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บทคัดย่อ 

 การอนุรักษ์พลงังานมีผลแตกตา่งกันไปขีน้อยู่กบัพฤติกรรมของพนกังานโดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในเร่ืองการควบคมุอณุหภูมิของสภาพแวดล้อม ความต้องการมีระบบอตัโนมตัิเพ่ือตดัทอนค่าไฟฟ้า

ในช่วงเวลาท่ีไม่จําเป็นออกเช่นตอนพักเท่ียงจึงเป็นสิ่งจําเป็น ในบทความนีเ้ป็นการประยุกต์ใช้

แนวคิดอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งด้วยอีเอสพี 8266 โหนดเอ็มซีย,ู เซ็นเซอร์ดีเอชที22, ไวไฟ 2.4 จิกะ

เฮิรตซ์ และกเูกิลคลาวด์ ได้รับเพ่ือสร้างระบบอนรัุกษ์พลงังานจากพดัลมไอเย็น การใช้กเูกิลไฟร์เบส

เป็นฐานข้อมูลทําให้ระบบนีส้ามารถติดตามข้อมูลการใช้พลังงานเพ่ือนําไปวิเคราะห์ได้ ผลการ

ทดสอบยังแสดงให้เห็นว่าพนักงานสามารถตรวจสอบค่าอุณหภูมิและค่าความชืน้ และสามารถ

กําหนดเวลาเปิดหรือปิดลว่งหน้าได้ทําให้ลดต้นทนุคา่ไฟฟ้าในชว่งเวลาท่ีไมจํ่าเป็นลงได้ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ท่ีมาของโครงงาน 

พลังงานในปัจจุบันมีราคาสูงไม่ได้มีราคาถูกเหมือนในอดีตท่ีผ่านมา และเป็นค่าใช้จ่าย

สําคญัอย่างหนึ่งของผู้บริหารสํานกังาน การอนุรักษ์พลงังานจึงเป็นสิ่งสําคญัท่ีผู้บริหารสํานกังาน

ต้องการให้เกิดขึน้ เพราะทําให้มีความคุ้มค่ามากท่ีสดุสําหรับคา่ใช้จ่ายท่ีเสียไป และอาจจะช่วยลด

คา่ใช้จ่ายให้กบัผู้บริหารสํานกังานได้ จากการสํารวจอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในสํานกังานพบว่า

พดัลมไอเย็นภายในสํานกังานนัน้มีการใช้พลงังานมากเป็นอนัดบัต้นๆ ดงันัน้การควบคมุการใช้งาน

พดัลมไอเย็นอย่างเตม็ประสิทธิภาพจะชว่ยอนรัุกษ์พลงังานได้ แตเ่น่ืองจากสํานกังานในปัจจบุนัยงัไม่

มีระบบควบคมุการใช้งานพดัลมไอเย็นเข้ามาช่วย ทําให้ไม่สามารถควบคมุการใช้งานพดัลมไอเย็นได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเกิดปัญหาการเฝ้าระวงัการใช้พลงังานภายในสํานกังานคือ พนกังานลืม

ปิดพัดลมไอเย็น ส่งผลกระทบทําให้สูญเสียพลังงานอย่างไร้คุณค่า และค่าใช้จ่ายของผู้ บริหาร

สํานกังานเพิ่มมากขึน้อีกด้วย แตถ้่ามีระบบควบคมุการใช้งานพดัลมไอเย็นจะสามารถควบคมุพดัลม

ไอเย็นจากระยะไกลได้ ลดขัน้ตอนการใช้งานพดัลมไอเย็นของพนกังานลง และสามารถกําหนดเวลา

เปิดหรือปิดพดัลมไอเย็นก่อนเวลาเร่ิมงาน และเลิกงานได้ ทําให้มีความสะดวกสบายในการทํางาน

ของพนกังาน แก้ไขปัญหาการลืมปิดพดัลมไอเย็นของพนกังาน และเกิดการอนุรักษ์พลงังานตามท่ี

ผู้บริหารสํานกังานต้องการ 

Internet of Thing (IoT) เป็นแนวคิดการนําอินเทอร์เน็ตไปเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ ให้อปุกรณ์นัน้

สามารถรับ-ส่งข้อมูล เพ่ือให้เราสามารถควบคมุหรือนําข้อมูลจากอุปกรณ์นัน้มาใช้งานได้ จึงเป็น

แนวคดิท่ีดีท่ีจะนํามาพฒันาใช้งานกบัพดัลมไอเย็น 

ดงันัน้ทางคณะผู้จดัทําโครงงานจงึมีแนวคดิท่ีจะสร้างระบบอนรัุกษ์พลงังานจากพดัลมไอเย็น

ให้สามารถควบคมุการใช้งานพดัลมไอเย็นให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยสามารถสัง่เปิดหรือปิด 



2 

 

และกําหนดเวลาเปิดหรือปิดพดัลมไอเย็นล่วงหน้าจากระยะไกลได้ โดยใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชนั 

(Web Application) ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

 

1.2 คาํสาํคัญ (Keyword) 

 

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง / โหนดเอ็มซีย ู/ จาวาสคริปต์ / ไฟร์เบส / พดัลมไอเย็น 

 

1.3 วัตถุประสงค์ในการทาํโครงงาน 

 

1.3.1 เพ่ือสร้างเคร่ืองควบคมุพดัลมไอเย็นให้เกิดการอนรัุกษ์พลงังาน 

1.3.2 เพ่ือสร้างซอฟต์แวร์ใช้งานเคร่ืองควบคมุพดัลมไอเย็น 

 

1.4 ขอบเขตความสามารถของโครงงาน 

 

1.4.1 ควบคมุพดัลมไอเย็นได้ 1 เคร่ือง 

1.4.2 ระบบต้องมีการเช่ือมตอ่ Internet 

1.4.3 ใช้งานระบบควบคมุบน Web Application 

1.4.4 Web Application มีฟังก์ชนัการทํางานทัง้หมด 6 ฟังก์ชนัดงันี ้

1.4.4.1 แสดงคา่อณุหภมูิและคา่ความช่ืน 

1.4.4.2 ใช้สัง่เปิดหรือปิดพดัลมไอเย็น 

1.4.4.3 ใช้สัง่เปิดหรือปิดระบบสา่ยของพดัลมไอเย็น 

1.4.4.4 ใช้สัง่เปิดหรือปิดป๊ัมนํา้ของพดัลมไอเย็น 

1.4.4.5 ใช้กําหนดเวลาเปิดหรือปิดพดัลมไอเย็น 

1.4.4.6 ใช้เลือกแรงลมของพดัลมไอเย็นระดบั Low, Medium และ High 
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1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 

1.5.1 สามารถควบคมุการใช้งานพดัลมไอเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5.2 มีความสะดวกสบายมากขึน้ในการควบคมุพดัลมไอเย็น 

 

1.6 เคร่ืองมือ, เคร่ืองวัด และอุปกรณ์ท่ีใช้ 

 

1.6.1 ซอฟต์แวร์ 

− Visual Studio Code     จํานวน 1 โปรแกรม 

− Arduino IDE      จํานวน 1 โปรแกรม 

− Xampp       จํานวน 1 โปรแกรม 

− Firebase platform     จํานวน 1 โปรแกรม 

 

1.6.2 ฮาร์ดแวร์ 

− NodeMCU Development Kit    จํานวน 1 ตวั 

− DHT22 Digital Temperature and Humidity Sensor จํานวน 1 ตวั 

− Relay Module 4 Channel (5V)    จํานวน 2 ตวั 

− Switching Power Supply 5V 5A   จํานวน 1 ตวั 

− พดัลมไอเย็น      จํานวน 1 เคร่ือง 

− Computer Notebook     จํานวน 1 เคร่ือง
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บทที่ 2 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 ในบทนีจ้ะเป็นเนือ้หาท่ีได้ทําการศกึษาค้นคว้าเพ่ือนํามาใช้ในการพฒันาซอฟต์แวร์และ

ฮาร์ดแวร์โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

2.1 Evaporative Fan (พัดลมไอเยน็) 

 
รูปท่ี 2.1 พดัลมไอเย็น 

เคร่ืองลดอณุหภมูิอากาศ ชนิดอีแวโพเรทีฟ (Evaporative Air Cooler) หรือ เรียกวา่ พดั

ลมไอเย็น (Evaporative Fan)เย็นฉ่ํา ประหยดัไฟปลอดภยัตอ่สขุภาพ แบง่เป็น 2 แบบ คือ 

− แบบเคล่ือนท่ี (Moving Type) 

− แบบตอ่ท่อลม (Duct Type) 

Evaporative Fan (พัดลมไอเยน็) 

  

คือ อาศัยการออกแบบโดยหลักการพืน้ฐานของธรรมชาติ ใช้การระเหยของนํา้

แลกเปล่ียนความร้อนแฝงของอากาศ โดยการไหลของนํา้ผ่าน Cooling Pad ก็จะถกูเพิ่มพืน้ท่ีผิว 
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และลดแรงตึงผิวระหว่างนํา้กบัอากาศ ทําให้นํา้ระเหยทนัที โดยดึงเอาความร้อนจากอากาศรอบ 

ๆ Cooling Pad มาใช้ในการระเหย เม่ืออากาศถกูดงึความร้อนก็จะทําให้ อณุหภมูิลดลง            

จะมาก-น้อยทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความชืน้สมัพทัธ์ในอากาศ อณุหภูมิอากาศในขณะนัน้ และ

ความเร็วลมท่ีไหลผ่านผิวหน้าของ Cooling Pad  

หลักการทาํงาน 

ใช้ระบบ Evaporative Cooling เม่ืออากาศผ่าน Cooling Pad (แผงทําความเยน็) ท่ีถกู

เลีย้งด้วยนํา้ ในลกัษณะเป็นม่านนํา้ ท่ีทําหน้าท่ีดดูซบัความร้อนจากอากาศภายนอก เพ่ือไปใช้ใน

