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โครงงานนีมีวตัถุประสงคเ์พือควบคุมความเขม้แสงสาํหรับกลว้ยไมส้กลุหวาย  ซึงความ

เขม้แสงเป็นปัจจยัทางธรรมชาติทีเกษตรกรไม่สามรถควบคุมไดต้ามความตอ้งการ ซึงปัจจยัของ
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ทาํจากเหล็กเหลียม ใชชุ้ดขาบานเกล็ดติดทีขอบขา้งดา้นในของโครงหลงัคาและใชไ้มก้ระดานตดั

เป็นทรงสีเหลียมพืนผา้ใส่แทนกระจกบานเกล็ด ดามตรงกลางดว้ยไมเ้พือไม่ใหห้ลงัคาทีมีขนาดยาว

เกินการงอตวั ซึงในส่วนของหลงัคานีเราออกแบบใหส้ามารถขยบัหมุนตามมอเตอร์ไดเ้พือเป็นตวั

พรางแสงใหก้ลว้ยไมด้า้นใน ซึงเมือความเขม้แสงมากกวา่แสงทีกลว้ยไมส้กลุหวายตอ้งการโดย

บานเกล็ดจะเป็นตวัหรีแสงเปิด-ปิดอตัโนมติัตามช่วงค่าความเขม้แสงทีเกินกาํหนดโดยจะใช้

เซ็นเซอร์ Ambient Light lux Sensor Module  เป็นตวัรับค่าความเขม้แสง  

จากผลการสร้างโรงเรือนพบวา่สามารถควบคุมปริมาณความเขม้แสงใหอ้ยูใ่นช่วงที

กลว้ยไมส้กลุหวายตอ้งการไดเ้ป็นอยา่งดีและสามารถนาํไปเป็นตน้แบบโรงเรือนปลูกกลว้ยไมใ้น

อนาคตได ้
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Abstract 

               This project aims to control the light intensity for Dendrobium orchids. The light 

intensity is a natural factor that farmers cannot control according to needs. This uncontrollable 

lighting factor causes damage to Dendrobium and the quantity of flowering does not meet the 

requirements. 

               The model of this automatic shading house By the construction of the Su temple which 

used to make the frame which is aluminum and angle iron The outside is covered with black slan. 

The roof of the house is an isosceles triangle made of angle iron. Use a set of louver legs attached 

to the inside edge of the roof structure and use a plank to cut into a square, fabric floor instead of 

glass louvers. Welt in the middle with wood so that the roof is not too long to bend. As for the 

roof, we designed it to rotate by having higher intensity light than that of the Dendrobium by 

rotating periodically. The excess light intensity by using the Ambient Light lux Sensor Module as 

the light intensity receiver. 

                From the results of building, it is found that the light intensity can be controlled to be in 

the range of Dendrobium Orchid well and can be used as a prototype for planting orchids in the 

future. 
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กติติกรรมประกาศ 

                         โครงงานฉบบันีมีจุดมุ่งหมายเพือออกแบบระบบควบคุมแสงอาทิตยภ์ายใน

โรงเรือนกลว้ยไมส้กุลหวายโดยใชเ้ป็นบานเกล็ดพรางแสงอาทิตยเ์พือลดปัญหาปริมาณแสงทีมาก

และนอ้ยเกินไปสาํหรับการเจริญเติบโตของกลว้ยไมส้กุลหวายซึงเป็นหนึงในปัจจยัสาํคญัของการ

ออกดอกของกลว้ยไมส้กุลหวาย คณะผูจ้ดัทาํโครงงานขอขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีที

ไดส้นบัสนุนในการใชพ้ืนทีทดลองและคณะอาจารย ์และเจา้หนา้ทีสถานีอุตุนิยมวทิยานครราชสีมา 

และรุ่นพีทีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ทีไดใ้หค้าํปรึกษาและขอ้มูลเพือใชใ้นการทดลองและ

ออกแบบระบบควบคุมแสงอาทิตยภ์ายในโรงเรือนกลวัยไมส้กุลหวาย 

                       การดาํเนินงานโครงงานมิอาจสาํเร็จลุล่วงไปไดห้ากปราศจากความร่วมมือและ

คาํแนะนาํขอ้มูล ขอขอบคุณอาจารยที์ปรึกษาโครงงาน ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กระว ีตรีอาํนรรค ที

ใหข้อ้แนะนาํ แกไ้ขและแนวคิดต่างๆทีเป็นประโยชน์ และ ขอขอบคุณ นายธนทั จนัทร์แฟง 

หวัหนา้สถานีอุตุนิยมวทิยานครราชสีมา (กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง) และ รุ่นพีปริญญาโทใน

สาขาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ รวมถึงสถานทีในการดาํเนินงาน จนโครงงานนีสาํเร็จลุล่วงไป

ดว้ยดี 

                     ทา้ยนีคณะผูจ้ดัทาํขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ทีให้การอุปการะอบรมเลียงดู 

ตลอดจนส่งเสร็จการศึกษา และใหก้าํลงัใจเป็นอยา่งดี อีกทงัขอบคุณเพือนๆทีให้การสนบัสนุนและ

ช่วยเหลือดว้ยดีเสมอมา และขอขอบพระคุณเจา้ของเอกสารและงานวจิยัทุกท่าน ทีผูศึ้กษาคน้ควา้ได้

นาํมาอา้งอิงในการทาํโครงงาน  จนกระทงัโครงงานฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 

                                                                                                          นางสาวสิรินทิพย ์ นิลประดบั 

                                                                                                          นางสาวกลัยาณี   กนัยายน 

                                                                                                          นางสาวชนาวนัธ์ุ ปราถนายงิยศ 

 



ข 

 

สารบัญ 

หนา้ 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................ก 

สารบญั..............................................................................................................................................ข 

สารบญัตาราง....................................................................................................................................จ 

สารบญัรูปภาพ..................................................................................................................................ฉ 

บทที 

1 บทนาํ        

1.1 ความสาํคญัของปัญหา………………………………………………………1 

1.2 วตัถุประสงค…์………………………………………………………...……4 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน………………………………………………….............4 

1.4 ตารางระยะเวลาทีใชใ้นการดาํเนินงาน………………………………...……....4 

1.5 ประโยชน์ทีคาดวา่จะไดรั้บ.................................................................................  
2 ทฤษฎีและเนือหาทีเกียวขอ้ง 

2.1 ลกัษณะโครงงาน……………………………………………………………....6 

2.2 แนวคิด…………………………………………………………………………7 

2.3 ทฤษฎีทีเกียวขอ้ง……………………………………………………………….7 

2.3.1 ประเภทมอเตอร์................................................................................    

2.3.2 การเลือกซือมอเตอร์ไฟฟ้าตอ้งรู้อะไรบา้ง.........................................8 

2.3.3 กระแสไฟฟ้า......................................................................................     

2.3.4 แรงดนัไฟฟ้า......................................................................................   

2.3.5 ความเร่งหรือความเร็ว (RPM)…………………………….….…..9  

2.3.6 Arduino UNO R3………………………………………..….……9     

2.3.7 โพเทนชิโอมิเตอร์  Potentiometer…………………………….…..10  

2.3.8 Rotary Encoder.................................................................................    

2.3.9 Switching Power Supply……………………………………..…..15   



ค 

 

2.3.10 Step down converter...................................................................     

2.3.11 LCD Display……………………………………………….....18  

2.3.12 Ambient Light lux Sensor Module GY-302 BH1750FVI….…20  

2.3.13 โมดูลตวัขบัมอเตอร์ L N………………………………...…22    
3 วธีิดาํเนินการทาํโครงงาน 

3.1 เก็บรวบรวมขอ้มูล..........................................................................................  

3.1.1 ค่าความเขม้แสง...........................................................................  

3.1.2 ขอ้มูลของกลว้ยไม.้......................................................................23 

3.2 การออกแบบโรงเรือน……………………………………………….…..….24 

      . .      โครงโรงเรือน..............................................................................  
      3.2.2      ออกแบบโดย Solidwrok……………………………….….......25 

                    3.2.3      โครงหลงัคา.................................................................................  

                    . .       แผน่ไมบ้านเกล็ด………………………………………........…26 

3.3 การออกแบบระบบควบคุม……………………………………………........27 

       3.3.1      Switching Power Supply............................................................   

       . .       Step down converter……………………………………….....27 

       3.3.3      บอร์ด Arduino………………………………………….…….28 

       3.3.4     โฟโตบ้อร์ด…………………………………..…… ……….…28 

       3.3.5      Motor Drive Module L298N…………………………..….…..29 

       3.3.6     DC Motor……………………………………………….……..29 

.  ออกแบบระบบการเคลือนที………………………………………….….…..30 

3.5 เครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ทีใชใ้นการศึกษา......................................................  

       3.5.1     เครืองมือทีใชใ้นการดาํเนินงาน...................................................  

       . .      วสัดุอุปกรณ์………………………………………………..….30 

.  วธีิการศึกษาการทาํโครงงาน..............................................................................  

.  การทดสอบ........................................................................................................     

4 ผลการทดลองและวเิคราะห์ผล 

.  ระบบการทาํงานของบานเกล็ด..........................................................................  



ง 

 

5 สรุปและขอ้เสนอแนะ 

.  ปัญหาทีพบ............................................................................................................34 

.  แนวทางการแกปัญหา…………………………………………………………36 

 

เอกสารอา้งอิง……………………...……………………………………………………….35 

ภาคผนวก.................................................................................................................................  

