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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอแนวทางในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งาน
ด้านพลังงาน อย่างคุ้มค่า ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุเชื่อมโยงสรรพสิ่ง เป็นการนา
เทคโนโลยี RFID และ Internet of Things มาใช้งานสาหรับการจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร โดยสถาปัตยกรรม
การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุเชื่อมโยงสรรพสิ่ง แบ่งออกเป็น
3 เลเยอร์ ได้แก่ เลเยอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware Layer) ประกอบด้วยอุปกรณ์สมาร์ตในสานักงาน เลเยอร์การสื่อสาร
(Communication Layer) ประกอบด้ ว ย RFID Reader, เซิ ร์ ฟ เวอร์ ฐานข้ อ มู ล บนคลาวด์ และเลเยอร์ ซอฟต์ แ วร์
(Software Layer) ซึ่ ง ท าให้ ก ารควบคุ ม อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ภายในอาคารเกิ ด การประหยั ด พลั ง งาน และการใช้ ง าน
อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า การระบุตัวตนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ เทคโนโลยีเชื่อมโยงสรรพสิ่ง

Abstract
This article aims to present guidelines to control electrical equipment inside buildings for energy
use efficiency by integrating Internet of Things (IoT) with Radio Frequency Identification (RFID) technology.
The architecture of the electrical equipment controlling inside buildings using IoT and RFID technology is
divided into three layers; Hardware layer consisted of office smart device, Communication layer consisted
of RFID reader, a server, and a cloud technology database, and Software layer to control electrical
equipment inside buildings for energy use efficiency.
Keywords: Electrical Equipment Controlling, Radio Frequency Identification, Internet of Thing
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1. บทนา
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อใช้เป็นกรอบในการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ
การผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าว
กระโดด โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบาท สาคัญในช่วง 5 ปีข้างหน้า ได้แก่ เทคโนโลยีสื่อสาร ที่มีความเร็ว
และคุ ณ ภาพสู ง (New Communications Technology) เทคโนโลยี แ ละอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ เ พื่ อ การเชื่ อ มต่ อ
อินเทอร์เน็ตแบบทุกที่ทุกเวลา (Mobile/Wearable Computing) เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud
Computing) เทคโนโลยีการวิ เ คราะห์ ข้อมู ลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เทคโนโลยีการเชื่อ มต่อของ
สรรพสิ่ง (Internet of Things) เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D printing) และเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ (Cyber Security) เพื่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,
2559)
อาคารอัจฉริยะจะมีการนาเอาระบบการทางานของคอมพิวเตอร์มาเป็นศูนย์กลางของการควบคุม
ระบบต่างๆ ภายในตัวอาคาร ได้อย่างอัตโนมัติ โดยการเชื่อมโยงในด้านการทางานจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้อยู่ใน
อาคารช่วยให้ทางานเชื่อมประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ อาคารอัจฉริยะยังมีสิ่งอานวยความ
สะดวกครบครันกว่าอาคารทั่วไป (สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, 2559)
Internet of Things (IoT) โครงข่ายสื่อสารที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ สื่อสาร เครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะ
อาคารสิ่ ง ก่อ สร้ า งหรื อ วั ต ถุอื่ น โดยอาศั ย การฝั ง ระบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ซอฟต์ แวร์ อุ ปกรณ์เ ซนเซอร์ และ