การเปล่ียนสถานะจากนํา้ให้กลายเป็นไอ เรียกวา่ " การระเหย " (Evaporation) เป็นผลทําให้ลมท่ี

ผ่าน Cooling Pad (แผงทําความเย็น) มีอณุหภมูิลดลง ลมท่ีเป่าออกมาจงึเป็นลมเย็น ท่ีปราศจาก

ละอองนํา้ ทําให้บริเวณนัน้ มีอณุหภมูิลดลง จากอณุหภมูิปกติ เฉล่ีย 5-10 องศาเซลเซียส ในขณะ

ท่ีระบบ " Anion " ท่ีชว่ยเพิ่มคณุภาพของอากาศ จงึสง่ผลให้บคุคลท่ีอยู่ในบริเวณดงักลา่ว รู้สกึเย็น

สบาย และสดช่ืนขึน้ 

ประโยชน์ของการใช้งาน 

เป็นเคร่ืองให้ลมเย็นเอนกประสงค์ เหมาะกบัพืน้ท่ีเปิด มีอากาศถ่ายเทสะดวก ช่วยลด

อณุหภมูิลงในบริเวณท่ีลมกระจายไปถงึ ซึง่เป็นลมท่ีมีความชุม่ชืน้พอเหมาะ มีหลายรุ่นหลาย

ขนาดให้เลือกใช้ตามความต้องการ สามารถใช้ทัง้ภายใน และภายนอกอาคาร ไม่วา่จะเป็น 

ห้องรับแขก, ห้องนัง่เลน่, ห้องนอน, สนามหน้าบ้าน, ร้านอาหาร, สวนอาหาร, งาน event, 

คลงัสินค้า, พืน้ท่ีผลิตในโรงงานอตุสาหกรรม ฯลฯ 

คณุสมบติัเดน่ 

    

รูปท่ี 2.3 ภาพตวัอย่างการออกแบบการติดตัง้ 

− การออกแบบ : สามารถออกแบบกําหนดจดุและทิศทาง ในการสง่ลมเย็น 

− ระยะแรงลม : ระยะสง่ลมไกล 5-8 เมตร 
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− ไม่มีละอองนํา้ : เป็นเคร่ืองให้ลมเยน็ท่ีปราศจากละอองนํา้ จงึไม่เปียกชืน้ทัง้ตวัผู้ใช้และ

บริเวณนัน้ๆ 

− ประหยดัไฟฟา้ : ใช้ปริมาณไฟฟ้าน้อยมากในการทํางาน เม่ือเทียบกบัเคร่ืองปรับอากาศ

ชนิดอ่ืนๆ 

− มีระบบฟอกอากาศ : มีระบบ ION ท่ีทําหน้าท่ียงิประจลุบ เพ่ือยบัยัง้เชือ้รา, แบคทีเรีย 

และฝุ่ นละอองในอากาศ 

− ให้ความชุ่มชืน้พอเหมาะ : ใช้การระเหยของนํา้ โดยขึน้อยู่กบัความชืน้ในอากาศ หากใน

พืน้ท่ีท่ีมีความชืน้มาก อตัราการระเหยจะลดลงโดยอตัโนมติั และควรใช้ในท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเท

สะดวก จงึไมก่่อให้เกิดผลข้างเคียง 

Cooling Pad คือแผงทําความเย็น ผลิตจากเย่ือไม้อยา่งดีสําหรับ ระบบ Evaporative ซึง่เป็น

เทคโนโลยีจากสวีเดน ท่ีมีคณุภาพเป็นอนัดบัต้นๆของโลก มีความแข็งแรงทนทาน อายกุารใช้งาน 

5 ปี เคลือบด้วยสารปอ้งกนัเชือ้ราและแบคทีเรีย โดยหลกัการนํานํา้แผ่ออก ให้สามารถสมัผสั

อากาศได้มาก จงึมีอตัราการลดอณุหภมูิได้เป็นอยา่งดี เฉล่ีย 5-10 องศาเซลเซียส มีขนาดท่ีความ

หนา 10, 15, 20 cm. ความกว้าง 0.3-0.6 m.และความสงู 1.5, 1.8, 2.0 m. 

ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงอณุหภมูิและความสามารทในการทําความเย็น 
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ตารางท่ี 2.2 ตารางเปรียบเทียบความแตกตา่งของอณุหภมู ิ

 
 

2.2 IOT ( Internet of Things ) 

แนวคิด  Internet of Things ถูกคิดขึ น้ โดย  Kevin Ashton ในปี 1999 ซึ่ง เขาเ ร่ิมต้น

โครงการ  Auto-ID Center ท่ีมหาวิทยาลยั Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT 

จากเทคโนโลยี RFID ท่ีจะทําให้เป็นมาตรฐานระดับโลกสําหรับ RFID Sensors ต่าง ๆ ท่ีจะ

เช่ือมต่อกนัได้ ต่อมาในยคุหลงัปี 2000 โลกมีอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาเป็นจํานวนมากและมี

ก า ร ใ ช้ คํ า ว่ า  Smart คื อ  smart device, smart grid, smart home, smart network, 

smart intelligent transportation เหล่านีล้้วนมีโครงสร้างพืน้ฐานท่ีสามารถเช่ือมต่อกับโลก

อินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งการเช่ือมต่อเหล่านัน้เองก็เลยมาเป็นแนวคิดท่ีว่าอุปกรณ์เหล่านัน้ก็ย่อม

สามารถส่ือสารกนัได้ด้วยเช่นกันโดยอาศยัตวั Sensor ในการส่ือสารถึงกนั นั่นแปลว่านอกจาก 

Smart devices ต่าง ๆ จะเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้แล้วมนัยงัสามารถเช่ือมต่อไปยงัอปุกรณ์ตวัอ่ืน

ได้ด้วยโดย Kevin นิยามมนัไว้ตอนนัน้ว่าเป็น“internet-like” หรืออปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถ

ส่ือสารพดูคยุกนัเองได้ซึง่อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์แทนศพัท์คําวา่ “Things”  

A wireless sensor network (WSN) ตวัแปลสําคญัสําหรับ Internet of Things ท่ีใช้ใน

การส่ือสารนัน้ไม่เพียงแต ่ Internet network เพียงเท่านัน้แตย่งัมีตวัแปลอ่ืนเข้ามาเก่ียวข้องอีกนัน่

คือ Sensor node ตา่ง ๆ จํานวนมากท่ีทําให้เกิด wireless sensor network (WSN) ให้กบัอปุกรณ์

ตา่ง ๆ สามารถเช่ือมตอ่เข้ามาได้ ซึง่ WSNsสามารถตรวจจบัปรากฏการณ์ตา่ง ๆ (physical 

phenomena) ในเครือข่ายได้ยกตวัอยา่ง เช่น แสง อณุหภมูิ ความดนั เป็นต้น เพ่ือสง่คา่ไปยงั

อปุกรณ์ในระบบให้ทํางานหรือสัง่งานอ่ืน ๆ ตอ่ไป 
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รูปท่ี 2.4 ภาพอธิบาย Wireless Sensor Network 

Access Technology 

การพฒันา Internet of Things นัน้นอกจากจะพฒันาเทคโนโลยีในฝ่ัง Hardware ได้แก ่

processors, radios และ sensors ซึง่จะถกูรวมเข้าด้วยกนัเรียกวา่ a single chip หรือ system 

on a chip (SoC) แล้วก็ยงัพฒันา WSN ไปพร้อม ๆ กนัและการเช่ือมตอ่ปัจจบุนัมีการพฒันา

เทคโนโลยีสําหรับการเช่ือมตอ่สําหรับ Internet of Things หรือ Access technology  

มี 3 ตวั ได้แก ่

• Bluetooth 4.0 

• IEEE 802.15.4e 

• WLAN IEEE 802.11™ (Wi-Fi) 

โดยในแตล่ะ Access technologies นัน้มีการสง่ข้อมลูท่ีแตกตา่งกนัดงันี ้

ตารางท่ี 2.3 การสง่ข้อมลูของแตล่ะ Access technologies 

 IEEE 802.15.4e Bluetooth 
WLAN IEEE 

802.11 

Frequency 
868/915 MHz 2.4 

GHz 
2.4 GHz 2.4, 5.8 Ghz 
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Data rate 250 Kbps 
723 

Kbps 
11 – 105 Mbps 

Power Very low Low High 

Gateway Sensor Nodes 

เม่ือมีโครงข่าย Sensor nodes แล้วก็จําเป็นจะต้องมี Gateway Sensor Nodes เพ่ือจะ

เช่ือมตอ่ไปยงัโลกอินเตอร์เนต็ด้วย โดยตวั Gateway นีจ้ะทําหน้าท่ีเช่ือมตอ่ไปยงัเครือข่าย 

Internet ให้อปุกรณ์ทัง้หมดในโครงข่าย Sensor nodes ทัง้หมดสง่ข้อมลูเข้าสูอิ่นเตอร์เน็ตได้ และ 

Gateway นีก็้จะอยู่ภายใต้ Local network ซึง่จะมีการกําหนดกนัตอ่ไปวา่ Gateway ภายใต้ 

Local network นัน้จะให้เช่ือมตอ่ไปยงั Internet ได้หรือไม่ถ้าไม่ได้อปุกรณ์ท่ีเช่ือมเข้ามาใน 

Gateway ก็อาจจะส่ือสารกนัได้เฉพาะภายใน Local network ได้เทา่นัน้ 

 
รูปท่ี 2.5 ภาพแสดง WSN Nodes 

 
รูปท่ี 2.6 ภาพ Diagram อธิบายการเช่ือมตอ่ Gateway หลายๆตวัเข้ากบั local network 
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แบง่กลุม่ Internet of Things 