ประวติัผูด้าํเนินโครงงาน.........................................................................................................38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จ 

 

สารบัญตาราง 

หนา้ 

ตารางที -  ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิต                                                        

(Crop requirement) ของกลว้ยไมต้ดัดอกสกุลหวาย………………………………………..……2 
ตารางที -   ตารางขอ้มูลความเขม้แสงอาทิตยข์องจงัหวดันครราชสีมา                                                                              

ตาํบลในเมืองนครราชสีมา………………………………………………………………..……...3 

ตารางที -  ระยะเวลาในการดาํเนินงาน............................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฉ 

 

สารบัญรูปภาพ 

หนา้ 

รูปที  แนวคิดการออกแบบโรงเรือนพรางแสงอตัโนมติั..............................................................7 

รูปที  โพเทนชิโอมิเตอร์แบบกระแสคงที………………………………………………………11 

รูปที  แสดงส่วนประกอบของ Incremental Encoder / Rotary Encoder……………….….…....12 

รูปที  ตวัอยา่งสัญญาณพลัส์เอาตพ์ุตของ Incremental Encoder…………………………..……12 

รูปที  แสดงส่วนประกอบของ Absolute Encoder……………………………….…………….13 

รูปที  ตวัอยา่งสัญญาณบิตเอาตพ์ุตของ Absolute Encoder………………………….…………13 

รูปที  การต่อสายใชง้าน Encoder……………………………………………….……….…….14 

รูปที  องคป์ระกอบพืนฐานของสวติชิงเพาเวอร์ซพัพลาย.............................................................  

รูปที  วงจร switch off…………………………………………………………………….……17 

รูปที  วงจร switch on…………………………………………………………………………17 

รูปที  ขาทีใชใ้นการเชือมต่อกบั Arduino UNO R3…………………………………………..20 

รูปที  เซนเซอร์วดัความเขม้แสง Ambient Light……………………………………..………..20 

รูปที  วงจรการเชือมต่อ Arduino uno R3 และ เซ็นเซอร์วดัความเขม้แสง...................................21 

รูปที  การต่อ โมดูลตวัขบัมอเตอร์ L298N……………………………………….…..………..22 

รูปที  โรงเรือนสาํเร็จรูปปลูกตน้ไม ้ปลูกผกั…………………………………….…….………24 

รูปที  โครงดา้นหนา้.....................................................................................................................          

รูปที  โครงดา้นขา้ง……………………………………………………………………………25 



ช 

 

รูปที  โครง  มิติทีออกแบบโดย Solidwrok…………………………………………………25 

รูปที  โครงหลงัคา.....................................................................................................................  

รูปที  แผน่ไมบ้านเกล็ด.............................................................................................................26 

รูปที  Switching Power Supply และระบบควบคุม……………………………………….….27 

รูปที  Step down converter  และระบบควบคุม..........................................................................27 

รูปที  บอร์ด Arduino UNO R3……………………………………………….……………...28 

รูปที  LCD Display…………………………………………………………….……………28   

รูปที  Motor Drive Module L298N…………………………………………….……………29 

รูปที  บานเกล็ดเปิดสุดเมือค่าแสงนอ้ยกวา่  lux………………………….……………33 

รูปที  บานเกล็ดลดระดบัลงเมือไดรั้บแสงมากกวา่  lux………………….……………33 

 

 



1 
 

บทที  

บทนํา 

 ในบทนีจะกล่าวถึงทีมาและความสาํคญัของโครงงาน วตัถุประสงคข์องโครงงาน ขอบเขต

ของโครงงาน  ตารางระยะดาํเนินงาน และประโยชน์ทีคาดวา่จะไดรั้บ 

.  ความสําคัญของปัญหา 

ในการผลิตทางการเกษตร เกษตรกรจาํนวนมากยงัตอ้งพึงพาธรรมชาติเป็นหลกัไม่ว่าจะ

เป็นเวลา ปริมาณนาํฝน แสงแดด อุณหภูมิและความชืนอากาศ มกัจะมีการแปรปรวนมกัไม่เป็น

ตามทีคาดหวงัแนวทางทีเกษตรกรจะสามารถคาดหวงัคุณภาพและปริมาณไดต้ามตอ้งการคือตอ้งทาํ

การผลิตพืชในสภาวะควบคุมซึงเป็นทีมาของโรงเรือนเพาะปลูกพืช 

 

โรงเรือนเพาะปลูกพืชมีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศทีมีอากาศ

หนาวจดัหรือร้อนจดัอยา่งไรก็ตามหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยไดเ้ริมใชโ้รงเรือนเพาะปลูกกนั

มากขึน สืบเนืองมาจากปัจจยัหลายประการเช่นตอ้งการผลผลิตทีปราศจากการใช้สารเคมีตอ้งการ

ควบคุมหรือเร่งการเจริญเติบโตของพืชโรงเรือนเพาะปลูกพืชทีออกแบบควบคุมสภาวะบรรยากาศ 

อุณหภูมิ และควบคุมแสงแดด ให้เหมาะสมกบัการเจริญเติบโตทาํให้พืชไดผ้ลผลิตเร็วและปริมาณ

มากและมีคุณภาพ 

 

ในปัจจุบนันิยมการเพาะปลูกกลว้ยไมใ้นโรงเรือนเพาะปลูกพืช โดยเฉพาะกลว้ยไมส้กุล

หวายซึงกลว้ยไมส้กุลหวายเป็นกลว้ยไมที้มีความสาํคญัเนืองจากไดรั้บความนิยมทงัในประเทศและ

เป็นสินคา้ส่งออกต่างประเทศ สําหรับการเพาะปลูกกล้วยไมส้กุลหวายนนัการควบคุมแสงถือว่า

เป็นเรืองทีสาํคญัมากหากไดรั้บการแสงมากเกินไปจะทาํใหก้ระทบถึงการเจริญเติบโตจึงจาํเป็นตอ้ง

มีการควบคุมแสงในโรงเรือน จากตารางที  ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

และให้ผลผลิต (Crop requirement) ของกลว้ยไมต้ดัดอกสกุลหวายค่าความเขม้แสงทีไมส้กุลหวาย

ตอ้งการอยูที่ช่วง 14000 ถึง   LUX 
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ตารางที -  ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิต (Crop requirement) 

ของกลว้ยไมต้ดัดอกสกุลหวาย 

รายงาน ความเหมาะสม ข้อจาํกดั/รายละเอยีดเพมิเตมิ 

.สภาพภูมอิากาศ 

   .  อุณหภูมิ 

 

- กลางวนั -  เซลเซียส 

- กลางคืนไม่ตาํกวา่  เซลเซียส 

- อุณหภูมิทีสูงเกินไปมีผลใหก้ลว้ยไม้

เจริญเติบโตไม่ดีอ่อนแอตอ่โรค และ

ดอกเหียวเร็ว การปลูกกลว้ยไมใ้นทีมี

อุณหภูมิสูงตอ้งสร้างโรงเรือนทีสูงมาก

ขึนเพือใหร้ะบายอากาศไดดี้ 

- อุณหภูมิทีตาํเกินไปมีผลทาํให้

กลว้ยไมใ้บเหลืองร่วง แตกหน่อนอ้ย 

ใหด้อกนอ้ย และดอกบานไม่ทนั 

   .  ความชืนสมัพทัธ์ -  -  เปอร์เซ็นต ์ -ความชืนสมัพทัธ์ทีตาํเกินไปมีผลทาํให้

กลว้ยไมเ้จริญเติบโตไม่ดีและเป็นโรค

ไดง่้าย 

   .  ความเขม้ของแสง - ,  - 40,000 ลกัซ์  - ความเขม้แสงนอ้ยเกินไปทาํให้

กลว้ยไมมี้ลาํลูกกลว้ยทียดืยาวใบเขียว

เขม้ ใหด้อกนอ้ย ถา้ความเขม้แสงมาก

เกินไปทาํใหก้ลว้ยไมใ้บไหม ้

   .  ปริมาณก๊าซคาร์บอนได     

ออกไซต ์

-  - ,500 ส่วนในลา้นส่วน - กลว้ยไมเ้ป็นพืชทีทนต่อคาร์บอนได

ออกไซตค์วามเขม้สูงมากกวา่พืชส่วน

ใหญ่ แต่การเพิมของก๊าซคาร์บอนได

ออไซตมี์ผลเพียงเลก็นอ้ยต่ออตัราการ

ตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซดที์จะ

นาํไปใชใ้นการสงัเคราะห์แสงของ

กลว้ยไม ้

   .  ความเร็วลม - มีลมพดัเพือใหอ้ากาศถ่ายเทแตล่ม

ไม่แรงจนเกินไป 

- การปลูกกลว้ยไมใ้นบริเวณทีมีลมแรง

จะตอ้งมีการสร้างโรงเรือนทีแขง็แรง  

   .  ปริมาณนาํฝน - เฉลียไม่เกิน ,200 มิลลิเมตรต่อปี - ในฤดูทีฝนตกซุก กลว้ยไมจ้ะ

เจริญเติบโตทางลาํตน้และแตกหน่อเร็ว 

แต่เกิดโรคไดง่้าย 
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โดยผูจ้ดัทาํโครงงานการสังเกตเห็นวา่เมือกลว้ยไมส้กุลหวายไดรั้บแสงมากเกินไปจะทาํให้

ผลผลิตไม่เป็นไปตามทีคาดหวงั ซึงจากฐานขอ้มูลความเขม้รังสีอาทิตยร์ะดบัตาํบลสําหรับประเทศ

ไทยของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ของจังหวัง

นครราชสีมา ในแต่ละเดือนเมือผูจ้ดัทาํโครงงานคาํนวณค่าความเขม้แสงออกมาในหน่วย lux จะ

พบว่าความเขม้แสงมีค่ามากกว่าทีกลว้ยไมใ้นสลุกหวายควรไดรั้บดงัตารางที  ตารางขอ้มูลความ

