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บทคัดย่อ:  
พัดลมไอน้ำอัจฉริยะ เป็นการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาพัดลมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันจะเป็นการควบคุมแบบปุ่มกด

สวิตซ์ โดยผู้ใช้งานจะต้องกดสวิตซ์เปลี่ยนความแรงของพัดลมไอน้ำด้วยตนเอง วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อสร้างต้นแบบ
พัดไอน้ำอัจฉริยะ ให้สามารถควบคุมการทำงานของพัดลมไฟฟ้าไอน้ำให้สามารถ เปิด–ปิด โดยการใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับ
และสามารถปรับความเร็วตามอุณหภูมิได้โดยอัตโนมัติ และยังสามารถสั่งการควบคุมผ่านมือถือ ระเบียบวิธีในการพัฒนา
ระบบใช้แบบจำลองแบบน้ำตกในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เขียนคำสั่งโปรแกรมเพื่อควบคุมตรวจสอบการตัววัด
อุณหภูมิและควบคุมความแรงมอเตอร์ของพัดลมไอน้ำ และการเปิด–ปิด พัดลมไอน้ำ โดยใช้อาดูโน่ซอฟต์แวร์ 1.8.6 ผู้ใช้งาน
ทดสอบ ทดลองใช้งานแล้วประเมินผล สรุปได้ว่า ผลของการพัฒนาระบบ พบว่า พัดลมไอน้ำอัจฉริยะสามารถทำงานปรับ
สภาพอากาศและใช้เพื่อลดปริมาณฝุ่นให้น้อยลง และผู้ใช้สามารถควบคุมพัดลมไอน้ำอัจฉริยะผ่านระบบมือถือ และผลการ
ทำงานตามฟังก์ชันของระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง  
คำสำคัญ : อัจฉริยะ  อาดูโน่  อุณหภูมิ เซ็นเซอร์ พัดลมไอน้ำ  

Abstract:  
Intelligent mist fan is a development to solve the problem of a simple fan mist fan that is manually 

controlled by switches to change the mist fan speed. The purpose of this research is to create a prototype 
of the intelligent mist fan that uses a temperature sensor to automatically adjust the mist fan speed 
depends on the temperature and able to turn on-off, and control by using a mobile phone.  The 
methodology used in this development is waterfall model of software development life cycle. 
Programming to control temperature, mist fan speed, and the on-off state was done by using Arduino 
software 1.8.6.  Testing and evaluation was done by users.  The result of the system development showed 
that the intelligent mist fan can perform correctly and can reduce particulate matters. 

Keywords: Intelligent, Arduino, Temperature, Sensor, Mist fan   
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บทนำ : 
  เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทย มีการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลืองทำให้เป็นที่มาของภาวะโลกร้อนที่เราไม่

คาดคิด เช่น การเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าโดยใช่เหตุและยังมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น 
ผู้เขียนจึงคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์เพิ่มมูลค่าและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานและสิ่งประดิษฐ์นี้ยังสามารถนำไปต่อยอด
เป็นธุรกิจได้อีกด้วย  

ปัจจุบันเชื่อว่าบ้านเรือนทุกหลังต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดซึ่งที่ผู้เขียนกล่าวถึงก็คือพัดลมที่ช่วยอำนวยความ
สะดวกในการใช้งานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์โดยปกติแล้วพัดลมที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบันจะเป็นการควบคุมแบบปุ่มกดสวิตซ์ 
(manual) โดยผู้ใช้งานจะต้องกดสวิตซ์เปลี่ยนความแรงของพัดลมด้วยตนเอง ซึ่งสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ ยิ่งหน้า
หนาวท้ังกลางวันและกลางคืนมีสภาพอากาศ เปลี่ยนแปลงง่ายอุณหภูมิแต่ละองศาจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพอากาศทำ
ให้ร่างกายของเราปรับตัว ตามสภาพอากาศไม่ทันจึงทำให้ไม่สบายเป็นไข้หวัดบ่อยยิ่งสภาพอากาศตอนกลางคืนจะหนาวกว่า
ตอน กลางวันซึ่งพัดลมที่เราใช้กันอยู่เวลาเราหลับแล้วพัดลมยังทำงานอยู่ ยิ่งดึกความเย็นยิ่งมากขึ้นแต่พัดลมที่เราเปิดเอาไว้
ไม่สามารถเปลี่ยนระดับความเร็วลงตามอุณหภูมิของห้องหรือสภาพอากาศได้นั้นเอง  