ปัจจบุนัมีการแบง่กลุม่ Internet of Things ออกตามตลาดการใช้งานเป็น 2 กลุม่ได้แก ่

- Commercial IoT คือ แบง่จาก local network ท่ีมีหลายเทคโนโลยีท่ีแตกตา่งกนั

ในโครงข่ายSensor nodes โดยตวัอปุกรณ์ IoT Device ในกลุม่นีจ้ะเช่ือมตอ่แบบ IP 

network  เพ่ือเข้าสูอิ่นเตอร์เน็ต 

- Industrial IoT คือ แบง่จาก local communication ท่ีเป็น Bluetooth หรือ 

Ethernet (wired or wireless) โดยตวัอปุกรณ์ IoT Device ในกลุม่นีจ้ะส่ือสารภายใน

กลุม่ Sensor nodes เดียวกนัเทา่นัน้หรือเป็นแบบ local devices เพียงอย่างเดียวอาจ

ไม่ได้เช่ือมสูอิ่นเตอร์เน็ต 

 
รูปท่ี 2.7 ภาพอธิบายแตล่ะ Network Layers ของ Internet of Things โดย IBM 

IPv6 คือสว่นสําคญัของ Internet of Things ตวัอปุกรณ์ IoT devices ตา่ง ๆ นัน้

จําเป็นต้องมีหมายเลขระบเุพ่ือให้ใช้ในการส่ือสารเปรียบเสมือนท่ีอยูข่องบ้าน และการท่ีจะทําให้

อปุกรณ์เหลา่นัน้ท่ีมีอยูเ่ป็นจํานวนมาก(รวมถงึอนาคตท่ีจะผลิตกนัออกมา) จําเป็นจะต้องใช้ IP 

Address version 6 หรือ IPv6 มากํากบัเพ่ือให้ได้หมายเลขท่ีไม่ซํา้กนัและต้องใช้ได้ทัง้ IoT 

network ท่ีเป็น LAN, PAN, และ BAN: Body Area Network หรือการส่ือสารของตวั Sensor กบั

ร่างกายมนษุย์ 
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Internet network (protocols)  ท่ีเป็น IP, UDP, TCP, SSL, HTTP, HTTPS, และอ่ืน ๆ 

โดยทัง้หมดคือสว่นสําคญัของ Internet of Things ท่ีกําลงัเกิดขึน้และเป็นเทรนด์ท่ีกําลงัมาแรงอยู่

ในขณะนี ้หวงัวา่บทความนีจ้ะช่วยให้หลายคนเข้าใจภาพของ IoT ได้ดีขึน้ ส่ิงสําคญัคือศพัท์คํานี ้

จงึไม่ได้หมายถึง Smart device เชน่ นาฬิกาอจัฉริยะและ Apple Watch หรือสายรัดข้อมือเพ่ือ

สขุภาพเทา่นัน้ แตม่นัยงัครอบคลมุไปถึงอปุกรณ์ตา่ง ๆ อีกหลากหลายล้านตวักว้างไกลไปยงั

หลากหลายอตุสาหกรรมอีกด้วย โดยในอนาคตคณุจะได้เห็น ไมโครเวฟส่ือสารกบัตู้ เย็นให้สัง่

อาหารมาเติม เคร่ืองซกัผ้าส่ือสารกบัทีวบีอกคณุวา่ผ้าซกัเสร็จแล้ว สายรัดข้อมือจะส่ือสารกบั

รถพยาบาลแจ้งให้ไปรับตวัผู้ ป่วยท่ีกําลงัหวัใจวาย เหลา่นีคื้ออนาคตของ Internet of Things ท่ีส่ิง

ตา่ง ๆ กําลงัจะส่ือสารกนัได้ 

 

2.3 Arduino 

Arduino เป็นภาษาอิตาลีวา่ อาดอีุโน ่หรือ อาดยุโน ่  Arduino คือ Open-Source Platform 

สําหรับการสร้างต้นแบบทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยมีจดุมุง่หมายให้ Arduino Platform เป็น Platform 

ท่ีงา่ยตอ่การใช้งาน โดย Arduino Platform มี 2 ประเภท 

- สว่นท่ีเป็นฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

บอร์ดอิเลก็ทรอนิกส์ขนาดเลก็ ท่ีมีไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) เป็นชิน้สว่นหลกั   ถกู

นํามาประกอบร่วมกบัอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ เพ่ือให้ง่ายตอ่การใช้งาน หรือท่ีเรียกกนัวา่ 

บอร์ด Arduino, โดยบอร์ด Arduino เองก็มีหลายรุ่นให้เลือกใช้ โดยมีความแตกตา่งกนัในเร่ืองของ

ขนาด หรือสเปค เช่น จํานวนของขารับสง่สญัญาณ, แรงดนัไฟท่ีใช้, และประสิทธิภาพของ MCU 

เป็นต้น 

- สว่นท่ีเป็นซอฟต์แวร์ (Software) 

ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในกํารพฒันางาน สําหรับบอร์ด Arduino นัน่คือโปรแกรมท่ีเรียกวา่ 

Arduino IDE ในกํารเขียนโปรแกรมและคอมไพล์ลงบอร์ด โดย ขนําดของโปรแกรม Arduino   โดย

ปกติแล้วจะใหญ่กวา่โค้ด AVR ปกติเน่ืองจํากโค้ด AVR เป็นกํารเขํา้ถึงจําก รีจิสเตอร์โดยตรง แต่

โค้ด Arduino เข้าถึงผ่านฟังก์ชัน่ เพ่ือให้สํามารถเขียนโค้ดได้ง่ํายมํากกวา่การเขียนโค้ดแบบ AVR 

หรือเวอร์ชัน่อ่ืน ๆ ของ Arduino 
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2.4 ESP8266 NodeMCU  

 
รูปท่ี 2.6 บอร์ด ESP8266 NodeMCU  

NodeMCU (โหนด เอ็มซีย)ู คือ บอร์ดคล้าย Arduino ท่ีสามารถเช่ือมตอ่กบั WiFi ได้ สามารถ

เขียนโปรแกรมด้วย Arduino IDE ได้เช่นเดียวกบั Arduino และบอร์ดก็มีราคาถกูมาก ๆ เหมาะแก่

ผู้ ท่ีคิดจะเร่ิมต้นศกึษา หรือทดลองใช้งานเก่ียวกบั Arduino, IoT, อิเลก็ทรอนิกส์ หรือแม้แตก่าร

นําไปใช้จริงในโปรเจคตา่ง ๆ ก็ตาม เพราะราคาไม่แพง ภายในบอร์ดของ NodeMCU ประกอบไป

ด้วย ESP8266 (ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีสามารถเช่ือมตอ่ WiFi ได้) พร้อมอปุกรณ์อํานวยความ

สะดวก เชน่ พอร์ต micro USB สําหรับจ่ายไฟและอพัโหลดโปรแกรม, ชิพสําหรับอพัโหลด

โปรแกรมผ่านสาย USB, ชพิแปลงแรงดนัไฟฟา้ และขาสําหรับเช่ือมตอ่อปุกรณ์ภายนอก เป็นต้น 

 

2.5 DHT22 

 
รูปท่ี 2.7 DHT22 

DHT22 คือเซนเซอร์สําหรับวดัอณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธ์(Temperature & Relative 

Humidity Sensor) เป็นอปุกรณ์ท่ีสามารถนํามาประยกุต์ใช้งานทางด้านระบบสมองกลฝังตวัได้

หลากหลาย เช่น การวดัและควบคมุอณุหภมูิและความชืน้ ระบบบนัทกึข้อมลูเก่ียวกบัอณุหภมูิ

และความชืน้ในห้อง เป็นต้น อปุกรณ์ประเภทนีแ้ตกตา่งกนัตามผู้ผลิต ราคา ความแม่นยํา ความ

ละเอียดในการวดั  
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ในการติดตอ่ส่ือสารกบั DHT22 จะใช้ขาสญัญาณดิจิทลัเพียงเส้นเดียว (onewire bus) 

ในการเช่ือมตอ่แบบบิตอนกุรมสองทิศทาง (serial data, bi-directional) โดยนํามาเช่ือมตอ่กบัขา 

Arduino เพ่ืออา่นคา่จากเซนเซอร์ 

 

รูปท่ี 2.10 DHT11 / DHT22 Protocal 

คณุสมบติัของ DHT11 

- ใช้แรงดนัไฟฟา้ 3 ถึง 5V 

- ใช้กระแสไฟฟา้สงูสดุ 2.5mA (ขณะทําหารวดัคา่) 

- เหมาะสําหรับวดัความช่ืนระดบั  20-80% โดยมีความผิดพลาดในการวดัไม่เกิน 5%  

- เหมาะสําหรับวดัอณุหภมูิ 0-50°C โดยมีความผิดพลาดในการวดัไม่เกิน ±2°C 

- ความถ่ีในการวดั 1 Hz  (อา่นคา่ได้วินาทีละครัง้) 

- ขนาด 15.5mm x 12mm x 5.5mm 

- 4 pins ใช้พืน้ท่ีในการวางขา 0.1" 

คณุสมบติัของ DHT22 

- ใช้แรงดนัไฟเลีย้งได้ในช่วง: 3.3V ถงึ 5.5V DC (ดงันัน้จงึใช้ได้กบั 3.3V และ 5V) 

- วดัอณุหภมูิได้ในช่วง: -40 to 80 °C (±0.5 °C accuracy) 

- วดัความชืน้สมัพทัธ์ได้ในช่วง: 0 – 100 RH% (2 – 5% accuracy) 

- อตัราการวดัสงูสดุ: 0.5Hz 

- คอนเนกเตอร์แบบ 4 ขา ( 0.1″ / 2.54mm spacing) 

- Pin 1 = VCC 

- Pin 2 = SDA (Serial data, bidirectional) 

- Pin 3 = N.C. (Not Connect) 

- Pin 4 = GND 
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2.6 Xampp 

Xampp คือโปรแกรมสําหรับจําลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลของเรา ให้ทํางานใน

ลกัษณะของ WebServer นัน่คือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราจะเป็นทัง้เคร่ืองแม่ และเคร่ืองลกูใน

เคร่ืองเดียวกนั ทําให้ไม่ต้องเช่ือมตอ่กบั Internet คณุก็สามารถทดสอบเว็บไซต์ท่ีคณุสร้างขึน้ ได้

