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บทคัดย่อ 

 

โครงการเล่มน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อนาํความรู้ท่ีไดศึ้กษามาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยกุตใ์ชใ้นการจดัทาํโครงการเร่ือง “ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอจัฉริยะ” โดยจะเนน้

การใชโ้ปรแกรม Arduino  ในการจดัทาํเป็นหลกั  

การกระทาํระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอจัฉริยะนั้นได้จัดทาํโดยโปรแกรม 

Arduino ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีมีไวส้ําหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อป้อนขอ้มูลลงแผงวงจร อีกทั้งยงัมี

การนาํมอเตอร์เซอร์โว มาช่วยในเร่ืองการระบายความร้อนโดยการเปิดและปิดหลงัคาโรงเรือน ซ่ึง

หากค่าแสงเกินหรือตํ่ากว่าท่ีกาํหนด ให้หลงัคาทาํการเปิดปิดเองอตัโนมติั , ระบบระบายความร้อย

ดว้ยพดัลม โดยใชเ้ซนเซอร์วดัอุณหภูมิมาวดัอุณหภูมิ หากอุณหภูมิสูงหรือตํ่ากว่าท่ีกาํหนดไว ้ ให้

พดัลมเปิด-ปิดทาํงานเองอตัโนมติั แลว้นาํขอ้มูลมาแสดงผลผ่านจอ LCD  ช่วยให้สามารถรับรู้ค่า

อุณหภูมิและค่าแสงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ภายในระบบควบคุมโรงเรือนเพาะปลูกเพื่อเป็นการ

ลดสภาพความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศและเพื่อเพิ่มผลผลิตท่ีมากขึ้น 

  จากการศึกษาและสืบคน้ขอ้มูลก่อนการลงมือปฏิบติัทางคณะผูจ้ดัทาํไดรั้บความรู้ในเร่ือง     

ต่าง ๆ และยงัไดรั้บประสบการณ์นอกห้องเรียนเป็นอย่างมากทางคณะผูจ้ดัทาํจึงหวงัเป็นอย่างมาก                   

วา่โครงการเล่มนน้ีจะมีประโยชน์ต่อผูพ้บเห็นไม่มากก็นอ้ยตามความเหมาะสม 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัสภาพอากาศค่อนขา้งมีความแปรปรวนและยากท่ีจะควบคุม ส่งผลกระทบทั้งต่อ

การดาํเนินชีวิตของมนุษย์ สัตว์ ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงพืช แต่ข้อจาํกัดของพืชคือไม่สามารถเลือก

สภาพแวดลอ้มท่ีหมาะสมในการเจริญเติบโตไดอ้ย่างมนุษยห์รือสัตว ์ดงันั้นเพื่อควบคุมปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้มในการเพาะปลูกพืชใหมี้ความเหมาะสมนั้นจึงมีการพฒันาการปลูกพืชสู่การปลูกใน

ระบบโรงเรือน  แต่ปัญหาการปลูกพืชในโรงเรือนในประเทศไทยคือ “อุณหภูมิหรือความร้อน

สะสมภายในโรงเรือน” โดยเฉพาะโรงเรือนท่ีไม่มี การระบายความร้อน มีโอกาสท่ีอุณหถูมิภายใน

จะสูงถึง 50 องศาเซลเซียสซ่ึงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอยา่งมาก ดงันั้นการเลือกโรงเรือนจึงมี

ความสาํคญัเน่ืองจากโรงเรือนแต่ละแบบมีความสามารถในการระบายอากาศและการลดอุณหภูมิได้

แตกต่างกนั 

รศ.ดร.ธรรมศกัด์ิ ทองเกตุ อาจารยภ์าควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

กล่าววา่ ประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตร้อน การปลูกพืชจึงมีโอกาสท่ีจะเกิดโรคและแมลงศตัรูรบกวนได้

ตลอด โดยเฉพาะการปลูกพืชนอกโรงเรือนท่ีไม่สามารถควบคุมสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ได ้การผลิต

พืชในระบบปิด หรือการปลูกพืชในโรงเรือน จึงเป็นคาํตอบท่ีจะช่วยให้เกษตรสามารถผลิตพืชได้

ทั้งปริมาณ คุณภาพ และปลอดภยัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี ภายใตก้ารควบคุมปัจจยัแวดลอ้มท่ีไม่

เหมาะสม เช่น ฝน พาย ุความแปรปรวนของสภาพอากาศ ป้องกนัการระบาดของโรคและแมลงศตัรู 

ลดการใช้สารเคมี นอกจากน้ีการปลูกพืชในโรงเรือนยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ปุ๋ ยทางนํ้ า 

(Fertigation System) เป็นระบบการผลิตพืชท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

        ผูวิ้จัยมีแนวคิดท่ีจะนําเอาเทคโนโลยีไอโอที (IOT) มาประดิษฐ์ระบบควบคุมอุณหภูมิ

ภายในโรงเรือนอจัฉริยะ โดยนาํระบบของมอเตอร์เซอร์โว มาช่วยในเร่ืองการระบายความร้อนโดย

การเปิดและปิดหลงัคาโรงเรือน โดยหากค่าแสงเกินกว่าท่ีกาํหนดให้หลงัคาทาํการเปิดเองอตัโนมติั

และหากค่าแสงตํ่ากว่าท่ีกาํหนดให้หลงัคาทาํการปิดเองอตัโนมติั , ระบบระบายความร้อยดว้ยพดั

ลม โดยใชเ้ซนเซอร์วดัอุณหภูมิมาวดัอุณหภูมิ หากอุณหภูมิสูงกว่าท่ีกาํหนดไว ้ ให้พดัลมทาํงานเอง

อตัโนมติั และหากอุณหภูมิตํ่ากว่าท่ีกาํหนดไว ้ ให้พดัลมปิดการทาํงานเองอตัโนมติั แลว้นาํขอ้มูล

มาแสดงผลผ่านจอ LCD  ช่วยให้สามารถรับรู้ค่าอุณหภูมิและค่าแสงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

ภายในระบบควบคุมโรงเรือนเพาะปลูกเพื่อเป็นการลดสภาพความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศและ

เพื่อเพิ่มผลผลิตท่ีมากขึ้นโดยท่ีความร้อนภายในระบบควบคุมโรงเรือนเพาะปลูกจะอยู่ในช่วงท่ี

เหมาะสมเพื่อใหก้ารดูแลระบบสมาร์ทฟาร์มจาํลองเป็นไปอยา่งอตัโนมติัและมีประสิทธิภาพ  
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1.2  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.2.1 เพื่อออกแบบและสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอจัฉริยะ 

1.2.2 เพื่อพฒันาผลงานท่ีประดิษฐ์ขึ้นให้เขา้สู่ความเป็นมาตรฐานสามารถนาํไปใชง้านได ้                                               

          อยา่งมีคุณภาพประหยดัและปลอดภยั  

1.2.3 เพื่อให้ผูจ้ดัทาํโครงการนาํความรู้จากการศึกษาในหลกัสูตรของประกาศนียบตัรวิชา

          ชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มาใชใ้นการประกอบอาชีพและการพฒันา

          วิชาชีพของตน 

 

1.3  ขอบเขตของโครงการ  

1.3.1 สามารถปิด-เปิดการทาํงานของหลงัคาโรงเรือนไดอ้ตัโนมติั 

1.3.2 สามารถปิด-เปิดการทาํงานของพดัลมระบายความร้อนโรงเรือนไดอ้ตัโนมติั 

1.3.3 สามารถแสดงค่าแสงและค่าอุณหภูมิภายในโรงเรือน 

 

1.4 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

  1.4.1 คิดหวัขอ้โครงการ 

  1.4.2 จดัทาํเอกสารแบบเสนอร่างโครงการ 

  1.4.3 ศึกษาการทาํงานของมอเตอร์เซอร์โว 

  1.4.4 ปรับปรุงแกไ้ข 

  1.4.5 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

  1.4.6 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

  1.4.7 สร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  

  1.4.8 ทดสอบระบบ 

  1.4.9 ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบ 

  1.4.10 ส่งใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบ 

  1.4.11 นาํเสนอโครงการ 

  1.4.12 จดัทาํรูปเล่มโครงการ 
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รูปท่ี 1.1 แผนภาพ Flowchart ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

 

เร่ิมการทาํงาน 

คิดหวัขอ้โครงการ 

จดัทาํเอกสารแบบร่างโครงการ 

 

ส่งใหท่ี้ปรึกษา

ตรวจสอบ 
แกไ้ข 

 

 

ศึกษาการทาํงานของมอเตอร์เซอร์โว 

ปรับปรุงแกไ้ข 

 

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ออกแบบระบบระบายความร้อน 

Yes 

No 

A 
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รูปท่ี 1.1 แผนภาพ Flowchart ขั้นตอนการดาํเนินงาน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเขียนโปรแกรมระบบ 

 

ลงมือติดตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในโรงเรือน 

 

ตรวจสอบความเรียบร้อย 

 

 
นาํเสนอโครงการ 

 

 

 
จดัทาํรูปเล่มโครงการทั้งหมด 

 

 

A 

จบการทาํงาน 
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1.5  ระยะเวลาการทําโครงการ 

  ตารางการดาํเนินงานโครงการน้ีใชร้ะยะเวลาในการทาํ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ 2562 ถึง

เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ 2563 ดงัตารางท่ี 1.1 

ตารางท่ี 1.1 ตารางแผนการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

ปี พ.ศ.2562 - ปี พ.ศ.2563 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 คิดหวัขอ้โครงการ          

2 จัด ทํา เอ ก ส าร เส น อ ร่าง

โครงการ 

         

3 ศึ ก ษ า ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง

มอเตอร์เซอร์โว 

         

4 ปรับปรุงแกไ้ข          

5 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง          

6 วิ เค ราะ ห์ แ ล ะ อ อก แ บ บ

ระบบ 

         

7 สร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ

ติดตั้งระบบ 

         

8 ทดสอบระบบ          

9 ตรวจสอบความเรียบร้อย

ของระบบ 

         

10 ส่งใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบ          

11 นาํเสนอโครงการ          

12 จดัทาํรูปเล่มโครงการ          
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1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 ระบบระบายความร้อนโรงเรือนเพาะปลูกสามารถทาํงานไดอ้ยา่งอตัโนมติั 

1.6.2 ระบบสามารถแสดงค่าแสงและค่าอุณหภูมิภายในโรงเรือน 

1.6.3 ผูจ้ดัทาํโครงการนาํความรู้จากการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั  

 

1.7  งบประมาณท่ีใช้ในการทําโครงการ 

  1.7.1 ค่าพิมพเ์อกสาร    200 บาท 

  1.7.2 ค่าทาํเล่มเอกสารโครงการ   200 บาท 

  1.7.3 ค่ากระดาษ     200 บาท 

  1.7.4 ค่าอุปกรณ์ในการทาํโครงงาน            2,000 บาท 

                                       รวม            2,600 บาท 

 

  

 

 

 

 



บทที่  2 

เอกสารและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 

  ในการจดัทาํโครงการเร่ืองระบบรดนํ้ าตน้ไมอ้ตัโนมติัและแอพพลิเคชนัควบคุมโรงเรือน

อจัฉริยะ ผูจ้ดัทาํได้ศึกษาเอกสาร เคร่ืองมือและผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงนับว่าเป็นองค์ประกอบท่ี

สําคญั จะทาํให้โครงการมีความครบถว้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คณะผูจ้ดัทาํไดแ้บ่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

เป็นหวัขอ้ดงัน้ี 

 2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU  

 2.2 บอร์ด Arduino 

 2.3 LCD Display 

 2.4 Relay 4 Chanel 

 2.5 BH1750 Lux Sensor 

 2.6 Servo Motor 

 2.7 Temperature Sensor 

 2.8 หลกัการเขียนโปรแกรม Arduino 

 

2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU  

 NodeMCU คือ แพลตฟอร์มหน่ึงท่ีใช้ช่วยในการสร้างโปรเจคอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง

(Internet of Things, IoT) ท่ีประกอบไปดว้ยตวับอร์ดและซอฟตแ์วร์ในตวัFirmware ท่ีเป็นลกัษณะ

โอเพ่นซอร์ส(open-source) ในตอนแรกผูใ้ช้จะตอ้งเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา Lua เพื่อให้ใช้งาน

NodeMCU ได ้แต่ต่อมาไดพ้ฒันาให้สามารถใช้ภาษา C ในArduino IDE เพื่อควบคุมไดใ้ช้งานได้

ง่ายขึ้นทาํให้บอร์ดน้ีมาพร้อมกบัโมดูลWIFI (ESP8266) ซ่ึงเป็นหัวใจสําคญัในการใช้เช่ือมต่อกับ

อินเทอร์เน็ต ตวัโมดูลWiFi (ESP8266) นั้นมีอยู่ดว้ยกนัหลายรุ่น ตั้งแต่เวอร์ชัน่แรกคือ ESP-01 จนมี

