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บทคัดย่อ
(Abstract)
ในปัจจุบนั นีการใช้งานแสงสว่างจากหลอดไฟจําเป็ นอย่างมากในชีวิตประจําวันของมนุษย์
เพราะทําให้มนุษย์สามารถดําเนินกิจกรรมต่างๆได้สะดวกมากยิงขึน อย่างไรก็ตามหากหลอดไฟให้
ความเข้มการส่องสว่างทีไม่เพียงพอหรื อมากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพสายตาของมนุษย์
โดยการทํางานในบริ เวณทีมีความสว่างมากหรื อน้อยจนเกินไป จะทําให้เกิดผลเสียต่อผูท้ าํ งาน
ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ดังนันโครงงานนีจึงเสนอการออกแบบและประดิษฐ์
หลอดไฟปรับความเข้มแสงสว่างอัตโนมัติตามพืนทีใช้งาน โดยประกอบด้วยอุปกรณ์ทีเป็ นการ
ผสมผสานการทํางานของArduino lamp dimmer กับ Arduino hardware ในการควบคุมความเข้ม
การส่องสว่างของหลอดไฟ ซึงสามารถควบคุมได้ผา่ นทางโทรศัพท์เคลือนทีระบบปฏิบตั ิการ
Android

ข

กิตติกรรมประกาศ
โคงงงานเรื องอุปกรณ์ปรับความเข้มการส่ องสว่างอัตโนมัติเพือช่วยรักษาสุ ขภาพสายตา
สามารถสําเร็ จลุลวงไปได้ดว้ ยดีเนืองจากคณะผูจ้ ดั ทําโครงงานได้รับความช่วยเหลือด้านต่างๆ จาก
อาจารย์ทีปรึ กษา อาจารย์ ดร. เศรษฐวิทย์ ภูฉายา ผูท้ ีเป็ นแนวความคิดริ เริ มในโครงงานเรื องอุปกรณ์
ปรับความเข้มการส่องสว่างอัตโนมัติเพือช่วยรักษาสุขภาพสายตา และให้คาํ ปรึ กษาในทุกๆด้าน
ขอขอบคุ ณ Mr. Nicu Florica ผูอ้ อกแบบวงจรและให้คาํ ปรึ กษาและช่ว ยแก้ปัญหาที
เกียวกับวงจรหรี ไฟนี
ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมทุกท่าน
รวมไปถึงเพือนทุกคน ทีให้ความช่วยเหลือแก่คณะผูจ้ ดั ทําในด้านต่างๆ และสุ ดท้ายนี คณะผูจ้ ดั ทํา
โครงงานขอขอบคุณบิดามารดา ทีท่านให้การดูแลเอาใจใส่และอยูเ่ คียงข้างมาโดยตลอด จนกระทัง
โครงงานนีสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
คณะผูจ้ ดั ทําโครงงานใคร่ ขอขอบพระคุณทุกๆท่านทีได้กล่าวไปแล้ว ณ ทีนี สําหรับส่ วนดี
ของโครงงานชิ นนี ขออุทิศให้แก่คณาจารย์ทุก ท่านทีได้ประสิ ทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่คณะ
ผูจ้ ดั ทําโครงงาน หากโครงงานชิ นนีมีขอ้ ผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจ้ ดั ทําโครงงานใคร่ ขอน้อม
รับและขออภัยมา ณ ทีนี
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บทที 1
บทนํา
1.1

ความเป็ นมาของโครงงาน
ในสังคมปัจจุบนั มีการใช้หลอดไฟกันอย่างแพร่ หลาย โดยจะพบเห็นได้ในทุกๆที อย่างเช่น

ตามอาคารบ้านเรื อน ท้องถนน หรื อโรงงานต่างๆ ซึงทําให้รู้ว่าหลอดไฟเป็ นสิ งสําคัญทีใช้ใน
ชีวิตประจําวัน หลอดไฟในปัจจุบนั นันมีมากมายหลายรู ปแบบและให้ความสว่างทีต่างกันออกไป
จึงมีการกําหนดมาตรฐานความสว่างการใช้งานในแต่ละสถานที แต่กลับพบว่าปัญหาเกียวกับแสง
สว่างในขณะนีคือปัญหาเกียวกับการควบคุมแสงทีไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน ทําให้เกิดปัญหาด้าน
การมองเห็นซึงส่งผลกระทบต่อสายตาของมนุษย์เป็ นอย่างมาก โดย กรณี ที 1 แสงสว่างน้อยเกินไป
จะมีผลเสียต่อตา ทําให้กล้ามเนือตาทํางานมากเกินไป โดยบังคับให้ ม่านตาเปิ ดกว้าง เพราะการ
มองเห็นนันไม่ชดั เจน ต้องใช้เวลาในการมองเห็นรายละเอียดนัน ทําให้เกิดการเมือยล้าของตาทีต้อง
เพ่งออกมา ปวดตา มึนศีรษะ ประสิทธิภาพและขวัญกําลังใจในการทํางานลดลง การหยิบจับ ใช้
เครื องมือเครื องจักรผิดพลาดเกิดอุบตั ิเหตุขึน หรื อไปสัมผัสถูกส่วนทีเป็ นอันตราย กรณี ที 2 แสง
สว่างทีมากเกินไป แสงจ้าตาทีเกิดจากการแหล่งกําเนิดแสงโดยตรง (Direct glare) หรื อ แสงจ้าตาที
เกิดจากการสะท้อนแสง (Reflected glare) จากวัสดุทีอยูใ่ นสิ งแวดล้อม เช่น ผนังห้อง เครื องมือ
เครื องจักร โต๊ะทํางาน เป็ นต้น จะทําให้ผทู้ าํ งานเกิดความไม่สบายใจ เมือยล้า ปวดตา มึนศีรษะ
กล้ามเนือหนังตากระตุก วิงเวียน นอนไม่หลับ การมองเห็นแย่ลง ระคายเคืองตาหรื อสูญเสีย
ความสามารถในการมองเห็นชัวคราว (Temporary blindness) รวมไปถึงอาจเกิดการหดตัวของ
กล้ามเนือควบคุมม่านตาทําให้เกิดบาดเจ็บบริ เวณดวงตาได้ นอกจากนียังก่อให้เกิดผลทางจิตใจ คือ
เบือหน่ายในการทํางาน ขวัญและกําลังใจในการทํางานลดลง เป็ นผลทําให้เกิดอุบตั ิเหตุได้
เช่นเดียวกัน กรณี ที 3 การใช้แสงสว่างในเวลาและพืนทีทีไม่จาํ เป็ น การใช้แสงสว่างในเวลาและ
พืนทีทีไม่จาํ เป็ น(Chepesiuk,2009) ย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถของร่ างกายในการผลิตสาร
เมลาโทนินได้ดีในเวลากลางคืนซึงเมือร่ างกายผลิตสารเมลาโทนิน ได้นอ้ ยลง ย่อมส่งผลกระทบต่อ
วงจรชีวติ มนุษย์โดยทัวไปด้วย อัน อาจทําให้เกิดโรคร้ายแรงหรื ออันตรายต่อกายในอนาคตทีส่งผล
ต่อ การําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย์ เช่น โรคนอนไม่หลับเรื อรัง (chronic lack of sleep) โรค
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เครี ยด (psychological stresses) (British Astronomical Association, 2012) โรคมะเร็ งในเต้านม
(breast cancer) (BBCNews,2003) และการพัฒนาการของทารก ทีคลอดก่อนกําหนด(development
of premature babies) (BBC News, 2006) เป็ นต้น

1.2

วัตถุประสงค์

1.เพือสร้างอุปกรณ์ทีมีความสามารถในการปรับ เพิ มลดความเข้มการส่องสว่างอัตโนมัติตาม
มาตรฐาน CIE และสามารถปรับค่าเพิ ม-ลดความเข้มการส่องสว่างตามต้องการผ่านโทรศัพท์ระบบ
Android ได้
2.เพือรักษาสุขภาพดวงตาทีมีผลมาจากการควบคุมความเข้มการส่องสว่าง

1.3

ขอบเขตของโครงงาน

1. ศึกษาการใช้โปรแกรม Arduino เพือใช้ในการเขียนโปรแกรม
2. ศึกษาการใช้งานบอร์ด Arduino
3. ศึกษาหลักการการทํางานของวงจรหรี ไฟ แบบ Arduino lamp dimmer และ
Arduino hardware
4. สร้างวงจรโดยการรวมทัง Arduino lamp dimmer และ Arduino hardware
5.ทําแอปพลิเคชันสําหรับควบคุมการหรี ไฟผ่าน Android
5. นําอุปกรณ์ทงหมดมาประกอบเข้
ั
ากันให้พร้อมใช้งาน
6. ทดสอบอุปกรณ์ทีสร้างขึนเพือให้ได้ตามวัตถุประสงค์

1.4

ผลทีคาดว่าจะได้ รับ

1. สามารถนําความรู้ทางทฤษฎีทีได้เรี ยนมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั ิได้
2. ระบบทีออกแบบและติดตังระบบเซ็นเซอร์ไร้สายเพือปรับแสงสว่างในห้องให้ได้มาตรฐานที
กําหนดและถนอมสายตา
3. สามารถทํางานเป็ นทีมได้

1.5

แผนดําเนินงาน
1.5.1 ศึกษาหาข้อมูลและทฤษฎีทีเกียวข้อง
1.5.2 ออกแบบวงจรDimmerและเขียนโปรแกรมสังการ
1.5.3 ทดสอบและวิเคราะห์ผลการทดลอง
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บทที 2
ทฤษฎีพนฐานที
ื
เกียวข้ อง
2.1 กล่าวนํา
ในปัจจุบนั ความเข้มการส่องสว่างนันมีความสําคัญต่อมนุษย์อย่างมาก แต่ในความเข้มการ
ส่องสว่างนันก็จะมีระดับความสว่างแตกต่างกันออกไปในแต่พืนทีการใช้ประโยชน์ พบว่าหากใน
พืนทีนันๆมีการควบคุมความส่องสว่างทีไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน ทําให้เกิดปัญหาด้านการ
มองเห็นซึงส่งผลกระทบต่อสายตาของมนุษย์ เพราะฉะนันในการควบคุมแสงสว่างเราจําเป็ นต้อง
ควบคุมมาตรฐานทีเหมาะสม
2.2 มาตรฐานการส่ องสว่างของ CIE (COMMISSION INTERNATIONALE DE
L'ECLAIRAGE)
เป็ นหน่วยงานทีก่อตังขึนเพือกําหนดมาตรฐานของการส่องสว่างของแสงและสี ก่อตังโดยMr. Prof
T vauieirและคณะโดยมีประเทศทีใช้มาตรฐานของ CIE ถึง 40 ประเทศทัวโลก
พืนทีต่างๆ
ห้องประชุม
ห้องเขียนแบบ
ห้องทํางานทัวไป
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องสมุด
ร้านค้าในอาคารพาณิ ชย์
เคาน์เตอร์
ห้องเก็บของ
ห้องล็อบบีหรื อบริ เวณ
ต้อนรับ
ห้องนํา
ทางเดิน
บันได
ลิฟต์