โดยทุกวันนี้พัดลมในท้องตลาดเป็นพัดลมที่ต้องใช้สวิตซ์สัมผัสในการกด เปิด–ปิด และเวลาที่เราทำงานอยู่ อุณหภูมิ
ในห้องเพิ่มมากขึ้นทำให้เราต้องเดินไปเพื่อปรับระดับความแรงของพัดลมด้วยตัวเอง ดังนั้นผู้เขียนจึงได้จัดทำพัดลมไอน้ำ
อัจฉริยะ เพื่อให้สามารถควบคุมการทำงานของพัดลมไอน้ำให้ สามารถ เปิด–ปิด โดยการใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับและ
สามารถปรับความเร็วตามอุณหภูมิ ได้โดยอัตโนมัติและยังสามารถสั่งการควบคุมผ่านมือถือ (smartphone) ซึ่งลักษณะส่วน
ใหญ่พัดลมทั่วไปจะเป็นการควบคุมแบบปุ่มกดสวิตซ์ (manual) โดยพัดลมไอน้ำอัจฉริยะนี้ จะมีขนาดเท่ากับพัดลมทั่วไปโดย
ผู้เขียนทำการดัดแปลงและเพิ่มอุปกรณ์ ควบคุมต่างๆ เข้าไปในตัวของพัดลมไอน้ำโดยนำระบบพ่นละอองน้ำติดตั้งบริเวณ
ด้านหน้าของพัดลมไอน้ำเพื่อความสามารถในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อสภาพร่างกายอยู่ในสภาวะสบาย โดยมีการควบคุม
พัดลมไอน้ำอัจฉริยะผ่านระบบมือถือ (smartphone) เพื่อเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ผู้งานไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนสามารถสั่งการ
พัดลมไอน้ำอัจฉริยะได้โดยจะมีเซนเซอร์ (sensor) เป็นตัววัดอุณหภูมิและควบคุมความแรงมอเตอร์ของพัดลม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อสร้างต้นแบบพัดไอน้ำอัจฉริยะ
2) เพื่อหาความแม่นยำในการการสั่ง เปิด-ปิด พัดลมไอน้ำอัจฉริยะโดยใช้โหมดอัตโนมัติ

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง :
พัดลมไอน้ำอัจฉริยะ เป็นการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาพัดลมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันจะเป็นการควบคุมแบบปุ่มกด

สวิตซ์ โดยผู้ใช้งานจะต้องกดสวิตซ์เปลี่ยนความแรงของพัดลมด้วยตนเอง  โดยมีส่วนของ Software ที่ใช้ในการพัฒนา
ประกอบด้วย การเขียนคำสั่งโปรแกรมเพื่อควบคุมตรวจสอบด้วยซอฟต์แวร์ คือ Arduino software 1.8.6 [1] เป็นเครื่องใน
การพัฒนาส่วนของระบบการเขียนโปรแกรม ซึ่งจะช่วยให้เราฝังคำสั่งลงในบอร์ด Arduino ชนิดต่าง ๆ ได้ ซึ่งในส่วนของ 
software นี้ เรายังสามารถดาวโหลด library เพิ่มได้จาก internet ซึ่งทำให้เราเขียนโปรแกรมกับ controller ชนิดอื่น ๆ ไม่
จำกัดอยู่แค่ Arduino เอง และมีการควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นทำงานผ่านด้วยแอปพลิเคชัน Blynk [2] 
ซึ ่งเป็น platform ที่ช่วยให้ผู ้ใช้งานสามารถเชื ่อมต่อบอร์ดชนิดต่าง ๆ เช่น Arduino, ESP8266, ESP32, NodeMCU, 
Raspberry Pi เป็นต้น ที่เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้แล้วสามารถควบคุมการทำงานได้ นำมาแสดงบน Application ได้อย่างง่าย 
และรองรับในระบบ IOS และ Android  