ถึงเวอร์ชัน่ ESP-12 โดยโมดูลน้ีท่ีเป็นองค์ประกอบใน NodeMCU รุ่นแรกนั้นคือ ESP-12 และใน

เวอร์ชนัต่อมา NodeMCU( v.2) นั้นจะใช้โมดูล ESP-12E แทน ซ่ึงในการใช้งานโดยรวมนั้นจะไม่

แตกต่างกนัมากนกั แต่บอร์ด NodeMCU v.3 จะมีขนาดใหญ่ขึ้น NodeMCU นั้นมีลกัษณะคลา้ยกบั

Arduino ตรงท่ีมีพอร์ตขาเขา้หรืออินพุตและพอร์ตขาออกหรือเอาต์พุตพอร์ตอยู่ในตวัเอง ทาํให้เรา

สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆไดโ้ดยตรงไม่ตอ้งทาํผ่านชิปอ่ืน ๆ ซ่ึง NodeMCU v.3 

น้ีสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมาก โดยเฉพาะงานท่ีเก่ียวข้องกับ IoT ไม่ว่าจะเป็นการทาํเว็บ

เซิร์ฟเวอร์ขนาดเลก็ การควบคุมการเปิดปิดไฟผา่นเครือขา่ย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย  
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รูปท่ี 2.1 ภาพบอร์ดNodeMCU v.2  

ท่ีมา  :  (44Thttps://inex.co.th/shop/media/catalog/product/cache/1/image/n/o/node-mcuv2-001.jpg44T) 

 

 NodeMCU Development Kit V2 เป็นตัวท่ีพัฒนาจาก NodeMCU Version เดิม โดยเป็น

โมดูลท่ีประกอบด้วย ESP8266-12 E มีเสาอากาศแบบ PCB Antenna เช่ือมต่อเฮดเดอร์สําหรับ

ขาสัญญาณต่าง ๆ ได้แก่ GPIO, PWM, I2C, 1-wire, ADC และ มี SPI เพิ่มขี้นมาจาก Version เดิม    

มีส่วนของ USB-to-TTL และพอร์ต micro USB ซ่ึงใช้ชิพ USB to Serial ของ silicon labcp 2102 

เช่ือมต่อเขา้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อพฒันาโปรแกรม สามารถติดตั้งเฟิร์มแวร์ NodeMCU ได ้และ

ยงัมีขนาดของ PCB ท่ี เล็กลง สามารถใช้งานกับ breadboard ได้ผู ้ใช้สามารถเลือกพัฒนาด้วย

สคริปตL์au โดยใชเ้ฟิร์มแวร์ NodeMCU หรือใชเ้ป็นชุดพฒันาดว้ยโมดูล ESP8266 ก็ไดซ่ึ้งสามารถ

เขียนดว้ย Arduino IDE ได ้โมดูลมี GPIO ให้ใช้ถึง 10 พอร์ต สามารถนาํมาพฒันาโปรเจ็คทางดา้น 

Internet of Things (IoTs) เช่ือมต่อกบัอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามตอ้งการ 

 

 
 

รูปท่ี 2.2 แสดงตาํแหน่งพินและขาของ NodeMCU v.2 

ท่ีมา  :  (https://i.lnwfile.com/_/i/_raw/5c/2x/x5.jpg) 

https://inex.co.th/shop/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/n/o/node-mcuv2-001.jpg
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ขอ้มูลสาํคญัเชิงเทคนิคของบอร์ด NodeMCU v2 

• ใชโ้มดูล ESP-12E (ESP8266 SoC chip) ของบริษทั AI Thinker (ในขณะท่ี NodeMCU 

v1 ใชโ้มดูล ESP12) มีขาเพิ่มมาอีก 6 ขา เม่ือเปรียบเทียบกบั ESP-12 

• ใชชิ้ป Flash ความจุ 32Mbits (4MBytes) 

• มีขนาดแคบกว่า NodeMCU v1 ดังนั้นเม่ือเสียบขาลงบนเบรดบอร์ด จะมีช่องเหลือ

ดา้นขา้ง ทาํใหส้ะดวกในการต่อวงจรบนเบรดบอร์ด 

• มีวงจรควบคุมแรงดัน 3.3V (@800mA max.) บนบอร์ด ใช้ไอซี ท่ี จ่ายกระแสได้

มากกวา่บอร์ด NodeMCU v1 

• ใช้ชิป CP2102 ของ Silabs ทาํหน้าท่ีเป็นส่วนเช่ือมต่อ USB-to-Serial (แต่ NodeMCU 

v1 ใชชิ้ป CH340G) 

• มีขาสาํหรับ SPI สาํหรับต่อกบัการ์ด SD (เพิ่มจากเดิมท่ีมีขาสาํหรับ HSPI) 

• มีขา GPIO3/RXD0 และ GPIO1/TXD0 ท่ีต่อกับขา TXD และ RXD ของชิป CP2102

ตามลาํดบั 

• มีขา GPIO13/RXD2 และ GPIO15/TXD2 (ใชเ้ป็นพอร์ต Serial เพิ่มอีกหน่ึงชุด) 

• ใชค้อนเนกเตอร์แบบ micro-USB สาํหรับจ่ายแรงดนัไฟเล้ียง (VUSB) เท่ากบั +5V 

• สามารถจ่ายแรงดนัไฟเล้ียง +5V จากภายนอกได ้(ต่อเขา้ท่ีขา VDD5V) 

• มีปุ่ มกด RST (รีเซตการท างาน) และ Flash (สาํหรับโปรแกรมเฟิร์มแวร์ใหม่) 

• มีขา A0 รับอินพุตแรงดันแบบแอนะล็อกสําหรับวงจร ADC (ขนาด 10 บิต) ท่ีอยู่

ภายในชิป ผ่านวงจรแบ่งแรงดันด้วยตวัตา้นทาน 100k / 220k (ลดแรงดันอินพุตจาก 

0..3.3V ลงมา ใหอ้ยูใ่นช่วง 0V-1V) 

 

2.2 บอร์ด Arduino  

 อาดุยโน่เป็นภาษาอิตาลี ซ่ึงใช้ในการเรียกโครงการพฒันาไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 

AVR แบบ Open Source โดยจุดประสงค์เพื่อให้ผูเ้ร่ิมต้นพัฒนาสร้างบอร์ดและวงจรขนาดเล็ก

ต้นทุนตํ่า เพื่อพัฒนาวตัถุตอบโต้แบบพึ่งพาตนเอง (Standalone) สามารถพัฒนาโปรแกรมผ่าน

ระบบได้หลากหลายระบบปฏิบัติการได้อย่างง่ายดาย (Banzi & Shiloh, 2014) จากภาพท่ี 2.3 

Arduino RS232 เป็นตน้แบบท่ีถูกพฒันาขึ้นในปี 2004 ถูกพฒันาโดยนาย Massimo Banzi จากการท่ี

นกัเรียนนักศึกษาท่ีเรียนเก่ียวกบัวิชา19Tอิเล็กทรอนิกส์19 Tในเมืองไอวีเรีย (Ivrea) ประเทศอิตาลี ตอ้งซ้ือ

ไมโครคอนโทรลเลอร์เบสิก (BASIC Stamp) ท่ีมีราคาสูงถึง 100 ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงนาย Massimo 

Banzi เห็นว่านักเรียนตอ้งซ้ือสินคา้ราคาแพง ราคาไม่สมเหตุสมผล จึงปรึกษากับนาย Hernando 
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Barragan ให้ช่วยออกแบบวงจรขึ้นมา และนอกจากน้ีนาย David Cuartielles ได ้แนะนําว่าควรให้

บอร์ดน้ีเป็นระบบโอเพนซอร์ซ (Open Source) เพื่อใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงได ้

 

 
 

รูปท่ี 2.3 Arduino RS232 ตน้แบบของอาดุยโน่ 

ท่ีมา  :  (https://i.lnwfile.com/_/i/_raw/43/0h/cu.jpg)  

 

 อาดุยโน่ใชพ้ื้นฐานของภาษาซีพลสัพลสั (C++) เป็นรูปแบบของโปรแกรมภาษาซีประยกุต ์

มีโครงสร้างของตวัภาษาโดยรวมใกลเ้คียงกบัภาษาซีมาตรฐาน (ANSI-C) นักพฒันาไม่จาํเป็นตอ้ง

เขียนการควบคุมเองทั้งหมด สามารถเลือกจากคาํสั่งจากโปรแกรมแปลภาษาซี (C-Compiler) ทาํให้

การพฒันาเป็นไปไดง้่ายมากสุด  

 

รูปท่ี 2.4  Layout & Pin out Arduino Board (Model: Arduino UNO R3) 

ท่ีมา  :  (https://www.thaieasyelec.com/media/wysiwyg/r7.jpg) 
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จากภาพท่ี 2.4 ส่วนประกอบพื้นของอาดุยโน่จะประกอบดว้ยทั้งหมด 10 ส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

 1) USBPort: ใช้สําหรับต่อกับ Computer เพื่ออับโหลดโปรแกรมเข้า MCU และจ่ายไฟ

 ใหก้บับอร์ด 

 2) Reset Button: เป็นปุ่ ม Reset ใชก้ดเม่ือตอ้งการให ้MCU เร่ิมการทาํงานใหม ่

 3) ICSP Port ข อ ง  Atmega16U2 เป็ น พ อ ร์ ต ท่ี ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม  Visual Com port บ น 

 Atmega16U2 

 4) I/OPort:Digital I/O ตั้งแต่ขา D0 ถึง D13 นอกจากน้ี บาง Pin จะทาํหน้าท่ีอ่ืน ๆ เพิ่มเติม

 ดว้ย เช่น  Pin0,1 เป็นขา Tx,Rx Serial, Pin3,5,6,9,10 และ 11 เป็นขา PWM 

 5) ICSP Port: Atmega328 เป็นพอร์ตท่ีใชโ้ปรแกรม Bootloader 

 6) MCU: Atmega328 เป็น MCU ท่ีใชบ้นบอร์ด Arduino 

 7) I/OPort: นอกจากจะเป็น Digital I/O แลว้ ยงัเปล่ียนเป็น ช่องรับสัญญาณอนาล็อกตั้งแต่

 ขาA0-A5 

 8) Power Port: ไฟเล้ียงของบอร์ดเม่ือตอ้งการจ่ายไฟให้กบัวงจรภายนอก ประกอบดว้ยขา

 ไฟเล้ียง +3.3 V, +5V, GND, Vin 

 9) Power Jack: รับไฟจาก Adapter โดยท่ีแรงดนัอยูร่ะหวา่ง 7-12 V 

 10) MCU ของ Atmega16U2 เป็น MCU ท่ีทําหน้าท่ีเป็น USB to Serial โดย Atmega328

 จะติดต่อกบั Computer ผา่น Atmega16U2 

 

2.3 LCD Display (Liquid Crystal Display) 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.5 แสดงตวัอยา่ง LCD 

ท่ีมา  :  (https://inwfile.com/s-i/uc3ixf.jpg) 

คาํว่า LCD ย่อมาจากคาํว่า Liquid Crystal Display ซ่ึงเป็นจอท่ีทาํมาจากผลึกคริสตลัเหลว 

หลกัการคือดา้นหลงัจอจะมีไฟส่องสว่าง หรือท่ีเรียกว่า Backlight อยู ่เม่ือมีการปล่อยกระแสไฟฟ้า

เข้าไปกระตุ้นท่ีผลึก ก็จะทาํให้ผลึกโปร่งแสง ทาํให้แสงท่ีมาจากไฟ Backlight แสดงขึ้นมาบน

หน้าจอ ส่วนอ่ืนท่ีโดนผลึกปิดกั้นไว ้จะมีสีท่ีแตกต่างกนัตามสีของผลึกคริสตลั เช่น สีเขียว หรือ    

สีฟ้า ทาํใหเ้ม่ือมองไปท่ีจอก็จะพบกบัตวัหนงัสือสีขาว แลว้พบกบัพื้นหลงัสีต่าง ๆกนั  

  

https://3.bp.blogspot.com/-BzfmjJnGCNA/WKncnseIjTI/AAAAAAAAAII/6TObaR4PBlA7nzeC-7X6Mz9KAZGVF1ruQCPcB/s1600/33.png
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จอ LCD จะแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆตามลกัษณะการแสดงผลดงัน้ี 

- Character LCD เป็นจอท่ีแสดงผลเป็นตวัอกัษรตามช่องแบบตายตวั เช่น จอ LCD ขนาด 

16x2 หมายถึงใน 1 แถว มีตวัอกัษรใส่ได ้16 ตวั และมีทั้งหมด 2 บรรทดัให้ใช้งาน ส่วน 20x4 จะ

หมายถึงใน 1 แถว มีตวัอกัษรใส่ได ้20 ตวั และมีทั้งหมด 2 บรรทดั 

- Graphic LCD เป็นจอท่ีสามารถกาํหนดไดว้า่จะให้แต่ละจุดบนหนา้จอกั้นแสง หรือปล่อย

แสงออกไป ทาํให้จอน้ีสามารถสร้างรูปขึ้นมาบนหน้าจอได ้การระบุขนาดจะระบุในลกัษณะของ

จาํนวนจุด (Pixels) ในแต่ละแนว เช่น 128x64 หมายถึงจอท่ีมีจาํนวนจุดตามแนวนอน 128 จุด และ