CIE
300-500-750
500-750-1000
300-500-750
300-500-750
300-500-750
500-750
200-300-500
100-150-200
100-150-200

IES
200-300-500
500-75-1000
200-300-500
200-300-500
200-300-500
500-750-100
200-300-500
100-150-200
100-150-200

BS
750W
750W
500W
500W
500W
500W
200W
150S
150S

100-150-20
50-100-150
100-150-200
100-150-200

100-150-200
100-150-200
100-150-200
100-150-200

150S
100S
150F
150F
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(ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบค่าความส่องสว่างในอาคารตามมาตรฐาน CIE, IES และ BS)[5]
*** หมายเหตุมาตรฐาน IES คือ Illumination Engineering Societyมาตรฐาน BS คือ British
Standards Exposure indexตัวเลข คือ ค่าความส่องสว่างตัวหนังสือ คือ ตําแหน่งของความสว่าง(W
= Working Plane, S = Switch, F = Floor) ***
2.3 ความส่ องสว่างและความสว่าง
2.3.1ความส่องสว่าง (อิลมู ิแนนซ์) หมายถึงปริ มาณแสงทีกระทบลงบนวัตถุต่อพืนที มีหน่วย
เป็ น ลูเมนต่อตารางเมตร หรื อ ลักซ์ (ถ้าหน่วยเป็ น ลูเมนต่อตารางฟุต ความส่องสว่างก็เป็ น ฟุตแคน
เดิล) อิลมู ิแนนซ์ = ปริ มาณแสง ( ลูเมน )/พืนที ( m^2)
2.3.2ความสว่าง (ลูมิแนนซ์) หมายถึงปริ มาณแสงทีสะท้อนออกมาจากวัตถุต่อพืนที มีหน่วยเป็ น
แคนเดลาต่อตารางเมตร ปริ มาณแสงทีเท่ากันเมือตกกระทบลงมาบนวัตถุทีมีสีต่างกันจะมีปริ มาณ
แสงสะท้อนกลับต่างกัน นันคือ ลูมิแนนซ์ ต่างกัน สาเหตุทีต่างกันก็เนืองมาจากสัมประสิทธิการ
สะท้อนแสงของวัสดุต่างกัน
2.4 ผลกระทบของความส่ องสว่างทีมีผลต่อสายตา
2.4.1 แสงสว่างน้อยเกินไป
จะมีผลเสียต่อตาทําให้กล้ามเนือตาทํางานมากเกินไปโดยบังคับให้ม่านตาเปิ ดกว้างเพราะ
การมองเห็นนันไม่ชดั เจนต้องใช้เวลาในการมองเห็นรายละเอียดนันทําให้เกิดการเมือยล้าของตาที
ต้องเพ่งออกมา ปวดตา มึนศีรษะ ประสิทธิภาพและขวัญกําลังใจในการทํางานลดลงการหยิบจับใช้
เครื องมือเครื องจักรผิดพลาดเกิดอุบตั ิเหตุขึนหรื อไปสัมผัสถูกส่วนทีเป็ นอันตราย
2.4.2 แสงสว่างทีมากเกินไป
แสงจ้าตาทีเกิดจากการแหล่งกําเนิดแสงโดยตรง (Direct glare) หรื อ แสงจ้าตาทีเกิดจากการ
สะท้อนแสง (Reflected glare) จากวัสดุทีอยูใ่ นสิงแวดล้อม เช่น ผนังห้อง เครื องมือ เครื องจักร โต๊ะ
ทํางาน เป็ นต้น จะทําให้ผทู้ าํ งานเกิดความไม่สบายใจ เมือยล้า ปวดตา มึนศีรษะ กล้ามเนือหนังตา
กระตุก วิงเวียน นอนไม่หลับ การมองเห็นแย่ลง ระคายเคืองตาหรื อสูญเสียความสามารถในการ
มองเห็นชัวคราว (Temporary blindness)รวมไปถึงอาจเกิดการหดตัวของกล้ามเนือควบคุมม่านตา
ทําให้เกิดบาดเจ็บบริ เวณดวงตาได้ นอกจากนียังก่อให้เกิดผลทางจิตใจ คือเบือหน่ายในการทํางาน
ขวัญและกําลังใจในการทํางานลดลง เป็ นผลทําให้เกิดอุบตั ิเหตุได้เช่นเดียวกัน
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2.4.3การใช้แสงสว่างในเวลาและพืนทีทีไม่จาํ เป็ น
การใช้แสงสว่างในเวลาและพืนทีทีไม่จาํ เป็ น(Chepesiuk,2009) ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของร่ างกายในการผลิตสารเมลาโทนินได้ดีในเวลากลางคืนซึงเมือร่ างกายผลิตสารเม
ลาโทนินได้นอ้ ยลง ย่อมส่งผลกระทบต่อวงจรชีวติ มนุษย์โดยทัวไปด้วย อันอาจทําให้เกิดโรค
ร้ายแรงหรื ออันตรายต่อกายในอนาคตทีส่งผลต่อการําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย์ เช่น โรคนอน
ไม่หลับเรื อรัง (chronic lack of sleep) โรคเครี ยด (psychological stresses) (British Astronomical
Association, 2012) โรคมะเร็ งในเต้านม (breast cancer) (BBCNews,2003) และการพัฒนาการของ
ทารกทีคลอดก่อนกําหนด(development of premature babies) (BBC News, 2006) เป็ นต้น
2.5 การทํางานของวงจรหรีไฟ
2.5.1OPTO ISOLATE
หลักการทํางานของ OPTO ISOLATE
OPTO ISOLATE MOC3041 เป็ น IC ใช้สาํ หรับ แยกส่วนทีเป็ นแรงดันไฟสูง ออกจากส่วนทีเป็ น
แรงดันไฟตําโดยสิ นเชิง ซึงถ้าหากส่วนใดเกิดการลัดวงจรจะไม่ทาํ ให้เกิดความเสียหายกับวงจรที
เหลือ จุดประสงค์ของการใส่ OPTO ISOLATE คือต้องการแยกวงจรโหลดทีมีกระแสสูงหรื อ
แรงดันสูงออกจากวงจรควบคุม เพือจะได้ไม่รบกวนวงจรควบคุมและเพือความปลอดภัยป้ องกัน
ผูใ้ ช้ถกู ไฟฟ้ าช็อต เพราะวงจรต่อตรงกับไฟฟ้ าแรงสูงACแรงดันขนาด 220 V โครงสร้างของ
MOC3041 แสดงดังรู ป

รู ปที 2.5.1แสดงภาพโครงสร้างและขาของ IC
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2.5.2 ไตรแอก(Triac)

รู ปที 2.5.2 เป็ นตัวอย่างไตรแอกในงานอุตสาหกรรม[6]
ไตรแอค(Triac) เป็ นอุปกรณ์จาํ พวกสารกึงตัวนําในกลุ่มของไทริ สเตอร์ มีลกั ษณะ
โครงสร้างภายในคล้ายกับไดแอค แต่มขี าเกตเพิ มขึนมาอีก 1 ขา ไตรแอคถูกสร้างขึนเพือแก้ไข
ข้อบกพร่ องของ SCR ซึงไม่สามารถนํากระแสในซีกลบของไฟฟ้ าสลับได้การนําไตรแอคไปใช้งาน
ส่วนใหญ่จะใช้ทาํ เป็ นวงจรควบคุมการทํางานเป็ นสวิตซ์ต่อแรงดันไฟสลับ ไตรแอคถูกสร้าง ขึนมา
ให้ใช้งานกับกระแสสูง ๆ ดังนันต้องระวังเรื องของการระบายความร้อน สัญลักษณ์, โครงสร้างและ
วงจรสมมูลของไตรแอคดังรู ปที 2 ก,ขและค
โครงสร้างของไตรแอคจะประกอบด้วยสารกึงตัวนําตอนใหญ่ 3 ตอน คือ PNP และในสารกึงตัวนํา
ตอนใหญ่จะมีสารกึงตัวนําตอนย่อยชนิด N อีก 3 ตอน ต่อร่ วมในสารกึงตัวนํา P ทัง 2 ตอน
มีขาต่อออกมาใช้งาน 3 ขา เหมือน SCR
- ขาแอโนด 1 (A1) เรี ยกว่า ขาเทอร์มินอล 1 (Main terminal 1) MT1
- ขาแอโนด 2 (A2) เรี ยกว่า ขาเทอร์มินอล 2 (Main terminal 2) MT2
- ขาเกท (Gate) G

รูปที 2.5.2-1 โครงสร้ างและวงจรสมมูลของไตรแอค[6]
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คุณสมบัตพิ นฐานเป็
ื
นข้อของไตรแอกซึงมีดงั นี
1. โดยปกติ ถ้าไม่มีสญ
ั ญาณทริ กทีเกต ไตรแอกจะไม่ทาํ งานโดย จะมีลกั ษณะเหมือนกับสวิตช์ทีถูก
เปิ ดวงจร
2. ถ้าในกรณี ที MT2 และ MT1 ถูกป้ อนด้วยแรงดันบวกและลบตามลําดับไตรแอกจะถูกกระตุน้ ให้
ทํางานได้โดยการป้ อนสัญญาณพัลส์เพียงสัน ๆ ทีเกตของมัน โดยจะมีแรงดันตกคร่ อมตัวมัน มี
ค่าประมาณ 1 หรื อ 2 โวลต์ เท่านัน และก็เช่นกันคือเมือไตรแอกเริ มทํางานแล้ว ก็จะสามารถคง
สภาพการทํางานอยูเ่ ช่นนันต่อไปเรื อย ๆ ตราบเท่าทียังมีกระแสไหลผ่านตัวมันอย่างต่อเนือง
3. หลังจากทีไตรแอกคงสภาพการทํางานอยูน่ นั ทางเดียวทีจะหยุดการทํางานลงได้ ก็โดยการลด
ปริ มาณกระแสทีไหลผ่านตัวมันลง ให้มีค่าตํากว่ากระแสโฮลดิ งของมัน ในกรณี ทีใช้ไตรแอกใน
การจ่ายกระแส AC การหยุดทํางานจะเกิดขึนอย่างอัตโนมัติ เมือแรงดันของไฟสลับเข้าใกล้จุดตัด
ศูนย์ทีเกิดขึน ทุก ๆ ครึ งคลืน นันคือกระแสจะลดลงเป็ นศูนย์
4. ไตรแอกถูกกระตุน้ ให้ทาํ งานได้ ทังสัญญาณแบบบวกและลบทีป้ อนให้แก่ขาเกต โดยไม่คาํ นึงถึง
ขัวทีต่ออยูท่ ี MT1 และ MT2
5. ไตรแอกสามารถทนการกระชากของกระแสได้สูง เช่นโดยปกติสาํ หรับไตรแอกทีทนกระแส
ปกติได้ 10 แอมแปร์ (rms) สามารถทนการกระชากของกระแสในช่วงหนึง คาบเวลาของไฟ 60
เฮิรตซ์ได้สูงถึง 100 แอมแปร์ เป็ นต้น
2.5.3 ตัวต้านทานชนิดคงที
ตัวต้านทานชนิดคงทีเป็ นตัวต้านทานทีผลิตขึนมามีค่าความต้านทานคงทีตายตัว เปลียนแปลงไม่ได้
สามารถสร้างให้มีค่าความต้านทานกว้างมาก ตังแต่ค่าตําเป็ นเศษส่วนของโอห์มไปจนถึงค่าสูงสุด
เป็ นเมกกะโอห์มขึนไป ผลิตมาใช้งานได้ทงประเภทโลหะและประเภทอโลหะ
ั
โดยเรี ยกตามวัสดุที
นํามาใช้ผลิต เช่น ไวร์วาวด์ ฟิ ล์มโลหะ คาร์บอนและฟิ ล์มคาร์บอน เป็ นต้น ค่าทนกําลังไฟฟ้ ามี
ตังแต่ 1/16 วัตต์ ถึงหลายร้อยวัตต์ ดังทีแสดงในรู ปที

รู ปที2.5.3รู ปร่ างและสัญลักษณ์ของตัวต้านทานแบบคงที
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2.5.4ไดโอด (Diode)
ไดโอด Diode เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทีทําหน้าทียอมให้กระแสไหลผ่านตัวไดโอดได้
ทิศทางเดียวเท่านัน ไดโอดผลิตจากสารกึงตัวนํา P และ N นํามาต่อกัน ไดโอดโดยทัวไปจะมีอยู่ 2
ขา คือ ขา A(อาโนด) และ ขา K (คาโทด) ดังทีแสดงในรู ปที 2.5.4

รู ปที 2.5.4โครงสร้างไดโอดและสัญลักษณ์ไดโอด[7]

ไดโอดนันจะมีการต่อวงจรได้ 2 แบบดังนี คือ

รู ปที 2.5.4-1 รู ปการต่อวงจร[7]
การต่อแบบไบอัส (bias) ตรง ถ้าต่อแบบนีจะมีกระแสไหลผ่านตัวไดโอด
การต่อแบบไบอัสกลับ ถ้าต่อแบบนีกระแสจะไม่ไหลผ่านตัวไดโอด ถือว่าไดโอดเปิ ดวงจร และมี
ค่าความต้านทานสูงมาก
แรงดัน คือ ตัวไดโอดเองรับแรงดันสูงสุดได้ทีเท่าไร เช่น 1N4001 สามารถรับแรงดันสูงสุด 50V
หากมากกว่านีจะเกิดความเสียหาย
กระแส คือตัวไดโอดสามารถทนกระแสได้ทีกีแอมแปร์ เช่น 1N4001 - 1N4007 สามารถให้กระแส
ไหลผ่านตัวมันได้สูงสุด 1A หากมากกว่านีจะเกิดความเสียหาย
- การใช้งานของไดโอด
การต่อวงจรเร็ กติไฟร์

9

ไดโอดเป็ นอุปกรณ์ทียอมให้กระแสไหลผ่านได้ทางเดียว เมือได้รับฟอร์เวิสไบแอส กระแสไหล
ผ่านไดโอดได้แต่ถา้ ได้รับรี เวิสไบแอสจะไม่มีกระแสไหลผ่านไดโอด ดังนันไดโอดจึงนําไปใช้ใน
วงจรเปลียนสัญญาณไฟกระแสสลับให้เป็ นกระแสตรง เรี ยกว่าวงจรเร็กติไฟร์ (Rectifier Circuit)
วงจรเร็กติไฟร์หมายถึง วงจรทีทําหน้าทีในการเปลียนไฟกระแสสลับ ให้เป็ นไฟกระแสตรง
การเปลียนไฟกระแสสลับให้เป็ นไฟกระแสตรงจะมี 2 แบบ คือ
1.การเปลียนไฟกระแสสลับให้เป็ นไฟกระแสตรงแบบครึ งคลืน
2.การเปลียนไฟกระแสสลับให้เป็ นไฟกระแสตรงแบบเต็มคลืนการต่อวงจรเร็กติไฟร์
สามารถต่อวงจรได้3 แบบ คือ
1.วงจรฮาล์ฟเวฟเร็กติไฟร์ (Half Wave Rectifier Circuit)
2.วงจรฟูลเวฟเร็กติไฟร์ (Full Wave Rectifier Circuit)
3.วงจรบริ ดจ์เร็ กติไฟร์ (Bridge Rectifier Circuit)
ในการทดลองนีเป็ นการต่อแบบ วงจรบริ ดจ์เร็ กติไฟร์ (Bridge Rectifier Circuit)

