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บทคัดย่อ 

งานฉบับน้ีน าเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมการเปิด -ปิดพัดลมไอน้ าอัตโนมัติส าหรับ 
โรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างระบบควบคุมการปิด -เปิดพัดลมไอน้ า
อัตโนมัติเพ่ือช่วยลดการใช้พลังงานที่ไม่จ าเป็นออก ในออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดพัดลมไอน้ า
อัตโนมัติน้ี จะท าการศึกษาออกแบบและสร้างระบบควบคุมการปิด-เปิดพัดลมไอน้ าอัตโนมัติโดยใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 
ต่อเข้ากับระบบคุมคุมอัตโนมัติ ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ดีเลย์ (Relay) บอร์ด Arduino เซนเซอร์ตรวจจับความ
เคลื่อนไหว และท าการทดลองเพ่ือศึกษาออกแบบและพัฒนาระควบคุมการท างานอัตโนมัติในกรณีที่มีคนเดินผ่าน
ด้วยเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว จากผลการทดลองพบว่า การใช้งานระบบควบคุมการปิด-เปิดพัดลมไอน้ า
อัตโนมัติสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน ามาทดสอบเพ่ือผลของการท างานของพัดลมไอน้ า ซึ่ง
ผลการทดลองท าให้สามารถลดการใช้พลังงานของพัดลมไอน้ าได้โดยเฉลี่ย 17 ชั่วโมง 50 นาที คิดเป็นร้อยละ 37.84 
ในหน่ึงสัปดาห์ ดังน้ันจึงส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และลดค่าไฟฟ้าได้อย่างย่ัยืน  

ค้าส้าคัญ: พัดลมไอน้ า/ ดีเลย์/ เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว/ บอร์ด Arduino  
 

Abstract 

In this research presents design and development of automatic control ON-OF mist fan 
systems for cafeteria Kamphaeng Phet Raiabhat University. The objective is design and 
development automatic control system for ON-OFF of the mist fan for reduce electrical energy. 
In this research design automatic mist fan control system for control the ON -OF steam fan by 
using 220 volts. The devices of the automatic control system, such as delay, arduino board, 
motion sensor, respectively and test automatic control system from the people walks move on 
past a motion-detecting device. From the experiment results can reduce the energy consumption 
of the mist fan by an average of 17 hours 50 minutes, representing 37.84 percent in one week. 
Therefore, the university can reduce the use of electrical energy and can reduce the electricity 
bill sustainable. 

Keywords: Steam Fan/ Relay/ Motion sensor/ Arduino board 
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ความเป็นมาและความสา้คัญของปัญหา 

ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าป็นพลังงานที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก
พลังงานไฟฟ้าได้มีบทบาทและถูกน าไปใช้งานอย่างแพร่หลาย  เช่น การสื่อสาร การคมนาคม การให้ความรู้ และ
การศึกษา เป็นต้น ประเทศไทยจึงมีอัตราการเพ่ิมของปริมาณการใช้ไฟฟ้าปีละไม่ต่ ากว่า 1,000 เมกะวัตต์ จากก าลัง
ผลิตในปี พ.ศ. 2537 ประมาณ 13,000 เมกะวัตต์ จากสถิติในปี 2544 ที่ผ่านมา ประเทศไทยผลิตพลังงานไฟฟ้ารวม 
103,165 ล้านหน่วย จากแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติร้อยละ 68.2 น้ ามันเตาร้อยละ 2.9 น้ ามันดีเซลร้อยละ 0.2 ถ่าน
หินลิกไนต์ร้อยละ 16.8 ถ่านหินน้ าเข้าร้อยละ 2.4 พลังน้ าร้อยละ 6.1 ซื้อจากลาว ร้อยละ 2.8 และพลังงาน
หมุนเวียนอื่นร้อยละ 0.5 เป็นต้น ดังน้ันการช่วยกันลดการใช้พลังงานในประเทศ จึงมีความส าคัญต่อประเทศเป็น
อย่างมาก ไมโครคอนโทรลเลอร์มีการน ามาใช้งานกันแพร่หลาย โดยมีการฝังตัวของไมโครคอนโทรลเลอร์ใน
เครื่องใช้ไฟฟ้าหลาย ๆ ประเภท เช่น เครื่องซักผ้า เตาไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศที่สามารถก าหนดอุณหภูมิได้และ
อื่น ๆ อีกมากมาย Arduino เป็น ไมโครคอนโทรลเลอร์แพลทฟอร์มหน่ึงที่ได้รับความนิยมมากอันเน่ืองจากเป็น
แพลทฟอร์มแบบเปิดทั้ง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์การใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน มีต้นทุนในการสร้างวงจรต่ า ซึ่  งในการ
น ามาใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 อย่างคือ ตัวเครื่องหรือที่เรียกว่า ฮาร์ดแวร์ 
(Hardware) และโปรแกรมหรือชุดค าสั่งที่เรียกว่า ซอฟต์แวร์ (Software) ที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ท างานต้องการค าสั่งของ
ผู้เขียนโปรแกรม และ มีนักวิจัยได้ออกแบบระบบควบคุมแสงสว่างภายในอาคาร (วีระวัฒน์ วานิช, 2558) ชุดหลอด
พลังงานแสงอาทิตย์ (สราวุธ เหมือนเผ่าพงษ์, 2549) การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (สรายุธ ทองกอบเหมือน, 2546)  
การควบคุมการสตาร์ท  (สายันต์ เสาวฤกษ, 2549)  และปัจจัยที่มีผลต่อการวัดกระแสไฟฟ้า (ชวนิทธ์ิ โสสนุ้ย, 
2554) โดยงานวิจัยเหล่าน้ีจะช่วยในการจัดการพลังงานและลดการใช้พลังงาน 

ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ดังกล่าว ดังน้ันจึงมีแนวคิดเพ่ือน าองค์ความรู้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้วิจัยจึงได้ไปลงตรวจพ้ืนที่ในโรงอาหาร มหา วิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ท าการส ารวจ ติดตาม เก็บข้อมูล ซึ่งพบว่า มีพัดลมไอน้ าในโรงอาหาร น้ัน ได้มีการเปิดไว้ตลอดเวลา
ท าให้มีค่าใช้จ่ายสูงและปัญหาการไม่ปิดพัดลมเวลาใช้งานเสร็จ ท าให้พัดลมใช้งานหนักอาจเสียหายได้ ดังน้ัน ผู้วิจัย
จึงคิดค้นการพัฒนาระบบควบคุมการปิด-เปิดพัดลมไอน้ าอัตโนมัติส าหรับโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรข้ึนมา เพ่ือลดพลังงานไฟฟ้า ในโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาออกแบบและสร้างระบบควบคุมการปิด-เปิดพัดลมไอน้ าอัตโนมัติส าหรับโรงอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาออกแบบและสร้างระบบควบคุมการปิด-เปิดพัดลมไอน้ าอัตโนมัติส าหรับโรงอาหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชร โดยใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ ต่อเข้ากับระบบคุมคุมอัตโนมัติ ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ดีเลย์ (Relay) 
Arduino เซนเซอร์ ตรวจจับความเคลื่อนไหว เพ่ือควบคุมการท างานอัตโนมัติในกรณีที่มีคนเดินผ่านและไม่มีคนเดิน
ผ่าน เป็นต้น 
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วิธีการด้าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง เพ่ือศึกษาออกแบบและสร้างระบบควบคุมการปิด -เปิดพัดลมไอน้ าอัตโนมัติ
ส าหรับโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ตามแผนภูมิดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่1 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาเอกสารและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 

ออกแบบระบบควบคุมพัดลม 
 

ด าเนินการสร้าง 
 

ไม่ผ่าน 
  ทดลองเซนเซอร์ เปิด-ปิด 

พัดลมไอน้ า ปรับปรุงแก้ไข 

ผ่าน 
ทดลองและเก็บข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 
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ขั นตอนการศึกษาและออกแบบระบบ 
การศึกษาเพ่ือออกแบบและฒนาระบบควบคุมการปิด-เปิดพัดลมไอน้ าอัตโนมัติในโรงอาหาร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร มรีายละเอียดดังต่อไปน้ี 
          1. พัดลมไอน้ าแบบเก่า 

 
ภาพที ่2 พัดลมไอน้ า 

จากภาพที่ 2 แสดงภาพของพัดลมไอน้ าที่ติดต้ัง ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็น
แบบพัดลมไอน้ าท่ีใช้งานทั่วไป โดยที่ยังไม่ได้ท าการปรุงระบบใดๆ ทั้งสิ้น  

 

 
 

ภาพที ่3 พัดลมไอน้ าระบบควบคุมการปิด-เปิดพัดลมไอน้ าอัตโนมัติ 
 

หลักการในการพัฒนาระบบควบคุมการปิด-เปิดพัดลมไอน้ าอัตโนมัติส าหรับโรงอาหาร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร จะต้องท าการศึกษาในเรื่องของ ตัวควบคุม ระบบแผงวงจร การต่อระบบ และรวมไปถึงทฤษฏี
ต่างๆ ที่น ามาใช้ในการออกแบบ ดังต่อไปน้ี 
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หลักการท างานของเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 

  
ภาพที ่4 พัดลมไอน้ าระบบควบคุมการปิด-เปิดพัดลมไอน้ าท่ีใช้ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 

กรณีไม่มีคนเดินผ่าน 
 

 
ภาพที ่5 พัดลมไอน้ าระบบควบคุมการปิด-เปิดพัดลมไอน้ าท่ีใช้ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 