มีจุดตามแนวตั้ง 64 จุด 

 

2.3.1 การเช่ือมต่อกบัจอ Character LCD 

การเช่ือมต่อจะมีดว้ยกนั 2 แบบ คือ 

2.3.1.1 การเช่ือมต่อแบบขนาน - เป็นการเช่ือมต่อจอ LCD เขา้กบับอร์ด Arduino

โดยตรง โดยจะแบ่งเป็นการเช่ือมต่อแบบ 4 บิต และการเช่ือมต่อแบบ 8 บิต ใน Arduino 

จะนิยมเช่ือมต่อแบบ 4 บิต เน่ืองจากใชส้ายในการเช่ือมต่อนอ้ยกวา่                                                                            

2.3.1.2 การเช่ือมต่อแบบอนุกรม - เป็นการเช่ือต่อกับจอ LCD ผ่านโมดูลแปลง

รูปแบบการเช่ือมต่อกบัจอ LCD จากแบบขนาน มาเป็นการเช่ือมต่อแบบอ่ืนท่ีใช้สายน้อย

กวา่ เช่น การใชโ้มดูล I2C Serial Interface จะเป็นการนาํโมดูลเช่ือมเขา้กบัตวัจอ LCD แลว้

ใชบ้อร์ด Arduino เช่ือมต่อกบับอร์ดโมดูลผ่านโปรโตคอล I2C ทาํให้ใชส้ายเพียง 4 เส้น ก็

ทาํใหห้นา้จอแสดงผลขอ้ความต่าง ๆออกมาได ้

 

2.3.2 การใชง้าน Character LCD กบั Arduino และการเช่ือมต่อแบบขนาน 

การเช่ือมต่อแบบขนานแบบ 4 บิต สามารถต่อไดต้ามวงจรดา้นล่างน้ี 

 

รูปท่ี 2.6 แสดงการต่อ LCD แบบขนาน 

ท่ีมา  :  (https://www.ioxhop.com/article/30/) 

https://4.bp.blogspot.com/-ED7uLQuiIFE/WKncnyeamqI/AAAAAAAAAII/z8zgkCj0b2I2n4b3L9-vLIhHlpSRPMkLQCPcB/s1600/34.png
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เม่ือต่อวงจรเรียบร้อยแลว้ ต่อสาย USB เขา้กบับอร์ด Arduino จะเห็นกล่องสีเหล่ียมทั้งหมด 

16 ตวั (หากเป็นจอ 16x2) ในบรรทดัแรก หากไม่พบกล่อง ให้ปรับความชดัไดจ้าก VR ท่ีต่ออยู่กบั

ขา V0 

 

2.3.3 การควบคุมไฟแบลค็ไลท ์

 ยา้ยขา A ท่ีต่ออยู่กบัขั้วบวก มาต่อท่ีขา Digital Pin แทนจากนั้นใชค้าํสั่ง pinMode() และ 

digitalWrite() สั่งเปิด-ปิดไฟแบลค็ไลทไ์ดแ้บบเดียวกบัการควบคมุการติดดบัของหลอด LED 

 

2.3.4 การเช่ือมต่อแบบอนุกรม (LCD I2C) 

การเช่ือมต่อแบบอนุกรม จะใช้งานโมดูล I2C Serial Interface Board Module มาเช่ือมต่อระหว่าง 

Arduino กบัจอ LCD วงจรท่ีเช่ือมต่อจะเป็นไปตามรูปน้ี (กรณีใชบ้อร์ดรุ่นอ่ืน จะตอ้งต่อ SDA เขา้ 

A4 และ SCL เขา้กบั A5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.7 แสดงการต่อ LCD แบบอนุกรม 

ท่ีมา  :  (https://www.ioxhop.com/article/30/) 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-saBGER2cPJw/WKncn4bjjaI/AAAAAAAAAII/qY-t4d4Mf4YvUS4uJSdD8xZcAcnia8Q-gCPcB/s1600/35.png
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ดาวน์โหลด Library ไดจ้าก : LiquidCrystal_I2C.zip แลว้เพิ่มไลบาร่ีตามขั้นตอนต่อไปน้ี  

รูปท่ี 2.8 แสดงการเพิ่ม Library ในโปรแกรม Arduino IDE 

ท่ีมา  :  (https://www.ioxhop.com/article/30/AD-character-lcd) 

2.3.4.1 เปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาจากนั้นกดไปท่ี Tool > Include Library 

> Add .ZIP Library 

 

 

รูปท่ี 2.9 แสดงไลบาร่ีไดถู้กเพิ่มเขา้มาแลว้ 

ท่ีมา  :  (https://www.ioxhop.com/article/30/AD-character-lcd) 

 

2.3.4.2 เลือกไฟลท่ี์ไดด้าวโ์หลดไวใ้นขั้นตอนท่ีแลว้ จากนั้นกดปุ่ ม Open Library 

ไดถู้กเพิ่มเขา้มาแลว้ นาํโคด้ต่อไปน้ี อพัโหลดลงบอร์ด Arduino   

 2.3.4.3 Library ไดถู้กเพิ่มเขา้มาแลว้ นาํโคด้ต่อไปน้ีอพัโหลดลงบอร์ด Arduino 

 

https://3.bp.blogspot.com/-pRycOCErWLY/WKncoIoPKJI/AAAAAAAAAII/58HH_ZcoxwwpE0O6O3oR_Ur9heWTkEkywCPcB/s1600/36.png
https://3.bp.blogspot.com/-z3uN2YRWZQc/WKncoWOWMJI/AAAAAAAAAII/QwAG209D89YbeQm634wdLA9mtGJgmVzCgCPcB/s1600/37.png
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#include <Wire.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

// Set the LCD address to 0x27 in PCF8574 by NXP and Set to 0x3F in PCF8574A by Ti 

LiquidCrystal_I2C lcd( 0x3F, 16, 2); // จอกวา้ง 16 ตวัอกัษร 2 บรรทดั รหสัประจาํตวั 0x3F 

void setup() { 

  lcd.begin(); 

  lcd.print("LCDisplay"); // แสดงผลคาํวา่ Hello, world! ออกหนา้จอ 

  lcd.setCursor(0, 1); // เล่ือนเคเซอร์ไปบรรทดัท่ี 2 ลาํดบัท่ี 0 (ก่อนหนา้ตวัอกัษรแรก) 

  lcd.print("www.ioxhop.com"); // แสดงผลคาํวา่ www.ioxhop.com 

  delay(3000); // หน่วงเวลา 3 วินาที 

  lcd.clear(); // ลา้งหนา้จอ 

} 

void loop() { 

  lcd.setCursor(3, 0); 

  lcd.print("InFunction "); 

  lcd.setCursor(2, 1); 

  lcd.print("void loop(){ "); 

  delay(500); // หน่วงเวลา 0.5 วินาที 

  lcd.clear(); // ลา้งหนา้จอ 

  delay(500); // หน่วงเวลา 0.5 วินาที 

} 

ตรง 0x3F หากอพัโหลดแลว้ไม่สามารถใช้งานได้ (ไม่มีอะไรแสดงผลออกทางหน้าจอ) 

ลองแกเ้ป็น 0x27 แลว้อพัโหลดเขา้ไปใหม่อีกคร้ัง 

 

รูปท่ี 2.10 การเปล่ียนหมายเลขประจาํตวั (I2C Address) 

ท่ีมา  :  (http://www.thaimicrotron.com/CCS-628/Referrence/I2CBUS.html) 

https://3.bp.blogspot.com/-unmqDS5qF8k/WKncoXoJfxI/AAAAAAAAAII/jFJmaSDgEWcJ0yG5ywHIEZD0Cnli_fkLACPcB/s1600/38.png
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ในกรณีท่ีตอ้งการต่อจอหลายๆจอโดยใช้ไมโครฯตัวเดียวกัน สามารถเปล่ียนหมายเลข

ประจาํตวั หรือ Address ไดจ้ากการจั้มแนวยาว A0 หรือ A1 หรือ A2 ทาํให้ A0 หรือ A1 หรือ A2 มี

ลอจิกเป็น 0 ทาํใหห้มายเลขประจาํตวัเปล่ียนไปดงัตารางดา้นล่างน้ี 

 

-          กรณีชิปบนโมดูลเป็นเบอร์ PCF8574  

ตารางท่ี 2.1 แสดงค่าโมดูลเบอร์ PCF8574 
 

 
 

-          กรณีชิปบนโมดูลเป็นเบอร์ PCF8574A  

ตารางท่ี 2.2 แสดงโมดูลเบอร์ PCF8574A  

 

 
 

2.3.5 ฟังกช์ัน่สั่งงานจอ LCD 

lcd.clear() > ใชล้า้งหนา้จอ เม่ือมีตวัอกัษรใดๆอยูบ่นหนา้จอ จะถูกลา้งออกทั้งหมด 

lcd.home() > ใช้ปรับให้เคเซอร์กลับไปอยู่ท่ีตาํแหน่งแรกด้านซ้าย เม่ือใช้คาํสั่ง lcd.print()  

      จะไปเร่ิมแสดงผลทางดา้นบนซา้ย 

lcd.setCursor (ลาํดบัตวัอกัษรนับจากทางซ้าย, บรรทดั) > ใช้ตั้งค่าเคเซอร์ เช่น lcd.setCursor(2,0); 

              หมายถึงเซ็ตเคเซอร์ไปตวัอกัษรท่ี 2 นบัจากทางซา้ยและอยูบ่รรทดัแรกเม่ือใชค้าํสั่ง

               lcd.print() ตวัอกัษรตวัแรกจะอยูล่าํดบัท่ี 3 นบัจากทางซา้ย 
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lcd.write (ขอ้มูลท่ีตอ้งการเขียนออกไป) > ใชส้าํหรับเขียนขอ้มูลออกไปทีละตวัอกัษร 

lcd.print (ขอ้มูลท่ีตอ้งการใหเ้ขยีนออกไป (รูปแบบขอ้มูล) > ใชเ้ขียนขอ้มลูออกไปทั้งขอ้ความ 

lcd.cursor() > ใชส้ั่งใหแ้สดงเคเซอร์บนหนา้จอ 

lcd.noCursor() > ใชส้ั่งใหไ้ม่แสดงเคเซอร์บนหนา้จอ 

lcd.display() > แสดงตวัอกัษรบนหนา้จอ 

lcd.noDisplay() > ปิดการแสดงตวัอกัษรในหนา้จอ 

lcd.scrollDisplayLeft() > เลือนตวัอกัษรไปทางซา้ย 1 ตวั 

lcd.scrollDisplayRight() > เล่ือนตวัอกัษรไปทางขวา 1 ตวั 

lcd.autoscroll()  > เล่ือนตวัอกัษรไปทางขวาอตัโนมติัหากใชค้าํสั่ง lcd.print() หรือ 

    lcd.write() เม่ือตวัอกัษรเตม็หนา้จอ 

lcd.noAutoscroll()       > ปิดการเล่ือนตวัอกัษรอตัโนมติั 

lcd.leftToRight()          > เม่ือใชค้าํสั่ง lcd.print() หรือ lcd.write() ตวัอกัษรจะเขียนจากซา้ยไปขวา 

lcd.rightToLeft()          > เม่ือใชค้าํสั่ง lcd.print() หรือ lcd.write() ตวัอกัษรจะเขียนจากขวาไปซา้ย 

 

2.4 Relay 4 Chanel 

 

 
 

 รูปท่ี 2.11 แสดงตวัอยา่ง Relay 

ท่ี ม า   :   ( https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article/Example-project-for-

control-electrical-device-using-arduino-and-relay-module.html) 

 

รีเลย ์(Relay) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหน่ึง ซ่ึงทาํหน้าท่ีตดัต่อวงจรแบบเดียวกบัสวิตช์ โดย

ควบ คุม การทํางาน ด้วยไฟ ฟ้ า  Relayมี ห ลายป ระเภท  ตั้ งแ ต่  Relay ข น าดเล็ก ท่ี ใช้ใน งาน

อิเล็กทรอนิกส์ทัว่ไป จนถึง Relay ขนาดใหญ่ท่ีใชใ้นงานไฟฟ้าแรงสูง โดยมีรูปร่างหนา้ตาแตกต่าง

กนัออกไป แต่มีหลกัการทาํงานท่ีคลา้ยคลึงกนั สําหรับการนาํ Relay ไปใชง้าน จะใชใ้นการตดัต่อ

วงจร ทั้งน้ี Relay ยงัสามารถเลือกใชง้านไดห้ลากหลายรูปแบบ 

          

https://1.bp.blogspot.com/-FBCUA2Cy2-4/WKncpEmMsnI/AAAAAAAAAII/noWxblvYYukk2wZ4XEpIyhzf7kr_Gp9IgCPcB/s1600/41-1.png
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รูปท่ี 2.12 สัญลกัษณ์ในวงจรไฟฟ้าของรีเลย ์  