รู ปที2.5.4-2วงจรบริ ดเร็กติไฟร์[8]

จากรู ปที 2.5.4-2เป็ นวงจรบริ ดจ์เร็ กติไฟร์ประกอบด้วยหม้อแปลงซึงทําหน้าทีจัดแรงดันตามที
ต้องการซึงขดทุติยภูมิไม่มีเซนเตอร์แท็ป ดังนัน วงจรนีจึงต้องใช้ไดโอด 4 ตัว
เมือมีแรงดันครึ งไซเกิลบวกทีขดทุติยภูมิดา้ นบน ทําให้ไดโอด D1 ได้รับรี เวิสไบแอสและ D2 ได้
รับฟอร์เวิดไบแอส ส่วนด้านล่างของขดทุติยภูมิเป็ นลบ ทําให้ D4 ได้รับฟอร์เวิดไบแอส และ D3
ได้รับรี เวิสไบแอส เมือ D2 ได้รับฟอร์เวดิไบแอสจะมีกระแสไหลผ่าน D2 ผ่านRL ผ่าน D4 ครบ
วงจรทีขดทุติยภูมิ
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เมือมีแรงดันไซเกิลลบทีขดทุติยภูมจิ ะทําให้ขดด้านบนเป็ นลบ และด้านล่างเป็ นบวก เป็ นผลทํา ให้
ไดโอด D1 และ D3 ได้รับฟอร์เวิสไบแอส ส่วน D2 กับD4 ได้รับรี เวิสไบแอส ดังนันจึงมีกระแส
ไหลผ่าน D3 ผ่าน RL ผ่าน D1 และครบวงจรทีขดทุติยภูมทิ าํ ให้มีแรงดันตกคร่ อมทีRL ดังรู ปที2.15
(b)

รู ปที2.5.4-3 แสดงการทํางานของวงจรบริ ดจ์เร็ กติไฟร์[8]

รู ปที 2.5.4-4 คลืนการทํางานของวงจรบริ ดจ์เร็กติไฟร์[8]
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2.5.5อุปกรณ์เชือมต่อทางแสง (Optocouplers)
อุปกรณ์เชือมต่อทางแสง หรื อทีเรี ยกว่า “ออปโต้คปั เปลอร์” (Opto-Coupler) หรื อบางทีก็
เรี ยกว่า อุปกรณ์แยกสัญญาณทางแสง (Opto-Isolator) เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับการ
เชือมต่อทางแสง โดยการเปลียนสัญญาณไฟฟ้ าให้เป็ นแสงแล้วเปลียนกลับเป็ นสัญญาณไฟฟ้ า
ตามเดิม นิยมใช้สาํ หรับการ เชือมต่อสัญญาณระหว่างสองวงจร และต้องการแยกกันทางไฟฟ้ าโดย
เด็ดขาด เพือป้ องกันการรบกวนกันทางไฟฟ้ าระหว่างสองวงจร ภายในของอุปกรณ์ประเภทนี
ประกอบด้วยไดโอดเปล่งแสง (LED) ซึงทําหน้าทีเป็ นตัวส่งแสง (Optical Transmitter) เช่น แสง
อินฟราเรด (Infrared) และสําหรับตัวรับแสง (Optical Receiver) ซึงมักนิยมใช้โฟโต้
ทรานซิสเตอร์ (Phototransistor) เป็ นตัวรับโดยจะถูกผลิตรวมอยูใ่ นตัวถังเดียวกัน
โฟโต้ทรานซิสเตอร์ ทํางานได้ในลักษณะเดียวกับทรานซิสเตอร์รอยต่อคู่แบบ NPN แต่ไม่
มีขาเบส (B) และถูกแทนทีด้วยส่วนรับแสง เมือได้รับแสงหรื ออนุภาคของแสง หรื อทีเรี ยกว่า โฟ
ตอน (Photons) ในปริ มาณมากพอ จะทําให้เกิดอนุภาคอิสระทีมีประจุในบริ เวณรอยต่อระหว่างเบส
และคอลเลคเตอร์ (Base-Collector Region)และให้ผลเหมือนมีกระแสไหลเข้าทีขาเบสรู ป
ที 1.1 แสดงสัญลักษณ์ของอุปกรณ์เชือมต่อทางแสง แบบ 4 ขา (เบอร์ PC817) และ 6
ขา (เบอร์ 4N35)

รู ปที 2.5.5 สัญลักษณ์ทางไฟฟ้ าของอุปกรณ์เชือมต่อทางแสง[9]
อุปกรณ์เชือมต่อทางแสงสามารถรับสัญญาณอินพุต (ดิจิทลั ) เช่น จาก
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพือใช้ เปิ ด-ปิ ด ไดโอดเปล่งแสงทีอยูภ่ ายในตัวอุปกรณ์ (ทําให้มีกระแสไหล
ผ่านไดโอดเปล่งแสง) และทําหน้าทีควบคุมการทํางานของโฟโต้ทรานซิสเตอร์ดว้ ยแสง ดังนันจึง
นําไปใช้ในลักษณะเป็ นอุปกรณ์สวิตซ์เปิ ด-ปิ ด หรื อนําไป ต่อกับวงจรทรานซิสเตอร์ภายนอกเพือให้
สามารถขับกระแสได้ในปริ มาณทีสูงขึน
เมือแรงดันอินพุตอยูใ่ นระดับทีสูงกว่าแรงดันไบอัสตรงของไดโอดเปล่งแสง(VF)จะทําให้
เกิดกระแสไหล หรื อทีเรี ยกว่า กระแสอินพุต หรื อ กระแสไบอัสตรง (IF) ทําให้ไดโอตเปล่งแสง
ตามปริ มาณกระแสไฟฟ้ าทีไหล ในการต่อวงจรจะต้องมีตวั ต้านทานต่ออนุกรมอยูด่ ว้ ย เพือจํากัด
ปริ มาณของกระแสทีไหลไม่ให้สูงเกิน ซึงขึนอยูก่ บั อุปกรณ์แต่ละตัวทีใช้ แต่โดยทัวไปแล้ว ควรจะ
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ให้อยูใ่ นช่วง 5-50 มิลลิ-แอมแปร์ (mA) เมือโฟโต้ทรานซิสเตอร์ได้รับแสงจะทําให้สามารถนํา
ไฟฟ้ าได้ระหว่างขาCและEซึงให้ผลเหมือนในกรณี ทีจ่ายกระแส เข้าทีขาเบส (B)ของทรานซิสเตอร์
รอยต่อคู่แบบ NPN และถ้ามีแรงดันตกคร่ อมทีขา C และขา E (VCE > 0V)ก็จะทําให้มีกระแส
เอาต์พุตไหล
ตัวถังของอุปกรณ์เชือมต่อทางแสงทีพบเห็นได้บ่อย คือ ตัวถังแบบ 4 ขา และตัวถัง
แบบ 6ขา แต่มีไดโอดเปล่งแสงและโฟโต้ทรานซิสเตอร์เพียงหนึงคู่ อุปกรณ์เชือมต่อทางแสงใน
ตัวถังแบบ 6 ขา ตามตัวอย่าง ในรู ปที 1.2 จะมีขาเบส (Base Connection Pin) ทีเชือมต่อมาจาก
บริ เวณเบสของโฟโต้ทรานซิสเตอร์ทีอยูภ่ ายใน และใช้ในการปรับความไวในการตอบสนองเชิง
เวลาของสัญญาณไฟฟ้ า (หรื อกล่าวได้ว่า สามารถเปิ ด – ปิ ดสวิตช์ไฟฟ้ าได้เร็วขึน ) โดยการนําขา
เบสไปต่อกับ ตัวต้านทานทีมีค่าอยูใ่ นช่วง 200kΩ ถึง 1MΩ ไปยัง GND ของวงจรเอาต์พุต แต่ถา้
ไม่สนใจเรื องความไวในการตอบสนองก็ไม่จาํ เป็ นต้องต่อขอเบส

รู ปที 2.5.5-1 สัญลักษณ์ทางไฟฟ้ าและตัวถังของ 4N35 แบบ 6 ขา[9]
รู ปที 2.5.5-1 แสดงตัวอย่างของอุปกรณ์เชือมต่อทางแสงทีนิยมใช้ (เฉพาะตัวถังแบบ ThroughHole Mount) ได้แก่เบอร์ PC817 CNY13-7 4N25 4N33 4N35 เป็ นต้น อุปกรณ์บางตัว เช่น
เบอร์ TLP250 (ตัวถังแบบ PDIP-8) เหมาะสําหรับควบคุมการเปิ ด-ปิ ดทีขาเกตของ
มอสเฟตกําลัง (Power MOSFET) อุปกรณ์ เชือมต่อทางแสงบางตัว มีไดโอดเปล่งแสงและโฟโต้
ทรานซิสเตอร์มากกว่าหนึงคู่ อยูภ่ ายในตัวถังเดียวกัน เช่น 2 หรื อ 4 คู่ สําหรับเชือมต่อสัญญาณ
ได้ 2 หรื อ 4 ช่อง ตามลําดับ อุปกรณ์เชือมต่อทางแสงบางชนิด มีการต่อวงจรโฟโต้ทรานซิสเตอร์
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กับทรานซิสเตอร์ NPN อีกหนึงตัวเป็ นคู่ในลักษณะทีเรี ยกว่า ทรานซิสเตอร์ดาร์ลิงตัน (Darlington
Transistor) ทําให้มีอตั ราส่วนการขยายกระแสได้มากขึน

รู ปที 2.5.5-2 ตัวอย่างอุปกรณ์เชือมต่อทางแสงทีใช้ตวั ถังแบบต่างๆ[9]
2.6 หลอดฮาโลเจน
หลอดฮาโลเจนเป็ นหลอดไฟทีประกอบด้วยไส้ทงั สเตน เมือเทียบกับหลอดไฟทัวไปแล้ว
หลอดไฟฮาโลเจนมีอายุการใช้งานทีนานกว่า เนืองจากสามารถทนต่อความร้อนได้ดีกว่าไส้หลอด
ทัวไป โดยมีอายุการใช้งานเฉลียประมาณ 1,500 - 3,000 ชัวโมง นอกจากนีให้ระดับความสว่าง และ
ความถูกต้องของสีทีมากกว่าหลอดแบบอืน ๆ ดังนันส่วนมากจึงนิยมนํามาใช้กบั พืนทีสําหรับสินค้า
เป็ นส่วนใหญ่ แต่ทงนี
ั สามารถนํามาใช้ในบ้านได้เช่นกัน เหมาะกับบริ เวณทีต้องการแสงสว่างเป็ น
พิเศษ อย่างเช่น มุมอับ ห้องทํางาน เป็ นต้นดังทีแสดงในรู ปที

รู ปที2.6 หลอดไฟชนิดหลอดฮาโลเจน[10]
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2.7 เซนเซอร์ วดั แสงTSL2561 luminosity sensor
เซ็นเซอร์ TSL2561 เป็ นเซ็นเซอร์วดั แสงแบบดิจิตอลเหมาะสําหรับการวัดแสงใช้ใน
ช่วงกว้างตังแต่ 0.1 - 40,000 Lux

รู ปที 2.7 ลักษณะของ TSL2561 luminosity sensor[11]
คุณสมบัติของ TSL2561 luminosity sensor
ใกล้เคียงกับการตอบสนองของสายตามนุษย์
วัดความสว่างในพืนทีได้อย่างแม่นยํา
ช่วงอุณหภูมิ: -30 to 80 *C
ช่วงความสว่าง (LUX): 0.1 - 40,000 Lux
ทนแรงดันสูงสุดได้ : 2.7-3.6V
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2.8 NodeMCU
โครงงานนีเลือกใช้ NodeMCU V3ในการประมวลผลชุดคําสังควบคุม ซึงรับสัญญาณมาจาก
แล้วจะส่งสัญญาณทีได้จากการประมวลผลไปให้วงจรควบคุมการหรี ไฟในหลอดไฟ