ทกุท่ีทกุเวลา ปัจจบุนัได้รับความนิยมจากผู้ใช้ CMS ในการสร้างเว็บไซต์ 

XAMPP ประภอบด้วย Apache, PHP, MySQL, PHP MyAdmin, Perl ซึง่เป็นโปรแกรม

พืน้ฐานท่ีรองรับการทํางาน CMS ซึง่เป็นชดุโปรแกรม สําหรับออกแบบเว็บไซต์ท่ีได้รับความนิยม

ในปัจจบุนั ไฟล์สําหรับติดตัง้ xampp นัน้อาจมีขนาดใหญ่สกัหน่อย เน่ืองจาก มีชดุควบคมุการ

ทํางานท่ีชว่ยให้การปรับแตง่สว่นตา่ง ๆ งา่ยขึน้ XAMPP นัน้รองรับระบบปฏิบติัการหลายตวั เช่น 

Windows, Linux, Apple  ทํางานได้ทัง้บนระบบปฏิบติัการแบบ 32 bit และ 64 bit ส่ิงท่ีโดดเดน่

กวา่โปรแกรมอ่ืนคือมีตวัช่วยติดตัง้ CMS ท่ีเรียกวา่ BitNami ซึง่ช่วยให้คณุติดตัง้ CMS รุ่นใหม ่ๆ 

ท่ีได้รับความนิยมอีกด้วย เย่ียมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ XAMPP  

นอกจาก Xampp แล้วยงัมีโปรแกรมในลกัษณะนีอี้ก เชน่ Appserv, Wamp เป็นต้น  ส่ิงท่ี

ควรพิจารณาในการเลือกใช้งานคือเวอร์ชัน่ของ Apache, PHP และ MySQL เน่ืองจาก CMS แต่

ละตวันัน้มีความต้องการเวอร์ชัน่ไม่เทา่กนั ก่อนใช้งานจงึต้องพจิารณาให้ดี ทัง้นีเ้พ่ือไม่ให้เกิด

ปัญหา หรือเกิดปัญหาในการใช้งานน้อยท่ีสดุนัน่เอง 

 

2.7 Visual Studio Code 

 
รูปท่ี 2.11 โปรแกรม Visual Studio Code 

Visual Studio Code หรือ VSCode เป็นโปรแกรม Code Editor ท่ีใช้ในการแก้ไข      และ

ปรับแต่งโค้ด จากค่ายไมโครซอฟท์ มีการพฒันาออกมาในรูปแบบของ OpenSource จึงสามารถ

นํามาใช้งานได้แบบฟรี ๆ ท่ีต้องการความเป็นมืออาชีพ 
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ซึ่ง  Visual Studio Code เหมาะสําหรับนักพัฒนาโปรแกรมท่ีต้องการใช้งานข้าม

แพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานทัง้บน  Windows, macOS และ Linux สนับสนุนทัง้ภาษา 

JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถเช่ือมตอ่กบั Git ได้ นํามาใช้งานได้ง่ายไม่ซบัซ้อน 

มีเคร่ืองมือสว่นขยายตา่ง ๆ ดงันี ้ 

- การเปิดใช้งานภาษาอ่ืน ๆ เช่น ภาษา C++, C#, Java, Python, PHP หรือ Go  

- Themes 

- Debugger  

- Commands  

ความแตกตา่งระหวา่ง VSCode และ Visual Studio คือ  

VSCode ได้ทําการตัดในส่วนของ GUI designer ออกไป เหลือแต่เพียงตัว Editor 

เท่านัน้ จึงทําให้ตัวโปรแกรมนัน้ค่อนข้างเบากว่า Visual Studio เป็นอย่างมาก VSCode สามา

ถนํามาใช้งานได้ฟรี รองรับการทํางานข้ามแพลตฟอร์ม 

 

2.8 Firebase 

 
รูปท่ี 2.12 Firebase 

Firebase คือ Project ท่ีถูกออกแบบมาให้เป็น API และ Cloud Storage สําหรับพฒันา 

Realtime Application รองรับหลาย Platform ทัง้ IOS App, Android App, Web App 

บริการท่ีเลือกใช้ 

Database แบบ Realtime 

ฐานข้อมูล Firebase Realtime เป็นฐานข้อมูลแบบ Cloud-hosted ข้อมูลจะถูกเก็บเป็น 

JSON และซิงโครไนส์ในแบบเรียลไทม์กบัทกุไคลเอ็นต์ท่ีเช่ือมต่อ เม่ือผู้ ใช้สร้างแอปพลิเคชนัข้าม
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แพลตฟอร์มด้วย SDK ของ iOS, Android และ JavaScript เก็บและซิงค์ข้อมูลกับฐานข้อมูล 

NoSQL cloud ของเรา ข้อมลูจะซิงค์กบัผู้ ใช้ทัง้หมดในแบบเรียลไทม์และยงัสามารถใช้งานได้เม่ือ

แอปของผู้ใช้ออฟไลน์ 

- Realtime ฐานข้อมลู Firebase Realtime จะใช้การซิงโครไนซ์ข้อมลูทกุครัง้ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงข้อมลูอปุกรณ์ใด ๆ ท่ีเช่ือมตอ่ 

- Offline Firebase ยงัสามารถตอบสนองได้แม้ในขณะออฟไลน์เน่ืองจากฐานข้อมลู 

Firebase Realtime Database SDK ยงัคงมีข้อมลูของผู้ใช้ไปยงัดิสก์ 

- เข้าถงึได้จากอุปกรณ์ไคลเอ็นต์  ฐานข้อมลู Firebase Realtime สามารถเข้าถงึได้

โดยตรงจากโทรศพัท์มือถือหรือเว็บเบราเซอร์ไม่จําเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์แอ็พพลิเคชนั ความ

ปลอดภยัและการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูสามารถดไูด้จากกฎความปลอดภยัฐานข้อมลู 

- ปรับขนาดข้ามฐานข้อมลูหลายแห่ง สามารถรองรับข้อมลูของแอพพลิเคชัน่ของผู้

ใช้ได้ตามความต้องการ โดยแยกข้อมลูของผู้ใช้ออกจากอินสแตนซ์ฐานข้อมลูหลายแห่งใน

โครงการ Firebase เดียวกนั 

การเพิ่มข้อมลูฐานข้อมลู 

Database 

- พืน้ฐานของการเก็บข้อมลู 

 ระบบฐานข้อมลูของ Cloud Firestore จะเป็น NoSQL แบบ Document ซึง่จะไม่เหมือน 

ระบบฐานแบบ SQL โดยจะไม่มีตาราง ไม่มีแถว ใด ๆ ทัง้สิน้ การเก็บข้อมลูภายใน Document จะ

เก็บแบบ Key-value โดยแต่ละ Document จะถกูเก็บไว้ใน Collection ซึง่ใน Document สามารถ

มี subcollection ได้ด้วย 

หมายเหตุ : ให้นกึภาพวา่มีเอกสาร 1 แผ่น ข้างในนัน้ก็จะมีเนือ้หาอยูภ่ายในและเอกสารหลาย ๆ 

แผ่น ก็จะเก็บอยู่ในแฟ้มอีกทีนงึ 

โดยท่ีไม่ต้องไปออกแบบตารางของฐานข้อมลูไว้ก่อนเหมือนอยา่งระบบฐานแบบ SQL แต่

สามารถสัง่เขียนข้อมลูลงไปได้เลย โดยระบ ุ Collection และ Document ถ้าหากไม่เคยมี 

Collection และ Document มาก่อนทาง Cloud Firestore จะสร้างให้เองโดยอตัโนมติั ซึง่ทาง 

Cloud Firestore ก็ได้บอกไว้วา่ เหมาะสําหรับการเก็บข้อมลูโดยมี Collection จํานวนขนาดใหญ่ 

และ Document ขนาดเลก็ 

ตวัอยา่งของการเก็บข้อมลูแบบตา่ง ๆ 
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- Document 

 
รูปท่ี 2.11 ตวัอย่างการเก็บข้อมลูแบบ Document 

Document เป็นการเรียนช่ือแทนหนว่ยการเก็บของข้อมลูใน Cloud Firestore ภายในจะ

ประกอบไปด้วย ช่ือของ Document , ช่ือของ key และ คา่ข้อมลู (value) โดยช่ือของ Document 

ห้ามซํา้กนั ซึง่ใน Cloud Firestore สามารถให้เราระบ ุType ของข้อมลูได้คือ boolean, number, 

string, geo point, timestamp, array, object, reference และ null 

เช่นดงัรูป 

ช่ือของ Document คือ User1 

ช่ือของ key คือ Username , Class , born 

คา่ข้อมลู คือ “Thanongkiat” (string) , “highschool6” (string) , 2049 (number) 

- Collection 

 
รูปท่ี 2.12 ตวัอย่างการเก็บข้อมลูแบบ Collection 

Collection เป็นการเรียกช่ือแทนของการเก็บหลายๆเอกสารไว้ด้วยกนั เช่น เราจะเก็บ 

ข้อมลูของ user หลายๆ Document ไว้ด้วยกนั จงึตัง้ช่ือ Collection วา่ Users ซึง่ใน Collection 

เดียวกนัเราสามารถใสข้่อมลูท่ีแตกตา่งชนิดกนัในแตล่ะ Key แตล่ะ Document ก็ได้ โดยในแตล่ะ 

Key และ Document จะมีอิสระในการใสข้่อมลูตา่ง ๆ ลงไป แตเ่ราควรใสข้่อมลูในแตล่ะ Key ของ 

Document เป็นประเภทเดียวกนัเพราะจะทําให้การค้นหาและการจดัเรียงลําดบัของข้อมลูนัน้ง่าย

ขึน้ 



19 

 

หมายเหต ุ : ข้อท่ีเราควรรู้ ของการเก็บข้อมลูแบบ Collection คือ ช่ือของ Collection ห้ามซํา้กนั, 

ห้ามมีข้อมลูดิบหรือ Collection อ่ืน ๆ อยู่ใน Collection ภายในจะเก็บได้เพียง Document เท่านัน้