ส่วนเชื่อมต่อโครงข่ายที่จะช่วยให้อุปกรณ์ และวัตถุดังกล่าวสามารถเก็บ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้
(ITU, 2012)
การบริหารจัดการอาคารสถานที่จาเป็นต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ขยายขีดความสามารถในการจัดการบริหาร ด้วยเทคโนโลยีเชื่ ยมโยงสรรพสิ่ง
สามารถควบคุมอุปกรณ์ทุกชนิดผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งทาให้ทุกคนเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา และนาเทคโนโลยีอาร์เอฟ
ไอดี (Radio Frequency Identification: RFID) มาช่วยให้อาคารสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุเชื่อมโยงสรรพสิ่ง
เป็นการนาเทคโนโลยี RFID และ IoT มาใช้งานสาหรับการจัดการอาคารอัจฉริยะ โดยป้าย (RFID Tag) ผู้ใช้
สามารถเรียกดูข้อมูล และควบคุมอุปกรณ์ในอาคารผ่านซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน ซึ่งทาให้
การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารเกิดการประหยัดพลังงาน และการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุเชื่อมโยงสรรพสิ่ง
2.1 Internet of Things
Internet of Things หรือ IoT หมายถึง เป็นกรอบแนวคิดของระบบโครงข่ายที่รองรับการเชื่อมต่อ
อุ ป กรณ์ ห ลากหลายชนิด ตั้ ง แต่ ค อมพิวเตอร์ โทรศั พท์เ คลื่อ นที่ อุ ปกรณ์โ ครงข่าย อุ ปกรณ์อิ เล็ กทรอนิก ส์
เซ็นเซอร์ และวัตถุต่างๆ เข้าด้วยกัน อันเป็นผลทาให้ระบบต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารและทางานร่วมกันได้
อย่างเป็นอัตโนมัติ ทั้งยังเป็นผลให้มนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายยิ่งขึ้น ควบคุมอุปกรณ์และระบบ
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ, 2560)
1) ความเป็นมาของ Internet of Things
Internet of Things ถูกคิดขึ้นโดย Kevin Ashton ในปี 1999 ที่มหาวิทยาลัย Massachusetts
Institute of Technology หรือ MIT จากเทคโนโลยี RFID ที่จะทาให้เป็นมาตรฐานระดับโลกสาหรับ RFID
Sensors ต่ า งๆ ที่ จ ะเชื่ อมต่อ กัน ได้ (Veedvil, 2558) ต่ อ มาในยุคหลัง ปี 2000 มี อุ ปกรณ์อิ เล็ กทรอนิกส์ ที่
ถูกผลิตและนาออกจัดจาหน่ายไปทั่วโลกเป็นจานวนมาก จึงมีการนาคาว่า Smart มาใช้งาน ได้แก่ Smart
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Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent Transportation ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ
ล้ วนถู กฝั ง RFID Sensors เสมื อ นกับการเติ ม ID และสมองให้กับอุปกรณ์ ท าให้ ส ามารถเชื่อ มต่ อกับโลก
อินเทอร์เน็ตได้ โดยการเชื่อมต่อนี้ที่กลายเป็นแนวคิดที่ว่า “อุปกรณ์เหล่านั้นก็ย่อมสามารถสื่อสารกันได้เช่นกัน”
โดยอาศัยตัว Sensor ในการสื่อสารถึงกัน จึงแปลว่านอกจาก Smart Device ต่างๆ จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ได้แล้ว ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ตัวอื่นๆ ได้อกี ด้วย (Wiboonyasake, M., 2009)
IoT มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า M2M หรือ Machine to Machine คือ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ
กับเครื่องมือต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้น เทคโนโลยี IoT จาเป็นต้องทางานร่วมกับอุปกรณ์ RFID และ Sensors
ที่เปรียบเสมือนการเติมสมองให้กับอุปกรณ์ต่างๆ และที่ขาดไม่ได้คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อให้อุปกรณ์
สามารถรับส่งข้อมูลถึงกันได้ ซึ่ง เทคโนโลยี IoT มีประโยชน์หลายด้าน แต่ก็ยังมีความเสี่ยงถ้าหากระบบรักษา
ความปลอดภัยของอุปกรณ์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ดีพอ อาจทาให้มีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาขโมยข้อมูลหรือ
ละเมิ ด ความเป็น ส่ วนตั วได้ และในการพั ฒ นา IoT จึ ง จ าเป็น ต้ อ งพั ฒ นามาตรการ และระบบรั กษาความ
ปลอดภัยด้านไอทีควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น จึงขอยกตัวอย่าง IoT ของ IBM หรือที่เรียกว่า IBM Model for the
Internet of Things

ภาพที่ 1 IBM Model for the Internet of Things
ที่มา: โปรซอฟท์ เว็บ (2561)
2) รูปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
2.1) การเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์สื่อสารระยะสั้น (Short-Range Devices) เป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์
ในระยะสั้นมากโดยใช้กาลังส่งต่ามาก เหมาะสาหรับการสื่อสารในพื้นที่ควบคุมขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ในลักษณะ
การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (Peer-to-peer) หรือการเชื่อมต่อแบบโครงข่ายก็ได้ เช่น WiFi, Z-Wave และ
ZigBee เป็นต้น
2.2) การเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นรูปแบบการให้บริการที่ มีพื้นที่ครอบคลุมไป
อย่ า งกว้ า งขวาง โดยอาศั ย การเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งลู ก ข่ า ย IoT เข้ า กั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานของระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีอยู่ เช่น เทคโนโลยี NB-IoT และ LTE-M เป็นต้น
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2.3) การเชื่อมต่อผ่านโครงข่าย LPWAN เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายกาลังส่งต่าบริเวณ
กว้าง Low Power Wide Area Network (LPWAN) โดยเน้นการใช้งานในลักษณะการสื่อสารแบบ Narrow
Band หรือ Ultra Narrow Band ที่มีอัตราการส่งข้อมูลต่ามาก ประหยัดพลังงานมาก และมีราคาอุปกรณ์ต่อ
หน่วยที่ต่า เช่น LoRaWAN, SigFox และ Ingenu เป็นต้น
2.4) การเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายสื่อสารดาวเทียม เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อที่เหมาะสมกับการใช้งาน
ที่มีพื้นที่ครอบคลุมการใช้บริการที่กว้างมาก แต่การเชื่อมต่อดังกล่าวจะมีระยะเวลาการตอบสนอง (Latency)
ช้ากว่าการเชื่อมต่อรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากระยะเวลาเดินทางสัญญาณไป-กลับ ระหว่างอุปกรณ์สื่อสารภาคพื้น
และดาวเทียม (สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ,
2555)
2.2 Radio Frequency Identification
อาร์เอฟไอดี (Radio-frequency identification: RFID) เป็นวิธีการในการเก็บข้อมูลหรือระบุข้อมูลแบบ
อัตโนมัติ โดยทางานผ่านการรับสัญญาณจากป้าย (Tag) เข้าสู่ตัวส่งสัญญาณ ผ่านทางคลื่นวิทยุ ป้ายของอาร์
เอฟไอดีโดยปกติจะมีขนาดเล็ก ซึ่งสามารถติดตั้งเข้ากับผลิตภัณฑ์สินค้า สัตว์ บุคคลได้ ซึ่งเมื่อตัวส่งสัญญาณ
ส่งคลื่นวิทยุไป และพบเจอป้ายนี้ สัญญาณจะถูกส่งกลับพร้อมกับข้อมูลที่เก็บไว้ในป้าย โดยตัวส่งสัญญาณนี้เอง
ยังสามารถบันทึกข้อมูลลงในป้ายได้
1) ความเป็นมาของ RFID
Radio Frequency Identification เป็น เทคโนโลยี การระบุข้อ มู ล ที่ แสดงเอกลั กษณ์ของวั ต ถุหรือ
บุคคลด้วยคลื่นความถี่วิทยุที่ได้ถูกพัฒนามาในยุค ค.ศ. 1970 โดยที่อุปกรณ์ RFID ที่มีการประดิษฐ์ขึ้นใช้งาน
เป็ น ครั้ ง แรกนั้น เป็น ผลงานของ Leon Theremin ซึ่ ง สร้ า งให้กับรัฐ บาลของประเทศรัส เซียใน ค.ศ. 1945
ซึ่งอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาในเวลานั้นทาหน้าที่ เป็นเครื่องมือดักจับสัญญาณ ไม่ได้ทาหน้าที่เป็นตัวระบุเอกลักษณ์
อย่างที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน เทคโนโลยี RFID มีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ในการบ่งชี้วัตถุในระยะไกลได้ โดยมี
จุดเด่น คือ สามารถอ่านข้อมูลจากป้าย (Tag) ได้หลายๆ ป้าย แบบไร้สัมผัส และสามารถอ่านค่าได้แม้ใน
สภาพที่ทัศนวิสัยไม่ดี ทนต่อความเปียกชื้น แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก และสามารถจะอ่านข้อมูลได้
ด้วยความเร็วสูง โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในไมโครชิปที่อยู่ในป้าย (ITU, 2012)
2) องค์ประกอบของ RFID
2.1) ป้ า ย (Tag หรื อ Transponder) RFID Tag นั้ น เรี ย กอี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว่ า ทรานสปอนเดอร์
(Transponder) มาจากคาว่าทรานสมิตเตอร์ (Transmitter) ผสมกับคาว่าเรสปอนเดอร์ (Responder) RFID
Tag ก็จะทาหน้าที่ส่งสัญญาณวิทยุ หรือข้อมูลที่บันทึกอยู่ในไมโครชิปไปที่ตัวอ่านข้อมูล การสื่อสารระหว่ าง