รู ปที 2.8NodeMCU[12]
2.8.1 NodeMCU
NodeMCU เป็ น platform ทีออกแบบทุกอย่างเป็ น Node การทํางานย่อยๆ และ ใช้ภาษา Lua ในการ
เขียนโปรแกรม แต่ดว้ ย platform ทีสะดวกในการใช้งาน ทางกลุ่มนักพัฒนาของ ESP8266 ก็เลยนํา
NodeMCU (ESP8266) มันบรรจุในเป็ นบอร์ดหนึงของ ARDUINO IDE (ESP8266) ด้วยเลย ได้จึง
ได้มีการพัฒนาต่อให้สามารถเขียนในภาษา C++ ซึงพลอยเองได้มาลองเริ มเล่น หลังจากทีบอร์ด
NodeMCU (ESP8266) นีมีการพัฒนาบน ARDUINO IDE เรี ยบร้อยแล้ว หากเป็ นผูท้ ีนิยมเล่น
ไมโครคอนโทรลเลอร์อยูก่ ่อนจะนิยมเล่นเป็ นภาษา C/C++ ซึงภาษานีสามารถไปได้กว้างเล่นได้
หลายอย่างกว่า Lua ส่วนใน C/C++ มีกลุ่มพัฒนา นํา SDK ของ ESP8266 มาพัฒนาต่อยอด ให้เข้า
กับ platform ของ Arduino จึงทําให้ ESP8266 ใช้ภาษา C/C++ ได้นีเองซึงNodeMCUนันเป็ น
เครื องมือทีจะทําให้คอมพิวเตอร์สามารถรับสัญญาณจากภายนอกและส่งสัญญาณไปควบคุม
อุปกรณ์ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าใช้เครื องพีซีตงโต๊
ั ะ ตัวบอร์ดออกแบบจาก
ไมโครคอมพิวเตอร์ชิพเดียวและมีโปรแกรมพัฒนาสําหรับเขียนโปรแกรมให้บอร์ดทํางาน
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NodeMCUสามารถประยุกต์ทาํ เครื องใช้อจั ฉริ ยะไม่ว่าจะเป็ นรับสัญญาณจากสวิทซ์ หรื อ เซนเซอร์
และควบคุม หลอดไฟ, มอเตอร์, หรื ออุปกรณ์อืนๆ โปรเจค NodeMCUเป็ นได้ทงแบบทํ
ั
างานอิสระ
หรื อทํางานติดต่อกับโปรแกรมทีทํางานบนเครื องคอมพิวเตอร์
2.9 Arduino Board
โครงงานนีเลือกใช้ Arduino Board ในการประมวลผลชุดคําสังควบคุม ซึงรับสัญญาณมาจาก
แล้วจะส่งสัญญาณทีได้จากการประมวลผลไปให้วงจรควบคุมการหรี ไฟในหลอดไฟ

รู ปที 2.9 Arduino Board[13]
2.9.1 ความรู้เบืองต้นเกียวกับ Arduino Board
Arduino เป็ น platform ของ I/O บอร์ดอย่างง่ายๆ ทีมีI/O ขันพืนฐานทีพอเพียงกับการใช้งาน และ
การเรี ยนรู้โดยตัวบอร์ดจะมาพร้อมกับชุดคําสังทีใช้ควบคุม port I/O ไม่ว่าจะเป็ น port digital, port
analog, PWM และ Serial port ซึงArduino นันเป็ นเครื องมือทีจะทําให้คอมพิวเตอร์สามารถรับ
สัญญาณจากภายนอกและส่งสัญญาณไปควบคุมอุปกรณ์ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
ใช้เครื องพีซีตงโต๊
ั ะ ตัวบอร์ดออกแบบจากไมโครคอมพิวเตอร์ชิพเดียวและมีโปรแกรมพัฒนา
สําหรับเขียนโปรแกรมให้บอร์ดทํางาน Arduino สามารถประยุกต์ทาํ เครื องใช้อจั ฉริ ยะไม่ว่าจะเป็ น
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รับสัญญาณจากสวิทซ์ หรื อ เซนเซอร์และควบคุม หลอดไฟ, มอเตอร์, หรื ออุปกรณ์อืนๆ โปรเจค
Arduino เป็ นได้ทงแบบทํ
ั
างานอิสระ หรื อทํางานติดต่อกับโปรแกรมทีทํางานบนเครื องคอมพิวเตอร์
2.10 Web Application
Web Application (เว็บ แอพพลิเคชัน) คือ Application ทีถูกเขียนขึนมาเพือเป็ น Browser
(บราวเซอร์) สําหรับการใช้งานเว็บเพจต่างๆ ซึงถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนทีจําเป็ น เพือเป็ น
การลดทรัพยากรในการประมวลผล ของตัวเครื องสมาร์ทโฟน หรื อ แท็บเล็ต ทําให้โหลดหน้า
เว็บไซต์ได้เร็ วขึน อีกทังผูใ้ ช้งานยังสามารถใช้งานผ่าน อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ในความเร็ วตํา
ได้

รู ปที 2.10ตัวอย่าง Web Applicationการทํางานของแอพพลิเคชัน15]
การแสดงการไหลของข้อมูลตังแต่ตน้ จนจบของระบบ :

รู ปที2.10.1 การแสดงการไหลของข้อมูล[16]
หน้า index.php เป็ นตัวควบคุมส่วนหน้า, สร้างทรัพยากรพืนฐานทีต้องการในการรัน Code Igniter.
Routing:ตัว Router ทําการตรวจสอบ HTTP request กําหนดว่าควรจะทําอะไรกับมัน
Caching:ถ้ามีไฟล์แคชอยู่ ตัวมันจะถูกส่งกลับทันทีไปยังบราวเซอร์ โดยไม่ผา่ นการทํางานปกติของ
ระบบ
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Security:ก่อนทีจะโหลดตัวควบคุมของแอพพลิเคชัน (Application Controller) HTTP request และ
ผูใ้ ช้ใดๆทีส่งข้อมูลมาจะถูกกรองข้อมูลเพือความปลอดภัย
Application Controller:โหลดแบบจําลอง (Model),ไลบรารี หลัก (Libraries), plugins, ผูช้ ่วย
(Helpers) และทรัพยากรอืนๆทีจําเป็ นในทํางานทีถูกร้องขอมา
สุดท้าย View ปฏิบตั ิงานและถูกส่งกลับไปยังบราวเซอร์เพือโชว์หน้าจอ ถ้าระบบแคชถูกใช้งาน
หน้าจอจะถูกแคชก่อนแล้วจึงค่อยส่งสิ งทีร้องขอมาเป็ นลําดับถัดไป
2.11 การทํางานของบอร์ ดควบคุมด้ วยการสังงานจาก แอพพลิเคชัน
NodeMCU คือ แพลตฟอร์มหนึงทีใช้ช่วยในการสร้างโปรเจค Internet of Things (IoT) ที
ประกอบไปด้วย Development Kit (ตัวบอร์ด) และ Firmware (Software บนบอร์ด) ทีเป็ น open
source สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Lau ได้ ทําให้ใช้งานได้ง่ายขึน มาพร้อมกับโมดูล Wi-Fi
(ESP8266) ซึงเป็ นหัวใจสําคัญในการใช้เชือมต่อกับอินเตอร์เน็ตนันเอง ตัวโมดูลESP8266นันมีอยู่
ด้วยกันหลายรุ่ นมาก ตังแต่เวอร์ชนั แรกทีเป็ น ESP-01 ไล่ไปเรื อยๆจนปัจจุบนั มีถึง ESP-12 แล้ว
และทีฝังอยูใ่ นNodeMCU version แรกนันก็เป็ น ESP-12 แต่ใน version2 นันจะใช้เป็ น ESP-12E
แทน ซึงการใช้งานโดยรวมก็ไม่แตกต่างกันมากนัก NodeMCUนันมีลกั ษณะคล้ายกับ Arduino
ตรงทีมีพอร์ต Input Output built inมาในตัว สามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ได้
โดยไม่ตอ้ งผ่านอุปกรณ์อืนๆ และเมือไม่นานมานีก็มีนกั พัฒนาทีสามารถทําให้ Arduino IDE ใช้
งานร่ วมกับ Node MCU ได้ จึงทําให้ใช้ภาษา C/C++ ในการเขียนโปรแกรมได้ ทําให้เราสามารถใช้
งานมันได้หลากหลายมากยิงขึน NodeMCUตัวนีสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมากโดยเฉพาะเรื อง
ทีเกียวข้องกับ IoT ไม่ว่าจะเป็ นการทํา Web Server ขนาดเล็ก การควบคุมการเปิ ดปิ ดไฟผ่านWi-Fi
และอืนๆอีกมากมาย ซึงจะสอนในบทความต่อๆไป

รู ปที 2.11 ESP8266 (ESP-01)[17]
NodeMCU Development Kit
ชุดพัฒนาบอร์ด NodeMCU หรื อเรี ยกสันๆว่า NodeMCU DevKit ปัจจุบนั มีอยู่ 2 เวอร์ชนั ด้วยกัน
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NodeMCU Devkit 0.9 (ESP-12) Version 1

รู ปที2.11.1 NodeMCU Devkit 0.9 (ESP-12) Version 1[17]

รู ปที2.11.2 ส่วนประกอบของ NodeMCU Devkit 0.9 (ESP-12) Version 1[17]
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NodeMCU Devkit 1.0 (ESP-12E) Version 2

รู ปที2.11.3 NodeMCU Devkit 1.0 (ESP-12E) Version 2[17]

รู ปที2.11.4 ส่วนประกอบของ NodeMCU Devkit 1.0 (ESP-12E) Version 2[17]
NodeMCU Specification
-ชุดพัฒนานี based on โมดูลWi-Fi ทีชือ ESP8266
-มี GPIO PWM, I2C, 1-Wire และ ADC รวมมาอยูบ่ นบอร์ดเดียว
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-มี USB-TTL มาในตัว ไม่ตอ้ งซือแยกเหมือนกับการใช้ ESP8266 ปกติ ทําให้ใช้งานได้สะดวกขึน
-มีขา GPIO 10 ขา ทุกๆขาสามารถเป็ น PWM, I2C และ 1-wire ได้
-มี PCB antenna สําหรับรับส่งสัญญาณไร้สาย
-ใช้คอนเนกเตอร์แบบ micro-USB สําหรับจ่ายแรงดันไฟเลียงหรื อเท่ากับ +5V และสําหรับดาวน์
โหลดเฟิ ร์มแวร์
2.12การต่อการใช้ งาน

รู ปที 2.12 ภาพวงจรหรี ไฟและการต่อใช้งาน[2]
เป็ นการควบคุมระบบไฟฟ้ ากระแสสลับ ให้สามารถมีระดับแรงดันเอาต์พุตต่างๆ ตามทีเรา
ต้องการ โดยอาศัยหลักการในการควบคุมเฟสของสัญญาณไฟฟ้ ากระแสสลับ (AC 220V) ซึงเป็ น
สัญญาณไซน์เวฟ (มุมเฟส 360 องศา) ขนาดความถี 50Hz การควบคุมเฟสจะอาศัยหลักการทํางาน
ของไตรแอค (Triac) โดยการควบคุมการจุดชนวนเกตของไตรแอคซึงการจุดชนวนเกตทีมุมเฟส
ต่างๆ ของไตรแอคจะมีผลต่อค่าระดับแรงดันเอาต์พุตกระแสสลับ โดยเราจะใช้สญ
ั ญาณจากจุดที
เรี ยกว่า Zero-Crossing เป็ นจุดอ้างอิงในการกระตุน้ เฟสของสัญญาณ
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2.13 กล่าวสรุ ป
ในบทนีได้กล่าวถึงประเภทของหลอดไฟทีใช้ การทํางานของวงจรหรี ไฟ การทํางานของ
แอพพลิเคชันการทํางานของบอร์ดควบคุมด้วยการสังงานจากแอพพลิเคชัน ซึงก่อนจะทําการ
ออกแบบ และประกอบอุปกรณ์ตน้ แบบ จําเป็ นต้องศึกษาทฤษฎีพืนฐานในเรื องดังกล่าวให้มีความ
เข้าใจเป็ นอย่างดี เพราะอุปกรณ์แต่ละชนิดนันจะต้องนํามาประกอบเป็ นส่วนเดียวกัน เพือให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน
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บทที 3
การออกแบบและการจําลอง
3.1 กล่ าวนํา
การทีจะทําให้วงจรหรี ไฟทํางานร่ วมกับแอปพลิเคชันได้นนั จะต้องอาศัยบอร์ดArduino
และNodeMCUทีมีการทํางานโดยเชือมต่อกับอินเตอร์เน็ตมาควบคุมการทํางาน ซึงจะต้องทําการ
เขียนโปรแกรม และอัดโปรแกรมลงบอร์ดด้วย ในส่วนนีจะกล่าวถึงโปรแกรมทีใช้ในการควบคุม ก็
คือโปรแกรม Arduino IDEอีกทังยังกล่าวถึงตัวทีใช้โหลดโปรแกรม กับโค๊ดโปรแกรมอีกด้วย