สำหรับ Hardware ที่ใช้ในการพัฒนาจะประกอบไปด้วย 
1. ESP8266 [3] คือโมดูล Wi-Fi จากจีน ที่มีความพิเศษตรงที่ตัวมันสามารถโปรแกรมลงไปได้ ทำให้สามารถ

นำไปใช้งานแทนไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เลย และมีพื ้นที่โปรแกรมที่มากถึง 4 MB ทำให้มีพื ้นที่เหลือมากในการเขียน
โปรแกรมลงไป ทำงานที่แรงดันไฟฟ้า 3.3V-3.6V การนำไปใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์อื่น ๆ ที่ใช้แรงดัน 5V ต้องใช้วงจรแบ่ง
แรงดันมาช่วย เพื่อไม่ให้โมดูลพังเสียหาย กระแสที่โมดูลใช้งานสูงสุดคือ 200mA ความถี่คริสตอล 40MHz ทำให้เมื่อนำไปใช้
งานอุปกรณ์ที ่ทำงานรวดเร็วตามความถี่ เช่น LCD ทำให้การแสดงผลข้อมูลรวดเร็วกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ยอดนิยม 
Arduino มาก  
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2. เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ / ความช้ืน (Temperature Sensor / Humidity Sensor) [4] คืออุปกรณ์สำหรับตรวจวดั
อุณหภูมิ หรือความชื้นในบริเวณที่ใช้งาน ซึ่งเหมาะสำหรับห้องควบคุมอุณหภูมิความชื้น , อุตสาหกรรมอาหาร,ห้องอบ, ห้อง
แช่เย็น,ห้องแลป,ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ , Clean Room, Warehouse ที่มี ปัญหาในการควบคุมอุณหภูมิหรือ
ความช้ืน ทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ หรือวัสดุที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ / ความช้ืน ที่
ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีของบริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด สามารถช่วยให้ วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ซึ่ง
แตกต่างจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ / ความชื้นแบบอ่ืนในท้องตลาดตรงที่ มีรูปแบบการติดตั้งท่ีหลากหลายให้เลือกใช้ สามารถ
ต่อร่วมกับจอแสดงผล หรือเครื่องควบคุมได้ง่าย 

3. เซนเซอร์วัดระยะทางด้วย Ultrasonic [5] ใช้หลักการ ส่งคลื่นเสียงความถี่ต่ำ Ultrasonic ไปเมื่อคลื่นเสียง
กระทบกับวัตถุจะมีการสะท้อนกลับมา เซนเซอร์จับเวลาที่ส่งคลื่นเสียงออกไปจนถึงคลื่นเสียงสะท้อนกลับมา เมื่อนำมา
คำนวนกับเวลาที่เสียงเดินทางในอากาศ ก็จะได้ระยะทางออกมาโมดูล Ultrasonic ตรวจจับวัตถุ คำนวนระยะทางโดยใช้คลืน่ 
มีลักษณะเป็นกรวยและไม่ใช่เส้นตรง จึงเหมาะสำหรับใช้ตรวจจับสิ่งกีดขวางด้วย 

ในงานวิจัยเรื่อง พัดลมปรับความเร็วตามอุณหภูมิ [6] พบว่า งานวิจัยพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
พัดลมปรับความเร็วตามอุณหภูมิ และ ศึกษาความ พึงพอใจของผู้ใช้งานพัดลมปรับความเร็วตามอุณหภูมิ โดยการดําเนินการ
ได้มีการศึกษาเอกสารทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง ออกแบบวงจรควบคุมความเร็วพัดลมตามอุณหภูมิ สร้างวงจรควบคุม ทดสอบการ
ทํางาน ผลการทดลองพบว่า พัดลมสามารถปรับความเร็วตามอุณหภูมิได้ ผู้ใช้มีความพึงพอใจใน ระดับดีมาก (4.60) สามารถ
ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยใช้ความเร็วรอบได้เหมาะสมกับอุณหภูมิ ไม่ใช้
พล ังงานไฟฟ้าเก ินความจําเป ็น ด ังน ั ้นพ ัดลมปรับ ความเร ็วตามอุณหภูม ิ  ( Adjustable Speed Fan based on 
Temperature) ที่วิจัยพัฒนาสร้างขึ้นมาสามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐานที่ตั้งถูกต้อง  