ท่ีมา  :  (http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/4/11/relay/relay.htm) 

 

ภายใน Relay จะประกอบไปดว้ยขดลวดและหนา้สัมผสั  

-  หนา้สัมผสั NC (Normally Close) เป็นหนา้สัมผสัปกติปิด โดยในสภาวะปกติหนา้สัมผสั

น้ีจะต่อเขา้กบัขา COM (Common) และจะลอยหรือไม่สัมผสักนัเม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นขดลวด 

-  หนา้สัมผสั NO (Normally Open) เป็นหน้าสัมผสัปกติเปิด โดยในสภาวะปกติจะลอยอยู ่

ไม่ถูกต่อกบัขา COM (Common) แต่จะเช่ือมต่อกนัเม่ือมีกระแสไฟไหลผา่นขดลวด 

-  ขา COM (Common) เป็นขาท่ีถูกใช้งานร่วมกันระหว่าง NC และ NO ขึ้ นอยู่กับว่า

ขณะนั้นมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดหรือไม่ หน้าสัมผสัใน Relay 1 ตัวอาจมีมากกว่า 1 ชุด 

ขึ้นอยูก่บัผูผ้ลิตและลกัษณะของงานท่ีถูกนาํไปใช ้จาํนวนหนา้สัมผสัถูกแบ่งออกดงัน้ี 

 สวิตช์จะถูกแยกประเภทตามจาํนวน Pole และจาํนวน Throw ซ่ึงจาํนวน Pole (SP-Single 

Pole, DP-Double Pole, 3P-Triple Pole, etc.) จะบอกถึงจาํนวนวงจรท่ีทาํการเปิด-ปิด หรือ จาํนวน

ของขา COM นั่นเอง และจํานวน Throw (ST, DT) จะบอกถึงจํานวนของตัวเลือกของ Pole 

ตวัอย่างเช่น SPST- Single Pole Single Throw สวิตช์จะสามารถเลือกไดเ้พียงอย่างเดียวโดยจะเป็น

ปกติเปิด (NO-Normally Open) หรือปกติปิด (NC-Normally Close) แต่ถา้เป็น SPDT- Single Pole 

Double Throw สวิตชจ์ะมีหน่ึงคู่เป็นปกติเปิด (NO) และอีกหน่ึงคู่เป็นปกติปิดเสมอ(NC) ดงัรูป 

 

 
 

รูปท่ี 2.13 แสดงตวัอยา่ง SPST และ SPDT  

ท่ีมา  :  (https://sites.google.com/site/cududegroup/electrical/othercomponent) 

 

https://4.bp.blogspot.com/-YOwCHQkWfdM/WKncp8_NP6I/AAAAAAAAAII/oJFunTFP5kMD7LPofpz_x0G8c7oZUwwNQCPcB/s1600/43-1.png
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รูปท่ี 2.14 แสดงตวัอยา่งDPSTและ DPDT  

ท่ีมา  :  (https://sites.google.com/site/cududegroup/electrical/othercomponent) 

 

2.4.1 Relay Module 4 Channels 

 

 รูปท่ี 2.15 แสดงตวัอยา่ง Relay Module 4 Channels 

ท่ีมา  :  (44Thttp://www.mltelectronic.com/-5V-Optocoupler-(4-Channel-Relay-Module)44T) 

 

Relay Module 4 Channels มีเอาตพ์ุตคอนเน็คเตอร์ท่ี Relay เป็น NO/COM/NC สามารถใช้

กบัโหลดไดท้ั้งแรงดนัไฟฟ้า DC และ AC โดยใช้สัญญาณในการควบคุมการทาํงานดว้ยสัญญาณ

โลจิก TTL 

คุณสมบัติ (Features)  

- รีเลยเ์อาตพ์ุตแบบ SPDT จาํนวน 4 ช่อง  

- สั่งงานดว้ยระดบัแรงดนั TTL  

- CONTACT OUTPUT ของรีเลยรั์บแรงดนัไดสู้งสุด 250 VAC 10 A, 30 VDC 10 A  

- มี LED แสดงสถานะ การทาํงานของรีเลยแ์ละแสดงสถานะของบอร์ด  

- มีจมัพเ์ปอร์สาํหรับเลือกวา่จะใชก้ราวดร่์วมหรือแยก  

- มี OPTO-ISOLATED เพื่อแยกกราวดส่์วนของสัญญาณควบคุมกบัไฟฟ้าท่ีขบัรีเลยอ์อกจากกนั 

 

 

 

http://www.mltelectronic.com/-5V-Optocoupler-(4-Channel-Relay-Module)
https://3.bp.blogspot.com/-Tw-bmm1_J8c/WKncpi8n_SI/AAAAAAAAAII/g0Xj4E9NrzEYAvhBHl6MAJoZMCOZB2trQCPcB/s1600/43-2.png
https://1.bp.blogspot.com/-uEyMOms604Y/WKncp_uvnqI/AAAAAAAAAII/kWZNhkLlPeo2c0R6oxNbV2fE5nFtGSRxQCPcB/s1600/44.png
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ตารางท่ี 2.3 แสดงขาท่ีใชใ้นการเช่ือมต่อของ Relay Module 4 Channels 

 

 
 

2.5 BH1750 Lux Sensor 

 BH1750 Lux Sensor คือ เซ็นเซอร์วดัแสงท่ีให้เอาต์พุตออกมาเป็นสัญญาณดิจิตอล และ

เอาต์พุตท่ีไดก้็มีหน่วยเป็นลกัซ์  เราจึงไม่จาํเป็นตอ้งใช้การคาํนวณเอาต์พุตเพิ่มเติมใดๆ เซ็นเซอร์ 

BH1750FVI จึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบหรือเรียกวา่มีขอ้ดีกว่าเซ็นเซอร์วดัแสงจาํพวกโฟโตท้รานซิสเตอร์

หรือโฟโตไ้ดโอด เน่ืองจากเซนเซอร์ดงักล่าวใหเ้อาตพ์ุตเป็นการเปล่ียนแปลงแรงดนั หรือ เซ็นเซอร์ 

LDR ท่ีใหใ้หเ้อาตพ์ุตเป็นการเปล่ียนแปลงค่าความตา้นทาน 

 2.5.1 คุณสมบติัทางเทคนิค 

 - ใชไ้อซี BH1750FVI ของบริษทั ROHM SEMICONDUCTOR 

 - สามารถวดัความเขม้แสงไดต้ั้ง แต่ 1-65535 lx ความละเอียด 16 บิต 

 - ใชไ้ฟเล้ียง 3V-5V 

 - ใชก้ารเช่ือมต่อแบบ I2C ความถ่ีสูงสุด 400 kHz 

 - มีขา ADD สาําหรับเลือก Address ของบอร์ดได ้2 ค่า 

 - เช่ือมต่อสัญญาณโดยตรงกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ระบบไฟ 3.3V และระบบไฟ 5V ได้

 ทนัทีโดยไมต่อ้งผา่นวงจรปรับระดบัแรงดนั 

 - ขนาด PCB 33 mm x 15.2 mm 
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รูปท่ี 2.16 GY-302 BH1750FVI เซนเซอร์วดัค่าแสง  

ท่ีมา  :  (https://www.arduinoall.com/article/306/70-arduino-เซ็นเซอร์วดัค่าแสง) 

 

ตารางท่ี 2.4 แสดงช่ือขาสัญญาณของบอร์ด 
 

 
 

2.6 Servo Motor 

 เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) เป็นมอเตอร์ท่ีมีการควบคุมการเคล่ือนท่ีของมัน (State)    

ไม่ว่าจะเป็นระยะ ความเร็ว มุมการหมุน โดยใชก้ารควบคุมแบบป้อนกลบั (Feedback control) เป็น

อุปกรณ์ท่ีสามารถควบคุมเคร่ืองจกัรกล หรือระบบการทาํงานนั้นๆ ให้เป็นไปตามความตอ้งการ 

เช่น ควบคุมความเร็ว (Speed), ควบคุมแรงบิด (Torque), ควบคุมแรงตาํแหน่ง (Position), ระยะทาง

ในการเคล่ือนท่ี(หมุน) (Position Control) ของตวัมอเตอร์ได ้ซ่ึงมอเตอร์ทัว่ไปไม่สามารถควบคุม

ในลกัษณะงานเบ้ืองตน้ได ้โดยใหผ้ลลพัธ์ตามความตอ้งการท่ีมีความแม่นยาํสูง 

 

 

รูปท่ี 2.17 เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) 

ท่ีมา  :  (http://www.advance-electronic.com/blog/detail/86/th/-(Servo-Motor).html) 
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 2.6.1.1 ประเภทของเซอร์โวมอเตอร์ 

โดยทัว่จะมีทั้งดีซีและเอซีเซอร์โว ในเคร่ืองจกัรรุ่นเก่าๆเราจะพบว่า DC Servo Motor มี

การใช้เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมมากกว่า AC Servo Motor เน่ืองจากช่วงท่ีผ่านมาการควบคุม

กระแสกระแสสูงๆ นั้นจะตอ้งใช ้SCRs  แต่ปัจจุบนัทรานซิสเตอร์ไดพ้ฒันาขีดความสามารถให้ตดั

ต่อกระแสสูงและใชง้านท่ีความถ่ีไดสู้งๆขึ้น จึงทาํใหร้ะบบควบคุมทางเอซีและระบบเซอร์โวไดถู้ก

นาํมาใชง้านมากขึ้น ซ่ึงสามารถแยกประเภทของเซอร์โวไดด้งัน้ี 

2.6.1.1 มอเตอร์ชนิดท่ีมีแปรงถ่าน - เซอร์โวมอเตอร์ชนิดน้ีท่ีสเตเตอร์จะเป็น

แม่เหล็กถาวร ส่วนโรเตอร์ยงัใช้แปรงถ่านและคอมมิวเตอร์เรียงกระแสเขา้สู่ขดลวดอาร์

เมเจอร์ เหมือนกบัดีซีมอเตอร์ทัว่ไป 

2.6.1.2 เซอร์โวมอเตอร์ชนิดท่ีไม่ มีแปรงถ่าน - เซอร์โวมอเตอร์ในกลุ่ม น้ี

ประกอบดว้ยดีซีเซอร์โว (DC Brushless Servo โรเตอร์ทาํดว้ยแม่เหล็กถาวร) เอซีเซอร์โว 

(AC Servo) ซ่ึงมีทั้ งแบบซิงโครนัสเซอร์โว อะซิงโครนัสเซอร์โว  (การนําอินดัคชั่น

มอเตอร์มาใชท้าํเป็นระบบขบัเคล่ือนเซอร์โวมอเตอร์) และ สเตปป้ิงเซอร์โวมอเตอร์ 

 

2.6.2 โครงสร้างของเซอร์โวมอเตอร์ 

 

 
 

รูปท่ี 2.18 ส่วนประกอบของเซอร์โวมอเตอร์ 

ท่ีมา  :  (http://www. Arduino.cc/en/reference/servo) 

 

• Case ตวัถงั หรือ กรอบของตวั Servo Motor 

• Mounting Tab ส่วนจบัยดึตวั Servo กบัช้ินงาน 

• Output Shaft เพลาส่งกาลงั 

• Servo Horns ส่วนเช่ือมต่อกบั Output shaft เพื่อสร้างกลไกล 

• Cable สายเช่ือมต่อเพื่อ จ่ายไฟฟ้า และ ควบคุม Servo Motor จะประกอบดว้ยสายไฟ 3 

เส้น และใน RC Servo Motor จะมีสีของสายแตกต่างกนัไปดงัน้ี 



23 

• สายสีแดง คือ ไฟเล้ียง (4.8-6V) 

• สายสีดา หรือ นา้ตาล คือ กราวด ์

• สายสีเหลือง (ส้ม ขาว หรือฟ้า) คือ สายส่งสัญญาณพลัซ์ควบคุม (3-5V) 

• Connector จุดเช่ือมต่อสายไฟ 

 

2.6.3 ส่วนประกอบภายใน RC Servo Motor 

 

 
รูปท่ี 2.19 ส่วนประกอบภายใน RC Servo Motor 

ท่ีมา  :  (http://www.pololu.com/) 

 

หมายเลข 1 คือ ดีซีมอเตอร์ 

หมายเลข 2 คือ ชุดเฟืองเกียร์ทดแรงมอเตอร์ 

หมายเลข 3 คือ ชุดควบคุมและปรับแต่งให้ค่าเอาต์พุตมีค่าเท่ากับ หรือใกล้เคียงกับค่า

อินพุต 

หมายเลข 4 คือ ส่วนท่ีควบคุมและประมวลผล 

 

2.6.4 บลอ็กไดอะแกรมของ Servo Motor 

 

 
รูปท่ี 2.20 บลอ็กไดอะแกรมของ Servo Motor 

ท่ีมา  :  (www.Ebldc.com/?p=48) 
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• Motor เป็นส่วนของตวัมอเตอร์ 