3.2 ชุดอุปกรณ์ ต้นแบบ
Server

NodeMCU

Sensor

Arduino

วงจรหรี ไฟ
รู ปที 3.1 อุปกรณ์ทีใช้ในอุปกรณ์ตน้ แบบปรับความส่องสว่าง
อุปกรณ์ตน้ แบบเป็ นการทํางานร่ วมกันของโมดูลเซนเซอร์TSL2561 บอร์ด Arduino UNO
NodeMCU และวงจรหรี ไฟ ดังรู ปที 3.1 เพือให้อุปกรณ์สามารถทํางานในการปรับความส่องสว่าง
ซึงการเชือมต่ออุปกรณ์เป็ นดังรู ปที 3.2โดยมีรายละเอียดการเชือมต่ออุปกรณ์ดงั ต่อไปนี
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รู ปที
3.2
การ
เชือ
มต่อ
อุปก
รณ์
 การเชือมต่อเซนเซอร์ TSL2561 กับNodeMCU
ต้นแ
ตัวที1
- ทีขา Vin ของโมดูลเซนเซอร์ TSL2561 เชือมต่อกับ ตําแหน่ง 3V ของบอร์ด
บบ
NodeMCU
ปรับ
- ทีขา Gnd ของโมดูลเซนเซอร์ TSL2561 เชือมต่อกับ ตําแหน่ง GND ของบอร์ด
ควา
NodeMCU
ม
- ทีขา SDA ของโมดูลเซนเซอร์ TSL2561 เชือมต่อกับ ตําเนื
แหน่
ง D2 ของบอร์
ด ที
องจากไลบรารี
TimeOne
NodeMCU
ใช้ ควบคุมวงจรหรีไฟนันไม่
- ทีขา SCL ของโมดูลเซนเซอร์ TSL2561 เชือมต่อกับ ตําแหน่สามารถใช้
งที D1 ของบอร์
งานได้ ในด NodeMCU
ตัวที2
NodeMCUจึงต้ องนําบอร์ ด
- ทีขา Vin ของโมดูลเซนเซอร์ TSL2561 เชือมต่อกับ ตําแหน่
ง 3V มาใช้
ของบอร์
ด NodeMCU
Arduino
ในการควบคุ
ม
- ทีขา Gnd ของโมดูลเซนเซอร์ TSL2561 เชือมต่อกับ ตําแหน่งการหรี
GNDไฟอี
ของบอร์
กต่อหนึดง NodeMCU
- ทีขา SDA ของโมดูลเซนเซอร์ TSL2561 เชือมต่อกับ ตําแหน่ง D2 ของบอร์ด NodeMCU
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- ทีขา SCL ของโมดูลเซนเซอร์ TSL2561 เชือมต่อกับ ตําแหน่งที D1 ของบอร์ด NodeMCU
- ทีขา Addr ของโมดูลเซนเซอร์ TSL2561 เชือมต่อกับ ตําแหน่งที 3V ของบอร์ด NodeMCU
ตัวที3
- ทีขา Vin ของโมดูลเซนเซอร์ TSL2561 เชือมต่อกับ ตําแหน่ง 3V ของบอร์ด NodeMCU
- ทีขา Gnd ของโมดูลเซนเซอร์ TSL2561 เชือมต่อกับ ตําแหน่ง GND ของบอร์ด NodeMCU
- ทีขา SDA ของโมดูลเซนเซอร์ TSL2561 เชือมต่อกับ ตําแหน่ง D2 ของบอร์ด NodeMCU
- ทีขา SCL ของโมดูลเซนเซอร์ TSL2561 เชือมต่อกับ ตําแหน่งที D1 ของบอร์ด NodeMCU
- ทีขา Addr ของโมดูลเซนเซอร์ TSL2561 เชือมต่อกับ ตําแหน่งที GND ของบอร์ด NodeMCU
 การเชือมต่อNodeMCU กับบอร์ด Arduino UNO
- ทีขา Tx ของNodeMCU เชือมต่อกับ ตําแหน่งRx ของบอร์ด Arduino UNO
- ทีขา GND ของNodeMCU เชือมต่อกับ ตําแหน่งGND ของบอร์ด Arduino UNO
 การเชือมต่อบอร์ด Arduino UNO กับวงจรหรี ไฟ
- ทีขา D10 ของบอร์ด Arduino UNO เชือมต่อกับตําแหน่งC1ของวงจรหรี ไฟ
- ทีขา 5V ของบอร์ด Arduino UNO เชือมต่อกับตําแหน่ง 5Vของวงจรหรี ไฟ
- ทีขา GND ของบอร์ด Arduino UNO เชือมต่อกับตําแหน่งGNDของวงจรหรี ไฟ

3.3 หลักการทํางานของอุปกรณ์ ต้นแบบ
อุปกรณ์ตน้ แบบปรับความเข้มการส่องสว่างอัตโนมัติมีหลักการทํางานดังรู ปที 3.3 โดยรับข้อมูล
จากโมดูลเซนเซอร์ TSL2561จากนนันNodeMCUจะดึงข้อมูลมาประมวลผลและควบคุมการทํางาน
ตามเงือนไขในโปรแกรมทีเขียนไว้เพือสังการทํางานไปยังArduino UNO จากนันArduino UNOจะ
ทําการปรับสัญญาณพัลส์เพือส่งต่อไปยังวงจรหรี ไฟให้ปรับความเข้มการส่องสว่างของหลอดไฟ
ตามทีกําหนด โดยมีเงือนไขการทํางานดังนี

26

 หากความเข้มการส่องสว่างภายในห้องมีค่าน้อยกว่า 500 Lux NodeMCUจะสังการ
ไปยังบอร์ดArduino UNO เพือปรับค่าDuty cycleของสัญญาณพัลส์ให้เพิ มขึน ก็
จะเพิ มความเข้มการส่องสว่างของหลอดไฟ
 หากความสิ งสว่างภายในห้องมีค่าเท่ากับ 500 Lux อุปกรณ์ก็จะไม่มกี ารสังการ
 หากความเข้มการส่องสว่างภายในห้องมีค่ามากกว่า 500 Lux NodeMCUจะสังการ
ไปยังบอร์ดArduino UNO เพือปรับค่าDuty cycleของสัญญาณพัลส์ให้ลดลง ก็จะ
ลดความเข้มการส่องสว่างของหลอดไฟ
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รู ปที 3.3 ผังการทํางานของอุปกรณ์ตน้ แบบปรับความเข้มการส่องสว่างอัตโนมัติ
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3.4 การใช้ โปรแกรม Arduino IDE
1. เปิ ดโปรแกรม Arduino ทีได้โหลดมาจาก http://arduino.cc/en/Main/Software

รู ปที 3.4 หน้าต่างเว็บไซต์สาํ หรับโหลดโปรแกรม Arduino IDE
2. เมือเปิ ดโปรแกรมแล้วจะพบกับหน้าต่างของ IDE ดังรู ป

รู ปที 3.5 หน้าต่างโปรแกรม
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3. ไปที Tools->Board แล้วเลือกให้ตรงกับบอร์ดทีใช้งานสําหรับ Arduino UNO ให้เลือก
บอร์ด Arduino UNO
4. เขียนโปรแกรมลงในโปรแกรมArduino IDE
5. จากนันคอมไฟล์โปรแกรมโดยไปที Sketch->Verify / Compile

รู ปที 3.6 การเลือกคอมไพล์
6. เมือคอมไฟล์เรี ยบร้อยจะมีขอ้ ความปรากฏดังรู ป

รู ปที 3.7 หน้าต่างแสดงความถูกต้องของโปรแกรมทีเขียนขึน
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3.5 โค้ดโปรแกรม
การทํางานของอุปกรณ์ตน้ แบบปรับค่าความเข้มการส่องสว่างอัตโนมัติมโี ค้ดโปรแกรม
ดังนี
กําหนดค่าเริมต้นโปรแกรม
#include <Arduino.h>

//เพิ มไลบรารี ของอาดูโน่

#include <ArduinoJson.h>

//เพิ มไลบรารี ในการแปลง json

#include <Wire.h>

//เพิ มไลบรารี ในการใช้ I2C กับ Sensor

#include <ESP8266WiFi.h>

//เพิ มไลบลารี เกียวกับไวไฟ

#include <ESP8266WiFiMulti.h>

//เพิ มไลบลารี เกียวกับไวไฟ

#include <ESP8266HTTPClient.h>

//เพิ มไลบลารี เกียวกับการเชือมต่อ
HTTP

#include <Adafruit_Sensor.h>

//เพิ มไลบรารี เกียวกับเซ็นเซอร์

#include <Adafruit_TSL2561_U.h>

//เพิ มไลบรารี เกียวกับเซ็นเซอร์แสง

//Wi-Fi
ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;

//เพิ มตัวแปรทีใช้ในการเชือมต่อ

String updateHost ="http://nodemcuserver.herokuapp.com/update/";
//เพิ มตําแหน่งทีจะใช้ในการส่งค่า
String users = "http://nodemcuserver.herokuapp.com/get/user";
//เพิ มตําแหน่งทีจะใช้ดึงข้อมูลทีผูใ้ ช้
ป้ อนเข้ามา
StaticJsonBuffer<200> jsonBuffer;

//เพิ มตัวแปรทีเกียวกับการแปลงข้อมูล
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HTTPClient http;

//เพิ มตัวแปรทีเกียวกับการเชือมต่อ
http

double s1 = 0, s2= 0, s3= 0;

//เพิ มตัวแปรทีใช้ในการเก็บข้อมูลทีวัด
ได้จากเซ็นเซอร์แสง

int nodeLux = 0;

//เพิ มตัวแปรข้อมูลทีจะเก็บค่าเฉลีย
ของเซ็นเซอร์แสง

int userLux = 200;

//เพิ มตัวแปรข้อมูลทีจะเก็บค่าเฉลีย
ของ int lux = 0;

ส่ วนของการส่ งค่าจากNodeMCUไปยังArduino
//-----send 2-bit to arduino-------//
void sendToArduino() {
if(nodeLux > userLux){

//ถ้าค่าเฉลียทีวัดได้มากกว่าค่าทีผูใ้ ช้
ต้องการ

if((nodeLux - userLux) > 20){

//ค่ามากกว่า20ขึนไป

Serial.println("Decrease 000001");

//ทําการส่งคําสังลดไปยังซีเรี ยลพอร์ท

}
} elseif(nodeLux < userLux) {

//ถ้าค่าเฉลียทีวัดได้นอ้ ยค่าทีผูใ้ ช้
ต้องการ

if((userLux - nodeLux) > 20) {

//ค่าเฉลียได้นอ้ ยกว่า20ลงมา

Serial.println("Increase");

//ทําการส่งคําสังลดไปยังserial port

}

32

}
}
ส่ วนของรับค่าจากเซิร์ฟเวอร์
//-------------------------HTTP--------------------------------------//
int getJSON(String choose) {
if((WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED)) {

//ตรวจสอบสถานะเชือมต่อไวไฟ

http.begin(choose); //HTTP

//เริ มทําการเชือมต่อกับตําแหน่งทีเลือก
ไว้

http.addHeader("Cache-Control", "max-age=0");

//ตังค่าเพือไม่ให้เกิดการใช้แคช

int httpCode = http.GET();

//ดึงค่าสถานะจากการเชือมต่อ

if(httpCode > 0) {

//การเชือมต่อถูกต้อง

if(httpCode == HTTP_CODE_OK) {

//ตรวจสอบค่าสถานะว่าถูกต้อง
หรื อไม่

String payload = http.getString();
return getData(payload);

//ทําการเก็บข้อมูลทีได้จากการเชือมต่อ
//ส่งค่ากลับโดยทํางานรวบกับฟังก์ชนั
ถอดข้อความ

}else{
return 0;

//สถานะเชือมต่อล้มเหลว
//ส่งค่า 0 กลับ

}
} else {

//สถานะการเชือมต่อมีปัญหา
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return 0;

//ส่งค่า 0 กลับ

}
http.end();

//ตัดการเชือมต่อ

}
}
ส่ วนของการส่ งค่าขึนเซิร์ฟเวอร์
void sendData(int a){
String link = updateHost+a;

//ทําการตังค่าตําแหน่งทีจะส่งไปพร้อม
ค่าทีจะส่งเป็ น a

if((WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED)) {

//ตรวจสอบการเชือมต่อ

http.begin(link); //HTTP

//เริ มต้นการเชือมต่อและส่งข้อมูล

http.addHeader("Cache-Control", "max-age=0");

//ตังค่าเพือไม่ให้เกิดการใช้แคช

int httpCode = http.GET();

//ดึงค่าสถานะจากการเชือมต่อ

if(httpCode > 0) {

//ตรวจสอบค่าสถานะการเชือมต่อ

if(httpCode == HTTP_CODE_OK) {

//การเชือมต่อถูกต้อง

}
} else {
return 0;
}

//การเชือมต่อล้มเหลว
//ส่งค่า 0 กลับ
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http.end();

//ตัดการเชือมต่อ

}
}
ส่วนของการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์แสง
void getLightSensor(){
sensors_event_t event;

//ทําการประกาศพอยเตอร์ของ
เซนเซอร์

tsl.getEvent(&event);

//ตังค่าตัวแปรเซ็นเซอร์ตวั ที 1 ผ่าน
พอยเตอร์

s1 = event.light+7;

//ดึงค่าผ่านพอยเตอร์และเก็บไว้ที s1
พร้อมค่าทดความคลาดเคลือน

ts2.getEvent(&event);

//ตังค่าตัวแปรเซ็นเซอร์ตวั ที 2 ผ่าน
พอยเตอร์

s2 = event.light+7;

//ดึงค่าผ่านพอยเตอร์และเก็บไว้ที s2
พร้อมค่าทดความคลาดเคลือน

ts3.getEvent(&event);

//ตังค่าตัวแปรเซ็นเซอร์ตวั ที 2 ผ่าน
พอยเตอร์

s3 = event.light+7;

//ดึงค่าผ่านพอยเตอร์และเก็บไว้ที s3
พร้อมค่าทดความคลาดเคลือน

nodeLux = (int) (s1+s2+s3)/3;

//ทําการหาค่าเฉลียทัง 3 เซ็นเซอร์เก็บ
ไว้ที nodeLux
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ส่ วนของการปรับค่าในArduino
void updateDim(){
switch(level){

//ใช้ switch-case ในการเลือกระดับ
ของความสว่าง

case 33 :
dim = 0;

//ถ้าค่าระดับ 33
break;

//กําหนด dim = 0 คือสว่างมากทีสุด
และหยุดการทํางาน

case 32 :
dim = 30;