เขม้แสงอาทิตยข์องจงัหวดันครราชสีมา  ตาํบลในเมืองนครราชสีมา 

ตารางที -  ตารางขอ้มูลความเขม้แสงอาทิตยข์องจงัหวดันครราชสีมา ตาํบลในเมืองนครราชสีมา 

 

ดงันนัจึงตอ้งมีการพลางแสงในโรงเรียนกลว้ยไมส้กุลหวายซึงแสงแดดในแต่ละวนันนัจะมี

ความเขม้แสงทีไม่เท่ากนัเราจึงมองหาสิงอาํนวยความสะดวกในการควบคุมแสงในโรงเรือนโดยใช้

เซ็นเซอร์เป็นตวัรับค่าแสงแดดเพือสังมอเตอร์ทาํงานลากม่านพลางแสงอตัโนมติั 

 

เดือน ความเข้มแสง  

MJ/m2-day 

ความเข้มแสง W/cm2 ความเข้มแสง lux 

มกราคม .  0.0201 137,283 

กุมภาพนัธ์ .  0.0222 151,626 

มีนาคม .  0.0231 157,773 

เมษายน .  0.0243 165,969 

พฤษภาคม .  0.0228 155,724 

มิถุนายน .  0.0216 147,528 

กรกฎาคม .  0.0208 142,064 

สิงหาคม .  0.0200 136,600 

กนัยายน .  0.0199 135,917 

ตุลาคม .  0.0202 137,966 

พฤศจิกายน .  0.0197 134,551 

ธนัวาคม .  0.0192 131,136 

ค่าเฉลีย .  0.0212 144,796 
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1.2 วตัถุประสงค์ 

 1.2.1 ออกแบบและสร้างตน้แบบโรงเรือนควบคุมแสงอตัโนมติั 

 . . . ประเมินการทาํงานของโรงเรือนตน้แบบทีสร้างขึน 

1.3. ขอบเขตของโครงงาน  

 1.3.1. ม่านพรางแสงเลือนปิดเมือค่าความเขม้แสงมากเกิน  Lux และม่านพรางแสง

เปิดออกเมือค่าความเขม้แสงนอ้ยกวา่  Lux 

 1.3.2. ค่าความเขม้แสงทีใช ้ใชส้าํหรับกลว้ยไมพ้นัธ์ุ สกุลหวาย 

 1.3.3. ทาํการทดสอบในทีโล่งแจง้ 

1.4 ตารางระยะเวลาทใีช้ในการดําเนินงาน 

การดาํเนินงานเริมตน้จากการศึกษาปัญหาทีเกิดขึนเกียวกบัแสงในการเพราะปลูกตน้ไม้

ปัจจุบัน หาข้อมูลของค่าแสงเมือทาํความเข้าใจกับปัญหาเสร็จแล้ว ก็เริมดําเนินการวางแผน

ออกแบบโครงโรงเรือน หาวสัดุอุปกรณ์ทีใชแ้ละเริมดาํเนินการทาํโครงงาน 
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ตารางท ี -  ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

กิจกรรม 

สัปดาหที ่

สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกา

ยน 
ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ 

1 2 2 3 1 2 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. สืบคนขอมูลที่
เกี่ยวของ 

                            

2. ออกแบบและ
สรางแบบดวย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร Solid 
Works 

                            

3. วิเคราะหความ
เหมาะสมของกลไก
การเคลื่อนที่ 

                            

4. เบิกเงินและจัดซื้อ                             

5. สรางแบบจําลอง
โรงเรือน 

                            

6. ปรับปรุงแบบ                             

 

 

1.5ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

 กลว้ยไมส้กลุหวายไดรั้บแสงแดดในปริมาณทีเหมาะสมแก่การเจริญเติบโต 

  ไดผ้ลผลิตตามทีเกษตรกรคาดหวงั 
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บทที  

ทฤษฎแีละเนือหาทเีกยีวข้อง 

ในทฤษฎีบททีเกียวขอ้งจะอธิบายเกียวกบัทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการออกแบบและสร้าง

แบบจาํลอง ดงัต่อไปนี 

. ลกัษณะโครงงาน 

 โครงงานแบบจาํลองโรงเรือนพรางแสงอตัโนมติัสาํหรับการเพาะปลูกกลว้ยไม้  เป็นระบบ

อตัโนมติัตน้แบบเพือใช้ในการพฒันาต่อไปในการพรางแสงทีมีความเขม้เกินความตอ้งการของ

กลว้ยไม ้ถูกออกแบบใหส้ามารถหลีแสงเสมือนม่านกนัแดดในอาคารเพือปรับความเขม้แสงภายใน

โรงเรือนได้โดยแสงทีเข้ามาในโรงเรือนจะเป็นตัวควบคุมม่านภายในโรงเรือนให้หรีมากน้อย

เพยีงใด Sensor GY-302 BH1750FVI ทีรับค่าแสงจากภายนอกมาจะทาํการควบคุมมอเตอร์ให้อยูใ่น

ตาํแหน่งทีตอ้งการตามความเขม้แสงภายในโรงเรือนทีเหมาะสมกบักลว้ยไมที้ใชท้ดสอบ  โดยตวั

โรงเรือนจะถูกเขียนโคด้เพือป้อนคาํสังให้มอเตอร์หมุนตามเข็ม หมุนทวนเข็มเพือให้ม่านหลีมาก 

หลีนอ้ยได ้ทงัหมดนีเพือช่วยลดปัญหาของโรงเรือนทวัไปทีไม่สามารถพรางแสงไดต้ามทีกลว้ยไม้

ตอ้งการ รวมถึงช่วยลดเวลาของเกษตรกรในการทีตอ้งเติมสแลนพรางแสงเองเวลาทีแสงแดดมาก

เกินไป  และยงัสามารถช่วยเพิมประสิทธิภาพของกล้วยไม้ให้สวยงามตามทีตลาดตอ้งการ ลด

อาการกลว้ยไมเ้กิดการใบไหมจ้ากความเขม้แสงทีมากเกินไป 

 

 

 

 

 

 



7 
 

. แนวคิด 

  

รูปที  แนวคิดการออกแบบโรงเรือนพรางแสงอตัโนมติั 

.  ทฤษฎีทเีกียวข้อง 

. .  ประเภทมอเตอร์  ดีซีมอเตอร์ (DC MOTOR) มีอยู่หลายประเภทแต่ส่วนใหญ่เป็น

ชนิดมีแปรงถ่าน (brushed) กบัไม่มีแปรงถ่าน (brushless) นอกจากนียงัมีมอเตอร์แบบสัน (vibration 

motor) และสเตปปิง (stepping motor) 

  . . .  มอเตอร์แบบมีแปรงถ่าน (brushed)  พบไดใ้นเครืองใช้ไฟฟ้าจาํนวนมากเช่น 

พวกของเล่น รถยนต์ โดยใช้การควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์  เช่น ของเล่นให้สามารถ

เดินหนา้ถอยหลงัได ้มอเตอร์ชนิดนีราคาไม่แพง กระบวนการผลิตง่ายไม่ซบัซ้อน  มีแรงบิดดีมากที

ความเร็วรอบตาํ (วดัความเร็วรอบต่อนาทีหรือ RPM) ขอ้เสียคือตอ้งเปลียนแปรงถ่านเนืองจากเกิด

ความสึกหรอ เพราะความร้อนและมีเสียงรบกวนจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได ้

   . . .  มอเตอร์แบบไม่มีแปรงถ่าน (brush less)  ใชแ้ม่เหล็กถาวรในชุดโรเตอร์ นิยมใน

กลุ่มคนชอบงานอดิเรก สาํหรับเครืองบินและการประยกุตใ์ช่ยานพาหนะภาคพืนดิน มอเตอร์ชนิดนี

มีประสิทธิภาพสูง การบาํรุงรักษานอ้ย เสียงรบกวนตาํ และให้กาํลงังานสูงกวา่มอเตอร์แบบมีแปรง

ถ่าน นอกจากนียงัสามารถผลิตได้เป็นจาํนวนมากและคล้ายมอเตอร์เอซี (AC MOTOR) ทีมี

ความเร็วรอบคงที ยกเวน้ใช้กระแสไฟฟ้าไฟดีซี  แต่ก็ยงัมีขอ้เสียอยู่บา้งคือ การควบคุมความเร็ว

ค่อนข้างยาก และต้องมีโหลดเริมต้นตาํและอาจจะต้องมีเกียร์บ็อกซ์ (gearboxes) ซึงทาํให้มี

ค่าใชจ่้ายเพิมขึนและขอ้จาํกดัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
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  . . .  เอซีมอเตอร์ (ac motor)   มอเตอร์เหนียงนาํ (induction motor) เรียกวา่มอเตอร์

แบบอะซิงโครนสัเนืองจากไม่เคลือนทีดว้ยอตัราคงที หรือหมุนชา้กวา่ความถีทีให้มาความแตกต่าง

ระหว่างความเร็วจริงและความเร็วในการซิงโครนสัเป็นสิงจาํเป็นเพือสร้างแรงบิดทีทาํให้เกิดการ

หมุนในมอเตอร์เหนียวนาํ สนามแม่เหล็กทีล้อมรอบโรเตอร์ของมอเตอร์ทาํให้เกิดการกระแส

เหนียวนาํ 

 . . .  ซิงโครนัสมอเตอร์ (synchronous motor) จะหมุนด้วยอตัราคงทีเนืองจากใช้

กระแสไฟฟ้าสลบั (AC)มอเตอร์อุตสาหกรรม (industrial motor) ไดรั้บการออกแบบเพือใชง้านกบั

ไฟฟ้าสามเฟสหรืองานทีต้องใช้กําลังมาก เช่นสายพานลําเลียง เครืองเป่าลม มอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสสลบัพบได้ในเครืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้นและอุปกรณ์อืน ๆ เช่น นาฬิกาพดัลมและดิสค์