ไม่ต้องสร้างหรือลบ Collection ถ้าหากมีการเพิ่มข้อมลูลงไปโดยระบช่ืุอ Collection และ 

Document จะทําให้ Collection นัน้ถกูสร้างขึน้โดยอตัโนมติัและถ้าหาก Collection นัน้ ไม่มี 

Document ใด ๆ เหลืออยู่เลย Collection จะถกูลบโดยอตัโนมติัเช่นกนั 

 

- Subcollection 

 
รูปท่ี 2.13 ตวัอย่างการเก็บข้อมลูแบบ Subcollection 

หากว่าเราอยากทําลําดบัชัน้ของข้อมลูทาง Cloud Firestore ก็ตอบสนองส่ิงนัน้ โดยเราสามารถ

สร้าง Subcollection ไว้ข้างใน Document เท่านัน้ ซึ่งใน Subcollection ก็สามารถมี Document 

ได้อีก เราซึ่งสามารถสร้าง Subcollection ของ Subcollection ได้อีก โดยสามารถซ้อนกนัได้เยอะ

สดุคือ 100 ลําดบัชัน้ 

ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูล 

- ลกัษณะการจดัการฐานข้อมลู 
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รูปท่ี 2.14 แสดงลกัษณะการเพิ่มข้อมลู 

 
รูปท่ี 2.15 แสดงลกัษณะการอพัเดทและลบข้อมลู 

สีท่ีแสดงใน console จะบอกสถานะแตกตา่งกนัดงันี ้

- สีเหลือง: แสดงการอพัเดท 

- สีเขียว: แสดงการเพิ่ม 

- สีแดง: แสดงการลบ 

- สีนํา้เงนิ: แสดงการเคล่ือนย้าย 

 

2.9 HTML 

HTML คือ ภาษาหลกัท่ีใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการกําหนดการแสดงผล HTML 

ย่อมาจากคําว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ข้อความท่ีเช่ือมต่อกนั

ผ่านลิงค์ (Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาท่ีใช้ Tag ในการกําหนดการแสดงผลส่ิง
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ต่าง ๆ ท่ีแสดงอยู่บนเว็บเพจ ดังนัน้ HTML จึงหมายถึง ภาษาท่ีใช้ Tag ในการกําหนดการ

แสดงผลเว็บเพจท่ีตา่งก็เช่ือมถึงกนัใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink 

 

2.10 JavaScript 

JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สําหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีกําลงั

ได้รับความนิยมอย่างสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ ท่ีเรียกกันว่า สคริปต์ 

(script) ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ ใช้ร่วมกับ HTML เพ่ือให้เว็บไซต์ดูมีการเคล่ือนไหว 

สามารถตอบสนองผู้ ใช้งานได้มากขึน้ ซึง่มีวิธีการทํางานในลกัษณะ แปลความและดําเนินงานไป

ทีละคําสัง่ (interpret) หรือเรียกว่า อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ท่ีมี

เป้าหมายในการ ออกแบบและพฒันาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต สําหรับผู้ เขียนด้วยภาษา 

HTML สามารถทํางานข้ามแพลตฟอร์มได้ โดยทํางานร่วมกบั ภาษา HTML และภาษา Java ได้

ทัง้ทางฝ่ังไคลเอนต์ (Client) และ ทางฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server)  



บทที่ 3 

การวิเคราะห์และการออกแบบ 
 

 ในบทนีจ้ะอธิบายการวิเคราะห์และการออกแบบทัง้ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ

ระบบพร้อมทัง้อธิบายถึงภาพรวมในการทํางานของระบบเพ่ือให้เห็นลกัษณะการทํางานทัง้หมด

ของระบบ 

 

3.1 ความต้องการของผู้ใช้งาน 

 

จากการสํารวจความต้องการของผู้บริหารและพนกังานในการควบคมุพดัลมไอเย็นมีดงันี ้

3.1.1 ผู้บริหารต้องการให้ไมมี่การใช้พลงังานในชว่งเวลาท่ีไมจํ่าเป็น 

3.1.2 พนกังานต้องการให้เปิดพดัลมไอเย็นก่อนเวลาทํางาน 10 นาที 

3.1.3 พนกังานต้องการให้ปิดพดัลมไอเย็นก่อนเวลาเลิกงาน 10 นาที 

3.1.4 พนกังานต้องการให้สามารถควบคมุพดัลมไอเย็นจากระยะไกลได้ 

 

3.2 การวิเคราะห์จากความต้องการของผู้ใช้งาน 

 

 จากความต้องการของผู้บริหารและพนกังานสามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

3.2.1 ระบบต้องสามารถกําหนดเวลาเปิดพดัลมไอเย็นล่วงหน้าได้ 

3.2.2 ระบบต้องสามารถกําหนดเวลาปิดพดัลมไอเย็นลว่งหน้าได้ 

3.2.3 ระบบต้องสามารถใช้บนเว็บแอปพลิเคชนัได้ 

 

3.3 การออกแบบระบบ 

 

ในโครงงานนีจ้ะทําการสร้างระบบท่ีใช้ควบคมุพดัลมไอเย็นให้สามารถควบคมุการใช้งาน

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยสามารถสั่งเปิดหรือปิด, กําหนดเวลาเปิดหรือปิดล่วงหน้า และ

ตรวจสอบค่าอุณหภูมิและค่าความชืน้บริเวณพดัลมไอเย็น เพ่ือใช้ในสํานกังานท่ีมีพดัลมไอเย็น

จํานวนมาก โดยนําแนวคิดอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมาประยกุต์ใช้งาน สามารถใช้ระบบควบคมุ

บนเว็บแอปพลิเคชนัได้ทําให้ใช้งานได้ทัง้ในสถานท่ีและนอกสถานท่ีจากระยะไกลได้ ซึ่งระบบมี

อยูด้่วยกนั 2 สว่นคือฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
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3.3.1  การออกแบบระบบฮาร์ดแวร์ 

 

ใ ช้ บ อ ร์ ด  NodeMCU ท่ี มี  Module ESP8266 เ ป็ น ตัว ห ลัก แ ล ะ เ รี ย ก ใ ช้  Library 

ESP8266WiFi เช่ือมต่อกับ 2.4 GHz WiFi ให้สามารถเข้าถึง Internet ได้เพ่ือติดต่อกับ Google 

Firebase โดยใช้ Library FirebaseArduino เพ่ือส่งข้อมูลค่าอุณหภูมิและค่าความชืน้ท่ีอ่านได้

จากเซ็นเซอร์ DHT22 และรับข้อมลูจาก Google Firebase เพ่ือนํามาเป็นเง่ือนไขในการควบคมุ 

Relay Module จํานวน     2 ตวั เพ่ือทริกวงจรของพดัลมไอเย็นจํานวน 6 Channel ดงันี ้

3.3.1.1 Channel ท่ี 1 ทริก Power 

3.3.1.2 Channel ท่ี 2 ทริก Swing 

3.3.1.3 Channel ท่ี 3 ทริก Pump 

3.3.1.4 Channel ท่ี 4 ทริก Motor Low 

3.3.1.5 Channel ท่ี 5 ทริก Motor Medium 

3.3.1.6 Channel ท่ี 6 ทริก Motor High 

 
รูปท่ี 3.1 ระบบฮาร์ดแวร์ 

3.2.2 การออกแบบระบบซอฟต์แวร์ 

 

 เขียนเว็บแอปพลิเคชนัเพ่ือควบคมุพดัลมไอเย็นด้วยการออกแบบหน้าตา Interface โดย

ใ ช้  Front-end Framework Bootstrap แล ะ ใ ช้  Library Firebase ในการติดต่อกับ  Google 
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Firebase เพ่ือนําค่าอณุหภูมิและคา่ความชืน้มาแสดงโดยใช้ Library justGage ในการแสดงค่า 

และส่งข้อมูลเข้า Google Firebase โดยใช้ภาษา JavaScript ในการกําหนดการส่งข้อมูล มี

ทัง้หมด 5 สถานะดงันี ้

3.2.2.1 สัง่เปิดหรือปิด 

3.2.2.2 สัง่เปิดหรือปิดระบบสา่ย 

3.2.2.3 สัง่เปิดหรือปิดป๊ัมนํา้ 

3.2.2.4 ตัง้เวลาเปิดหรือปิด 

3.2.2.5 เลือกแรงลมระดบั Low, Medium และ High 

 
รูปท่ี 3.2 ระบบซอฟต์แวร์ 

 

 

3.4 การทาํงานของระบบ 

 

 ในการทํางานของระบบนัน้ ทางด้านฮาร์ดแวร์จะทําการเช่ือมต่อ 2.4 GHz WiFi ให้

สามารถเข้าถึง Google Firebase และทําการเก็บข้อมูลค่าอุณหภูมิและค่าความชืน้ท่ีได้จาก

เซ็นเซอร์ DHT22 และดงึข้อมลูการกําหนดสถานะพดัลมไอเย็นมาควบคมุ Relay Module ไปทริก
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วงจรพดัลมไอเย็นคือ สถานะเปิดพดัลมไอเย็น Relay 1 ทํางาน, สถานะปิดพดัลมไอเย็น Relay 1 

ไม่ทํางาน, สถานะเปิดระบบส่าย Relay 2 ทํางาน, สถานะปิดระบบส่าย Relay 2 ไม่ทํางาน, 

สถานะเปิดป๊ัมนํา้ Relay 3 ทํางาน, สถานะปิดป๊ัมนํา้ Relay 3 ไม่ทํางาน, สถานะแรงลมต่ํา Relay 

4 ทํางาน, สถานะแรงลมกลาง Relay 5 ทํางาน และสถานะแรงลมสูง Relay 6 ทํางาน ส่วน

ทางด้านซอฟต์แวร์เม่ือเปิดใช้งานเว็บแอปพลิเคชันจะติดต่อกับ Google Firebase และดึงข้อ