//ถ้าค่าระดับ 32
break;

//กําหนด dim = 30 และหยุดการ
ทํางาน

….
case 1 :
dim = 250;

//ถ้าค่าระดับ 1
break;

//กําหนด dim = 30 คือสว่างน้อยทีสุด
และหยุดการทํางาน

default :
level = 1;

//ถ้าค่านอกเหนือจาก case ทีกําหนด
//ปรับระดับเป็ น 1 เสมอ

}
Serial.println(level);

3.6 การโหลดโปรแกรมลงบอร์ ด

//แสดงค่าระดับ
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เมือทําการเขียนโปรแกรมถูกต้องแล้วต่อไปเป็ นขันตอนการโหลดโค้ดโปรแกรมลงบนบอร์ด ซึงจะ
มีการตังค่าต่างๆ ดังนี
1. เชือมต่อสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์และบอร์ด Arduino UNO R3
2. เลือกบอร์ด โดยเลือกรุ่ นของบอร์ด Arduino ทีใช้ให้ตรงกับโปรแกรมทีใช้งาน ซึงสําหรับ
อุปกรณ์ตน้ แบบใช้บอร์ด Arduino UNO R3 โดยกดแถบเครื องมือ Tool แล้วเลือกไปที
Board “Arduino Uno” ดังรู ปที 3.8

รู ปที 3.8 การเชือมต่อโปรแกรมกับบอร์ด
3. เลือกพอร์ต ซึงต้องเลือกช่องพอร์ต USB ให้ตรงกับทีเสียบ Arduino โดยปกติโปรแกรมจะเลือก
ให้อตั โนมัติ แต่อย่างไรก็ตามควรตรวจสอบให้ตรงกันโดยกดแถบเครื องมือ Tool แล้วเลือกไปที
Port “ COM5 ” แล้วกดเลือก Port COM5 ทังนี ดังรู ปที 3.9
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รู ปที 3.9 การเลือกพอร์ตเพือการสือสารระหว่างบอร์ดกับโปรแกรม
4. จากนันทําการอัพโหลดโปรแกรมไปทีบอร์ด โดยกดทีปุ่ ม Upload
5. เมือเลือกเสร็ จแล้วโปรแกรม Arduino จะต้องขึนตามกรอบสีเหลียม ดังรู ปที 3.10

รู ปที 3.10 หน้าต่างเมือกําหนดพอร์ตการเชือมต่อเรี ยบร้อย
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6. จากนันทําการอัพโหลดโปรแกรมไปทีบอร์ด โดยกดทีปุ่ ม Upload
7. เมืออัพโหลดเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วจะแสดงคําว่า Done uploading จากนัน ตรวจสอบอุปกรณ์ทีได้
ต่อไว้ ว่าทํางานตรงตามโปรแกรมทีเขียนหรื อไม่

3.7 การแสดงผลค่าความเข้ มการส่ องสว่าง
1.ทําการสมัครเข้าใช้งาน IDE Online บน C9 Clouds

รู ปที 3.11 หน้าต่างเว็บไซต์www.c9.io
2.ทําการสร้าง Workspace ใหม่

รู ปที 3.12 หน้าต่างสําหรับสร้างworkspace
3.ทําการเลือก template เป็ น Node.js
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รู ปที 3.13 หน้าต่างเลือกtemplate
4.ทําการลบข้อมูลทังหมดและสร้าง directory ชือ nodemcu

รู ปที 3.14 หน้าต่างสําหรับการสร้างweb application
5.ทําการเลือกตําแหน่งไปยัง directory ทีสร้างไว้และใช้คาํ สัง npm init เพือเริ มสร้าง application

รู ปที 3.15 หน้าต่างสําหรับพิมพ์คาํ สัง
6.ทําการใส่ขอ้ มูล และกําหนด entry point เป็ น app.js
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รู ปที 3.16 หน้าต่างแสดงกรอบข้อมูล
7.จากนันจะได้ไฟล์ package.json ใน directory ทีสร้างขึน

รู ปที 3.17ไฟล์งานทีได้จากการพิมพ์คาํ สัง
8.ทําการติดตัง dependency เสมือน library ทีจะใช้เป็ นเครื องมือในการสร้าง application

รู ปที 3.18 แสดงการติดตัง dependency
9.จากนันไฟล์ package.json จะมีการเพิ ม dependencies ตามทีเราได้ติดตัง และเพิ มคําสัง start ลงใน
scripts ดังภาพ
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รู ปที 3.19ข้อมูลทีอยูใ่ น package.json
10.ทําการสร้างไฟล์ชือ app.js และ index.ejs ซึงจะอยูใ่ น directory ชือ views

รู ปที 3.20ไฟล์ทงหมดที
ั
ถูกสร้าง
11.เขียนโค๊ดโปรแกรมในการทํางาน
ภายใน app.js
var bodyParser = require("body-parser");

//ทําการประกาศใช้ body-parser ใน
การจัดการตัว application
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var express = require("express");

//ทําการประกาศใช้ express ในการ
จัดการ route

var app

= express();

app.set("view engine", "ejs");

//สร้างตัวแปรในการใช้ route

//ทําการประกาศการใช้งานร่ วมกับ
ไฟล์ ejs

app.use(express.static("public"));

//ประกาศการเข้าถึง file เป็ นแบบ
public

app.use(bodyParser.urlencoded({extended: true}));

//ทําการตังค่า body-parser

var max = 800;

//กําหนดค่าสูงสุด

var min = 100;

//กําหนดค่าตําสุด

var nodemcu = 555;

//กําหนดค่าเซ็นเซอร์เริ มต้น

var user = 555;

//กําหนดค่าผูใ้ ช้เริ มต้น

var nodeOBJECT;

//สร้างตัวแปรทีเก็บข้อมูลเกียวกับ
เซ็นเซอร์

var userOBJECCT;

//สร้างตัวแปรทีเก็บข้อมูลเกียวกับผูใ้ ช้

//JSON - NODE
app.get("/get/node", function(req, res) {

//สร้างเส้นทาง /get/node เพือส่งค่า
node เป็ น json

makeJson();

//ทําการสร้างไฟล์ json

43

res.send(nodeOBJECT);

//ทําการส่งตัวแปร node แบบ json

});

app.get("/get/user", function(req, res) {

//สร้างเส้นทาง /get/user เพือส่งค่า user
เป็ น json

makeJson();

//ทําการสร้างไฟล์ json

res.send(userOBJECT);

//ทําการส่งตัวแปร user แบบ json

});

//USER INDEX - USER & NODE
app.get("/", function(req, res){

//สร้างเส้นทาง / เพือแสดงหน้าการ
ปรับตัง

makeJson();

//ทําการสร้างไฟล์ json

res.render("index",{node : nodeOBJECT , user : userOBJECT});
//ทําการแสดงหน้าการปรับตัง และส่ง
ค่าตัวแปรไปยังหน้าปรับตัง
});
//RECIEVED POST REQUEST - USER
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app.post("/", function(req, res){

//สร้างเส้นทางเมือมีการส่งค่าผ่านเม
ทอด post ของ user

makeJson();

//ทําการสร้างไฟล์ json

var updateLux = parseInt(req.body.lux);

//นําค่าทีส่งผ่านเมธอดเก็บไว้ในตัว
แปร updateLux

if(typeof updateLux != "number" || isNaN(updateLux)){
//ตรวจสอบค่าตัวแปร updateLux เป็ น
ตัวเลขหรื อไม่
res.send("error");

//ทําการส่งข้อความกลับหากไม่เป็ น
ตัวเลข

}else{
if(updateLux >= min && updateLux <= max ){

//ทําการตรวจสอบตัวเลขให้อยู่
ขอบเขตทีกําหนด

user = updateLux;

//ทําการใส่ค่าใหม่ให้ user

res.redirect("back");

//ทําการย้อนกลับ

}else {
res.redirect("back");
}
}
});

//หากไม่อยูใ่ นนขอบเขต
//ทําการย้อนกลับ
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// Manual Update - NODE
app.get("/update/:value", function(req, res) {

//สร้างเส้นทาง /get/node/:value เพือ

ปรับค่า node
var updateLux = parseInt(req.params.value);

//ทําการดึงค่า value เก็บไว้ในตัวแปร

updateLux
if(typeof updateLux != "number" || isNaN(updateLux)){
//ตรวจสอบค่าตัวแปร updateLux เป็ น
ตัวเลขหรื อไม่
res.send("error");

//ทําการส่งข้อความกลับหากไม่เป็ น
ตัวเลข

}else{
if(updateLux >= 0){

//ถ้าตัวเลขมากกว่าหรื อเท่ากับ 0

nodemcu = updateLux;

//ทําการใส่ค่าใหม่ให้ node

res.sendStatus(200);

//ส่งค่าสถานะการเชือมต่อสมบูรณ์
กลับ

}else {
res.send("Update Failure");

//ทําการส่งข้อความกลับหากไม่
สมบูรณ์

}
}
});
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function makeJson() {

//เมือถูกเรี ยกจะทําการปรับค่าตัวแปร
nodeOBJECT และ userOBJECT ให้
เป็ นค่าล่าสุด

nodeOBJECT = JSON.parse('{"model": "NodeMCU","lux":' +nodemcu+'}');
//ทําการใส่ค่าใหม่ให้ nodeOBJECT
แบบ json โดยการใช้ค่า nodemcu
ปัจจุบนั
userOBJECT = JSON.parse('{"model": "User","lux":' +user+'}');
//ทําการใส่ค่าใหม่ให้แบบ
userOBJECTjson โดยการใช้ค่า
ปัจจุบนั
}
app.listen(process.env.PORT ,process.env.IP ,function(){
//ทําการตังค่าการเชือมต่ออัตโนมัติ
console.log("SERVER IS RUNNING");
});
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
//ทําการเรี ยกใช้ bootstrap
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
//ทําการเรี ยกใช้ ajax
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<h1 class="node" id="timing"><%=node.lux%></h1>

//กําหนด id เพือจะใช้ในการเปลียนค่า
อัตโนมัติ

…
<p id="userTiming"><%= user.lux%></p>

//กําหนด id เพือจะใช้ในการเปลียนค่า
อัตโนมัติ

<form action="/" method="POST">
…
function update(){
setInterval(function(){
var jqxhr = $.getJSON( "https://nodemcux2.herokuapp.com/get/node",
//ทําการกําหนดเส้นทางทีจะใช้ดึง
ข้อมูลของ node
function(data) {
document.getElementById("timing").innerHTML = data.lux;
//ทําการใส่ค่าทีแสดงใหม่ตาม id
…
}, 1000);

//ทํางานอัตโนมัติทุก ๆ 1 วินาที

setInterval(function(){
var jqxhr = $.getJSON( "https://nodemcux2.herokuapp.com/get/user",
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//ทําการกําหนดเส้นทางทีจะใช้ดึง
ข้อมูลของ user
function(data) {
document.getElementById("userTiming").innerHTML = data.lux;
//ทําการใส่ค่าทีแสดงใหม่ตาม id
…
}, 1000);

//ทํางานอัตโนมัติทุก ๆ 1 วินาที

}
…
12.สมัครเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์ Heroku

รู ปที 3.21หน้าเว็บไซต์www.heroku.com
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13.ทําการสร้างแอปพลิเคชัน โดยกดไปที create new app

รู ปที 3.22การสร้างแอปพลิเคชัน
14.ตังชือแอปพลิเคชัน

รู ปที 3.23การตังชือแอปพลิเคชัน
15.ใช้คาํ สังheroku login จากนันป้ อนอีเมลล์และพาสเวิร์ด พิมพ์gid init ,gid add. และ gid commit
จากนันป้ อนคําสังถัดไป gid push เมือป้ อนคําสังแล้วจะได้ลิงค์ทีเชือมไปยังแอปพลิเคชัน

รู ปที 3.24ลิงค์ทีเชือมต่อกับแอปพลิเคชัน
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16.เมือเชือมต่อได้สาํ เร็ จแอปพลิเคชันจะแสดงค่าความเข้มการส่องสว่าง ดังรู ปที 3.25

รู ปที 3.25 หน้าต่างแอปพลิเคชันแสดงความชืน

3.8 ต้นแบบอุปกรณ์ ปรับความเข้ มการส่ องสว่างแบบอัตโนมัติ
อุปกรณ์ตน้ แบบปรับความเข้มการส่องสว่างอัตโนมัติมีลกั ษณะ ดังรู ปที 3.26

รู ปที 3.26ลักษณะอุปกรณ์ตน้ แบบ
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3.9 วงจรหรีไฟ