กรณีมีคนเดินผ่าน 
 

จากการศึกษาเบื้องต้นการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมการปิด -เปิดพัดลมไอน้ าอัตโนมัติส าหรับ 
โรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จะต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ และมีโครงสร้าง วงจรการควบคุม ดังต่อไปน้ี 
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ภาพที ่6 โครงสร้างพัดลมไอน้ าระบบควบคุมการปิด-เปิดพัดลมไอน้ าอัตโนมัติ 

 

 
 

ภาพที ่7 ระบบควบคุมการปิด-เปิดพัดลมไอน้ าอัตโนมัติ 
 

 จากภาพที่ 6-7 เป็นโครงสร้างพัดลมไอน้ าระบบควบคุมการปิด-เปิดพัดลมไอน้ าอัตโนมัติ และระบบ
ควบคุมการปิด-เปิดพัดลมไอน้ าอัตโนมัติที่ท าการควบคุมโดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว หลังจากท าการ
สร้างอุปกรณ์ เชื่อมต่ออุปกรณ์ เรียบร้อยแล้วหลังจากน้ัน ท าการเขียนโปรแกรมเพ่ือให้สามารถควบคุมวงจรได้และ
ท าการปรับจูนเพ่ือให้ได้ผลตามต้องการ ดังภาพที่ 8 และท าการทดสอบเพ่ือศึกษาการท างานและการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าโดยใช้ระบบระบบควบคุมการปิด-เปิดพัดลมไอน้ าอัตโนมัติ และไม่ใช้ระบบควบคุมการปิด-เปิดพัดลม
ไอน้ าอัตโนมัติ ซึ่งรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 และภาพที่ 9 
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โปรแกรมค าสั่ง Arduino 
 

 
ภาพที ่8 โปรแกรมค าสั่ง Arduino 

 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบจ านวนเวลาใช้งานของพัดลมไอน้ า กรณีใช้ระบบควบคุมและไม่ใช้ระบบควบคุมการ 
เปิด-ปิดของพัดลมไอน้ าอัตโนมัติ 

สัปดาห์ เวลา
เปิด

ไฟฟ้า 

เวลา 
ปิด

ไฟฟ้า 

ระยะเวลาที่ใช้งาน 
กรณีไม่ใช้ระบบควบคุม 

(ชั่วโมง:นาที) 

ระยะเวลาที่ใช้งาน 
กรณีใช้ระบบควบคุม 

(ชั่วโมง:นาที) 

ระยะเวลา 
ที่ใช้งานจริง 
(ชั่วโมง:นาที)  

วันอาทิตย ์ 8:22 14:00 5:38 2:17 3:21 

วันจันทร ์ 8:12 15:10 6.58 2:33 4:25 
วันอังคาร 08:23 15:31 7:08 2:42 4:26 

วันพุธ 8.29 15.23 6:54 2:36 4:18 
วันพฤหัสบดี 8:16 15:30 7:14 2:35 4:39 

วันศุกร ์ 8:25 15:10 6:45 2:24 4:21 
วันเสาร ์ 7:50 14:20 6:30 2:43 4:47 

รวม 47:07 17:50 29:17 
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ภาพที ่9 การเปรียบเทียบจ านวนเวลาใช้งานของพัดลมไอน้ า กรณีใช้ระบบควบคุมและไม่ใช้ระบบควบคุมการ 

เปิด-ปิดของพัดลมไอน้ าอัตโนมัติ 
 

จากภาพที่ 9 การศึกษาการเปรียบเทียบจ านวนเวลาใช้งานของพัดลมไอน้ า กรณีใช้ระบบควบคุมและไม่ใช้
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดของพัดลมไอน้ าอัตโนมัติ โดยจากการศึกษาพบว่า ในแต่ละวันสามารถลดการท างานของ
พัดลมไอน้ าประมาณสองชั่วโมง และมีค่าเฉลี่ยการลดเวลาได้เท่ากับ 17 ชั่วโมง 50 นาที คิดเป็นร้อยละ 37.84 ใน
หน่ึงสัปดาห์ ซึ่งท าให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ 

 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดพัดลมไอน้ าส าหรับโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างระบบควบคุมการปิด-เปิดพัดลมไอน้ าอัตโนมัติเพ่ือช่วยลดการใช้พลังงานที่ไม่จ าเป็นออก ซึ่ง
จากผลการทดลองพบว่า การใช้งานระบบควบคุมการปิด-เปิดพัดลมไอน้ าอัตโนมัติสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถน ามาทดสอบเพ่ือผลของการท างานของพัดลมไอน้ า ซึ่งผลการทดลองท าให้สามารถลด
การใช้พลังงานของพัดลมไอน้ าได้โดยเฉลี่ย 17 ชั่วโมง 50 นาที คิดเป็นร้อยละ 37.84 ในหน่ึงสัปดาห์ ดังน้ันจึงส่งผล
ให้มหาวิทยาลัยสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และลดค่าไฟฟ้าได้  
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