• Gear Train หรือ Gearbox เป็นชุดเกียร์ทดแรง 

• Position Sensor เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจบัตาแหน่งเพื่อหาค่าองศาในการหมุน 

• Electronic Control System เป็นส่วนท่ีควบคุมและประมวลผล 

 

2.6.5 หลกัการทาํงานของ RC Servo Motor 

เม่ือจ่ายสัญญาณพัลซ์เข้ามายงั RC Servo Motor ส่วนวงจรควบคุม (Electronic Control 

System) ภายใน Servo จะทาํการอ่านและประมวลผลค่าความกวา้งของสัญญาณพลัซ์ท่ีส่งเขา้มาเพื่อ

แปลค่าเป็นตาํแหน่งองศาท่ีตอ้งการให้ Motor หมุนเคล่ือนท่ีไปยงัตาํแหน่งนั้น แลว้ส่งคาํสั่งไปทาํ

การควบคุมให้ Motor หมุนไปยงัตาํแหน่งท่ีตอ้งการ โดยมี Position Sensor เป็นตวัเซ็นเซอร์คอยวดั

ค่ามุมท่ี Motor กําลังหมุนเป็น Feedback กลับมาให้วงจรควบคุมเปรียบเทียบกับค่าอินพุตเพื่อ

ควบคุมใหไ้ดต้าํแหน่งท่ีตอ้งการอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ สัญญาณ RC ในรูปแบบ PWM 

ตวั RC Servo Motor ออกแบบมาใชส้ําหรับรับคาํสั่งจาก Remote Control ท่ีใชค้วบคุมของ

เล่นดว้ยสัญญาณวิทยตุ่างๆ เช่นเคร่ืองบินบงัคบั รถบงับงัคบั เรือบงัคบั เป็นตน้ ซ่ึง Remote จาํพวก

น้ีท่ีภาครับจะแปลงความถ่ีวิทยอุอกมาในรูปแบบสัญญาณ PWM (Pulse Width Modulation) 

 

 
 

รูปท่ี 2.21 Remote Control RC Servo Motor 

ท่ีมา  :  (www.Learn.parallax.com/KickStart/900-00008) 

 

มุมหรือองศาจะขึ้นอยูก่บัความกวา้งของสัญญาณพลัซ์ ซ่ึงโดยส่วนมากความกวา้งของพลัซ์

ท่ีใชใ้น RC Servo Motor จะอยูใ่นช่วง 1-2 ms หรือ 0.5-2.5 ms 

ตวัอย่างเช่นหากกาํหนดความกวา้งของสัญญาณพลัซ์ไวท่ี้ 1 ms ตวั Servo Motor จะหมุน

ไปทางดา้ยซ้ายจนสุด ในทางกลบักนัหากกาํหนดความกวา้งของสัญญาณพลัซ์ไวท่ี้ 2 ms ตวั Servo 

Motor จะหมุนไปยงัตาํแหน่งขวาสุด แต่หากกาํหนดความกวา้งของสัญญาณพลัซ์ไวท่ี้ 1.5 ms ตวั 

Servo Motor ก็จะหมุนมาอยูท่ี่ตาํแหน่งตรงกลางพอดี   
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รูปท่ี 2.22 มุมหรือองศาหมุนขึ้นอยูก่บัความกวา้งของสญัญาณพลัซ ์

ท่ีมา  :  (www.Learn.parallax.com/KickStart/900-00008) 

 

ดังนั้นสามารถกาํหนดองศาการหมุนของ RC Servo Motor ได้โดยการเทียบค่า เช่น RC 

Servo Motor สามารถหมุนได้ 180 องศา โดยท่ี 0 องศาใช้ความกวา้งพลัซ์เท่ากับ 1000 us ท่ี 180 

องศาความกวา้งพัลซ์เท่ากับ 2000 us เพราะฉะนั้ นค่าท่ีเปล่ียนไป 1 องศาจะใช้ความกวา้งพลัซ์

ต่างกนั (2000-1000)/180 เท่ากบั 5.55 us 

จากการหาค่าความกวา้งพลัซ์ท่ีมุม 1 องศาข้างตน้ หากตอ้งกาํหนดให้ RC Servo Motor 

หมุนไปท่ีมุม 45 องศาจะหาค่าพลัซ์ท่ีตอ้งการไดจ้าก 5.55 x 45 เท่ากบั 249.75 us แต่ท่ีมุม 0 องศา

เราเร่ิมท่ีความกวา้งพลัซ์ 1ms หรือ 1000 us เพราะฉะนั้นความกวา้งพลัซ์ท่ีใชก้าํหนดให้ RC Servo 

Motor หมุนไปท่ี 45 องศา คือ 1000 + 249.75 เท่ากบัประมาณ 1250 us 

 

 
 

รูปท่ี 2.23 RC Servo Motor หมุนไปท่ี 45 องศา 

ท่ีมา  :  (www.Learn.parallax.com/KickStart/900-00008) 

 

2.7 Temperature Sensor 

 Temperature Sensor  คือ โมดูลหรือเซ็นเซอร์สําหรับวดัอุณหภูมิและความช้ืนในอากาศ ท่ี

มีราคาถูก ใชง้านง่ายและสามารถใช้งานกบั Arduino Uno R3 ได ้ซ่ึงจะมีอยู่สองแบบ คือแบบท่ีมา

เป็นโมดูลกบัแบบท่ีมีแต่เซ็นเซอร์มาให้อย่างเดียว โดยการรับส่งขอ้มูลนั้นจะใช้สายสัญญาณเส้น

เดียวกนัและเป็นสัญญาณแบบดิจิตอล 
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รูปท่ี 2.24 DHT-11 วดัอุณหภูมิและความช้ิน 

ท่ีมา  :  (https://www.ioxhop.com/product/57/dht-11-%E0%B8%A7%E0%B8%B1) 

 

คุณสมบติั 

• ใชแ้รงดนัไฟฟ้า 3 ถึง 5V 

• ใชก้ระแสไฟฟ้าสูงสุด 2.5mA (ขณะทาํหารวดัค่า) 

• เหมาะสาํหรับวดัความช่ืนระดบั  20-80% โดยมีความผิดพลาดในการวดัไม่เกิน 5%  

• เหมาะสาํหรับวดัอุณหภูมิ  0-50°C  โดยมีความผิดพลาดในการวดัไม่เกิน ±2°C 

• ความถ่ีในการวดั 1 Hz  (อ่านค่าไดวิ้นาทีละคร้ัง) 

• ขนาด 15.5mm x 12mm x 5.5mm 

• 4 pins ใชพ้ื้นท่ีในการวางขา 0.1" 

วิธีการส่งข้อมูลของ DHT  อุปกรณ์ตัวน้ีใช้การส่ือสารกับ MCU ของเราด้วยวิธี Single-wire 

Two-way Serial interface คือ การส่ือสารอนุกรุมสองทางโดยใชส้ายเส้นเดียว  หรือ การส่ือสารใช้

สายส่ือสารเพียงเส้นเดียวและส่งขอ้มูลไดท้ั้งจาก MCU ไปท่ีตวั DHT11 และในทางกลบักนัก็ได ้

Arduino เปรียบเสมือน Master และ DHT11เปรียบเสมือน Slave   เก่ียวกบั Pull up resistor การ

ใช ้pull up resistor นั้นหมายถึงเราตอ้งการให้เวลาทาํงานปกติในขณะท่ีไม่มีอุปกรณ์ทีต่ออยูก่บัสาย

ส่ือสารของเรา ระดบัแรงดนัของสัญญาณในสาย Data คือแรงดนัระดบั "สูง"   และจะมีแรงดนัใน

ระดบัตํ่าเม่ือมีอุปกรณ์ (จะเป็น Master หรือ Slave ก็ได)้ ดึงสัญญาณลงในระดบั "ตํ่า" ดงันั้นหากเรา

มี Scope วดัระดบัสัญญาณไดเ้ป็น "สูง" ตลอดเวลา ก็หมายความวา่อุปกรณ์ของเราอาจจะผิดปกติ 

ในการส่ือสารโดยใช้สายเส้นเดียวนั้น จาํเป็นตอ้งใชโ้ปรโตคอลท่ีตกลงกนัไวร้ะหว่างตวั 

MCU และ อุปกรณ์ท่ีตอ้งการส่ือสารดว้ย (Slave)  อนัดบัแรก  Master หรือ Arduino ของเราจะส่ง 

Start signal ท่ีเป็นแรงดนัไฟฟ้าระดบัตํ่าอย่างนอ้ย 18 ไมโครวินาที ไปท่ี Slave เพื่อให้ Slave เขา้ใจ

ว่าจะเร่ิมสั่งแล้ว  แลว้รอไป 20-40 ไมโครวินาทีเพื่อรอ Slave ตอบกลับและเพื่อให้ Master รู้ว่า 

Slave ก็พร้อม Slave จะส่งแรงดนัระดบัตํ่ากลบัไปบา้ง การส่งแรงดนัจาก Slave กลบัไปจะนาน 80 

ไมโครวินาที   จากนั้นจะรออีก 80 ไมโครวินาที ก่อนท่ีจะส่งขอ้มูลบิตแรก 
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2.8 หลกัการเขียนโปรแกรม Arduino 

 ภาษาซีของ Arduino จะจดัรูปแบบโครงสร้างของการเขียนโปรแกรมออกเป็นส่วนย่อย ๆ

หลายๆส่วน โดยเรียกแต่ละส่วนว่า ฟังก์ชั่น และเม่ือนําฟังก์ชั่นมารวมเข้าด้วยกัน ก็จะเรียกว่า 

“โปรแกรม” โดยโครงสร้างการเขียนโปรแกรมของ Arduino นั้น ทุก ๆโปรแกรมจะตอ้งประกอบ

ไปด้วยฟังก์ชั่นจาํนวนเท่าใดก็ได้ แต่อย่างน้อยท่ีสุดต้องมีฟังก์ชั่น จาํนวน 2 ฟังก์ชั่น คือ setup() 

และ loop() 

 2.8.1  โครงสร้างการเขียนโปรแกรม Arduino 

 #include<servo.h>                 //เรียกไลบราร่ี ช่ือ servo.h เขา้มาใชใ้นโปรแกรม 

 int Servo1=9;                         //กาํหนดให ้Servo1 แทน Pin Digital-9 

 Servo myservo;                      //สร้าง object ช่ือ myservo เพื่อควบคุม Servo 

 void setup(){myservo.attach(Serrvo1); }  //กําห น ดให้ ใช้ข า Digital-9 ส ร้างสั ญ ญ าณ

 ควบคุม Servo 

 void loop(){myservo.write(180); }         //กาํหนดค่าตาํแหน่งใหก้บั Servo = 180 องศา 

 

 จะไดโ้ครงสร้างพื้นฐานของภาษาซีท่ีใชก้บั Arduino นั้นจะประกอบไปดว้ย 3 ส่วนใหญ่ๆ

ดว้ยกนั คือ  

  2.8.1.1  Header ในส่วนน้ีจะมีหรือไม่มีก็ได ้ถา้มีตอ้งกาํหนดไวใ้นส่วนเร่ิมตน้ของ

โปรแกรม ซ่ึงส่วนของ Header ไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็น Compiler Directive ต่าง ๆรวมไปถึงส่วนของการ

ประกาศตวัแปร และค่าคงท่ีต่าง ๆท่ีจะใชใ้นโปรแกรม 

  2.8.1.2  setup() ในส่วนน้ีเป็นฟังก์ชัน่บงัคบัท่ีตอ้งกาํหนดให้มีในทุก ๆโปรแกรม 

ถึงแมว้่าในบางโปรแกรมจะไม่ตอ้งการใชง้านก็ยงัจาํเป็นตอ้งประกาศไวด้ว้ยเสมอ เพียงแต่ไม่ตอ้ง

เขียนคาํสั่งใด ๆไวใ้นระหวา่งวงเล็บปีกกา {} ท่ีใชเ้ป็นตวักาํหนดของเขตของฟังก์ชัน่ โดยฟังก์ชัน่น้ี

จะใชส้ําหรับบรรจุคาํสั่งในส่วนท่ีตอ้งกาให้โปรแกรมทาํงานเพียงรอบเดียวตอนเร่ิมตน้ทาํงานของ

โปรแกรมคร้ังแรกเท่านั้น ซ่ึงไดแ้ก่คาํสั่งเก่ียวกับการ Setup ค่าการทาํงานต่าง ๆ เช่น การกาํหนด

หน้าท่ีการใช้งานของ PinMode และการกาํหนดค่า Baudrate สําหรับใช้งานพอร์ตส่ือสารอนุกรม 

เป็นตน้ 

  2.8.1.3  loop() เป็นส่วนฟังก์ชั่นบังคับท่ีต้องกําหนดให้มีในทุก ๆโปรแกรม

เช่นเดียวกนักบัฟังก์ชัน่ setup() โดยฟังกช์ัน่ loop() น้ีจะใชบ้รรจุคาํสั่งท่ีตอ้งการใหโ้ปรแกรมทาํงาน