3.10กล่ าวสรุป
เนือหาบทที 3 แสดงชุดอุปกรณ์ตน้ แบบ หลักการทํางานของอุปกรณ์ตน้ แบบ การต่อพอร์ต
ขอบอร์ด Arduino UNO กับอุปกรณ์ต่างๆทีใช้ในอุปกรณ์ตน้ แบบ การใช้โปรแกรม Arduino IDE
โค้ดโปรแกรมทีใช้ในการควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ตน้ แบบทังหมด การโหลดโปรแกรมลง
บอร์ดเพือให้ทาํ งานได้อย่างอัตโนมัติและการแสดงผลค่าความส่องสว่างผ่านแอปพลิเคชัน
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บทที 4
การทดสอบอุปกรณ์ ต้นแบบ
4.1กล่าวนํา
เมือสร้างอุปกรณ์ตน้ แบบเสร็ จแล้วขันตอนต่อไปคือการทดสอบการทํางานของอุปกรณ์
ต้นแบบเพือให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์โดยทําการทดสอบทังหมด 2 กรณี คือ1. กรณี วดั ค่าความ
เข้มการส่องสว่างโดยไม่ใช้อุปกรณ์ปรับความสว่างอัตโนมัติ 2.กรณีวดั ค่าความส่องสว่างเมือเพิ ม
อุปกรณ์ความเข้มการส่องสว่างอัตโนมัติ โดยทําการการทดสอบในห้องนอน , ห้องเรี ยน, ห้อง
ทบทวน (ศูนย์บริ การ9-10) และห้องทบทวนเดียว (บรรณสาร)
4.2 ทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ต้นแบบ
การทดสอบการทํางานอุปกรณ์ปรับค่าความเข้มการส่องสว่างอัตโนมัติเนืองจากมีความ
ต้องการทีจะทราบว่าอุปกรณ์เพิ มความเข้มการส่องสว่างอัตโนมัตกิ ารสามารถปรับค่าความเข้มการ
ส่องสว่างให้ได้ตามมาตรฐานทีกําหนดได้จริ งหรื อไม่และการมีอุปกรณ์เพิ มความเข้มการส่องสว่าง
มีผลดีอย่างไรจึงได้แบ่งการทดลองเป็ น 2 กรณี ได้แก่
1.กรณีวดั ค่าความเข้มการส่องสว่างโดยไม่ใช้อุปกรณ์ปรับความสว่างอัตโนมัติ
2.กรณีวดั ค่าความเข้มการส่องสว่างเมือเพิ มอุปกรณ์ความส่องสว่างอัตโนมัติ
(ทังสองกรณี ทาํ การวัดในห้องนอน, ห้องเรี ยน, ห้องทบทวน (ศูนย์บริ การ9-10) และห้องทบทวน
เดียว (บรรณสาร))
การทดลองที 1 : ทดสอบการวัดค่าความเข้มการส่องสว่างโดยไม่ใช้อุปกรณ์ปรับความสว่าง
อัตโนมัติ
1.1 ทดสอบในห้องนอน
1.2 ทดสอบในห้องเรี ยน
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1.3 ห้องทบทวน (ศูนย์บริ การ9-10)
1.4ห้องทบทวนเดียว (บรรณสาร)
วัตถุประสงค์ : เพือทดสอบการวัดค่าความเข้มการส่องสว่างโดยไม่ใช้อุปกรณ์ปรับความเข้มการ
สว่างอัตโนมัติว่าภายในห้องมีค่าเป็ นไปตามมาตรฐานหรื อไม่
วัสดุอุปกรณ์
1. ชุดอุปกรณ์ตน้ แบบ
2. โทรศัพท์มือถือ
ขันตอนการทดลอง
1. จัดวางอุปกรณ์ตน้ แบบดังรู ปที 4.1(กรณี ไม่เพิ มความเข้มการส่องสว่างจากหลอดไฟ)

รู ปที4.1 การเตรี ยมอุปกรณ์
2. เชือมต่อWi-Fiของอุปกรณ์ตน้ แบบกับโทรศัพท์มือถือเพือเก็บค่าความเข้มการส่องสว่าง
เป็ นเวลา 30 นาที ดังรู ปที 4.2
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รู ปที4.2 การเชือมต่อWi-Fi
3. เมืออุปกรณ์ตน้ แบบเริ มวัดค่าความเข้มการส่องสว่างโดยจะสังเกตได้จากหน้าของเว็บ
แอปพลิเคชันดังรู ปที 4.3

รู ปที 4.3 การวัดค่าความเข้มการส่องสว่าง
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4.สังเกตและบันทึกผลการทดลอง
บันทึกผลการทดลอง
จากการทดสอบการวัดค่าความเข้มการส่องสว่างในห้องต่างๆ หลังจากได้ทาํ การเก็บข้อมูล
ความเข้มการส่องสว่างภายในห้องนอนเป็ นเวลา30นาที จํานวน4ห้องมาเขียนกราฟตามลําดับได้
ดังนี
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รู ปที 4.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มการส่องสว่างกับเวลาภายในห้องนอน
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รู ปที 4.5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มการส่องสว่างกับเวลาภายในห้องทบทวน
(ศูนย์บริ การ9-10)

56

600

ค่าความส่องสว่าง(Lux)

500
400
300
200
100
0
0

5

10

15

20

25

30

เวลา(นาที)

รู ปที 4.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มการส่องสว่างกับเวลาภายในห้องทบทวน
เดียว(อาคารบรรณสาร)
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รู ปที 4.7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มการส่องสว่างกับเวลาภายในห้องเรี ยน
(อาคารเรี ยนรวม1)
วิเคราะห์ ผลการทดลอง
จากการทดลองเพือทดสอบการวัดค่าความเข้มการส่องสว่างว่าภายในห้องมีค่าเป็ นไปตาม
มาตรฐานหรื อไม่ พบว่าจากรู ปที4.4กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มการส่องสว่างกับ
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เวลาภายในห้องนอน เมือพิจารณากราฟจะพบว่าค่าความเข้มการส่องสว่างภายในห้องนอนนันจะมี
ค่าอยูใ่ นช่วง80-95 Lux ซึงค่าความเข้มการส่องสว่างตามมาตรฐานนันจะอยูท่ ี 500 Lux แสดงให้
เห็นว่าห้องนอนนันมีค่าความส่องสว่างน้อยกว่าค่ามาตรฐาน จากรูปที 4.5 กราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มการส่องสว่างกับเวลาภายในห้องทบทวน(ศูนย์บริ การ9-10) เมือ
พิจารณากราฟจะพบว่าค่าความเข้มการส่องสว่างภายในห้องทบทวน(ศูนย์บริ การ9-10)นันจะอยู่
ในช่วง 60-70 Luxซึงค่าความส่องสว่างตามมาตรฐานนันจะอยูท่ ี 500 Lux แสดงให้เห็นว่าห้อง
ทบทวน(ศูนย์บริ การ9-10)มีค่าความเข้มการส่องสว่างน้อยกว่าค่ามาตรฐาน จากรู ปที 4.6 กราฟ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มการส่องสว่างกับเวลาภายในห้องทบทวนเดียว(อาคาร
บรรณสาร) เมือพิจารณากราฟจะพบว่าค่าความเข้มการส่องสว่างในช่วง3-22นาทีนนค่
ั าความเข้ม
การส่องสว่างจะมีค่าอยูใ่ นช่วง 250-400 Lux ซึงค่าความเข้มการส่องสว่างในช่วงนีมีจะมีค่าน้อยกว่า
ค่ามาตรฐาน และในช่วงเวลาที23-30 นาทีนนค่
ั าความเข้มการส่องสว่างภายในห้องนันจะมีค่าช่วง
ประมาณ500Lux ซึงจะเป็ นไปตามค่ามาตรฐาน จากรู ปที 4.7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า
ความเข้มการส่องสว่างกับเวลาภายในห้องเรี ยน(อาคารเรี ยนรวม1) เมือพิจารณากราฟจะพบว่าค่า
ความเข้มการส่องสว่างภายในห้องเรี ยน(อาคารเรี ยนรวม1)นันจะอยูใ่ นช่วง 650-750 Lux ซึงค่าซึง
ค่าความเข้มการส่องสว่างตามมาตรฐานนันจะอยูท่ ี 500 Lux แสดงให้เห็นว่าห้องนอนนันมีค่าความ
เข้มการส่องสว่างมากกว่าค่ามาตรฐาน
สรุ ปผลการทดลอง
จากการทดลองเพือทดสอบการวัดค่าความเข้มการส่องสว่างว่าภายในห้องทัง4ห้องดังที
แสดงในรู ปที4.4-4.7 ซึงเป็ นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มการส่องสว่างและเวลาในแต่ละ
ห้อง จะเห็นได้ว่าค่าความเข้มการส่องสว่างของแต่ละห้องนันจะมีค่าทีแตกต่างกัน ซึงโดยตาม
มาตรฐานแล้วค่าความเข้มการส่องสว่างภายในห้องนันจะมีค่า500Lux เมือเปรี ยบเทียบกับกราฟใน
แต่ละห้องแล้วจะเห็นได้ว่าค่าความเข้มการส่องสว่างของแต่ละห้องบางห้องก็จะมีค่าน้อยกว่าค่า
มาตรฐาน และบางห้องอาจจะมีค่าความเข้มการส่องสว่างมากกว่าค่ามาตรฐาน โดยจะสังเกตได้ว่า
แต่ละห้องนันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างทีส่งผลต่อค่าความเข้มการส่องสว่าง เช่น จํานวนหลอดไฟ เมือ
มีจาํ นวนหลอดไฟเป็ นจํานวนมากค่าความส่องสว่างก็จะมีค่าเพิ มมากขึนตามไปด้วย อายุการใช้งาน
ของหลอดไฟ เมือหลอดไฟมีการใช้งานมาเป็ นเวลานานนันจะเกิดการเสือมของหลอดไฟจะทําให้
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ค่าความเข้มการส่องสว่างทีแผ่ออกมามีค่าลดลง ช่วงเวลา หากเป็ นเวลาในตอนกลางวันนันจะมีค่า
เข้มการความส่องสว่างทีเกิดจากดวงอาทิตย์เพิ มเข้ามาส่งผลให้ค่าความเข้มการส่องสว่างภายใน
ห้องมีค่าเพิ มมากขึนตามไปด้วย แต่หากเป็ นในเวลากลางคืนทีไม่มีแสงอาทิตย์แล้วค่าความเข้มการ
ส่องสว่างภายในห้องจะลดลง และสภาพแวดล้อมภายนอก หากในห้องนันๆมีการใช้อุปกรณ์ทีทํา
ให้เกิดแสงก็จะส่งผลให้ค่าความเข้มการส่องสว่างในแต่ละห้องไม่เท่ากันได้ ซึงปัจจัยเหล่านีจะ
แสดงให้เห็นว่าค่าความเข้มการส่องสว่างนันเป็ นค่าทีสามารถควบคุมได้ โดยทีควบคุมผ่านปัจจัย
นันๆ
การทดลองที 2 : ทดสอบการวัดค่าความเข้มการส่องสว่างโดยใช้อุปกรณ์ปรับความสว่างอัตโนมัติ
1.1 ทดสอบในห้องนอน
1.2 ทดสอบในห้องเรี ยน
1.3 ห้องทบทวน (ศูนย์บริ การ9-10)
1.4ห้องทบทวนเดียว (บรรณสาร)
วัตถุประสงค์ : เพือทดสอบการวัดค่าความเข้มการส่องสว่างโดยใช้อุปกรณ์ปรับความสว่าง
อัตโนมัติว่าภายในห้องมีค่าเป็ นไปตามมาตรฐานหรื อไม่
วัสดุอุปกรณ์
1. ชุดอุปกรณ์ตน้ แบบ
2. โทรศัพท์มือถือ
ขันตอนการทดลอง
1. จัดวางอุปกรณ์ตน้ แบบดังรู ปที 4.8(กรณี เพิ มความเข้มการส่องสว่างจากหลอดไฟ)
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รู ปที4.8 การเตรี ยมอุปกรณ์
2.เชือมต่อWi-Fiของอุปกรณ์ตน้ แบบกับโทรศัพท์มือถือเพือเก็บค่าความเข้มการส่ องสว่างเป็ นเวลา

30 นาที ดังรู ปที 4.9

รู ปที4.9 การเชือมต่อWi-Fi
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3.ทําการป้ อนค่ามาตรฐานที 500 LUX เมืออุปกรณ์ตน้ แบบเริ มวัดค่าความเข้มการส่องสว่างโดยจะ
สังเกตได้จากหน้าของเว็บแอปพลิเคชันดังรู ปที 4.10

รู ปที 4.10 การวัดค่าความเข้มการส่องสว่าง
4.สังเกตและบันทึกผลการทดลอง
บันทึกผลการทดลอง
จากการทดสอบการวัดค่าความเข้มการส่องสว่างในห้องต่างๆ หลังจากได้ทาํ การเก็บข้อมูล
ความโดย
2.1ค่าความเข้มการส่องสว่างภายในห้องนอนเป็ นเวลา30นาที ซึงจะได้กราฟดังนี

ค่ าความส่ องสว่ าง(LUX)
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รู ปที 4.11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มการส่องสว่างกับเวลาภายในห้องนอน
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2.2 ค่าความเข้มการส่องสว่างภายในห้องห้องทบทวน(ศูนย์บริ การ9-10)เป็ นเวลา30นาที ซึงจะได้

ค่ าความส่ องสว่ าง(LUX)
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รู ปที 4.12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มการส่องสว่างกับเวลาภายในห้องทบทวน
(ศูนย์บริ การ9-10)
2.3 ค่าความเข้มการส่องสว่างภายในห้องห้องทบทวนเดียว(อาคารบรรณสาร)
600
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รู ปที 4.13 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มการส่องสว่างกับเวลาภายในห้องทบทวน
เดียว(อาคารบรรณสาร)
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2.4 ค่าความเข้มการส่องสว่างภายในภายในห้องเรี ยน(อาคารเรี ยนรวม1)