RFID Tag และตัวอ่านข้อมูลจะเป็นแบบไร้สายผ่านอากาศ Wireless ภายใน RFID Tag จะประกอบไปด้วย
ไมโครชิป ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับสายอากาศ (โอฬาร เชี่ยวชาญ และอนุกิจ เสาร์แก้ว, 2560)
ไมโครชิปที่อยู่ใน RFID Tag จะมีหน่วยความจาซึ่งอาจเป็นแบบอ่านได้อย่างเดียว (ROM)
หรือทั้งอ่านทั้งเขียน (RAM) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งาน โดยปกติหน่วยความจาแบบ ROM จะใช้
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ข้อมูลของรหัส Password หรือข้อมูลความลับบุคคล ในขณะ
ที่ RAM จะใช้เก็บข้อมูลชั่วคราวในระหว่างที่ RFID Tag และตัวอ่านข้อมูลทาการติดต่อสื่อสารกัน เราสามารถ
แบ่งชนิดของ RFID Tag ออกเป็น 2 ชนิด
(1) Active Tag โดย RFID Tag ชนิดนี้จะมีแบตเตอรี่อยู่ภายใน เพื่อเป็นแหล่งจ่าย
ไฟฟ้ า ให้ กับ วงจรภายใน ผู้ ใ ช้ ส ามารถทั้ ง อ่ านและเขีย นข้อ มู ล ลงใน RFID Tag ชนิ ด นี้ ไ ด้ และการที่ ต้ อ งใช้
แบตเตอรี่จึงทาให้ RFID Tag ชนิด Active Tag มีอายุการใช้งานจากัดตามอายุของแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่
หมดก็ต้ อ งน าไปทิ้ ง ไม่ ส ามารถน ากลั บมาใช้ ใ หม่ ไ ด้ เนื่ อ งจากเป็น แบตเตอรี่ แ บบฝั ง จึ ง ไม่ ส ามารถเปลี่ ย น
แบตเตอรี่ได้ Active Tag มีกาลังส่งสูง และระยะการรับส่งข้อมูลไกลกว่า RFID Tag ชนิด Passive Tag
และยังสามารถทางานในบริเวณที่มีสัญญาณรบกวนได้ดี
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ภาพที่ 2 Active Tag
ที่มา: สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย (2560)
(2) Passive Tag ซึ่ ง Passive Tag จะไม่ มี แบตเตอรี่อ ยู่ภ ายใน แต่ จ ะท างานโดย
อาศัยพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการเหนี่ยวนาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic) จากตัวอ่านข้อมูล จึงทาให้
RFID Tag ชนิ ด Passive Tag มี น้ าหนั ก เบากว่ า RFID Tag ชนิ ด Active Tag มี อ ายุ ก ารใช้ ง านไม่ จ ากัด
มี ร าคาถู กกว่ า แต่ ข้อ เสี ย คื อ ระยะการรั บส่ ง ข้อ มู ลใกล้ และตั วอ่ า นข้อ มู ล จะต้ อ งมี ความไวสู ง นอกจากนี้
Passive Tag มั ก จะมี ปั ญ หาเมื่ อ น าไปใช้ ง านในสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี สั ญ ญาณแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า รบกวนสู ง อี ก ด้ ว ย
แต่เมื่อเปรียบเทียบทั้งสองชนิดแล้ว Passive Tag เป็นที่นิยมมากกว่าในเรื่องราคาถูก และอายุ การใช้งาน
อย่างไม่จากัด

ภาพที่ 3 Passive Tag
ที่มา: สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย (2560)
2.3) Reader หรือ Interrogator ซึ่ง Reader หรือตัวอ่านข้อมูลก็คือการรับคลื่นวิทยุข้อมูลที่ส่งมา
จาก RFID Tag แล้วทาการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล รวมทั้งถอดรหัสข้อมูล และนาข้อมูลนั้นไปใช้
ต่อไป ตัวReader ที่ดีต้องมีระบบป้องกันเหตุการณ์การอ่านซ้าของข้อมูลเรียกว่าระบบ "Hands Down Polling"
โดย ตั ว Reader จะสั่ ง ให้ RFID Tag หยุ ด การส่ ง ข้อ มู ล ในกรณีเ กิด เหตุ การณ์ RFID Tag ถูกวางทิ้ ง อยู่ ใ น
บริเวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในระยะการรับ -ส่งข้อมูลทาให้การรับหรืออ่านข้อมูลจาก RFID Tag ซ้าอยู่
เรื่อยๆไม่สิ้นสุด หรืออาจมีบางกรณีอาจมี RFID Tag อยู่ในบริเวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมกันหลายอัน หรือ

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562

ที่เรียกว่า "Batch Reading" ตัว Reader ควรจะมีความสามารถที่จะจัดลาดับการอ่าน RFID Tag แต่ละตัวได้
(สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย, 2560)

ภาพที่ 4 Reader หรือ Interrogator
ที่มา: สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย (2560)
2.3 การบูรณาการเทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุเชื่อมโยงสรรพสิ่ง
การบูรณาการเทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุเชื่อมโยงสรรพสิ่ง เป็นการนา RFID มาฝังไว้ใน