ซํ้า ๆกนัไปไม่รู้จบ ซ่ึงถา้เปรียบเทียบกบัรูปแบบของ ANSI-C ส่วนน้ีก็คือ ฟังกช์ัน่ main() นัน่เอง 

 

 



บทที่ 3 

วิธีการดําเนินโครงการ 

 

 ในการดาํเนินการโครงการเร่ืองระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอจัฉริยะมีขั้นตอนการ

สร้างในส่วนต่าง ๆ โดยทางกลุ่มผูส้ร้างไดร่้วมกนัวางแผนในการปฎิบติังานและจดัการบางงานตาม

ความเหมาะสม ขั้นตอนในการดาํเนินโครงการ แบ่งออกเป็นดงัน้ี 

 3.1 การวางแผนและการเตรียมการ 

 3.2 การออกแบบช้ินงาน 

 3.3 การดาํเนินการสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอจัฉริยะ 

 

3.1 การวางแผนและการเตรียมการ 

 การวางแผนและการเตรียมการเร่ิมเม่ือคณะกรรมการพิจารณาโครงการให้เสนอหัวขอ้โครงการ

ในภาค เรียนท่ี 1 ทางกลุ่มผูจ้ดัทาํได้เสนอหัวขอ้โครงการระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน

อจัฉริยะ ซ่ึงมีลาํดบัขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาํเนินโครงการดงัตารางท่ี 3.1 

 3.1.1 การวางแผนทาํโครงการ 

  3.1.1.1 เสนอหวัขอ้โครงการกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 

  3.1.1.2 หาขอ้มูลเสนอเพิ่มเติม เร่ืองการพฒันาชุดคาํสั่ง 

  3.1.1.3 อนุมติัโครงการโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา 

  3.1.1.4 เขียนโครงการบทท่ี 1-3 

  3.1.1.5 ศึกษาและหาขอ้มลู โดยศึกษาจากหนงัสือวิจยั เวบ็ไซตต่์าง ๆ เป็นตน้ 

  3.1.1.6 ออกแบบโรงเรือน 

  3.1.1.7 วางแผนการปฎิบติังาน โดยจดัลาํดบัก่อนและหลงัการปฎิบติังาน 

  3.1.1.8 ส่งโครงการบทท่ี 1- 2 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา 

  3.1.1.9 ซ้ือช้ินส่วนประกอบต่าง ๆ 

  3.1.1.10 ทาํการประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ 

  3.1.1.11 ทาํการศึกษาอุปกรณ์ท่ีสร้าง 

  3.1.1.12 ทาํการสร้างโคด้เขียนโปรแกรม 

       3.1.1.13 ทาํการใส่โคด้โปรแกรมลงในอุปกรณ์ 

    3.1.1.14 ตบแต่งช้ินส่วนต่าง ๆ ในอุปกรณ์จนครบทกุส่วน 

  3.1.1.15 ทดลองการใชอุ้ปกรณ์จริง 
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  3.1.1.16 เขียนโครงการบทท่ี 3-5โดยนํ้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสร้างช้ินงาน,การออกแบบ,ผล

การทดลองใช้งาน, การนาํปัญหาท่ีประสบในการดาํเนินโครงการและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มาเรียง

ใหไ้ดใ้จความสมบูรณ์ 

  3.1.1.17 ส่งโครงการบทท่ี 1-5 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง 

  3.1.1.18 ยืน่ขอสอบโครงการ หลงัจากทฤษฎี บทท่ี1-5 ไดผ้า่นการตรวจสอบความถูกตอ้ง 

  3.1.1.19 อนุมติัสอบโครงการ 

  3.1.1.20  

 3.1.1.21 ส่งโครงการโดยนําเน้ือหาบทท่ี 1-5 เข้าเล่ม แล้วนําไปให้คณะกรรมการสอบ

โครงการไวเ้ป็นตวัอยา่งในการศึกษาและหลกัฐาน 
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ตารางท่ี 3.1 ตารางแผนการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

ปี พ.ศ.2562 - ปี พ.ศ.2563 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 คิดหวัขอ้โครงการ          

2 จัด ทํา เอ ก ส าร เส น อ ร่าง

โครงการ 

         

3 ศึ ก ษ า ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง

มอเตอร์เซอร์โว 

         

4 ปรับปรุงแกไ้ข          

5 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง          

6 วิ เค ราะ ห์ แ ล ะ อ อก แ บ บ

ระบบ 

         

7 สร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ

ติดตั้งระบบ 

         

8 ทดสอบระบบ          

9 ตรวจสอบความเรียบร้อย

ของระบบ 

         

10 ส่งใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบ          

11 นาํเสนอโครงการ          

12 จดัทาํรูปเล่มโครงการ          
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3.2 การออกแบบชิ้นงาน 

3.2.1 ออกแบบภายนอกโรงเรือน 

รูปท่ี 3.1 ออกแบบภายนอกโรงเรือน 

 

 3.2.2 ออกแบบฐานโรงเรือน 

โครงสร้างฐานโรงเรือนมีขนาดความกวา้ง 70 เซนติเมตรและความยาว 100 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 โครงสร้างฐานโรงเรือน 

 

 3.2.3 ออกแบบโครงสร้างโรงเรือน 

  3.2.3.1 ช้ินส่วนดา้นหน้าและหลงัโรงเรือนมีขนาดความกวา้ง 37 เซนติเมตรและความยาว 

70 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 โครงสร้างโรงเรือนช้ินส่วนดา้นหนา้และหลงั 

100 ซม. 

70 ซม. 

70 ซม. 

37 ซม. 
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3.2.3.2 ช้ินส่วนด้านข้างโรงเรือนมีขนาดความกว้าง 37 เซนติเมตรและความยาว 40 

เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.4 โครงสร้างโรงเรือนช้ินส่วนดา้นขา้ง 

 

  3.2.3.3 ช้ินส่วนหลังคาโรงเรือนมีขนาดความกว้าง 50 เซนติเมตรและความยาว 72 

เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.5 โครงสร้างโรงเรือนช้ินส่วนหลงัคาโรงเรือน 

 

3.3 การดําเนินการสร้างระบบรดน้ําต้นไม้อตัโนมัติและแอปพลเิคชันควบคุมโรงเรือนอจัฉริยะ 

 3.3.1 ขั้นตอนการสร้างโรงเรือน 

  การสร้างโครงสร้างโรงเรือน เพื่อท่ีจะให้ไดฐ้านหรือโครงสร้าง ท่ีมีความแข็งแรงสวยงาม

และมีความกระทดัรัดเม่ือติดตั้งอุปกรณ์เขา้ไปเพิ่มเติม ซ่ึงประกอบไปกล่องควบคุมหรือคอนโทรล

ระบบทุกอย่างท่ีติดไวด้า้นล่างขวาของฐานโรงเรือน เพื่อให้สามารถกนันํ้ าท่ีกระเด็นมาจากการรด

นํ้ าตน้ไมไ้ด ้มีจอ LCD แสดงผลท่ีดา้นหน้าโรงเรือน มีสวิตช์ ปิด-เปิด อยู่ดา้นขา้งของฐาน มีระบบ

ระบายความร้อนดว้ยพดัลมทั้ง 2 ดา้นของโรงเรือน และหลงัคาเปิดปิดไดอ้ยู่ดา้นบน อีกทั้งยงัสร้าง

ใหย้ดึติดกบัโครงเหลก็อยา่งมาตรฐาน สามารถถอดประกอบได ้

40 ซม. 

37 ซม. 

72 ซม. 

50 ซม. 
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รูปท่ี 3.6 ขั้นตอนการสร้างโรงเรือน 

 

 3.3.2 ขั้นตอนการประกอบและติดตั้ง 

  ในการประกอบและติดตั้ง เราจะใช้ arduinoในการสั่งงานเพื่อควบคุมอุปกรณ์ 4 อย่างคือ 

เซ็นเซอร์วดัความอุณหภูมิในอากาศ เซนเซอร์วดัค่าแสง  ระบบเซอร์โวมอเตอร์ และระบบพดัลม

ระบายความร้อน หลกัการทาํงานของระบบระบายความร้อน เร่ิมจากระบบของมอเตอร์เซอร์โว มา

ช่วยในเร่ืองการระบายความร้อนโดยการเปิดและปิดหลงัคาโรงเรือน โดยหากค่าแสงเกินกว่าท่ี

กาํหนดให้หลงัคาทาํการเปิดเองอตัโนมติัและหากค่าแสงตํ่ากว่าท่ีกาํหนดให้หลงัคาทาํการปิดเอง

อัตโนมัติ , ระบบระบายความร้อยด้วยพัดลม โดยใช้เซนเซอร์วดัอุณหภูมิมาวดัอุณหภูมิ หาก

อุณหภูมิสูงกว่าท่ีกาํหนดไว ้ ใหพ้ดัลมทาํงานเองอตัโนมติั และหากอุณหภูมิตํ่ากว่าท่ีกาํหนดไว ้ ให้

พดัลมปิดการทาํงานเองอตัโนมติั แลว้นําขอ้มูลมาแสดงผลผ่านจอ LCD ช่วยให้สามารถรับรู้ค่า

อุณหภูมิและค่าแสงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ภายในระบบควบคุมโรงเรือนเพาะปลูก  

 

 
 

รูปท่ี 3.7 ขั้นตอนการประกอบและติดตั้ง 
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 3.3.3 ขั้นตอนการต่อวงจร 

การต่อวงจรภายในระบบดงัรูป 3.9 

 
 

รูปท่ี 3.8 ขั้นตอนการต่อวงจร 

 

 3.3.4 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคาํสั่ง 
 

     
 

รูปท่ี 3.9 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคาํสั่ง 

 

 

 

 
 



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษาทาํให้เราไดรู้้ถึงการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มตอ้งสามคัคีกนั ในการวิเคราะห์

และออกแบบตลอดจนถึงขั้นตอนการทาํงานแต่ละขั้นตอนว่ามีอะไรบา้ง ในท่ีน้ีทางคณะผูจ้ดัทาํจะ

กล่าวถึงผลของการศึกษาขอ้มูล และผลท่ีไดรั้บอยา่งละเอียด แบ่งออกเป็นดงัน้ี 

4.1 การทดสอบวดัอุณหภูมิและระบบระบายความร้อนเองอตัโนมติัดว้ยพดัลม 

4.2 การทดสอบวดัค่าแสงและระบบระบายความร้อนเองอตัโนมติัดว้ยมอเตอร์เซอร์โว 

 

4.1 การทดสอบวัดอุณหภูมแิละระบบระบายความร้อนเองอตัโนมัติด้วยพดัลม 

 4.1.1 อุปกรณ์การทดลอง 

 4.1.1.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU 

  4.1.1.2  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้งโปรแกรม Arduino 

  4.1.1.3  เซนเซอร์วดัอุณหภูมิ   

  4.1.1.4  พดัลมระบายความร้อน 

  4.1.1.5  LCD Display 

 4.1.2 วิธีการทดลอง 

4.1.2.1 เปิดโปรแกรม Arduino IDE ท่ีเขียนชุดคาํสั่งไว้ จากนั้ นเรียกใช้ Serial   

Monitor โดยใหค้ลิกท่ี Tools > Serial Monitor หรือกดปุ่ มCtrl+Shift+M  

4.1.2.2 อ่านค่าท่ีไดรั้บจากเซนเซอร์วดัความช้ืนในอากาศจาก Serial Monitor, จอ

LCD และดูการเปิด-ปิดเองอตัโนมติัของพดัลมระบายความร้อน 

4.1.2.3 นาํมาเปรียบเทียบกบัอุปกรณ์วดัอุณหภูมิ 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.1 อ่านค่าอุณหภูมิในอากาศจาก Serial Monitor  
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รูปท่ี 4.2 อ่านค่าอุณหภูมิในอากาศจาก LCD 

 

 
 

รูปท่ี 4.3 ภาพแสดงการทาํงานของพดัลมระบายความร้อน 

 

4.1.3 ผลการทดลอง 

ตารางท่ี 4.1 ผลการทดลองการวดัอุณหภูมิขณะอากาศปกติ 

อ่านค่าอุณหภูมิในอากาศ

จาก Serial Monitor (%) 

อ่ า น ค่ า อุ ณ ห ภู มิ ใ น

อากาศจากจอ LCD (%) 

ค่ า ค ว า ม ค ล า ด

เคล่ือน (%) 

การทํางานของพัด

ลมระบายความร้อน 

25.20 25.00 0.79 ไม่ทาํงาน 

25.19 25.00 0.75 ไม่ทาํงาน 

25.10 25.00 0.40 ไม่ทาํงาน 

26.35 26.00 1.33 ไม่ทาํงาน 

25.95 25.00 3.66 ไม่ทาํงาน 

24.85 25.00 0.60 ไม่ทาํงาน 

26.00 26.00 0.00 ไม่ทาํงาน 

27.10 27.00 0.37 ไม่ทาํงาน 

26.42 26.00 1.59 ไม่ทาํงาน 

25.11 25.00 0.44 ไม่ทาํงาน 
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การทดลองการวดัอุณหภูมิขณะอากาศปกติ ค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย = 0.87% 