ไดรฟ์ 

 . .  การเลือกซือมอเตอร์ไฟฟ้าต้องรู้อะไรบ้าง   การเลือกซือมอเตอร์ไฟฟ้ามีหลายสิงที

คุณตอ้งรู้คือแรงดนัไฟฟ้า(voltage) กระแสไฟฟ้า(current) แรงบิด(torque) และความเร็วรอบ (RPM) 

 . .  กระแสไฟฟ้า   เป็นสิงทีทาํใหม้อเตอร์ทาํงานไดแ้ละกระแสไฟฟ้าทีมากเกินไปจะเกิด

ความเสียหายกบัมอเตอร์ สาํหรับมอเตอร์กระแสตรงการใชง้านและมีความสาํคญั กระแสไฟฟ้าทีใช้

งานอยู่คือค่าเฉลียของกระแสทีมอเตอร์คาดว่าจะอยู่ภายใตแ้รงบิดทวัไป กระแสไฟฟ้าสถิตยใ์ช้

แรงบิดเพียงพอสําหรับมอเตอร์เพือให้ทาํงานทีการหยุดกลางคนั (  RPM) ตอ้งควบคุมไม่ให้

กระแสไฟฟ้าเกินและควรมีแผงระบายความร้อนเพือป้องกนัไม่ใหข้ดลวดไหม ้

. .   แรงดันไฟฟ้า  ใช้เพือให้กระแสไฟฟ้าไหลไปในทิศทางเดียวกนัและเพือป้องกัน

กระแสยอ้นกลบั แรงดนัไฟฟ้าทีสูงขึน แรงบิดทีสูงขึน แรงดนัไฟฟ้า จะบอกประสิทธิภาพของ

มอเตอร์ระหวา่งทาํงาน ตอ้งแน่ใจวา่ใชไ้ฟกีโวล ์หากใชน้อ้ยไปมอเตอร์ไม่หมุน หากแรงดนัไฟมาก

ไปมอเตอร์อาจไหม้ได้การทํางานของมอเตอร์ต้องคาํนึงถึงแรงบิดด้วย เพราะงานบางอย่าง

จาํเป็นตอ้งอาศยัแรงบิดทีเพียงพอ แรงบิดมีความสาํคญัมากกวา่ความเร็ว 
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. .  ความเร่งหรือความเร็ว (RPM) โดยทวัไปมอเตอร์ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย

ความเร็วสูงสุด แต่หากตอ้งใชร้ะบบเกียร์ การเพิมเกียร์จะลดประสิทธิภาพของมอเตอร์ดงันนัโปรด

คาํนึงถึงความเร็วและแรงบิดทีลดลงเช่นกนั 

. .  Arduino UNO R3    คือ  เป็นบอร์ด Arduino รุ่นแรกทีผลิตออกมา มีขนาด ประมาณ 

68.6x53.4 mm. เป็นบอร์ดมาตรฐานทีนิยมใชง้านมากทีสุด เนืองจากเป็นขนาดทีเหมาะสาํหรับ การ

เริมตน้เรียนรู้ Arduino และมี Shields ใหเ้ลือกใชง้านไดม้ากกวา่บอร์ด Arduino รุ่นอืนๆ ทีออกแบบ

มา เฉพาะมากกวา่ โดยบอร์ด Arduino Uno ไดมี้การพฒันาเรือยมา ตงัแต่ R2 R3 และรุ่นยอ่ยที

เปลียนชิปไอซี เป็นแบบ SMD เป็นบอร์ด Arduino ทีไดรั้บความนิยมมากทีสุด เนืองจากราคาไม่

แพง และส่วนใหญ่โปรเจค และ Library ต่างๆ ทีพฒันาขึนมา Support จะอา้งอิงกบับอร์ดนีเป็น

หลกั และขอ้ดีอีกอยา่งคือกรณีที MCU เสียผูใ้ชง้านสามารถซือมาเปลียนเองไดง่้ายArduino Uno R3 

มี MCU ทีเป็น Package DIP 

. . .  รูปแบบการเขียนโปรแกรมบน Arduino 

. เขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ผา่นทางโปรแกรม ArduinoIDE ซึงสามารถดาวน์

โหลดไดจ้าก Arduino.cc/en/main/software 

. หลงัจากทีเขียนโคด้โปรแกรมเรียบร้อยแลว้ ใหผู้ใ้ชง้านเลือกรุ่นบอร์ด Arduino ทีใช้

และหมายเลข Com port 

3. จากนนักดปุ่ม Upload โคด้ โปรแกรมไปยงับอร์ด Arduino ผา่นทางสาย USB เมือ

อบัโหลดเรียบร้อยแลว้ จะแสดงขอ้ความแถบขา้งล่าง “Done uploading” และบอร์ดจะเริม

ทาํงานตามทีเขียนโปรแกรมไวไ้ดท้นัที 
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. . .  คุณสมบัติ 

• เชือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ไดโ้ดยตรงผา่น USB 

• สามารถเขียนและโปรแกรมตวับอร์ดดว้ย Arduino IDE 

• ตวับอร์ดใชชิ้ป ATmega p ประมวลผลไวขึน เป็นชิปตวัใหม่อพัเกรดจากรุ่นก่อน 

• ตวับอร์ดใชไ้ฟเลียง V 

. .  โพเทนชิโอมิเตอร์  Potentiometer คือ เป็นทรานสดิวเซอร์วดัตาํแหน่งและระยะทาง

ชนิดเปลียนแปลงค่าความตา้นทาน “Resistive position transducer” ประเภทพาสซีฟ (passive 

transducer)  โดยอาศยัหลกัการแปลงตาํแหน่งและระยะการเคลือนทีให้อยู่ในรูปของค่าความ

ตา้นทานไฟฟ้า มีโครงสร้างทีง่าย ประกอบดว้ยตวัตา้นทานและหนา้สัมผสั (หรือเรียกวา่ “ไวเปอร์ 

(wiper)”) ทีสามารถเลือนไปมาบนตวัตา้นทานได ้โดยหนา้สัมผสัสามารถเคลือนทีในแนวเชิงเส้น 

เชิงมุม หรือทงัสองรูปแบบซึงมีลกัษณะการเคลือนทีเป็นวงซอ้นหรือเกลียว 

         2.3.7.1 ประเภทของโพเทนชิโอมิเตอร์  โพเทนชิออมิเตอร์ส่วนใหญ่มีอยูส่องประเภท

ขึนอยู่กบัคุณสมบติัโครงสร้างพืนฐาน หนึงคือชนิดเลือนเชิงเส้นและอีกชนิดคือชนิดเลือนแบบ

หมุน หลกัการทาํงานของโพเทนชิออมิเตอร์สาํหรับทงัสองประเภทนนัเหมือนกนั  

   .  โพเทนชิโอมิ เตอร์แบบเลือนหรือ ตัวต้านทานแบบปรับละเ อียด ( Trimmer 

Potentiometers) ตวัต้านทานแบบนีส่วนมากมกัใช้ประกอบในวงจรประเภทเครืองมือวดัและ

ทดสอบ เพราะสามารถปรับหมุนเพือตอ้งการเปลียนค่าความตา้นทานไดที้ละนอ้ยและสามารถหมุน

ได ้  รอบหรือมากกวา่ ซึงเมือเทียบกบัโพเทนชิโอมิเตอร์แบบทีใชใ้นเครืองรับวทิยุและเครืองเสียง 

ซึงจะหมุนไดไ้ม่ถึง  รอบก็จะทาํใหค้่าความตา้นทานเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

.โพเทนชิโอมิเตอร์แบบหมุน   ส่วนใหญ่จะใชส้ําหรับการรับแรงดนัไฟฟ้าทีปรับไดเ้พือ

เป็นส่วนหนึงของวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า ตวัควบคุมระดบัเสียงของทรานซิสเตอร์วิทยุ

เป็นตวัอย่างทีเป็นทีนิยมของโพเทนชิโอมิเตอร์แบบโรตารีทีปุ่มหมุนของโพเทนชิออมิเตอร์จะ

ควบคุมการจ่ายไฟใหก้บัแอมป์ 
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   . . . .โครงสร้างและหลกัการทาํงาน 

• โพเทนชิโอมิเตอร์แบบกระแสคงที 

 

                                                     รูปที  โพเทนชิโอมิเตอร์แบบกระแสคงที 

(ทีมา: http://measurement2447.blogspot.com/2013/11/blog-post.html) 

รูปที 1 แสดงวงจรโพเทนชิโอมิเตอร์แบบกระแสคงทีอยา่งง่าย วงจรนีประกอบดว้ยแบตเตอรี E 

และรีโอสแตต (Rheostat) R ซึงจะทาํหน้าทีเป็นส่วนจ่ายกระแสคงทีแก่ลวดความตา้นทาน XZ 

(Slide Wire) ซึงมีค่าความตา้นทานทีมีค่าสมาํเสมอตลอดความยาว กลัวานอมิเตอร์ G ทาํหน้าที

ตรวจจบั (Detect) กระแส  

หลกัการของโพเทนชิโอมิเตอร์แบบนีอาศยัการป้อนกระแสทีคงทีแก่ตวัตา้นทาน (วงจร

วดั) ทีอยูร่ะหวา่งจุดที ต่อค่าแรงเคลือนไฟฟ้าทีตอ้งการทราบค่า การปรับค่าความตา้นทานดงักล่าว