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาพัดลมปรับความเร็วตามสภาวะแวดล้อมแบบอัตโนมัติ  [7] ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา 
พัดลมปรับความเร็วตามสภาวะแวดล้อม แบบอัตโนมัติ โดยใช้แผนภูมิความสบายของการถ่ายเทอากาศสำหรับประเทศไทย 
จากแผนภูมินี้ เราสามารถทำนายความเร็วลมที่ต้องการสำหรับเงื่อนไขสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงระหว่าง 27 ถึง 36.5 
องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 50 ถึง 80 % พัดลมปรับความเร็วตาม สภาวะแวดล้อมแบบอัตโนมัติควบคุมโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ปรับความเร็วลมตั้งแต่ 0.3 ถึง 3 เมตรต่อวินาที เซ็นเซอร์รับสภาวะแวดล้อมมีทั้งแบบมสีาย
และแบบไร้สาย ทำงาน ได้ 2 ระบบคือ ระบบอัตโนมัติและระบบบังคับด้วยมือ ระบบอัตโนมัติความเร็วลมถูกปรับทุก 15 
วินาที ส่วนระบบบังคับด้วยมือสามารถปรับความเร็วได้ 6 ระดับ พัดลมปรับความเร็วตาม สภาวะแวดล้อมแบบอัตโนมัติ 
ต้นแบบนี้สามารถประยุกต์ใช้ในขณะนั่งทำกิจกรรม เช่น บ้านของ คนไทย ห้องเรียน และสำนักงาน เป็นต้น และยังสามารถ
เป็นแนวทางการออกแบบระบบระบายอากาศ ท้ายที่สุดนี้ นอกจากการสร้างภาวะความสบายแล้วยังช่วยประหยัดพลังงาน
จากการใช้ เครื่องปรับอากาศอีกด้วย 

งานวิจัยเรื่อง เครื่องตากผ้า-เก็บผ้าอัตโนมัติ [8] พบว่า การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องต้นแบบและ
พัฒนาเครื่องตากผ้า-เก็บผ้าอัตโนมัติ เพื่อการนำไปพัฒนาต่อ และเพื่อเป็นแนวทางดี ๆ ให้กับคนที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับการ
ทำเครื่องตากผ้า-เก็บผ้าอัตโนมัติในการตากผ้า-เก็บผ้าเพื่อลดความกังวนใจว่าผ้าที่ตากไว้นั ้นจะเปียกฝน เครื่องมือที่ใช้
โปรแกรม Arduino IDE ในการพัฒนาเครื่องตากผ้า-เก็บผ้าอัตโนมัติ ผู้ทดลองใช้งานจำนวน 20 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้คือแบบ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบเก็บผ้าได้โดยที่เซนเซอร์รับค่าต่ำกว่า 450 
และตากผ้าได้โดยที่เซนเซอร์รับค่าต่ำกว่า 500 สรุปได้ว่า เครื่องตากผ้า-เก็บผ้าอัตโนมัติทำงานได้ถูกต้องตามเงื่อนไข สามารถ
นำพัฒนาเพื่อไปใช้งานจริงได้ 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบ [9] มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอพ
พลิเคชันสาหรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากระยะไกล โดย
พัฒนาผ่าน Ionic Framework สาหรับใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ซึ่งใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล 
ซีเอสเอส และจาวาสคริปต์ และมีการใช้บอร์ด NodeMCU , Relay, PIR Motion Sensor Module และ DS3231 module 
มาพัฒนาเป็นอุปกรณ์เพื่อรองรับการทางานของแอพพลิเคชัน และประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานของแอพพลิเคชัน ผล
วิจัยพบว่าแอพพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จาก Ionic Framework ซึ่งแอพพลิเคชันสามารถใช้ในการควบคุม
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ NodeMCU ในการรับคำสั่งจาก แอพพลิเคชัน และ Relay ใน
การควบคุมสวิตช์เปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า แม้ตัวผู้ใช้งานแอพพลิเคชันจะอยู่ห่างไกลกับเครื่องใช้ไฟฟ้าน้ัน แต่ก็ทำให้ผู้ใช้งานใช้
งานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น  
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ผลวิจัยพบว่าผู้วิจัยสามารถพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จาก Ionic Framework ซึ่งแอพ
พลิเคชันสามารถใช้ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ NodeMCU เพื่อการควบคุม
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากระยะไกล ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  𝒙̅  = 4.29, S.D. = 0.69) แสดงว่า  
แอพพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้งานได้จริง และมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