และระบบระบายความร้อนเองอตัโนมติัดว้ยพดัลมไม่ทาํงานเลย 

 

ตารางท่ี 4.2 ผลการทดลองการวดัอุณหภูมิขณะอากาศร้อน 

อ่านค่าอุณหภูมิในอากาศ

จาก Serial Monitor (%) 

อ่ า น ค่ า อุ ณ ห ภู มิ ใ น

อากาศจากจอ LCD (%) 

ค่ า ค ว า ม ค ล า ด

เคล่ือน (%) 

การทํางานของพัด

ลมระบายความร้อน 

38.20 39.00 2.09 ทาํงาน 

39.05 39.00 0.13 ทาํงาน 

40.10 40.00 0.25 ทาํงาน 

41.85 41.00 2.03 ทาํงาน 

42.00 43.00 2.38 ทาํงาน 

43.91 44.00 0.20 ทาํงาน 

44.50 45.00 1.12 ทาํงาน 

44.60 45.00 0.90 ทาํงาน 

43.01 43.00 0.02 ทาํงาน 

44.08 45.00 2.09 ทาํงาน 

การทดลองการวดัอุณหภูมิขณะอากาศร้อน ค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย = 0.64% 

และระบบระบายความร้อนเองอตัโนมติัดว้ยพดัลมทาํงานตลอดเวลาท่ีอุณหภูมิร้อนเกินกวา่ 40 % 

 

4.2 การทดสอบวัดค่าแสงและระบบระบายความร้อนเองอตัโนมัติด้วยมอเตอร์เซอร์โว 

 4.2.1 อุปกรณ์การทดลอง 

 4.2.1.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU 

  4.2.1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้งโปรแกรม Arduino 

  4.2.1.3 เซนเซอร์วดัค่าแสง   

  4.2.1.4 มอเตอร์เซอร์โว 

  4.2.1.5 LCD Display 

 4.2.2 วิธีการทดลอง 

4.2.2.1 เปิดโปรแกรม Arduino IDE ท่ีเขียนชุดคาํสั่งไว้ จากนั้ นเรียกใช้ Serial   

Monitor โดยใหค้ลิกท่ี Tools > Serial Monitor หรือกดปุ่ มCtrl+Shift+M  

4.2.2.2 อ่านค่าท่ีไดรั้บจากเซนเซอร์วดัค่าแสงจาก Serial Monitor, จอLCD และดู

การเปิด-ปิดเองอตัโนมติัของหลงัคาโรงเรือน 
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4.1.2.3 นาํมาเปรียบเทียบกบัอุปกรณ์วดัค่าแสง 

 

 
 

รูปท่ี 4.4 อ่านค่าแสงจาก Serial   Monitor 

 

 
 

รูปท่ี 4.5 อ่านค่าแสงจาก LCD 

 

 
 

รูปท่ี 4.6 ภาพแสดงการทาํงานของหลงัคาโรงเรือน 
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4.2.3  ผลการทดลอง 

ตารางท่ี 4.3 ผลการทดลองการวดัค่าแสงช่วงเวลา 8.00 – 12.00 น. 

เวลาวดั

ค่าแสง 

อ่ า น ค่ า แ ส ง จ า ก 

Serial  Monitor (%) 

อ่ า น ค่ า แ ส ง จ า ก จ อ 

LCD (%) 

ค่าความคลาด

เคล่ือน (%) 

การทาํงานของหลงัคา

โรงเรือน 

9.00 587 579 1.36 ไม่ทาํงาน 

9.10 602 645 1.83 ไม่ทาํงาน 

9.20 612 613 0.16 ไม่ทาํงาน 

9.30 700 723 3.29 ไม่ทาํงาน 

10.00 513 523 1.95 ไม่ทาํงาน 

10.10 698 702 0.57 ไม่ทาํงาน 

10.20 753 752 0.13 ไม่ทาํงาน 

10.30 736 745 1.22 ไม่ทาํงาน 

11.00 864 858 0.69 ทาํงาน 

11.10 980 981 0.10 ทาํงาน 

การทดลองการวดัค่าแสงช่วงเวลา 8.00 – 12.00 น.  ค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย = 0.69% 

และระบบระบายความร้อนดว้ยหลงัคาโรงเรือนเปิดขึ้น เม่ือค่าแสงเกิน 700 Lux 

 

ตารางท่ี 4.4 ผลการทดลองการวดัค่าแสงช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น. 

เวลาวดั

ค่าแสง 

อ่ า น ค่ า แ ส ง จ า ก 

Serial  Monitor (%) 

อ่ า น ค่ า แ ส ง จ า ก จ อ 

LCD (%) 

ค่าความคลาด

เคล่ือน (%) 

การทาํงานของหลงัคา

โรงเรือน 

12.01 980 985 0.51 ทาํงาน 

12.10 1020 1011 0.88 ทาํงาน 

12.30 1052 1052 0.00 ทาํงาน 

13.00 1100 1090 0.91 ทาํงาน 

13.10 1035 1030 0.48 ทาํงาน 

13.20 756 759 0.40 ทาํงาน 

13.30 893 893 0.00 ทาํงาน 

14.00 840 845 0.60 ทาํงาน 

14.30 790 794 0.51 ทาํงาน 

15.00 750 751 0.13 ทาํงาน 
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การทดลองการวดัค่าแสงช่วงเวลา 12.01 – 15.00 น.  ค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย = 0.01% 

และระบบระบายความร้อนดว้ยหลงัคาโรงเรือนเปิดขึ้นตลอด 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ในการดาํเนินโครงการระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอจัฉริยะ นั้นสามารถบรรลุ

วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ซ่ึงโปรแกรมสามารถทาํงานไดอ้ย่างท่ีตอ้งการ แต่การดาํเนินการโครงการก็

ประสบปัญหาต่าง ๆ หลายอย่าง ซ่ึงผูด้ ําเนินการโครงการมีข้อเสนอแนะท่ีจะนํามาใช้พฒันา

ปรับปรุงแกไ้ขใหร้ะบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอจัฉริยะ สามารถทาํงานเองอตัโนมติัโดย

อิงจากค่าแสงและอุณหภูมิ และแสดงข้อมูลผ่าน LCD เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทํางานของ

โปรแกรมดีท่ีสุด 

 

5.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

5.1.1 เพื่อออกแบบและสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอจัฉริยะ 

5.1.2 เพื่อพฒันาผลงานท่ีประดิษฐ์ขึ้นให้เขา้สู่ความเป็นมาตรฐานสามารถนาํไปใชง้านได ้                                              

 อยา่งมีคุณภาพประหยดัและปลอดภยั   

5.1.3 เพื่อให้ผูจ้ดัทาํโครงการนําความรู้จากการศึกษาในหลกัสูตรของประกาศนียบัตร  

วิชาชีพขั้นสูงสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มาใชใ้นการประกอบอาชีพและการพฒันา  

วิชาชีพของตน 

 

5.2 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษา 

5.2.1 ระบบระบายความร้อนโรงเรือนเพาะปลูกสามารถทาํงานไดอ้ยา่งอตัโนมติั 

5.2.2 ระบบสามารถแสดงค่าแสงและค่าอุณหภูมิภายในโรงเรือน 

5.2.3 ผูจ้ดัทาํโครงการนาํความรู้จากการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั  

 

5.3 ปัญหาท่ีประสบในการดําเนินโครงการ 

ในการดาํเนินการโครงการระบบรดนํ้ าตน้ไมอ้ตัโนมติัและแอพพลิเคชนัควบคุมโรงเรือน

อจัฉริยะ นั้นทางคณะผูจ้ดัทาํโครงการจะอธิบายสาเหตุ และวิธีการแกปั้ญหาเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 

 5.3.1 ปัญหาในการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่าง ๆ และตวับอร์ด 

 5.3.2  ปัญหาดา้นการศึกษาแผงวงจร 

 5.3.3 ปัญหาดา้นการศึกษาชุดคาํสั่งควบคุม 

 5.3.4 ปัญหาดา้นการเช่ือมต่ออุปกรณ์ 

 5.3.5 ปัญหาดา้นงบประมาณการจดัทาํ 
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 5.3.6 ปัญหาดา้นมอเตอร์เซอร์โวร์ไม่สามารถยกหลงัคาโรงเรือนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

5.4 ผลการดําเนินโครงการ 

ในการดาํเนินการโครงการระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอจัฉริยะ เร่ิมจากการ

นาํเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณาทางคณะกรรมการไดเ้สนอแนะส่วนต่าง ๆ และคณะ

ผูจ้ดัทาํได้ศึกษาขอ้มูลรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับการทาํโครงการระบบควบคุมอุณหภูมิภายใน

โรงเรือนอจัฉริยะ โดยไดท้าํการออกแบบและดาํเนินการจดัทาํตามท่ีวางไวจ้นสาํเร็จ 

 ผลการดาํเนินการโครงการระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอจัฉริยะ ตวัแผงวงจรน้ี

สามารถส่งสัญญาณและเช่ือมต่อเขา้ไปในแผงวงจรไดโ้ดยการเช่ือมต่อสัญญาณ WIFI เขา้กบัแผง

ควบคุมไดส้าํเร็จ 

 

5.5 อภิปรายผล 

จากผลการดาํเนินการโครงการระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอัจฉริยะ ถือว่า

ประสบความสําเร็จตามท่ีตั้งจุดประสงคไ์ว ้คือระบบระบายความร้อนโรงเรือนเพาะปลูกสามารถ

ทาํงานไดอ้ยา่งอตัโนมติั และแสดงค่าแสงและค่าอุณหภูมิภายในโรงเรือนได ้นอกจากน้ีคณะผูจ้ดัทาํ

ยงัไดรั้บความรู้และประสบการณ์ในการทาํโครงการน้ีเป็นอยา่งมาก 

 

5.6  ข้อเสนอแนะ 

 ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงขอ้เสนอแนะ ในการพฒันาและต่อยอดของระบบควบคุมอุณหภูมิภายใน

โรงเรือนอจัฉริยะ 

 5.6.1 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

  5.6.1.1 ควรออกแบบใหโ้รงเรือนมีขนาดเลก็กวา่น้ี 

  5.6.1.2 ควรออกแบบโรงเรือนให้ตรงกบัทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม 

 5.6.2 ขอ้เสนอแนะทางเทคนิค 

  5.6.2.1 ควรติดตั้งระบบพดัลมใหร้ะบายความร้อนไปในทิศทางเดียวกนั 

  5.6.2.2 ควรติดตั้งเซอร์โว 2 ตวั เพื่อใหส้ามารถยกหลงัคาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2.  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัสภาพอากาศค่อนขา้งมีความแปรปรวนและยากท่ีจะควบคุม ส่งผลกระทบทั้งต่อ

การดาํเนินชีวิตของมนุษย์ สัตว์ ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงพืช แต่ข้อจาํกัดของพืชคือไม่สามารถเลือก

สภาพแวดลอ้มท่ีหมาะสมในการเจริญเติบโตไดอ้ย่างมนุษยห์รือสัตว ์ดงันั้นเพื่อควบคุมปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้มในการเพาะปลูกพืชใหมี้ความเหมาะสมนั้นจึงมีการพฒันาการปลูกพืชสู่การปลูกใน

ระบบโรงเรือน  แต่ปัญหาการปลูกพืชในโรงเรือนในประเทศไทยคือ “อุณหภูมิหรือความร้อน

สะสมภายในโรงเรือน” โดยเฉพาะโรงเรือนท่ีไม่มี การระบายความร้อน มีโอกาสท่ีอุณหถูมิภายใน

จะสูงถึง 50 องศาเซลเซียสซ่ึงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอยา่งมาก ดงันั้นการเลือกโรงเรือนจึงมี

ความสาํคญัเน่ืองจากโรงเรือนแต่ละแบบมีความสามารถในการระบายอากาศและการลดอุณหภูมิได้

แตกต่างกนั 

รศ.ดร.ธรรมศกัด์ิ ทองเกตุ อาจารยภ์าควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

กล่าววา่ ประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตร้อน การปลูกพืชจึงมีโอกาสท่ีจะเกิดโรคและแมลงศตัรูรบกวนได้

ตลอด โดยเฉพาะการปลูกพืชนอกโรงเรือนท่ีไม่สามารถควบคุมสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ได ้การผลิต

พืชในระบบปิด หรือการปลูกพืชในโรงเรือน จึงเป็นคาํตอบท่ีจะช่วยให้เกษตรสามารถผลิตพืชได้

ทั้งปริมาณ คุณภาพ และปลอดภยัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี ภายใตก้ารควบคุมปัจจยัแวดลอ้มท่ีไม่