อุปกรณ์สมาร์ตต่างๆ ในอาคาร และทางานผ่านอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงสรรพสิ่ง ผ่านอุปกรณ์รับข้อมูลหรื อ
เซนเซอร์ต่างๆ เช่น การควบคุมการปิดเปิดเครื่องปรับอากาศในอาคารอัตโนมัติ ที่ใช้ RFID ในการอ่านข้อมูล
สาหรับบันทึกข้อมูลการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งาน บันทึกเวลา และค่าใช้จ่าย และ
พลังงานที่ใช้ในการใช้งานเครื่องปรับอากาศ สามารถดูข้อมูลผ่านสมาร์ต โฟนได้ วันเพ็ญ ผลิศรกล่าวไว้ว่า
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสาหรับสรรพสิ่ง ที่มีความสามารถในการตรวจสอบจับค่าของสภาพแวดล้อม เพื่อควบคุม
การท างานของอุ ป กรณ์ หรื อ อาจจะเก็ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ ค่ า เพื่ อ รวบรวมเป็ น ฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่
และเทคโนโลยี Data Analytics ที่ มี ค วามสามารถในเชิ งสกัดองค์ ความรู้จ ากข้อ มูล จานวนมาก เพื่ อ น าไป
สู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ พยากรณ์ วางแผน กาหนดทางเลือกที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ (วันเพ็ญ ผลิ
ศร, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิติเชษฐ์ นนทะสุด การสร้างระบบควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า
ภายในห้องสานักงานอัตโนมัติโดยการใช้เทคโนโลยีการบ่งชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุเพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่ถูกติดตั้งภายในห้องสานักงานได้มีการใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับจานวนผู้ใช้งานกับห้องสานักงาน ส่งผลให้
การใช้พลังงานไฟฟ้าในหน่วยงานลดลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (กิติเชษฐ์ นนทะสุด, 2560)
2.4 แนวทางการใช้เทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุเชื่อมโยงสรรพสิ่ง
การนาเทคโนโลยี RFID และ IoT มาใช้งานสาหรับการจัดการอาคารอัจฉริยะ แบ่งออกเป็น 3 เลเยอร์
ได้แก่ เลเยอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware Layer) ซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในสานักงาน เลเยอร์การ
สื่อสาร (Communication Layer) ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่าง RFID Reader กับเซิร์ฟเวอร์ แล้วจัดเก็บข้อมูล
ลงในฐานข้อมูลบนคลาวด์ ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลการใช้งานผ่านเลเยอร์ซอฟต์แวร์ (Software Layer)
ซึ่งเป็นโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานได้บนอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ต
บนระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ iOS, Android, Windows และ Mac โดยสถาปัตยกรรมการจัดการอาคาร
อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุเชื่อมโยงสรรพสิ่ง แสดงดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 5 สถาปัตยกรรมการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีการระบุตัวตน
ด้วยคลื่นวิทยุเชื่อมโยงสรรพสิง่
ที่มา: ออกแบบโดย กฤษณพงศ์ เลิศบารุงชัย (2562)
3. บทสรุป
การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุเชื่อมโยง
สรรพสิ่ง เป็น การน าเทคโนโลยี RFID และ IoT มาใช้ งานสาหรับการจัด การอาคารอั จฉริยะ โดยป้าย
(RFID Tag) จะถูกฝังอยู่ในอุปกรณ์ สมาร์ตต่างๆ ในสานักงาน เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลการใช้ง านได้
และสามารถส่งข้อมูลโดยใช้ RFID Reader ผ่านอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงสรรพสิ่ง ไปจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ ซึ่ง
จะมีฐานข้อมูลบนคลาวด์ ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลและควบคุมอุปกรณ์ในอาคารผ่านซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบน
คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ตได้ ซึ่งทาให้การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารเกิดการประหยัด
พลังงานและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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