และงานวิจัยในเรื่อง ต้นแบบระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟผ่านแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ [10] 
ได้นำเสนอว่าปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกสบาย เนื่องจากการใช้
ชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นไปด้วยความเร่งด่วนต้องการความสะดวกประกอบกับเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และ
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะระบบเครือข่ายไร้สายซึ่งกำลังมีการขยายตัวและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย การเปิด-ปิดไฟภายใน
บ้านของเรา ยังจำเป็นที่จะต้องเดินไปเปิดปิดไฟตามจุดต่าง ๆ ที่ต้องการต้องการใช้งาน ทำให้เกิดความล่าช้าในเวลาเร่งดว่น 
รวมไปถึงอาจทำให้ลืมปิดไฟตามจุดต่าง ๆ ที่เราได้เปิดไว้ จนทำให้เกิดความกังวลเมื่อเราออกจากบ้านไปแล้ว และยังทำให้
เกิดการสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า และอาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ งานวิจัยนี้ได้พัฒนาต้นแบบควบคุมการปิดเปิดไฟโดยใช้อุปกรณ์ 
NodeMCU ESP8266 โดยต่อผ่านชุดควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า 220 โวลต์ ผลจากการทดสอบ สามารถท่ีจะควบคุมการเปิด-ปิดไฟ 
ผ่านแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบสถานการณ์ทำงานของ
อุปกรณ์ผ่านแอพพลิเคชันดังกล่าวได้ 

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ : 
1. ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูล

1.1 ศึกษาการออกแบบและการใช้งานโปรแกรม Arduino IDE
1.2 ศึกษาภาษาซี

2. วิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ
2.1 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานหลักของระบบพัดลมไอน้ำอัจฉริยะ ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 หลักของการทำงานระบบพัดลมไอน้ำอัจฉริยะ 

      เมื่อเข้าสู่การเมื่อเปิดสวิตซ์ ON เซนเซอร์วัดอุณภูมิทำการอ่านข้อมูลและส่งข้อมูลไปยังจอแสดงผล เพื่อทำการ
ประมวลตามโหมดการทำงานโดยในโหมด Auto และ cool  โดยแต่ละโหมดการทำงานโดยใช้หลักการเงื่อนไขการตัดสินใจ
แบบ Temp set  และ Temp read  โดยจะทำงานตามที่ตั้งค่าอุณภูมิไว้ โดยมอเตอร์พัดลมและปั้มน้ำจะงานวนลูปจนกว่า
จะถึงอุณภูมิที่ตั้งค่าไว้  ถ้าหากอุณภูมิถึงที่เราตั้งค่าไว้จะหยุดการทำงานและโหมด Manual จะทำงานถ้าปุ่มถูกกดมอเตอร์จะ
ทำงาน และถ้าปุ่มกดถูกกดปิดมอเตอร์จะหยุดการทำงาน 
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2.2 ออกแบบอุปกรณ์และวางผังงานของระบบ ดังรูปที่ 2 