เป็นการปรับค่าแรงดนัทีใชเ้ปรียบเทียบกบัแรง ดนัทีเราตอ้งการทราบค่า 

2.3.8 Rotary Encoder  เป็นเซ็นเซอร์สาํหรับวดัระยะทาง (Distance Sensor), ความเร็ว (Speed), ทิศ

ทางการหมุนของมอเตอร์ (Direction of Rotation), ตาํแหน่งหรือมุม เป็นต้น ทีใช้ในงาน

อุตสาหกรรม ซึงสามารถแบ่งได ้2 ประเภท ตามลกัษณะของสัญญาณเอาตพ์ุต (Output Signal) ได้

ดงันี 
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1. Increment Encoder เป็นเอน็โคด้เดอร์ (Encoder) ทีใชห้ลกัการเมือมีการหมุนของ

แกนเพลา จะทาํใหมี้สัญญาณเอาตพ์ุตทีเป็นสัญญาณลูกคลืนพลัส์สีเหลียม (Square 

wave) มี 3 แทรค (Tracks) คือ A , B , Z  โดยจะสัมพนัธ์กบัระยะการเคลือนทีและ

ตาํแหน่งสัญญาณเอาตพ์ุตของ Encoder A และ B มีมุมทีห่างกนั 90 องศา ทางไฟฟ้า 

ส่วน Z จะมีสัญญาณ 1 พลัส์ ต่อ 1 รอบ หรือบางตวัจะเป็นพลัส์แบบ Invert เช่น A- , 

B- , Z- ซึงเป็นสัญญาณทีกลบัเฟสกนั 90 องศา เพือเช็คทิศทางการหมุนของมอเตอร์ 

• โครงสร้างของ Increment Encoder 

 

รูปที  แสดงส่วนประกอบของ Incremental Encoder / Rotary Encoder 

(ทีมา : https://www.primusthai.com/primus/Knowledge/info?ID=157) 

จากรูปที  จะประกอบดว้ย จานหมุน และอุปกรณ์ตรวจจบั โดยจานหมุนจะมีช่องเล็ก ๆ เมือเพลา

ของมอเตอร์หมุนจะทาํใหจ้านหมุนไปตดัลาํแสงของเซ็นเซอร์ (Sensor) ทาํใหชุ้ดรับแสงไดรั้บ

สัญญาณเป็นช่วงๆ จึงทาํใหส้ัญญาณเอาตพ์ุตออกมาเป็นสัญญาณพลัลต่์อรอบ (PPR) ดงัรูปที....... 

 

รูปที  ตวัอยา่งสัญญาณพลัส์เอาตพ์ุตของ Incremental Encoder 

(ทีมา : https://www.primusthai.com/primus/Knowledge/info?ID=157) 
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2. Absolute Encoder  เป็นเอ็นโคด้เดอร์ (Encoder) ทีออกแบบมาให้มีรูปแบบสัญญาณ

เอาตพ์ุตทีเป็นลกัษณะของการเขา้รหสั โดยการใชร้หสัแทนสัญญาณพลัส์ เช่น Binary, 

Gray Code เป็นตน้ เพือระบุตาํแหน่งการเคลือนทีและองศาของแกนเอ็นโคด้เดอร์ไดมี้

ตาํแหน่งทีถูกตอ้งและแม่นยาํมากทีสุด กรณีแหล่งไฟฟ้าหยุดและทาํการจ่ายไฟเขา้ไป

ใหม่ขอ้มูลก็ยงัอยูที่ตาํแหน่งเดิม และบ่งบอกไดว้า่ตาํแหน่งองศาทีอยูน่นัคือเท่าใด 

• โครงสรา้งของAbsolute Encoder 

 

รูปที  แสดงส่วนประกอบของ Absolute Encoder 

(ทีมา : https://www.primusthai.com/primus/Knowledge/info?ID=157) 

โครงสร้าง (ดงัรูป 5) จะมีหวัอ่านหลายชุดเท่ากบัจาํนวนบิตเอาตพ์ุต การเจาะรูบนแผน่แต่ละชุดก็จะ

มีระยะห่างเป็นทวคูีณทาํใหส้ามารถทราบตาํแหน่งของการหมุน จึงทาํใหส้ัญญาณออกมาใน

รูปแบบของรหสัโคด้ เช่น  Binary, Gray Code เป็นตน้ (ดงัรูป 5) 

 

รูปที  ตวัอยา่งสัญญาณบิตเอาตพ์ุตของ Absolute Encoder 

(ทีมา : https://www.primusthai.com/primus/Knowledge/info?ID=157) 
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. . .  การต่อสายใช้งาน 

 

รูปที  การต่อสายใชง้าน Encoder 

           (ทีมา:https://www.arduinona.com) 

ส่วนประกอบ 

•Operating voltage: 5V. 

•Pulses/360° Rotation: 20. 

•Output: 2-bit gray code 

•Mechanical Angle: 360° continuous. 

•With built in push button switch (push to operate) 

•Dimensions: (30 x 18 x 30) mm. 

•Compatible with Arduino/Raspberry Pi controller board. 
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2.3.9 Switching Power Supply  สวิตชิงเพาเวอร์ซัพพลาย (Switching Power Supply) เป็น

แหล่งจ่ายไฟตรงคงค่าแรงดนัแบบหนึง และสามารถเปลียนแรงดนัไฟจากไปสลบัโวลตสู์ง ให้เป็น

แรงดนัไฟตรงค่าตาํ เพือใชใ้นงานอิเลคทรอนิกส์ไดเ้ช่นเดียวกนัแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น (Linear Power 

Supply) ถึงแมเ้พาเวอร์ซพัพลายทงัสองแบบจะตอ้งมีการใชห้มอ้แปลงในการลดทอนแรงดนัสูงให้

เป็นแรงดนัตาํเช่นเดียวกนั แต่สวิตชิงเพาเวอร์ซัพพลายจะตอ้งการใชห้มอ้แปลงทีมีขนาดเล็ก และ

นาํหนกันอ้ย เมือเทียบกบัแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น อีกทงัสวิตชิงเพาเวอร์ซพัพลายยงัมีประสิทธิภาพสูง

กวา่อีกดว้ย 

. . . หลักการทํางานของสวิตชิงเพาเวอร์ซัพพลาย สวิตชิงเพาเวอร์ซัพพลายโดยทวัไปมี

องคป์ระกอบพืนฐานทีคลา้ยคลึงกนั และไม่ซบัซอ้นมากนกั ดงัแสดงในรูปที  หวัใจสาํคญัของ

สวิตชิงเพาเวอร์ซพัพลายจะอยูที่คอนเวอร์เตอร์ เนืองจากทาํหนา้ทีทงัลดทอนแรงดนัและคงค่า

แรงดนัเอาตพ์ุตดว้ย องคป์ระกอบต่างๆ ทาํงานตามลาํดบัดงันี 

 

รูปที  องคป์ระกอบพืนฐานของสวติชิงเพาเวอร์ซพัพลาย 

(ทีมา:https://www.cpe.ku.ac.th/) 

แรงดนัไฟสลบัค่าสูงจะผา่นเขา้มาทางวงจร RFI ฟิลเตอร์ เพือกรองสัญญาณรบกวนและแปลง

เป็นไฟตรงค่าสูงดว้ยวงจรเรกติไฟเออร์ เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์จะทาํงานเป็นเพาเวอร์คอนเวอร์

เตอร์โดยการตดัต่อแรงดนัเป็นช่วงๆ ทีความถีประมาณ 20-200 KHz จากนนัจะผา่นไปยงัหมอ้

แปลงสวิตชิงเพือลดแรงดนัลง เอาต์พุตของหมอ้แปลงจะต่อกบัวงจรเรียงกระแส และกรอง

แรงดนัให้เรียบ การคงค่าแรงดนัจะทาํไดโ้ดยการป้อนกลบัคาแรงดนัทีเอาตพ์ุตกลบัมายงัวงจร

ควบคุม เพือควบคุมให้เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์นํา กระแสมากขึนหรือน้อยลงตามการ

เปลียนแปลงของแรงดนัทีเอาตพ์ุต 
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. . .  คอนเวอร์เตอร์  เป็นส่วนสําคญัทีสุดในสวิตชิงเพาเวอร์ซพัพลาย มีหน้าทีลดทอน

แรงดนัไฟตรงค่าสูงลงมาเป็นแรงดนัไฟตรงค่าตาํ และสามารถคงค่าแรงดนัได ้คอนเวอร์

เตอร์มีหลายแบบขึนอยู่กบัลกัษณะการจดัวงจรภายใน โดยคอนเวอร์เตอร์แต่ละแบบจะมี

ข้อดีข้อเสียทีแตกต่างกันออกไป การจะเลือกใช้คอนเวอร์เตอร์แบบใดสําหรับสวิตชิง

เพาเวอร์ซัพพลายนนัมีขอ้ควรพิจารณาจากลกัษณะพืนฐานของคอนเวอร์เตอร์แต่ละแบบ

ดงันีคือ 

•ลกัษณะการแยกกนัทางไฟฟ้าระหวา่งอินพุตกบัเอาตพ์ุตของคอนเวอร์เตอร์ 

•ค่าแรงดนัอินพุตทีจะนาํมาใชก้บัคอนเวอร์เตอร์ 

•ค่ากระแสสูงสุดทีไหลผา่นเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ในคอนเวอร์เตอร์ขณะทาํงาน 

•ค่าแรงดนัสูงสุดทีตกคร่อมเพาเวอร์ทรานซิสเคอร์ในคอนเวอร์เตอร์ขณะทาํงาน 

•การรักษาระดบัแรงดนัในกรณีทีคอนเวอร์เตอร์มีเอาตพ์ุตหลายค่าแรงดนั 

•การกาํเนิดสัญญาณรบกวน RFI/EMI ของคอนเวอร์เตอร์ 

. . .  ประเภทของคอนเวอร์เตอร์พืนฐาน 

      •ฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์  

     •ฟอร์เวร์ิดคอนเวอร์เตอร์ 

     •ฮาลฟ์บริดจค์อนเวอร์เตอร์ 

     •ฟูลบริดจค์อนเวอร์เตอร์ 

2.3.10 Step down converter   วงจร Buck Converter หรือ วงจร Step down converter เป็นวงจรที

ลดแรงดนัไฟฟ้าให้ตาํลงเพือเหมาะสมต่อการใชง้าน โครงสร้างของวงจรจะประกอบดว้ยสวิทช์ที