ค่ าความส่ องสว่ าง(LUX)
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รู ปที 4.14 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มการส่องสว่างกับเวลาภายในห้องเรี ยน
(อาคารเรี ยนรวม1)
วิเคราะห์ ผลการทดลอง
จากการทดลองเพือทดสอบการวัดค่าความเข้มการส่องสว่างว่าภายในห้องมีค่าเป็ นไปตาม
มาตรฐานหรื อไม่ พบว่าจากรู ปที4.11กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มการส่องสว่าง
กับเวลาภายในห้องนอน เมือพิจารณากราฟจะพบว่าค่าความเข้มการส่องสว่างภายในห้องนอนนัน
จะมีค่าเฉลียอยูท่ ี501.40 Lux ซึงค่าความเข้มการส่องสว่างตามมาตรฐานนันจะอยูท่ ี 500 Lux แสดง
ให้เห็นว่าห้องนอนนันมีค่าความเข้มการส่องสว่างใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน จากรู ปที 4.12 กราฟ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มการส่องสว่างกับเวลาภายในห้องทบทวน(ศูนย์บริ การ9-10)
เมือพิจารณากราฟจะพบว่าค่าความเข้มการส่องสว่างภายในห้องทบทวน(ศูนย์บริ การ9-10)นันจะมี
ค่าเฉลียอยูท่ ี 534.63 Lux แสดงให้เห็นว่าห้องทบทวน(ศูนย์บริ การ9-10)มีค่าความเข้มการส่องสว่าง
เฉลียมากว่าห้องนอนและมีค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานจากรู ปที 4.13กราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างค่าความเข้มการส่องสว่างกับเวลาภายในห้องทบทวนเดียว(อาคารบรรณสาร) เมือพิจารณา
กราฟจะพบว่าค่าความเข้มการส่องสว่างมีค่าเฉลียอยูท่ ี 490.63 Lux ซึงค่าความเข้มการส่องสว่าง
ในช่วงนีมีจะมีค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน จากรู ปที 4.14 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความ
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เข้มการส่องสว่างกับเวลาภายในห้องเรี ยน(อาคารเรี ยนรวม1) เมือพิจารณากราฟจะพบว่าค่าความ
เข้มการส่องสว่างภายในห้องเรี ยน(อาคารเรี ยนรวม1)นันจะมีค่าเฉลียอยูท่ ี 693.46 Lux สังเกตได้ว่า
ค่าความส่องสว่างทีใกล้เคียงกับมาตรฐานมากทีสุดคือว่าความเข้มการส่องสว่างทีวัดในห้องนอน,
ห้องทบทวนเดียว(อาคารบรรณสาร),ห้องทบทวน(ศูนย์บริ การ9-10)และห้องเรี ยน(อาคารเรี ยนรวม
1)ตามลําดับ
สรุ ปผลการทดลอง
จากการทดลองเพือทดสอบการวัดค่าความเข้มการส่องสว่างว่าภายในห้องทัง4
ห้องดังทีแสดงในรู ปที4.11-4.14 ซึงเป็ นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มการส่องสว่างและ
เวลาในแต่ละห้อง จะเห็นได้ว่าค่าความเข้มการส่องสว่างของแต่ละห้องนันจะมีค่าทีแตกต่างกัน ซึง
โดยตามมาตรฐานแล้วค่าความส่องสว่างภายในห้องนันจะมีค่า500Lux เมือเปรี ยบเทียบกับกราฟใน
แต่ละห้องแล้วจะเห็นได้ว่าค่าความเข้มการส่องสว่างของแต่ละห้องมีค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน
และบางห้องอาจจะมีค่าความเข้มการส่องสว่างมากกว่าค่ามาตรฐานซึงการทีค่าความเข้มการส่อง
สว่างมากกว่ามาตรฐานเป็ นเพราะในการทดลองเราไม่สอมารถควบคุมแสงสว่างภายนอนได้ โดย
จะสังเกตได้ว่าแต่ละห้องนันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างทีส่งผลต่อค่าความเข้มการส่องสว่าง เช่น
จํานวนหลอดไฟ เมือมีจาํ นวนหลอดไฟเป็ นจํานวนมากค่าความส่องสว่างก็จะมีค่าเพิ มมากขึนตาม
ไปด้วย อายุการใช้งานของหลอดไฟ เมือหลอดไฟมีการใช้งานมาเป็ นเวลานานนันจะเกิดการเสือม
ของหลอดไฟจะทําให้ค่าความส่องสว่างทีแผ่ออกมามีค่าลดลง ช่วงเวลา หากเป็ นเวลาในตอน
กลางวันนันจะมีค่าความเข้มการส่องสว่างทีเกิดจากดวงอาทิตย์เพิ มเข้ามาส่งผลให้ค่าความส่องสว่าง
ภายในห้องมีค่าเพิ มมากขึนตามไปด้วย แต่หากเป็ นในเวลากลางคืนทีไม่มีแสงอาทิตย์แล้วค่าความ
เข้มการส่องสว่างภายในห้องจะลดลง และสภาพแวดล้อมภายนอก หากในห้องนันๆมีการใช้
อุปกรณ์ทีทําให้เกิดแสงก็จะส่งผลให้ค่าความเข้มการส่องสว่างในแต่ละห้องไม่เท่ากันได้ ซึงปัจจัย
เหล่านีจะแสดงให้เห็นว่าค่าความเข้มการส่องสว่างนันเป็ นค่าทีสามารถควบคุมได้ โดยทีควบคุม
ผ่านปัจจัยนันๆ
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4.4 กล่าวสรุ ป
ในบทนีได้กล่าวถึงการทดสอบอุปกรณ์ตน้ แบบ การทํางานของวงจรหรี ไฟในห้องต่างๆ
โดยแยกออกเป็ น 2 กรณี คือ 1.กรณีวดั ค่าความเข้มการส่องสว่างโดยไม่ใช้อุปกรณ์ปรับความเข้ม
การส่องสว่างอัตโนมัติ 2.กรณีวดั ค่าความเข้มการส่องสว่างเมือเพิ มอุปกรณ์ความเข้มการส่องสว่าง
อัตโนมัติ และแสดงเป็ นกราฟความสัมพันธ์ เพือให้ได้ทดสอบว่าอุปกรณ์ตน้ แบบมีประสิทธิภาพ
และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน
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บทที 5
สรุ ปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปเนือหาการศึกษา
ปัญหาเกียวกับแสงสว่างในขณะนีคือปัญหาเกียวกับการควบคุมแสงทีไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน ทํา
ให้เกิดปัญหาด้านการมองเห็นซึงส่งผลกระทบต่อสายตาของมนุษย์เป็ นอย่างมาก โดย กรณี ที 1 แสง
สว่างน้อยเกินไป จะมีผลเสียต่อตา ทําให้กล้ามเนือตาทํางานมากเกินไป โดยบังคับให้ ม่านตาเปิ ด
กว้าง เพราะการมองเห็นนันไม่ชดั เจน ต้องใช้เวลาในการมองเห็นรายละเอียดนัน ทําให้เกิดการ
เมือยล้าของตาทีต้องเพ่งออกมา ปวดตา มึนศีรษะ ประสิทธิภาพและขวัญกําลังใจในการทํางาน
ลดลง การหยิบจับ ใช้เครื องมือเครื องจักรผิดพลาดเกิดอุบตั ิเหตุขึน หรื อไปสัมผัสถูกส่วนทีเป็ น
อันตราย กรณี ที 2 แสงสว่างทีมากเกินไป แสงจ้าตาทีเกิดจากการแหล่งกําเนิดแสงโดยตรง (Direct
glare) หรื อ แสงจ้าตาทีเกิดจากการสะท้อนแสง (Reflected glare) จากวัสดุทีอยูใ่ นสิ งแวดล้อม เช่น
ผนังห้อง เครื องมือ เครื องจักร โต๊ะทํางาน เป็ นต้น จะทําให้ผทู้ าํ งานเกิดความไม่สบายใจ เมือยล้า
ปวดตา มึนศีรษะ กล้ามเนือหนังตากระตุก วิงเวียน นอนไม่หลับ การมองเห็นแย่ลง ระคายเคืองตา
หรื อสูญเสียความสามารถในการมองเห็นชัวคราว (Temporary blindness) รวมไปถึงอาจเกิดการหด
ตัวของกล้ามเนือควบคุมม่านตาทําให้เกิดบาดเจ็บบริ เวณดวงตาได้ดงั นันโครงงานนีจึงจัดทํา
อุปกรณ์ตน้ แบบการปรับค่าความส่องสว่างอัตโนมัติ เพือปรับความส่องสว่างให้อยูใ่ นระดับที
เหมาะสมตามมาตรฐาน ซึงอุปกรณ์ตน้ แบบนีมีหลักการทํางาน โดยการรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์แสง
TSL2561 จากนันจะส่งผลไปทีNodeMCUให้ประมวลโดยเปรี ยบเทียบค่าทีได้รับมากับค่ามาตรฐาน
ทีได้กาํ หนดไว้ เมือเปรี ยบเทียบแล้ว หากมากหรื อน้อยกว่าค่ามาตรฐานทีกําหนดไว้ NodeMCUจะ
ส่งผลจากการประมวลข้อมูลไปทีบอร์ด Arduino UNO R3 โดยใช้สญ
ั ญาณพัลส์ในการสือสาร แล้ว
เมือบอร์ดArduino UNO R3 ได้รับข้อมูลมาก็จะทําการประมวลผลต่อแล้วจึงจะสังการไปทีวงจรหรี
เพือเป็ นการควบคุมการหรี ไฟให้หลอดไฟมีค่าความส่องสว่างเป็ นไปตามค่ามาตรฐาน สําหรับการ
ทดสอบการทํางานอุปกรณ์ตน้ แบบพบว่าอุปกรณ์ตน้ แบบจะปรับค่าความส่องสว่างตรงตาม
มาตรฐาน โดยจะทํางานได้ดีเมือห้องมีขนาดเล็ก ซึงจะเป็ นไปตามสมการLux =

พืนที( )
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5.2 ปัญหาทีพบในขณะดําเนินการ
ในการทําโครงงานอุปกรณ์ปรับค่าเข้มการความส่องสว่างอัตโนมัติ ซึงพบปัญหาต่างๆ ดัง
แสดงไว้ในตารางที 5.1 ประกอบด้วยปัญหาทีพบขณะดําเนินการและสาเหตุของปัญหา
ตารางที5.1 ปัญหาทีพบและสาเหตุของปัญหาขณะดําเนินการ
ปัญหาทีพบขณะดําเนินการ
1.การทํางานของเครื องปรับค่าความเข้มการ

สาเหตุของปัญหาขณะดําเนินการ
ในการประมวลผลนันมีการส่งต่อข้อมูลผ่าน

ส่องสว่างอัตโนมัติ จะใช้เวลานานในการปรับ อุปกรณ์ประมวลผลหลายอุปกรณ์
ค่าความเข้มการส่องสว่าง
2.การทํางานของเซ็นเซอร์ ในการอ่านค่าความ สายไฟทีใช้ในการเชือมต่อระหว่างตัว
เข้มการส่องสว่าง บางครังค่าความเข้มการส่อง เซ็นเซอร์กบั ตัวบอร์ดนันมีปัญหา
สว่างทีอ่านได้จะเกิดการผิดเพียน
3.อุปกรณ์ตน้ แบบมีขอ้ จํากัดในการปรับลดค่า

ข้อจํากัดของอุปกรณ์ทีไม่สามารถควบคุมแสง

ความเข้มการส่องสว่างในกรณี ทีค่าความส่อง

ภายนอกได้

สว่างในสภาพแวดล้อมภายนอกนันมีค่ามาก

5.3 ข้ อเสนอแนะ
1.ควรเลือกใช้วิธีการในการส่งข้อมูลให้รวดเร็วยิงขึน โดยอาจจะทําการลดจํานวนอุปกรณ์
การประมวลผลให้นอ้ ยลง
2.ควรตรวจสอบและเลือกใช้สายไฟทีมีความคงทน และตรวจดูการเชือมต่อของสายไฟกับ
อุปกรณ์ให้มนคงอยู
ั
เ่ สมอ
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5.4 แนวทางในการพัฒนาในอนาคต
1.ปรับปรุ งอุปกรณ์ให้สามารถลดค่าความเข้มการส่องสว่างในสภาพแวดล้อมทีมีแสงมาก
จากเดิมทีอุปกรณ์ทาํ เพียงเพิ มความเข้มการส่องสว่าง
2.เพิ มความแม่นยําของเซ็นเซอร์ในการอ่านค่าความเข้มการส่องสว่าง โดยการเพิ มจํานวน
เซ็นเซอร์ให้มากขึน อาจจะติดตังไว้รอบๆห้อง เพือให้ได้ค่าทีไม่ผดิ พลาด

5.5 กล่าวสรุ ป
ในบทนีได้กล่าวถึงการสรุ ปผลการทดลอง ปัญหาในการทดลองข้อเสนอแนะ แนวทางการ
พัฒนาในอนาคต เพือให้เป็ นประโยชน์สูงสุดแก่ผทู้ ีกําลังสนใจศึกษาในโครงงานเรื องนี
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