เหมาะสม เช่น ฝน พาย ุความแปรปรวนของสภาพอากาศ ป้องกนัการระบาดของโรคและแมลงศตัรู 

ลดการใช้สารเคมี นอกจากน้ีการปลูกพืชในโรงเรือนยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ปุ๋ ยทางนํ้ า 

(Fertigation System) เป็นระบบการผลิตพืชท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

        ผูวิ้จัยมีแนวคิดท่ีจะนําเอาเทคโนโลยีไอโอที (IOT) มาประดิษฐ์ระบบควบคุมอุณหภูมิ

ภายในโรงเรือนอจัฉริยะ โดยนาํระบบของมอเตอร์เซอร์โว มาช่วยในเร่ืองการระบายความร้อนโดย

การเปิดและปิดหลงัคาโรงเรือน โดยหากค่าแสงเกินกว่าท่ีกาํหนดให้หลงัคาทาํการเปิดเองอตัโนมติั

และหากค่าแสงตํ่ากว่าท่ีกาํหนดให้หลงัคาทาํการปิดเองอตัโนมติั , ระบบระบายความร้อยดว้ยพดั

ลม โดยใชเ้ซนเซอร์วดัอุณหภูมิมาวดัอุณหภูมิ หากอุณหภูมิสูงกว่าท่ีกาํหนดไว ้ ให้พดัลมทาํงานเอง

อตัโนมติั และหากอุณหภูมิตํ่ากว่าท่ีกาํหนดไว ้ ให้พดัลมปิดการทาํงานเองอตัโนมติั แลว้นาํขอ้มูล

มาแสดงผลผ่านจอ LCD  ช่วยให้สามารถรับรู้ค่าอุณหภูมิและค่าแสงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

ภายในระบบควบคุมโรงเรือนเพาะปลูกเพื่อเป็นการลดสภาพความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศและ

เพื่อเพิ่มผลผลิตท่ีมากขึ้นโดยท่ีความร้อนภายในระบบควบคุมโรงเรือนเพาะปลูกจะอยู่ในช่วงท่ี

เหมาะสมเพื่อใหก้ารดูแลระบบสมาร์ทฟาร์มจาํลองเป็นไปอยา่งอตัโนมติัและมีประสิทธิภาพ  

 



3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1)  เพื่อออกแบบและสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอจัฉริยะ  

3.2)  เพื่อพฒันาผลงานท่ีประดิษฐ์ขึ้นใหเ้ขา้สู่ความเป็นมาตรฐานสามารถนาํไปใชง้านได ้                                               

          อยา่งมีคุณภาพประหยดัและปลอดภยั   

3.3)  เพื่อให้ผูจ้ดัทาํโครงการนาํความรู้จากการศึกษาในหลกัสูตรของประกาศนียบตัรวิชา

          ชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มาใชใ้นการประกอบอาชีพและการพฒันา

          วิชาชีพของตน 

 

4. ขอบเขตของโครงการ  

4.1)  สามารถปิด-เปิดการทาํงานของหลงัคาโรงเรือนไดอ้ตัโนมติั 

4.2)  สามารถปิด-เปิดการทาํงานของพดัลมระบายความร้อนโรงเรือนไดอ้ตัโนมติั 

4.3)  สามารถแสดงค่าแสงและค่าอุณหภูมิภายในโรงเรือน  

 

5. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

       5.1) คิดหวัขอ้โครงการ 

  5.2) จดัทาํเอกสารแบบเสนอร่างโครงการ 

  5.3) ศึกษาการทาํงานของมอเตอร์เซอร์โว 

  5.4) ปรับปรุงแกไ้ข 

  5.5) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

  5.6) วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

  5.7) สร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  

  5.8) ทดสอบระบบ 

  5.9) ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบ 

  5.10) ส่งใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบ 

  5.11) นาํเสนอโครงการ 

  5.12) จดัทาํรูปเล่มโครงการ 

 

 

 

 

 

 



6. ระยะเวลาการทําโครงการ 

  ตารางการดาํเนินงานโครงการน้ีใช้ระยะเวลาการพฒันา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ถึง เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาการทาํโครงการ 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

ปี พ.ศ.2562 - ปี พ.ศ.2563 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 คิดหวัขอ้โครงการ          

2 จัด ทํา เอ ก ส ารเส น อ ร่าง

โครงการ 

         

3 ศึ ก ษ า ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง

มอเตอร์เซอร์โว 

         

4 ปรับปรุงแกไ้ข 
 

        

5 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

        

6 วิ เค ราะ ห์ แล ะ อ อ ก แ บ บ

ระบบ 

 
 

       

7 สร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ

ติดตั้งระบบ 

  
 

      

8 ทดสอบระบบ    
 

     

9 ตรวจสอบความเรียบร้อย

ของระบบ 

   
 

     

10 ส่งใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบ    
 

     

11 นาํเสนอโครงการ     
 

    

12 จดัทาํรูปเล่มโครงการ 
 

        



7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  7.1) ระบบระบายความร้อนโรงเรือนเพาะปลูกสามารถทาํงานไดอ้ยา่งอตัโนมติั 

7.2) ระบบสามารถแสดงค่าแสงและค่าอุณหภูมิภายในโรงเรือน 

7.3) ผูจ้ดัทาํโครงการนาํความรู้จากการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั  

 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการทําโครงการ 

  8.1) ค่าพิมพเ์อกสาร    200 บาท 

  8.2) ค่าทาํเล่มเอกสารโครงการ   200 บาท 

  8.3) ค่ากระดาษ     200 บาท 

  8.4) ค่าอุปกรณ์ในการทาํโครงงาน             2,000 บาท 

     รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด              2,600 บาท 

 

เอกสารอ้างองิ  

 https://www.arduinoall.net/arduino-tutor/ 

41Thttp://www.dpu.ac.th/bigdata/iot-smart-agriculture.html41T 

 https://www.baanlaesuan.com/59796/design/design-update/places/deva-farm 

 

http://www.dpu.ac.th/bigdata/iot-smart-agriculture.html
https://www.baanlaesuan.com/59796/design/design-update/places/deva-farm


 

 

 

 

 

แบบประเมินความก้าวหน้าโครงการ 

 

ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอจัฉริยะ 

Temperature Control System in Intelligent House 

 

 

 

 

 

 

ช่ือผู้จัดทํา 

นายกฤษฎา     ขาวบู่      รหสัประจาํตวั 41269 

      นายณรงค ์      มูลศิริ      รหัสประจาํตวั 40978 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนท่ี 1/2562 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 

 

 



แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าโครงการ 

 

ช่ือโครงการ ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอจัฉริยะ 

ช่ือโครงการ Temperature Control System in Intelligent House 

 

ปีการศึกษา  2562 

 

ช่ือผู้จัดทําโครงการ (1)   นายกฤษฎา     ขาวบู่      รหสั 41269      ชั้นปี ปวส.2/35 

    (2)   นายณรงค ์      มูลศิริ      รหสั 40978       ชั้นปี ปวส.2/35 

 

ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ อาจารยค์ุณานนท ์ สุขเกษม 

 

โครงการนีจ้ัดอยู่ในกลุ่มของ 

 

 Web Programming  Computer Multimedia 

  Computer Programming 

  Hardware  Computer                             

 Database System 

 .................................................... 

 

ขอบเขตของโครงการท้ังหมด  

  ระบบงานสามารถตรวจสอบผา่นทางโปรแกรมอาดุยโน่และจอ LCD ได ้มีการกาํหนด

ขอบเขตของระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอจัฉริยะ ดงัต่อไปน้ี 

1. สามารถปิด-เปิดการทาํงานของหลงัคาโรงเรือนไดอ้ตัโนมติั 

2. สามารถปิด-เปิดการทาํงานของพดัลมระบายความร้อนโรงเรือนไดอ้ตัโนมติั 

3. สามารถแสดงค่าแสงและค่าอุณหภูมิภายในโรงเรือน  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ  25% 
 

รายละเอยีดของหัวข้อท่ีรายงานผลความก้าวหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน เหตุผล (กรณีไม่ผ่าน) 

1. รวบรวมขอ้มูล    

2. ศึกษาขอ้มูล 

 -  Farm System 

 -  การทาํงานมอเตอร์เซอร์โว 

 -  อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีใช ้

   

3. เขียนโปรแกรม     

4. โครงการ  บทท่ี 1    

5. โครงการ  บทท่ี 2 (บางส่วน)    
 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน 

ขอ้ช้ีแจงของอาจารยท่ี์ปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินไม่ผา่น)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 

              อาจารย์ท่ีปรึกษา 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 

 

 
 

ส่วนนีสํ้าหรับกรรมการ 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยกรรมการ 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน 

ความคิดเห็นของกรรมการ (กรณีท่ีกรรมการประเมินไม่ผา่น)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 

               กรรมการตรวจสอบ 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 

 



รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ  50% 

 

รายละเอยีดของหัวข้อท่ีรายงานผลความก้าวหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน เหตุผล (กรณีไม่ผ่าน) 

    ส่วนโครงสร้างโรงเรือนอจัฉริยะ    

6. สร้างฐานโรงเรือน    

7. สร้างหลงัคาโรงเรือน    

8. ประกอบและติดตั้ง    

   ส่วนของจอ LCD    

9. แสดงค่าแสง    

10. แสดงอุณหภูมิภายในโรงเรือน    

11. จดัทาํเอกสารโครงการบทท่ี 2 ในส่วน 

ท่ีเหลือ 

   

12. จดัทาํเอกสารโครงการบทท่ี 3    
 

 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน 

ขอ้ช้ีแจงของอาจารยท่ี์ปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินไม่ผา่น)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 

               อาจารย์ท่ีปรึกษา 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนนีสํ้าหรับกรรมการ 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยกรรมการ 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน 

ความคิดเห็นของกรรมการ (กรณีท่ีกรรมการประเมินไม่ผา่น)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 

              กรรมการตรวจสอบ 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 



รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ 75% 

 

รายละเอยีดของหัวข้อท่ีรายงานผลความก้าวหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน เหตุผล (กรณีไม่ผ่าน) 

13. ต่อวงจรภายในระบบ    

14. เช่ือมต่อกบัระบบโรงเรือน    

15. ทดสอบการใชร้ะบบงาน    

16. แกไ้ขระบบงาน    

17. จดัทาํโครงการบทท่ี 4    

 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน 

ขอ้ช้ีแจงของอาจารยท่ี์ปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินไม่ผา่น)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 

              อาจารย์ท่ีปรึกษา 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 

 

 

 

ส่วนนีสํ้าหรับกรรมการ 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยกรรมการ 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน 

ความคิดเห็นของกรรมการ (กรณีท่ีกรรมการประเมินไม่ผา่น)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 

                 กรรมการตรวจสอบ 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 

 

 

 



รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ 100% 

 

รายละเอยีดของหัวข้อท่ีรายงานผลความก้าวหน้า หมายเหตุ 

18. ทดสอบระบบการทาํงาน  

19. แกไ้ขและสรุประบบงาน  

20. รูปเล่มโครงการฉบบัสมบูรณ์  

21. ขอสอบโครงการ  

 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน 

ขอ้ช้ีแจงของอาจารยท่ี์ปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินไม่ผา่น)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 

              อาจารย์ท่ีปรึกษา 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 

 

 



บันทึกการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

0Bวัน / เดือน / ปี ลายเซ็นอาจารย์ท่ีปรึกษา หมายเหตุ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 
 

ประวัติผู้เขียน 

 

ช่ือ-สกุล  นาย กฤษฎา ขาวบู่ 

วนัเดือนปีเกิด  14 ตุลาคม 2535 

สถานท่ีเกิด  บุรีรัมย ์

สถานท่ีอยูปั่จจุบนั 123 หมู่ 8 อาคาร โชคชยับุญทวี แมนชัน่ ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง  

จ.สมุทรปราการ 10130  

สถานศึกษา หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ.2553  มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองหงส์พทิยาคม 

พ.ศ.2557-ปัจจุบนั หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

   วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประวัติผู้เขียน 

 

ช่ือ-สกุล  นาย ณรงค ์ มูลศิริ 

วนัเดือนปีเกิด  5 เมษายน 2538 

สถานท่ีเกิด  แพร่ 

สถานท่ีอยูปั่จจุบนั แสงไทยอพาร์ทเมน้ 42 ซ.สุภาพงษ ์ แยก 3-5 แขวงหนองบอน เขต

ประเวศ                 กรุงเทพ 10250 

สถานศึกษา หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ 2559                           การศึกษานอกระบบ 

พ.ศ 2561 - ปัจจุบนั           หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

    วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
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	คำว่า LCD ย่อมาจากคำว่า Liquid Crystal Display ซึ่งเป็นจอที่ทำมาจากผลึกคริสตัลเหลว หลักการคือด้านหลังจอจะมีไฟส่องสว่าง หรือที่เรียกว่า Backlight อยู่ เมื่อมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นที่ผลึก ก็จะทำให้ผลึกโปร่งแสง ทำให้แสงที่มาจากไฟ Backlight แสดง...
	จอ LCD จะแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆตามลักษณะการแสดงผลดังนี้
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