สามารถสังให ้"ON" หรือ "OFF" ไดทุ้กขณะตามความตอ้งการในทางปฏิบติัสวิทช์ทีใชใ้นวงจรจริง

คืออุปกรณ์สวิทช์ชิงเช่น BJT , MOSFET นอกจากนียงัมีส่วนประกอบอืนๆอีกเช่น Condenser , 

Inductance และ Diode เป็นตน้ 



17 
 

. . . คุณสมบัติของวงจร 

•แรงดนัดา้นออกของวงจร (Output voltage) นอ้ยกวา่แรงดนัดา้นเขา้ (input voltage) 

•ขวัของแรงดนัดา้นออกจะตรงกบัขวัของแรงดนัไฟฟ้าดา้นเขา้ 

. . .  หลกัการทาํงานของวงจร Buck Converter 

เพือทีจะออกแบบให้ได้แรงดันไฟฟ้าด้านออกตามทีต้องการ คือ ต้องเริมจากทีว่า 

แรงดนัไฟฟ้าเฉลียตคร่อมตวัเหนียวนาํในแต่ละคาบเวลามีค่าเท่ากบัศูนยจ์ากน้นัจะสามารถหา

ค่ากระแสไฟฟ้าทีไหลผ่านตวัเหนียวนาํไดก้าร วิเคราะห์การทาํงานของสวิตช์ในแต่ละโหมด

จะตอ้งวเิคราะห์ในสภาวะอยูต่วัดงันี 

 

 

รูปที  วงจร switch off 

เมือสวติช์ไม่นาํกระแสไดโอดจะถูกไปอดัไปหนา้ (Forward Bias) ใหน้าํกระแสทาํใหก้ระแสไฟฟ้า

ทีไหลผา่นตวัเหนียวนาํเกิดการไหลอยา่งต่อเนือง 

 

รูปที  วงจร switch on 

  การออกแบบวงจร Buck Converter นนัเราจะออกแบบใหท้าํงานอยูใ่นขอบเขตของโหมดกระแส

ไม่ต่อเนืองเพือทีจะสามารถควบคุมกระแสไดโ้ดยง่าย 
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      2.3.10.3 ส่วนประกอบของวงจร  

               1.MOSFET 

•nMOS (negative MOSFET) เป็นทรานซิสเตอร์ประเภท NPN เมือมีความต่างศกัยเ์ป็นบวก

(สนามไฟฟ้าแรง) สัญญาณไฟฟ้าจึงจะไหลจาก source ไป drain ได ้

•pMOS (positive MOSFET) เป็นทรานซิสเตอร์ประเภท PNP เมือมีความต่างศกัยต์าํหรือเป็นลบ

(สนามไฟฟ้าอ่อน) สัญญาณไฟฟ้าจึงจะไหลจาก source ไป drain ได ้

                 .Gating blockเป็นสัญญานกระตุน้ให ้MOSFET ทาํงาน โดยสัญญาณจะอยูใ่นค่า 0 กบั 1 

                 3.Capacitor ตวัเก็บประจุไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีทาํหนา้ทีสะสมหรือเก็บประจุไฟฟ้า 

เปรียบเทียบเหมือนแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าหรือแบตเตอรีทีต่ออยูใ่นวงจรไฟฟ้า 

                 4. Inductor หลกัการทาํงานของตวัเหนียวนาํใชห้ลกัการสนามแม่เหล็กตดัผา่นขดลวดจะ

ทาํใหเ้กิดการไหลของกระแสไฟฟ้าในขดลวด ซึงจะทาํใหเ้กิดการเหนียวนาํขึน 

                5.Diode เป็นชินส่วนอิเล็กทรอนิคชนิดสองขวัคือขวั p และขวั n ทีออกแบบและควบคุม

ทิศทางการไหลของประจุไฟฟ้า มนัจะยอมใหก้ระแสไฟฟ้าไหลในทิศทางเดียว และกนัการไหลใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม  

2.3.11 LCD Display LCD ยอ่มาจากคาํวา่ Liquid Crystal Display ซึงเป็นจอทีทาํมาจากผลึก

คริสตอลเหลวหลกัการคือดา้นหลงัจอจะมีไฟส่องสวา่ง หรือทีเรียกวา่ Backlight อยู ่เมือมีการปล่อย

กระแสไฟฟ้าเขา้ไปกระตุน้ทีผลึก ก็จะทาํใหผ้ลึกโปร่งแสง ทาํใหแ้สงทีมาจากไฟ Backlight แสดง

ขึนมาบนหนา้จอ 
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  . . .  ประเภทของจอ LCD  

. Character LCD เป็นจอทีแสดงผลเป็นตวัอกัษรตามช่องแบบตายตวั เช่นจอ LCD ขนาด x  

หมายถึงใน  แถวมีตวัอกัษรใส่ได ้  ตวั และมีทงัหมด  บรรทดัให้ใชง้าน ส่วน x  จะหมายถึง

ใน  แถวมีตวัอกัษรใส่ได ้  ตวั และมีทงัหมด  บรรทดั 

. Graphic LCD เป็นจอทีสามารถกาํหนดไดว้า่จะให้แต่ละจุดบนหน้าจอกนัแสง หรือปล่อยแสง

ออกไป ทาํให้จอนีสามารถสร้างรูปขึนมาบนหน้าจอได้ การระบุขนาดจะระบุในลักษณะของ

จาํนวนจุด (Pixels) ในแต่ละแนว เช่น x  หมายถึงจอทีมีจาํนวนจุดตามแนวนอน  จุด และ

มีจุดตามแนวตงั  จุด 

           . . .  หลักการทํางาน อาศยัของเหลวพิเศษทีมีคุณสมบติัการบิดแกนโพราไรซ์ของแสง 

ถ้าจ่ายแรงดนัไฟฟ้าเขา้ไประหว่างสารเหลวนี  โมเลกุลจะบิดตวัและทาํให้แสงไม่สามารถผ่าน

กระจกออกมาได ้ ถา้ไม่มีการจ่ายแรงดนัไฟฟ้าแสงจะทะลุผา่นออกมาได ้

     . . .  การเชือมต่อสัญญาณขาข้อมูลระหว่าง Arduino กับ LCD Controller  ในการควบคุม

หรือสังงาน โดยทวัไปจอ LCD จะมีส่วนควบคุม (Controller) อยูใ่นตวัแลว้ ผูใ้ช้สามารถส่งรหัส

คาํสังสาํหรับควบคุมการทาํงานของจอ LCD (I C) เช่นเดียวกนักบัจอ LCD แบบธรรมดา พูดง่ายๆ 

คือรหัสคาํสังทีใช้ในการควบคุมนันเหมือนกนั แต่ต่างกนัตรงทีรูปแบบในการรับส่งขอ้มูล ใน

บทความนีเราจะมาพูดถึงจอ LCD x  ทีมีการส่งขอ้มูลรูปแบบ I C ทีใชข้าเพียง  ขาทีใชใ้นการ

เชือมต่อเท่านนัในการควบคุมหรือสังงานจอ LCD Controller ของจอนีเป็น Hitachi เบอร์ HD  

และขาในการเชือมต่อระหวา่ง LCD กบั Arduino มีดงันี 

        • GND เป็นกราวดใ์ชต่้อระหวา่ง Ground ของ Arduino กบั LCD 

       • VCC เป็นไฟเลียงวงจรทีป้อนใหก้บั LCD ขนาด + VDC 

       • VO ใชป้รับความสวา่งของหนา้จอ LCD 

       • RS ใชบ้อกให ้LCD Controller ทราบวา่ Code ทีส่งมาทางขา Data เป็นค าสังหรือขอ้มูล 

       • R/W ใชก้ าหนดวา่จะอ่านหรือเขียนขอ้มูลกบั LCD Controller 

       • E เป็นขา Enable หรือ Chips Select เพือกาํหนดการทางานใหก้บั LCD Controller 

       • DB -DB  เป็นขาสัญญาณ Data ใชส้ าหรับเขียนหรืออ่านขอ้มูลค่าสัง กบั LCD Controller 
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รูปที  ขาทีใชใ้นการเชือมต่อกบั Arduino UNO R3 

(ทีมา: www.Thaieasyelec.com) 

 

2.3.12  Ambient Light lux Sensor Module GY-302 BH1750FVI เซนเซอร์ชนิดใชแ้สง (Optical 

sensor หรือ Photo sensor) โดยทวัไปใชใ้นงานการตรวจจบัการเคลือนไหว การตรวจจบัวตัถุ และ

การตรวจสอบขนาดรูปร่างของวตัถุ เซนเซอร์ชนิดนีทาํงานโดยอาศยัหลกัการส่งและรับแสง มี

ส่วนประกอบสาํคญั  ส่วนคือ ตวัส่งแสง (Emitter) และตวัรับแสง (Receiver) ลกัษณะการตรวจจบั

เกิดจากการทีลาํแสงจากตวัส่งแสง ส่งไปสะทอ้นกบัวตัถุหรือถูกขวางกนัดว้ยวตัถุ ส่งผลใหต้วัรับ

แสงรู้สภาวะทีเกิดขึนและเปลียนแปลงสภาวะของสัญญาณทางดา้นเอาตพ์ุตเพือนาํไปใชง้านต่อไป 