มลูคา่อณุหภมูิและคา่ความชืน้มาแสดงบน Gage และสามารถสง่คา่กําหนดสถานะของพดัลมไอ

เย็นได้คือ เปิดหรือปิดพดัลมไอเย็น, เปิดหรือปิดระบบส่าย, เปิดหรือปิดป๊ัมนํา้, กําหนดเวลาเปิด

หรือปิด และเลือกระดบัแรงลมต่ํา, กลาง และสงู 

 

3.5 แผนภาพแสดงสถานะ (State Diagram) 

 

 
รูปท่ี 3.3 State Diagram 

 จากรูปท่ี 3.3 เป็นการแสดงสถานะการทํางานของระบบ มีทัง้หมด 5 สถานะ 

− State 0 คือสถานะปิดพัดลมไอเย็น State นีจ้ะทําการเก็บค่าอุณหภูมิและค่า

ความชืน้, เช็คเวลาเปิดอตัโนมตั ิเม่ือถึงเวลาท่ีกําหนดจะเปล่ียนสถานะไปท่ี State 4 และ

ถ้าคา่ Power = ON จะเปล่ียนสถานะไปท่ี State 1 
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− State 1 คือสถานะเปิดพัดลมไอเย็น State นีจ้ะทําการเก็บค่าอุณหภูมิและค่า

ความชืน้, Power ทํางาน, สามารถเลือกระดบัแรงลม, เช็คเวลาปิดอตัโนมตัิ เม่ือถึงเวลาท่ี

กําหนดจะเปล่ียนสถานะไปท่ี State 0, ถ้าคา่ Power = OFF จะเปล่ียนสถานะไปท่ี State 

0, ถ้าคา่ Swing = ON จะเปล่ียนสถานะไปท่ี State 2 และถ้าคา่ Pump = ON จะเปล่ียน

สถานะไปท่ี State 3 

− State 2 คือสถานะเปิดพัดลมไอเย็นและระบบส่าย State นีจ้ะทําการเก็บค่า

อุณหภูมิและค่าความชืน้, Power ทํางาน, Swing ทํางาน, สามารถเลือกระดบัแรงลม, 

เช็คเวลาปิดอตัโนมตัิ เม่ือถึงเวลาท่ีกําหนดจะเปล่ียนสถานะไปท่ี State 0, ถ้าคา่ Power 

= OFF จะเปล่ียนสถานะไปท่ี State 0, ถ้าคา่ Swing = OFF จะเปล่ียนสถานะไปท่ี State 

1 และถ้าคา่ Pump = ON จะเปล่ียนสถานะไปท่ี State 4 

− State 3 คือสถานะเปิดพดัลมไอเย็นและป๊ัมนํา้ State นีจ้ะทําการเก็บคา่อณุหภูมิ

และคา่ความชืน้, Power ทํางาน, Pump ทํางาน, สามารถเลือกระดบัแรงลม, เช็คเวลาปิด

อตัโนมตัิ เม่ือถึงเวลาท่ีกําหนดจะเปล่ียนสถานะไปท่ี State 0, ถ้าคา่ Power = OFF จะ

เปล่ียนสถานะไปท่ี State 0, ถ้าค่า Swing = ON จะเปล่ียนสถานะไปท่ี State 4 และถ้า

คา่ Pump = OFF จะเปล่ียนสถานะไปท่ี State 1 

− State 4 คือสถานะเปิดพดัลมไอเย็นระบบส่ายและป๊ัมนํา้ State นีจ้ะทําการเก็บ

ค่าอุณหภูมิและค่าความชืน้, Power ทํางาน, Swing ทํางาน, Pump ทํางาน, สามารถ

เลือกระดบัแรงลม, เช็คเวลาปิดอัตโนมัติ เม่ือถึงเวลาท่ีกําหนดจะเปล่ียนสถานะไปท่ี 

State 0, ถ้าค่า Power = OFF จะเปล่ียนสถานะไปท่ี State 0, ถ้าค่า Swing = OFF จะ

เปล่ียนสถานะไปท่ี State 3 และถ้าคา่ Pump = OFF จะเปล่ียนสถานะไปท่ี State 2 
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3.6 แผนภาพการไหลของข้อมูล (Context Diagram) 

 

 
รูปท่ี 3.4 Context Diagram 

 

 จากรูปท่ี 3.4 แสดงผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูและทิศทางการไหลของข้อมลูภายในระบบ คือ 

− พนกังานเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบคือ การเปิดเคร่ือง, การปิดเคร่ือง, การเปิดส่าย, 

การปิดส่าย, การเปิดป๊ัมนํา้, การปิดป๊ัมนํา้, เวลาเปิดเคร่ือง, เวลาปิดเคร่ือง, แรงลมระดบั

ต่ํา, แรงลมระดบักลาง และแรงลมระดบัสงู ส่วนข้อมลูท่ีพนกังานได้จากระบบคือ แสดง

คา่อณุหภมูิ และแสดงคา่ความชืน้ 
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3.7 Data Flow Diagram (DFD) 

 

 
รูปท่ี 3.5 Data Flow Diagram 

 

3.8 Process Description 

 

ตารางท่ี 3.1 คําอธิบายการประมวลผลของกระบวนการท่ี 1 : เปิด/ปิดเคร่ือง 

Process Description 

System การควบคมุพดัลมไอเย็น 

DFD Number 1 

Process Name เปิด/ปิดเคร่ือง 

Input data flow -    การเปิดเคร่ือง, การปิดเคร่ือง 

Output data flow -    คา่ Power : ON, คา่ Power : OFF 

Description -    พนกังานกดปุ่ มเปิดหรือปิดเคร่ือง 
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ตารางท่ี 3.2 คําอธิบายการประมวลผลของกระบวนการท่ี 2 : เปิด/ปิดระบบสา่ย 

Process Description 

System การควบคมุพดัลมไอเย็น 

DFD Number 2 

Process Name เปิด/ปิดระบบส่าย 

Input data flow -    การเปิดสา่ย, การปิดสา่ย 

Output data flow -    คา่ Swing : ON, คา่ Swing : OFF 

Description -    พนกังานกดปุ่ มเปิดหรือปิดสา่ย 

 

ตารางท่ี 3.3 คําอธิบายการประมวลผลของกระบวนการท่ี 3 : เปิด/ปิดป๊ัมนํา้ 

Process Description 

System การควบคมุพดัลมไอเย็น 

DFD Number 3 

Process Name เปิด/ปิดป๊ัมนํา้ 

Input data flow -    การเปิดป๊ัมนํา้, การปิดป๊ัมนํา้ 

Output data flow -    คา่ Pump : ON, คา่ Pump : OFF 

Description -    พนกังานกดปุ่ มเปิดหรือปิดป๊ัมนํา้ 

 

ตารางท่ี 3.4 คําอธิบายการประมวลผลของกระบวนการท่ี 4 : กําหนดเวลาเปิด/ปิดเคร่ือง 

Process Description 

System การควบคมุพดัลมไอเย็น 

DFD Number 4 

Process Name กําหนดเวลาเปิด/ปิดเคร่ือง 

Input data flow -    เวลาเปิดเคร่ือง, เวลาปิดเคร่ือง 

Output data flow -    คา่ Settime : ON, คา่ Settime : OFF 

Description -    พนกังานเลือกเวลาเป็นชัว่โมงและนาที 

-    กดปุ่ ม SetOn/SetOff 
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ตารางท่ี 3.5 คําอธิบายการประมวลผลของกระบวนการท่ี 5 : ควบคมุแรงลม 

Process Description 

System การควบคมุพดัลมไอเย็น 

DFD Number 5 

Process Name ควบคมุแรงลม 

Input data flow -    แรงลมระดบัสงู, แรงลมระดบักลาง, แรงลมระดบัต่ํา 

Output data flow -    คา่ Motor : A, คา่ Motor : B, คา่ Motor : C 

Description -    พนกังานกดปุ่ มเลือกระดบั 1, 2, 3 

 

ตารางท่ี 3.6 คําอธิบายการประมวลผลของกระบวนการท่ี 6 : แสดงคา่อณุหภมูิและความชืน้ 

Process Description 

System การควบคมุพดัลมไอเย็น 

DFD Number 6 

Process Name แสดงคา่อณุหภมูิและความชืน้ 

Input data flow -    คา่อณุหภมู,ิ คา่ความชืน้ 

Output data flow -    คา่อณุหภมู,ิ คา่ความชืน้ 

Description -  ระบบแสดงคา่อณุหภมูิและความชืน้ 

 



บทที่ 4 
การทดลอง 

 

 เพ่ือให้ทราบถึงผลการท างานของระบบจึงท าการทดลองการท างานของระบบ ว่าถกูต้อง

ตามท่ีออกแบบหรือเกิดข้อผิดพลาด ซึง่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะได้น ามาท าการแก้ไข ปรับปรุงระบบ

ให้สามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

4.1 การก าหนดพอร์ตของ ESP8266 NodeMCU 
 

4.1.1 พอร์ตท่ีห้า Relay 1 

4.1.2 พอร์ตท่ีส่ี Relay 2 

4.1.3 พอร์ตท่ีศนูย์ Relay 3 

4.1.4 พอร์ตท่ีสอง Relay 4 

4.1.5 พอร์ตท่ีสิบส่ี Relay 5 

4.1.6 พอร์ตท่ีสิบสอง Relay 6 

4.1.7 พอร์ตท่ีสิบสาม DHT22 

 

ตารางท่ี 4.1 การก าหนดพอร์ตการใช้งาน 

Port น ามาใช้ ใช้งาน 
Digital port 1 Relay 1 Power 
Digital port 2 Relay 2 Swing 
Digital port 3 Relay 3 Pump 
Digital port 4 Relay 4 MotorLow 
Digital port 5 Relay 5 MotorMedium 
Digital port 6 Relay 6 MotorHigh 
Digital port 7 DHT22  
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รูปท่ี 4.1 การก าหนดพอร์ตของ ESP8266 NodeMCU 

 

4.2 การก าหนดไฟฟ้าภายใน 

 