รูปที่ 2 ผังการทำงานของอุปกรณท์ี่ใช้ในระบบพัดลมไอน้ำอัจฉริยะ 

     หลักการทำงานของพัดลมควบคุมด้วยอุณหภูมิอัตโนมัติ เมื่อเปิดสวิตช์แบบอัตโนมัติเซนเซอร์จะวัดอุณหภูมิ
โดยรอบว่ามีอุณหภูมิโดยรอบเท่าไรตัวเซนเซอร์ส่ง ข้อมูลไปยังบอร์ดควบคุมบอร์ดจะทำการประมวลผลตามที่เราได้เขียน
คำสั่งลงไปเมื่อบอร์ดประมวลเสร็จจะสั่งให้ หน้าจอ LCD แสดงอุณหภูมิที่วัดได้พร้อมแสดงเบอร์ที่พัดลมกำลังทำงานและ 
จะสั่งให้รีเลย์ทำงานจ่ายไฟไปตามเบอร์ของพัดลมที่เขียนคำสั่งไว้ และมีการแสดงผลและการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน Blynk 

2.3 ออกแบบต้นแบบของช้ินงาน 

 รูปที่ 3 ตน้แบบของช้ินงานและด้านข้างต้นแบบช้ินงาน 
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รูปที่ 4 หน้าจอควบคุมต้นแบบช้ินงาน 

ตารางที่ 1 ตารางผลการทำงานของโหมดออโต้ (Auto) 

ระดับความเร็ว การประมวลผล เง่ือนไข  ผลการทำงาน 
0 Temp Read - TempSet 0 หยุดทำงาน 
1 Temp Read - TempSet <=3 ทำงานท่ีเบอร์ 1 
2 Temp Read - TempSet <5,>=3 ทำงานท่ีเบอร์ 2 
3 Temp Read - TempSet <=10,>=5 ทำงานท่ีเบอร์ 3 

ตารางที่ 1 ตารางผลการทำงานของโหมดออโต้ (Auto) 
โดยใช้เกณฑ์จากงานวิจัย [7] การพัฒนาพัดลมปรับความเร็วตามสภาวะแวดล้อมแบบอัตโนมัติ 

3. การติดตั้งชุดอุปกรณ์พดัลมไอน้ำอจัฉริยะ
4. ทดสอบระบบและปรับปรุงระบบ โดยผู้ใช้งาน
5. นำต้นแบบที่ไดไ้ปทดลองใช้งานจริง
6. สรุปผลและจดัทำเอกสาร

ผลการทดลอง : 
1. การติดต้ังชุดอุปกรณ์พัดลมไอน้ำอัจฉริยะ

รูปที ่5 ต้นแบบพัดลมไอน้ำอัจฉรยิะด้านหน้า 
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2. การทำงานของแอปพลิเคชัน Blynk

รูปที ่5 หน้าจอการทำงานของแอปพลิเคชัน Blynk 

หน้าจอการทำงานของแอปพลิเคชนั Blynk มีดังนี ้
1. แสดงอุณภมูิ ความช้ืน เรียวทาม
2. แสดงระดบัปริมาณน้ำในถังเกบ็
3. ตั้งเวลาเปิดปดิ การทำงาน
4. แสดงสถานะโหมดการทำงาน ออโต้/เมนนวล
5. แสดงกราฟอุณหภูมิ
6. ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการตามความเหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อม
7. เลือกโหมดการทำงานได้

3. การทดสอบระบบ
2.1 การทดสอบซอฟต์แวร์ ทดสอบชุดคำสั ่งโดยการ compile ผ่านโปรแกรม NodeMCU ESP8266 เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดโปรแกรมหาก compile ผ่านแล้วให้ทำการ Upload ลงบนตัวอุปกรณ์ NodeMCU ESP8266 
2.2 การทดสอบการทำงานพัดลมอัจฉริยะ การทดสอบพัดลมในงานวิจัยนี้ เริ่มจากการตรวจสอบอุณภูมิและ