 

รูปที  เซนเซอร์วดัความเขม้แสง Ambient Light 

(ทีมา: https://www.arduinoall.com/product/170/gy)  

                 2.3.12.1Arduino กบั เซนเซอร์วดัแสง วดัความเขม้แสงเซนเซอร์ GY-302 BH1750FVI 

เป็นเซนเซอร์สาํหรับวดัความเขม้แสง ใหค้่าเอาตพ์ุตเป็นความเขม้แสงหน่วยเป็น lux สามารถใช้

ร่วมกบั Arduino ไดง่้าย ๆ 
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                วธีิการต่ออุปกรณ์ 

                             Arduino uno R3  เชือมต่อกบั เซ็นเซอร์วดัความเขม้แสง GY-302 BH1750FVI 

                             •   3.3V -> VCC 

                             • GND -> GND 

                             •  SDA -> ขาA4 

                             • SCL -> ขาA5 

 

รูปที  วงจรการเชือมต่อ Arduino uno R3 และ เซ็นเซอร์วดัความเขม้แสง 

(ทีมา: http://naringroup.blogspot.com/l) 

 

              รายละเอยีด Ambient Light Sensor Module (BH1750FVI) 

                       •  Digital light intensity detection 

                       •  Model: GY-  

                       • Dimensions: . mm X . mm 

                       • Original BH FVI chip using ROHM 

                       • Power supply : - v 

                       • Data range -  

                       • Sensor built bitAD converter 

                       • Direct digital output, omitting complex calculations, calibration is omitted 

                       • Does not distinguish between ambient light 

                       • Spectral characteristics close to visual sensitivity 

                      • Brightness can be a wide range of high-precision measurement lux 
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. .  โมดูลตัวขับมอเตอร์ L N   โมดูล L298N ขบัมอเตอร์ได ้2 ตวัแบบแยกอิสระ สามารถ

ควบคุมความเร็วมอเตอร์ได ้ใชไ้ฟ 5 โวลต ์เลียงบอร์ดไดส้ามารถรับไฟเขา้ 7-35 โวลตข์บัมอเตอร์

ได ้มีวงจรเรกูเลตในตวั ขบักระแสสูงสุดได ้2A 

              . . .  หลกัการทาํงาน    วงจร H-Bridge ของ L N จะขบักระแสเขา้มอเตอร์ ตามขวัที

กาํหนดด้วยลอจิกเพือควบคุมทิศทาง ส่วนความเร็วของมอเตอร์นันจะถูกควบคุมด้วย สัญญาณ 

(PWM Pulse Width Modulation)  มอเตอร์มีอตัราความเร็วคงทีและสามารถเสียหายไดห้ากมี

แรงดนัไฟฟ้าสูงไหลผา่นหรือหยดุทนัทีเพือทีจะหยดุมอเตอร์  

             . . .  การต่อ โมดูลตัวขับมอเตอร์ L N เข้ากับ Arduino uno R3  ในการต่อกบั 

Arduino นนั ขา IN1,IN2,IN3 และ IN4 นนั สามารถต่อกบัพอร์ต Digital ใดๆก็ได ้เนืองจาก 4 ขานี 

จะใชใ้นการควบคุมสัญญาณลอจิกบอกทิศทางให้กบัมอเตอร์ ส่วน ENA และ ENB นนั จาํเป็นที

จะตอ้งต่อกบัพอร์ต Digital ทีรองรับ PWM เนืองจากจะตอ้งใช้สัญญาณ PWM ในการควบคุม

ความเร็วของมอเตอร์ 

 

 

รูปที  การต่อ โมดูลตวัขบัมอเตอร์ L298N 

(ทีมา:  http://naringroup.blogspot.com/l) 
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บทที  

วธีิดําเนินการทาํโครงงาน 

เนือหาในบทนีจะกล่าวเกียวกบัวธีิการดาํเนินการการวิจยัตงัแต่เริมตน้ของการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล  การออกแบบการเคลือนทีของม่านซึงเป็นตวัพรางแสงของโรงเรือน  การสร้างแบบจาํลอง

โรงเรือนพรางแสงอตัโนมติั  โดยออกแบบให้หลงัคาโรงเรือนปรับหลีมากหลีน้อยตามความเขม้

แสงอาทิตย ์ และการติดตงัระบบคอนโทรลลงบนตวัโรงเรือน เขียนคาํสังควบคุมการทาํงานของ

ระบบม่าน 

. เกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการดาํเนินการทาํโครงงานขนัแรกเราตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลว้ยไมแ้ละแสง

เพือให้รู้วา่เราตอ้งการค่าแสงเท่าไหร่ในโรงเรือน 

 . . ค่าความเข้มแสง 

            เราใช้ขอ้มูลความเขม้แสงจากกรมพฒันาพลงังานทดแทน และอนุรักษ์พลงังาน กระทรวง

พลังงาน ในส่วนของศกัยภาพรังสีรวมปี  ใช้ฐานข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตย์ระดับตาํบล

สําหรับประเทศไทยในจงัหวดันครราชสีมา อาํเภอเมืองนครราชสีมา ค่าทีไดมี้หน่วยเป็นMJ/m^2-

day  ในแต่ละเดือน ซึงเราจะนาํค่าความเขม้แสงในแต่ละเดือนทีมีหน่วย MJ/m^2-day ไปแปลงใน 

Unit Coverter เพือใหไ้ดค้วามเขม้แสงในหน่วย LUX 

 . . ข้อมูลของกล้วยไม้ 

             เราเลือกใชก้ลว้ยไมพ้นัธ์ุสกุลหวายเนืองจากเป็นกลว้ยไมที้ไดรั้บความนิยมในตลาด และมี

การส่งออกจาํนวนมาก เมือเราไดพ้นัธ์ุกลว้ยไมที้ตอ้งการแลว้เราทาํการหาขอ้มูลวา่กลว้ยไมพ้นัธ์ุนี

ตอ้งการค่าความเขม้แสงอยู่ทีเท่าไหร่  จากขอ้มูลคู่มือนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลว้ยไมต้ดั

ดอกสกุลหวายจะไดว้่าค่าความเขม้แสงทีเหมาะสมอยู่ที , - ,  Lux หากกลว้ยไมไ้ดรั้บ

ความเขม้แสงนอ้ยเกินไปทาํให้กลว้ยไมมี้ลาํลูกกลว้ยทียืดยาวใบเขียวเขม้ ให้ดอกนอ้ย ถา้ความเขม้

แสงมากเกินไปทาํใหก้ลว้ยไมใ้บไหม ้
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3.2 การออกแบบโรงเรือน 

 ในการออกแบบโรงเรือนเราจะใช้โรงเรือนสําเร็จรูปเป็นตวัโครง แลว้ดดัแปลงหลงัคาของ

โรงเรือนเดิมให้สามารถเปิด-ปิดอตัโนมติั ดงันนัเราจะทาํการวดัขนาดของโรงเรือนทงัหมดเพือซือ

ขาบานเกล็ดมาติด ละตดัไมใ้ส่แทนบานเกล็ด 

 . . โครงโรงเรือน 

ในส่วนของโครงสร้างโรงเรือนเราเลือกใช้โรงเรือนสําเร็จรูปสําหรับเพราะปลูกตน้ไม้

ขนาดเล็กทาํจากอลูมิเนียม  แลว้วดัขนาดของโรงเรือนภายนอกทงัหมด  ซึงขนาดทีให้ความสําคญั

มากทีสุดคือตรงความยาวส่วนหนา้จวัดา้นหนา้ ถึงดา้นหลงั และจากความยาวดา้นบนสุดของจวัถึง

ปลายดา้นล่างสุดของจวัเพือจะนาํขนาดตรงนีไปเลือกซือขาบานเกล็ดทีมีความยาวทีเหมาะสม 

 

รูปที  โรงเรือนสาํเร็จรูปปลูกตน้ไม ้ปลูกผกั 

(ทีมา: https://shopee.co.th) 
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3.2.2 ออกแบบโดย Solidwrok 

เนืองจากเราตอ้งเพิมความแข็งแรงให้กบัโครงของโรงเรือนเพือรองรับนาํหนกัของชุดบาน

เกล็ดเราจึงไดท้าํการออกแบบจาก Solidwrok เพือเป็นตน้แบบในการทาํชินงานจริง 

                    

               รูปที  โครงดา้นหนา้                                               รูปที  โครงดา้นขา้ง 

 

รูปที  โครง  มิติทีออกแบบโดย Solidwrok 
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3.2.3 โครงหลงัคา 

เนืองจากตวัโครงของโรงเรือนเป็นโครงสําเร็จรูปทีทาํจากอลูมิเนียมอาจมีความแข็งแรงไม่

มากพอทีจะรับนาํหนกัของบานหลงัคาได ้ดงันนัจึงตอ้งทาํโครงหลงัคาใหม่  เราจึงถอดโครงหลงัคา

ดา้นบนออกใช้เหล็กเหลียมเชือมกนัให้เป็นทรงสามเหลียมหน้าจวั และเชือมขาออกมาจากโครง

สามเหลียมเพือให้สามารถสวมเขา้กบัดา้นในของโครงอลูมิเนียมเดิมได ้และสามารถยกถอดไดใ้น

การขนยา้ย ดา้นขา้งของจวัเราจะติดขาบานเกลด็ฝังละ  คู่ เพือใส่แผน่ไมบ้างทีจะปรับหลีแสง 

 

รูปที  โครงหลงัคา 

. .  แผ่นไม้บานเกลด็ 

เนืองจากวา่หลกัคาเรามีขนาดทียาวดงันนัจึงไม่สามารถใชก้ระจกบานเกล็ดไดเ้พราะหนกั

และยาวไม่พอ ดงันนัเราใชไ้มอ้ดัตดัเป็นสีเหลียมพืนผา้ขนาดความกวา้งตามขาบานเกล็ก และความ