4.2.1 ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 5 V 

4.2.2 ใช้ไฟฟ้ากระแสสลบั 220 V 

4.2.3 การใช้ไฟฟ้าในอปุกรณ์ตา่งๆ 

4.2.4 ไฟเลีย้ง Switching Power Supply 220 VAC 

4.2.5 ไฟเลีย้งบอร์ด ESP8266 NodeMCU 5 VDC 

4.2.6 ไฟเลีย้ง Relay Module 4 Channel 2 ตวั 5 VDC 

 

 
4.3 การทดลองเปิดพัดลมไอเยน็บนเว็บแอปพลิเคชัน 

 

วัตถุประสงค์ 

 

4.3.1 เพ่ือเปิดพดัลมไอเย็นจากระยะไกลได้ 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 
 

4.3.2 พดัลมไอเย็น     จ านวน 1 เคร่ือง 

4.3.3 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค    จ านวน 1 เคร่ือง 

4.3.4 สมาร์ทโฟน     จ านวน 1 เคร่ือง 

4.3.5 ชดุระบบควบคมุพดัลมไอเย็น   จ านวน 1 ชดุ 

 

ขัน้ตอนการทดลอง 

 

เปิดเว็บแอปพลิเคชนับนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและสมาร์ทโฟน กดปุ่ ม Power ให้เป็น

สถานะเปิด 

 

ตารางผลการทดลองท่ีได้ 

 ทดสอบโดยพนกังาน 5 คน จ านวน 10 ครัง้ 

ตารางท่ี 4.2 ทดลองเปิดพดัลมไอเย็นบนเว็บแอปพลิเคชนั 

คน
ท่ี 

ทดสอบ 
ครัง้
ท่ี 1 

ครัง้
ท่ี 2 

ครัง้
ท่ี 3 

ครัง้
ท่ี 4 

ครัง้
ท่ี 5 

ครัง้
ท่ี 6 

ครัง้
ท่ี 7 

ครัง้
ท่ี 8 

ครัง้
ท่ี 9 

ครัง้
ท่ี 10 

1 เปิด           
2 เปิด           
3 เปิด           
4 เปิด           
5 เปิด           

 

4.4 การทดลองปิดพัดลมไอเย็นบนเว็บแอปพลิเคชัน 

 

 

วัตถุประสงค์ 

 

4.4.1 เพ่ือปิดพดัลมไอเย็นจากระยะไกลได้ 
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 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 

 

4.4.2 พดัลมไอเย็น     จ านวน 1 เคร่ือง 

4.4.3 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค    จ านวน 1 เคร่ือง 

4.4.4 สมาร์ทโฟน     จ านวน 1 เคร่ือง 

4.4.5 ชดุระบบควบคมุพดัลมไอเย็น   จ านวน 1 ชดุ 

 

ขัน้ตอนการทดลอง 

 

เปิดเว็บแอปพลิเคชนับนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและสมาร์ทโฟน กดปุ่ ม Power ให้เป็น

สถานะปิด 

 

ตารางผลการทดลองท่ีได้ 

 ทดสอบโดยพนกังาน 5 คน จ านวน 10 ครัง้ 

ตารางท่ี 4.3 ทดลองปิดพดัลมไอเย็นบนเว็บแอปพลิเคชนั 

คน
ท่ี 

ทดสอบ 
ครัง้
ท่ี 1 

ครัง้
ท่ี 2 

ครัง้
ท่ี 3 

ครัง้
ท่ี 4 

ครัง้
ท่ี 5 

ครัง้
ท่ี 6 

ครัง้
ท่ี 7 

ครัง้
ท่ี 8 

ครัง้
ท่ี 9 

ครัง้
ท่ี 10 

1 ปิด           
2 ปิด           
3 ปิด           
4 ปิด           
5 ปิด           

 
4.5 การทดลองก าหนดเวลาเปิดพัดลมไอเยน็โดยอัตโนมัติ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

4.5.1 เพ่ือก าหนดเวลาเปิดพดัลมไอเย็นลว่งหน้า 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 

 

4.5.2 พดัลมไอเย็น     จ านวน 1 เคร่ือง 

4.5.3 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค    จ านวน 1 เคร่ือง 

4.5.4 สมาร์ทโฟน     จ านวน 1 เคร่ือง 

4.5.5 ชดุระบบควบคมุพดัลมไอเย็น   จ านวน 1 ชดุ 

 

ขัน้ตอนการทดลอง 

 

เปิดเว็บแอปพลิเคชนับนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและสมาร์ทโฟน ท าการก าหนดเวลาท่ีแถบ 

Select Option และกดปุ่ ม SetOn 

 
ตารางผลการทดลองท่ีได้ 

 ทดสอบโดยก าหนดเวลาเปิดตอน 8:00, 8:30, 9:00, 9:30 และ 10:00 น. จ านวน 3 

วนั 

ตารางท่ี 4.4 ทดลองก าหนดเวลาเปิดพดัลมไอเย็นโดยอตัโนมตัิ 

วนัท่ี ทดสอบ 08:00  08:30 09:00 09:30 10:00 
1 ก ำหนดเวลำเปิด       
2 ก ำหนดเวลำเปิด      
3 ก ำหนดเวลำเปิด      

 

4.6 การทดลองก าหนดเวลาปิดพัดลมไอเยน็โดยอัตโนมัติ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

4.6.1 เพ่ือก าหนดเวลาปิดพดัลมไอเย็นลว่งหน้า 

  

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 



36 
 

 

4.6.2 พดัลมไอเย็น     จ านวน 1 เคร่ือง 

4.6.3 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค    จ านวน 1 เคร่ือง 

4.6.4 สมาร์ทโฟน     จ านวน 1 เคร่ือง 

4.6.5 ชดุระบบควบคมุพดัลมไอเย็น   จ านวน 1 ชดุ 

 
ขัน้ตอนการทดลอง 

 

เปิดเว็บแอปพลิเคชนับนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและสมาร์ทโฟน ท าการก าหนดเวลาท่ีแถบ 

Select Option และกดปุ่ ม SetOff 

 

ตารางผลการทดลองท่ีได้ 

 ทดสอบโดยก าหนดเวลาปิดตอน 8:15, 8:45, 9:15, 9:45 และ 10:15 น. จ านวน 3 

วนั 

ตารางท่ี 4.5 ทดลองก าหนดเวลาปิดพดัลมไอเย็นโดยอตัโนมตัิ 

วนัท่ี ทดสอบ 08:15  08:45 08:15 08:45 08:15 
1 ก ำหนดเวลำปิด      
2 ก ำหนดเวลำปิด      
3 ก ำหนดเวลำปิด      

 

4.7 การทดลองการตรวจสอบค่าอุณหภูมิและค่าความชืน้ 
 

วัตถุประสงค์ 

 

4.7.1 เพ่ือตรวจสอบคา่อณุหภมูิและคา่ความชืน้บนเว็บแอปพลิเคชนั 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 

 

4.7.2 พดัลมไอเย็น     จ านวน 1 เคร่ือง 

4.7.3 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค    จ านวน 1 เคร่ือง 

4.7.4 สมาร์ทโฟน     จ านวน 1 เคร่ือง 

4.7.5 ชดุระบบควบคมุพดัลมไอเย็น   จ านวน 1 ชดุ 

ขัน้ตอนการทดลอง 

เม่ือเสียบพดัลมไอเย็นระบบควบคมุจะท างานและเม่ือท าการเปิดเว็บแอปพลิเคชนับน

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและสมาร์ทโฟนสามารถตรวจสอบคา่อณุหภมูิและคา่ความชืน้ได้บนหน้าจอ

เว็บแอปพลิเคชนั 

 

ดงัรูปท่ี 4.3 

 

รูปท่ี 4.3 แสดงคา่อณุหภมูิและคา่ความชืน้ 
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ตารางผลการทดลองท่ีได้ 

 ตรวจสอบคา่อณุหภมูิและคา่ความชืน้ทกุๆ 5 นาที ภายในเวลา 30 นาที 

ตารางท่ี 4.6 ผลการทดลองการตรวจสอบคา่อณุหภมูิและคา่ความชืน้ 

นาทีท่ี คา่อณุหภมูิท่ีได้ คา่ความชืน้ท่ีได้ 

5 30 °C 68 % 

10 31 °C 68 % 

15 30 °C 69 % 

20 29 °C 68 % 

25 30 °C 69 % 

30 30 °C 69 % 
 

4.8 การทดลองเปิดและปิดป๊ัมน า้ 
 

วัตถุประสงค์ 

 

4.8.1 เพ่ือทดลองเปิดและปิดป๊ัมน า้บนเว็บแอปพลิเคชนั 

  

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 

 

4.8.2 พดัลมไอเย็น     จ านวน 1 เคร่ือง 

4.8.3 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค    จ านวน 1 เคร่ือง 

4.8.4 สมาร์ทโฟน     จ านวน 1 เคร่ือง 

4.8.5 ชดุระบบควบคมุพดัลมไอเย็น   จ านวน 1 ชดุ 

 
ขัน้ตอนการทดลอง 

 

 เปิดเว็บแอปพลิเคชนับนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและท าการกดปุ่ ม Power ให้เป็นสถานะเปิด

เพ่ือให้พดัลมไอเย็นเร่ิมท างานก่อนหลงัจากนัน้ท าการกดปุ่ ม Pump ให้เป็นสถานะเปิด ป๊ัมน า้ของ
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พดัลมไอเย็นเร่ิมท างาน และเม่ือท าการกดปุ่ ม Pump ให้เป็นสถานะปิด ป๊ัมน า้ของพดัลมไอเย็น

หยดุท างาน 

 
ตารางผลการทดลองท่ีได้ 

 คา่อณุหภมูิและคา่ความชืน้ขณะเปิดป๊ัมน า้และปิดป๊ัมน า้ทกุๆ 5 นาที ภายในเวลา 

30 นาที 

ตารางท่ี 4.7 ผลการทดลองขณะเปิดป๊ัมน า้และปิดป๊ัมน า้ 

นาทีท่ี อณุหภมูิตอนป๊ัมเปิด ความชืน้ตอนป๊ัมเปิด อณุหภมูิตอนป๊ัมปิด ความชืน้ตอนป๊ัมปิด 