ส่งไปยังบอร์ด NodeMCU ESP8266 แล้ว เมื่อเข้าสู่การเมื่อเปิดสวิตช์ ON เซนเซอร์วัดอุณภูมิทำการประมวลผลข้อมูลและ
ส่งข้อมูลไปยังจอแสดงผลเพื่อทำการประมวลผลตามโหมดการทำงานในโหมด Auto ซึ่งในแต่ละโหมดการทำงานใช้หลักการ
เงื่อนไขการตัดสินใจแบบ Temp set และTemp read ซึ่งจะทำงานตามที่ตั้งค่าอุณภูมิไว้โดยมอเตอร์พัดลมและปั๊มน้ำจะ
ทำงานต่อเนื่องจนกว่าจะถึงอุณภูมิที ่ตั ้งค่าไว้ถ้าหากอุณภูมิถึงที่ตั้งค่าไว้จะพัดลมและปั๊มน้ำหยุดการทำงาน และโหมด 
Manual จะทำงานก็ต่อเมื่อปุ่มสวิตช์ถูกกดพัดลมจะทำงานตามปุ่มที่ถูกกด และถ้าหากปุ่มกดถูกกดปิดพัดลมจะหยุดการ
ทำงาน โดยแสดงผลผ่านแอพพลิเคชัน Blynk และจอ LCD  

4. ผลการทดสอบการทำงานของระบบ
 ผลการทดสอบพัดลมในงานวิจัยนี้ เมื่อ sensor รับค่าและส่งไปยังบอร์ด NodeMCU ESP8266 แล้ว บอร์ดทำ

การประมวลผลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้องทำให้การทำงานของระบบทำงานได้ปกติ 
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5. ผลการทดสอบของระบบ
ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบโดยการตั้งค่าอุณภูมิที่ต้องการจำนวน 10 ครั้ง ต่อเนื่องกัน พบว่าระบบสามารถสามารถ

ทำงานได้ทั้งหมด 10 ครั้ง และระยะเวลาในการทำงานหลังจากวัดอุณภูมิกับการตั้งค่าการประมวลผลเพื่อนำไปแสดงผลบน
แอปพลิเคชันจะแสดงภาพท่ีได้รับจากระบบแสดงดังตารางการทดสอบ 

ตารางที่ 2 ตารางบันทึกผลการทดสอบโดยใช้โหมด อัตโนมัติ (Auto) 

คร้ังท่ี อุณภูมิที่กำหนดใน 
แอปพลิเคชัน (°C) 

อุณภูมิเซนเซอร์
อ่านค่าได้ (°C) 

Level เดิม Level ใหม ่ ค่าความแตกต่าง
ของอุณภูม(ิ°C) 

สถานะการ
ทำงาน 

1 25°C 30°C 0 3 5°C ปกติ 
2 28°C 32°C 0 3 7°C ปกติ 
3 30°C 30°C 0 0 0°C ปกติ 
4 30°C 31°C 0 1 1°C ปกติ 
5 30°C 32°C 0 1 1°C ปกติ 
6 28°C 31°C 0 3 3°C ปกติ 
7 27°C 30°C 0 3 3°C ปกติ 
8 25°C 30°C 0 5 5°C ปกติ 
9 29°C 30°C 0 1 1°C ปกติ 
10 33°C 33°C 0 0 0°C ปกติ 

ผลสรุป ปกต ิ

ตารางที ่2 ตารางบันทึกผลการทดสอบโดยใช้โหมด อตัโนมตัิ (Auto) 

 ผลการทดลอง เมื่อเปิดพัดลมระบบอัตโนมัติ ไว้พัดลมจะปรับตามอุณหภูมิในห้องเท่ากับ 20 °C ถ้าอุณหภูมิต่ำ
กว่า 20 °C จะหยุดทำงานอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 21–22 °C พัดลมจะทำงานท่ี เบอร์ 1 แต่ถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 
23–24 °C พัดลมทำงานท่ีเบอร์ 2 และตั้งแต่ 25 °C ขึ้นไปพัดลมจะทำงานท่ีเบอร์ 3  