ยาวตามความยาวของโรงเรือนจากขาบานเกล็ดดา้นหน้าถึงขาบานเกล็ดดา้นหลงั  เราใช้เลือยจิก

ซอรต์ดัตดัไมเ้ป็นรูปสีเหลียมพืนผา้  ทีมีขนาดเล็กกวา่เดิมเพือดามตรงกลางของไมแ้ผน่ทีใชท้าํแทน

บานเกล็ดเพือไม่ให้ไมโ้คง้งอ  ตดัไมเ้ป็นรูปสามเหลียมเพือยึดระหวา่งไมแ้ผน่บานเกล็ดและไมต้วั

ดามจากนนัยดึดว้ยกาวร้อน ทิงไวร้อจนกาวร้อนแทง้สนิท 

 

รูปที  แผน่ไมบ้านเกล็ด 
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.  การออกแบบระบบควบคุม 

 3.3.1 Switching Power Supply ใชส้าํหรับแปลงแรงดนัไฟจาก AC ทีต่อมาจากไฟบา้น

เป็นแรงดนัไฟจาก DC 12 volt เพือจ่ายไฟใหก้บัระบบบทงัหมด  

 

รูปที  Switching Power Supply และระบบควบคุม 

 . .  Step down converter  นาํไฟจาก Switching Power Supply  volt เขา้ vin+ vin- 

ของ Step down converter  เพือแปลงไฟจาก  volt DC เป็น  volt DC เพือเขา้ Arduino เพราะ 

Arduino รับไฟไดเ้พียง  volt  โดยจ่ายไฟ vout+  ต่อกบั Vin  Arduino และ vout- เขา้กบั GND  

ของ Arduino 

 

รูปที  Step down converter  และระบบควบคุม 
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3.3.3 บอร์ด Arduino บอร์ดจะรับไฟมาจาก Step down converter  ซึงเราจะปรับกระแสให้

อยูที่    volt แลว้เราจะใชบ้อร์ด Arduino เขียนคาํสังเพือควบคุมอุปกรณ์ทีเหลือทงัหมดไดแ้ก่  LCD 

Display LCD,  Ambient Light lux Sensor Module,  Rotary Encoder,  Potentiometer  และ Switch  

 

รูปที  บอร์ด Arduino UNO R3 

(ทีมา: https://www.myarduino.net/) 

 

 3.3.4 โฟโต้บอร์ด จ่ายไฟบวก-ลบของบอร์ด Arduino ให้โฟโตบ้อร์ดเพือเป็นแหล่งจ่ายไฟ

ใหอุ้ปกรณ์ดงัต่อไปนี 

3.3.4.1 LCD Display  ถูกควบคุมดว้ย Arduino จะแสดงค่าแสงทีรับมาจาก 

Ambient Light lux Sensor Module จะเห็นวา่ค่าแสงเขา้มากี lux  

  

รูปที  LCD Display   

(ทีมา:  https://www.gravitechthai.com) 
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3.3.4.2 Ambient Light lux Sensor Module  วดัความเขม้แสงเขา้ แลว้ส่งเอาตพ์ุต

เป็นหน่วย lux  ให ้Arduino 

3.3.4.3 Rotary Encoder ใชเ้พือนดัรอบมอเตอร์เพือสังองศาทีมอเตอร์จะหมุนไป

เนืองจากใชม้อเตอร์ DC จึงตอ้งเขียน Arduino สังมอเตอร์ 

3.3.4.4 Potentiometer นาํไปต่อเขา้กบับอร์ด Arduino เพือเซ็ตโหมดการเคลือนที

ของมอเตอร์ 

 3.3.5 Motor Drive Module L298N รับไฟจาก Switching Power Supply  volt เขา้มาที 

v Input และ GND จากนนั Out3 Out4 จะต่อเขา้กบั Moter DC และ IN3 IN4 ENB ต่อเขา้กบั

บอร์ด Arduino เพือใชส้ังใหม้อเตอร์หมุนตามทีไดเ้ขียนโคด้ควบคุมไว ้

 

รูปที  Motor Drive Module L298N 

 3.3.6 DC Motor มอเตอร์รับไฟ  V จาก Motor Drive Module L298N จะหมุนดึงให้

หลงัคาเคลือนทีได ้มอเตอร์จะผกูกบัเอน็และเอ็นจะถูกผกูกบัขาของบานเกล็ด ดงันนัเมือมอเตอร์

หมุนหลงัคาจะขยบัได ้
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.  ออกแบบระบบการเคลือนที 

การเคลือนทีใช้เส้นผูกติดกบัด้ามของขาบานเกล็ด  แล้วผูกกบัหัวน็อตของมอเตอร์และ

นาํไปคลอ้งกบัดา้มของขาบานเกล็ดอีกฝังดึงเอ็นให้ดึง เมือมอเตอร์หมุนตามเข็มมาครึงนึงเอ็นจะดึง

ขาบานเกล็ดลงทาํใหม้่านเปิด เมือมอเตอร์หมุนทวนเข็นกลบัไปอีกครึงนึงเส้นเอ็นจะหยอ่น ขาบาน

เกล็ดจะดีดกลบัไปทีเดิมทาํใหม้่านปิด แต่มอเตอร์จะทาํงานตามคาํสังทีเขียนไวใ้น Ardoino 

3.5 เครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ทใีช้ในการศึกษา 

 3.5.1 เครืองมือทใีช้ในการดําเนินงาน 

  1 สวา่น 

   เลือยจิกซอว ์

   โตะ๊จบัชินงาน 

   เครืองเชือมไฟฟ้า 

  5 เครืองตดัไฟเบอร์ 

 . .  วสัดุอุปกรณ์ 

   Board Arduino UNO R3 

2 Switching Power Supply 

3 Step down converter  

 โฟโตบ้อร์ด 

5 LCD Display   

6 Ambient Light lux Sensor Module   

7 Rotary Encoder 
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8 Potentiometer 

9 Motor Drive Module L298N 

10 DC Motor 

  11 เหล็กเหลียม 

   น็อต 

   สายจมัเปอร์ 

  14 สแลน 

   ชุดขาบานเกล็ด 

   เส้นเอน็ 

   แผน่ไมอ้ดั 

  18 สายไฟ 

.  วธีิการศึกษาการทาํโครงงาน 

  ศึกษาขอ้มูลเบืองตน้จากการศึกษาหาขอ้มูลผา่นทางอินเตอร์เน็ต ทาํใหพ้บปัญหาดา้นแสง

ทีส่งผลต่อพืช 

  ศึกษาขอ้มูลจากนกัศึกษารุ่นพีระดบัปริญญาโท มหาวทิาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

  ประเด็นการศึกษา 

  - ค่าความเขม้แสงทีมีผลต่อกลว้ยไม ้

  - การเขียนคาํสังควบคุม sensor 

  - การเขียนคาํสังควบคุมมอเตอร์ 
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.  การทดสอบ   ทดสอบตามขอบเขต เรากาํหนดขอบเขตให้  

1 พรางแสงเลือนปิดเมือค่าความเขม้แสงมากเกิน  30000 Lux และม่านพรางแสงเปิดออก

เมือค่าความเขม้แสงนอ้ยกวา่ 14000 Lux 

2 ค่าความเขม้แสงทีใช ้ใชส้าํหรับกลว้ยไมพ้นัธ์ุ สกุลหวาย 
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บทที  

ผลการทดลองและวเิคราะห์ผล 

.  ระบบการทาํงานของบานเกลด็ 

 จากการออกแบบระบบพบวา่บานเกล็ดสามารถเปิดรับแสงเมือค่าแสงมีค่านอ้ยกวา่  

Lux และเมือแสงมากเกิน  Lux บานเกล็ดจะปรับลดระดบัลงจากเดิมเพือให้รับแสงไดน้อ้ยลง

ซึงเป็นไปตามขอบเขตทีกาํหนดไว ้

 

รูปที  บานเกล็ดเปิดสุดเมือค่าแสงนอ้ยกวา่  lux 

 

รูปที  บานเกล็ดลดระดบัลงเมือไดรั้บแสงมากกวา่  lux 
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บทที  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการออกแบบและสร้างโรงเรือนพรางแสงพบวา่บานเกล็ดสามารถขยบัเปิด-ปิดได้

ตามทีไดเ้ขียนควบคุมไวแ้ต่อาจจะทาํงานไดไ้ม่เสถียรพอ ในส่วนของกลไกสามารถทาํงานได ้ แต่

เรายงัพบปัญหาวา่การหรีของม่านไม่คงระดบัตามทีเราตอ้งการ 

.  ปัญหาทพีบ 

 . .  การเลือกใชม้อเตอร์ไม่สัมพนักบัระบบม่าน ควบคุมรอบไดย้ากเนืองจากเป็น DC 

Moter 

 . .  Sensor ทีเลือกใชอ่้านค่าไดไ้ม่ละเอียดทาํใหค้่าแสงคลาดเคลือนตลอดเวลา 

 . .  งบประมาณไม่เพียงพอในการเลือกซือวสัดุทีมีคุณภาพมากพอ 

.  แนวทางการแกปัญหา 

 . .  เปลียนใช ้Servo Motor ตามนาํหนกัของม่าน เนืองจาก Servo Motor สามารถควบคุม

ตาํแหน่งไดดี้กวา่ 

 . .  เลือกใช ้Sensor ทีอ่านค่าไดล้ะเอียดและมีมาตฐานกวา่นี 

 . .  หากตอ้งการพฒันาระบบใหมี้ประสิทธิภาพทีดีขึนควรเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ทีมี

คุณภาพมากขึน 
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