5 24 °C 89 % 26 °C 78 % 

10 24 °C 91 % 26 °C 77 % 

15 23 °C 92 % 27 °C 78 % 

20 23 °C 91 % 26 °C 79 % 

25 24 °C 93 % 27 °C 78 % 

30 23 °C 90 % 26 °C 79 % 

 

4.9 การทดลองเปิดระบบส่ายของพัดลมไอเย็นบนเว็บแอปพลิเคชัน 

 

วัตถุประสงค์ 

 

4.9.1 เพ่ือเปิดระบบสา่ยของพดัลมไอเย็นบนเว็บแอปพลิเคชนั 

  

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 

 

4.9.2 พดัลมไอเย็น     จ านวน 1 เคร่ือง 

4.9.3 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค    จ านวน 1 เคร่ือง 

4.9.4 สมาร์ทโฟน     จ านวน 1 เคร่ือง 

4.9.5 ชดุระบบควบคมุพดัลมไอเย็น   จ านวน 1 ชดุ 
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ขัน้ตอนการทดลอง 

 

เปิดเว็บแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและสมาร์ทโฟนและท าการกดปุ่ ม Power 

ให้เป็นสถานะเปิดเพ่ือให้พดัลมไอเย็นเร่ิมท างานก่อนหลังจากนัน้ท าการกดปุ่ ม Swing ให้เป็น

สถานะเปิด ระบบสา่ยของพดัลมไอเย็นเร่ิมท างาน 

 

ตารางผลการทดลองท่ีได้ 

 ทดสอบโดยพนกังาน 5 คน จ านวน 10 ครัง้ 

ตารางท่ี 4.8 ผลการทดลองขณะเปิดระบบสา่ย 

คนท่ี ทดสอบ 
ครัง้
ท่ี 1 

ครัง้
ท่ี 2 

ครัง้
ท่ี 3 

ครัง้
ท่ี 4 

ครัง้
ท่ี 5 

ครัง้
ท่ี 6 

ครัง้
ท่ี 7 

ครัง้
ท่ี 8 

ครัง้
ท่ี 9 

ครัง้
ท่ี 10 

1 เปิดสำ่ย           
2 เปิดสำ่ย           
3 เปิดสำ่ย           
4 เปิดสำ่ย           
5 เปิดสำ่ย           

 

4.10 การทดลองปิดระบบส่ายของพัดลมไอเย็นบนเว็บแอปพลิเคชัน 

 

วัตถุประสงค์ 

 

4.10.1 เพ่ือปิดระบบสา่ยของพดัลมไอเย็นบนเว็บแอปพลิเคชนั 

  

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 

 

4.10.2 พดัลมไอเย็น     จ านวน 1 เคร่ือง 

4.10.3 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค    จ านวน 1 เคร่ือง 

4.10.4 สมาร์ทโฟน     จ านวน 1 เคร่ือง 
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4.10.5 ชดุระบบควบคมุพดัลมไอเย็น   จ านวน 1 ชดุ 

 

ขัน้ตอนการทดลอง 

 

เปิดเว็บแอปพลิเคชนับนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและสมาร์ทโฟน กดปุ่ ม Swing ให้เป็น

สถานะปิด 

 

ตารางผลการทดลองท่ีได้ 

 ทดสอบโดยพนกังาน 5 คน จ านวน 10 ครัง้ 

ตารางท่ี 4.9 ผลการทดลองขณะปิดระบบสา่ย 

คนท่ี ทดสอบ 
ครัง้
ท่ี 1 

ครัง้
ท่ี 2 

ครัง้
ท่ี 3 

ครัง้
ท่ี 4 

ครัง้
ท่ี 5 

ครัง้
ท่ี 6 

ครัง้
ท่ี 7 

ครัง้
ท่ี 8 

ครัง้
ท่ี 9 

ครัง้
ท่ี 10 

1 ปิดสำ่ย           
2 ปิดสำ่ย           
3 ปิดสำ่ย           
4 ปิดสำ่ย           
5 ปิดสำ่ย           

 

4.11 การทดลองเลือกแรงลมของพัดลมไอเย็นบนเว็บแอปพลิเคชัน 

 

วัตถุประสงค์ 

 

4.11.1 เพ่ือเลือกแรงลมของพดัลมไอเย็นระดบัต ่า, กลาง และสงูบนเว็บแอปพลิเคชนั 

  

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 

 

4.11.2 พดัลมไอเย็น     จ านวน 1 เคร่ือง 

4.11.3 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค    จ านวน 1 เคร่ือง 



42 
 

4.11.4 สมาร์ทโฟน     จ านวน 1 เคร่ือง 

4.11.5 ชดุระบบควบคมุพดัลมไอเย็น   จ านวน 1 ชดุ 

 

ขัน้ตอนการทดลอง 

 

เปิดเว็บแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและสมาร์ทโฟนและท าการกดปุ่ ม Power 

ให้เป็นสถานะเปิดเพ่ือให้พดัลมไอเย็นเร่ิมท างานก่อนหลงัจากนัน้ท าการกดปุ่ ม 1 เป็นการเลือก

ระดบัต ่า กดปุ่ ม 2 เป็นการเลือกระดบักลาง และกดปุ่ ม 3 เป็นการเลือกระดบัสงู 

 

ตารางผลการทดลองท่ีได้ 

 ทดสอบโดยพนกังาน 5 คน 

ตางรางท่ี 4.10 ทดลองเลือกแรงลมของพดัลมไอเย็น 

คนท่ี ทดสอบ ต ่ำ กลำง สงู 
1 เลือกแรงลม    
2 เลือกแรงลม    
3 เลือกแรงลม    
4 เลือกแรงลม    
5 เลือกแรงลม    

 



บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

  

การจดัทําโครงงานระบบอนรัุกษ์พลงังานจากพดัลมไอเย็นได้สรุปผลการดําเนินงาน 

ปัญหา และข้อเสนอแนะในการทํางานดงัตอ่ไปนี ้

 

5.1 สรุปผลการดาํเนินโครงงาน 

 

การดําเนินงานในระบบอนรัุกษ์พลงังานจากพดัลมไอเย็น โดยทําการทดลอง สรุปผลการ

ทดสอบการใช้งานได้ดงันี ้

5.1.1 การเปิดพดัลมไอเย็นบนเว็บแอปพลิเคชนัทําการทดสอบ เปิด พบวา่สามารถใช้

งานระบบได้จริง 

5.1.2 การปิดพดัลมไอเย็นบนเว็บแอปพลิเคชนัทําการทดสอบ ปิด พบวา่สามารถใช้

งานระบบได้จริง 

5.1.3 การกําหนดเวลาเปิดพดัลมไอเย็นโดยอตัโนมตัทํิาการทดสอบ กําหนดเวลาเปิด 

พบวา่สามารถใช้งานระบบได้จริง 

5.1.4 การกําหนดเวลาปิดพดัลมไอเย็นโดยอตัโนมตัทํิาการทดสอบ กําหนดเวลาปิด 

พบวา่สามารถใช้งานระบบได้จริง 

5.1.5 การตรวจสอบคา่อณุหภมูิและคา่ความชืน้ทําการทดสอบ ตรวจสอบ พบวา่

สามารถใช้งานระบบได้จริง 

5.1.6 การเปิดและปิดป๊ัมนํา้ทําการทดสอบ เปิดและปิด พบวา่สามารถใช้งานระบบได้

จริง 

5.1.7 การเปิดระบบสา่ยของพดัลมไอเย็นบนเว็บแอปพลิเคชนัทําการทดสอบ เปิด 

พบวา่สามารถใช้งานระบบได้จริง 

5.1.8 การปิดระบบสา่ยของพดัลมไอเย็นบนเว็บแอปพลิเคชนัทําการทดสอบ ปิด 

พบวา่สามารถใช้งานระบบได้จริง 

5.1.9 การเลือกแรงลมของพดัลมไอเย็นบนเว็บแอปพลิเคชนัทําการทดสอบ เลือกระดบั

ต่ํา, กลาง และสงู พบวา่สามารถใช้งานระบบได้จริง 
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5.2 ปัญหาการดาํเนินโครงงาน 

 

5.1.1 บอร์ด อีเอสพี 8266 โหนดเอ็มซียตู้องมีการเข้าถึงกเูกิลไฟร์เบส และ ไวไฟ 2.4 จิ

กะเฮิรตซ์ทําให้เกิดความล่าช้าในการทํางานของระบบ 

5.1.2 ไลบราร่ีไฟร์เบสของอาดยุโน่มีปัญหาท่ีไมไ่ด้รับการแก้ไขจากผู้พฒันา 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 

5.1.1 ควรมีเซ็นเซอร์ตรวจวดักระแสไฟฟ้า 

5.1.2 สามารถเพิ่มการแจ้งเตือนสถานะของพดัลมไอเย็นทาง Line Notification 
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การตดิตัง้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
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การตดิตัง้ชุดระบบควบคุมเข้ากับพัดลมไอเยน็ 

 

 

รูปท่ี ก.1 การเจาะฝาหลงัของพดัลมไอเย็น 

 

 

รูปท่ี ก.2 การติดตัง้บอร์ด ESP8266 NodeMCU, Relay Module 4 Channel และ Switching 

Power Supply 5V 5A 
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รูปท่ี ก.3 การติดตัง้เซ็นเซอร์ DHT22 บริเวณท่ีลมผา่น 

 

 

รูปท่ี ก.4 การติดตัง้ชดุสายไฟ 
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รูปท่ี ก.5 การติดตัง้ชดุสายไฟท่ีใช้ทริกวงจรพดัลมไอเย็น 

 

 

รูปท่ี ก.6 ตดิตัง้ชดุระบบควบคมุเรียบร้อย 
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รูปท่ี ก.7 พดัลมไอเย็นท่ีติดตัง้ชดุระบบควบคมุแล้ว 
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