สรุปผลการทอลองและข้อเสนอแนะ : 
1. สรุปผลการดำเนินงาน

ระบบพัดลมอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นนี้ เป็นระบบสามารถตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อกำหนดความแรงของพัดลมในการหมุน 
โดยมีเงื่อนไขการประมวลผลตามคำสั่งที่กำหนดไว้โดยสามารถทำงานตามคำสั่งได้และมีการควบคุมผ่านระบบสมา ร์ทโฟน 
ผ่านแอปพลิเคชัน Blynk 

สำหรับการพัฒนาต่อในอนาคตสามารถทำได้หลายอย่าง เช่น การควบคุมมอเตอร์ทิศทางของพัดลมและการ
ควบคุมการเคลื่อนที่ของพัดลม สามารถนำไปต่อยอดเพื่อนำไปใช้ในปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์ในรูปแบบอ่ืน เป็นต้น 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 1

763



ตารางที่ 3 ตารางผลการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพของพัดลมไอน้ำอัตโนมัต ิ

รายการประเมิน 𝒙̅  𝑺. 𝑫. แปลผล 
1.การแสดงสถานะเข้าใจง่าย 4.60 0.77 ดีมาก 
2.ความปลอดภัยในการใช้งาน 3.33 0.78 พอใช้ 
3.พัดลมไอน้ำอัตโนมตัิมีความเหมาะสมกับการใช้งาน 3.67 0.78 มาก 
4.ความสวยงามของหน้าจอแอปพลิเคชัน 4.00 0.78 มาก 
5.การลดปญัหาความยุ่งยากในการเปิด-ปิด ท่ีสวิตซ์ 3.67 0.78 มาก 
6.ความเร็วในการตอบสนองในการสั่งงาน 3.00 0.79 พอใช้ 
7.ความสามารถในการนำไปใช้งานจริง 4.33 0.77 มาก 
8.แอปพลิเคชัน มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 3.67 0.78 มาก 
9.ระบบตอบสนองตรงตามความตอ้งการของผู้ใช้ 3.33 0.77 พอใช้ 
10.การติดตั้งสวยงามเรียบร้อย 4.60 0.77 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.73 0.78 มาก 

ตารางที ่3 ผลการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพพัดลมไอน้ำอัตโนมัติ 

ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานพัดลมไอน้ำอัจฉริยะ โดยผู้ใช้งานทั่วไป จำนวน 10 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.73 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 แปลผลเท่ากับ ระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับ สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 
สามารถนำพัดลมไอน้ำอัตโนมัตินำไปใช้ประโยชน์เพื่อการตอบสนองในการสั่งงานพัดลมไอน้ำอัจฉริยะในโหมดอัตโนมัติ 

2. ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากการทำพัดลมในงานวิจัยนี้มีค่าใช้จ่ายประมาณ 5,500.- บาท ซึ่งเป็นค่าใช่จ่ายที่ไม่สูงมากจึงเหมาะสำหรับ

ผู้ใช้งานท่ัวไป หากเป็นการประยุกต์ไปใช้ในอุสาหกรรมโรงงานท่ีมีการใช้พัดลมในการทำงาน เช่น โรงงานผลิตเครื่องมือต่างๆ 
จะเป็นการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ยังไม่ได้มีการหาประสิทธิภาพในเรื่องของการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า เทียบกับการใช้งานเปิด-ปิดไฟฟ้าแบบเดิม โดยจะมุ่งศึกษาเฉพาะเรื่องการใช้โหมดอัตโนมัติ และความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเท่านั้น ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาระบบให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นต่อไปดังต่อไปนี้  

1. พัฒนาระบบให้มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลสถิตการใช้ไฟฟ้า
2. พัฒนาส่วนของคำนวณการประหยัดค่าไฟฟ้ารวมทั้งรายงานสรุปการใช้งาน และการประหยัดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน
3. พัฒนาให้ระบบสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ภายในบ้านเพิ่มขึ้น

กิตติกรรมประกาศ : 
โครงงานนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ โดยได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่ดีจากสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่ได้ให้คำปรึกษาดา้น
การทำระบบเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย       
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