไมควรมีเครื่องปรับอากาศทํางานใหสงเปนอีเมลหรือขอความแจงเตือน
เพื่อที่ผูดูแลการจัดการดานการประหยัดพลังงานจะไดเขาไปติดตามตรวจสอบไดทันที
5. เพิ่มตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว เพื่อตรวจสอบวามีผูใชอยูภายในหองที่เปดเครื่องปรับอากาศหรือไม กรณีไมใชชวงพัก
กลางวัน ใหเครื่องปรับอากาศปรับคาอุณหภูมิไดเองอัตโนมัติ หรือมีการตรวจสอบอุณหภูมิภายนอกหองนํามาชวยในการ
ตัดสินใจในการปรับคาดวย จะยิ่งทําใหชวยประหยัดพลังงานไดมากยิ่งขึ้น
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