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โดยควบคุมโดยแผงวงจร( Go Go  board)โดยอาศยัหลกัการง่ายๆ คือในเวลากลางวนันั้นแสงกระทบกบั
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จะท าใหร้ะบบนั้นสั่งเปิดไฟโดยอตัโนมติัเช่นกนั 

 
 



                                                                                                                                                                                                        

สารบัญ 

เร่ือง                                                                                                                                                           หน้า 

เก่ียวกบัโครงงาน                                                                                                                                         ก   
กิตติกรรมประกาศ                                                                                                                                       ข 
บทคดัยอ่                                                                                                                                                      ค           
บทท่ี1  บทน า                                                                                                                                               1 

            -ท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน 

            -วตัถุประสงค ์

            -ขอบเขตการศึกษาคน้ควา้                                                                                                                                                                                                        

            -ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

บทท่ี2  เอกสารและโครงงานท่ีเก่ียวขอ้ง                                                                                                       3                                                                                    
บทท่ี3  วธีิการจดัท าโครงงาน                                                                                                                       5 

            -วสัดุและอุปกรณ์ 

            -วธีิการจดัท าโครงงาน 

บทท่ี4  ผลการทดลอง                                                                                                                                    8  
บทท่ี5  สรุปผลและขอ้เสนอแนะ                                                                                                                  10 

            -สรุปผลการศึกษา 

            -ประโยชน์ท่ีไดจ้ากโครงงาน 

            -ขอ้เสนอแนะ                                                                                                                                   
บรรณานุกรม                                                                                                                                                 11      
ภาคผนวก                                                                                                                                                       
ขอ้มูลผูจ้ดัท า 

 

 



                                                                                                                                                                                                        

1 

บทน า 

ทีม่าและความส าคัญ 

         เน่ืองจากปัจจบุนัมีการใช้พลงังาน ท่ีสิน้เปลือง ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบ เม่ือกลา่วถึงการประหยดั

พลงังาน ทกุคนจะนกึถึงการลดการใช้พลงังานน า้มนั หรือลดการใช้พลงังานไฟฟ้า เพราะเป็นเร่ืองใกล้ตวัท่ี

เก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนัของทกุคนและนา่จะเป็นสิ่งท่ีปฏิบตัไิด้ง่ายท่ีสดุและเห็นผลได้ชดัเจนท่ีสดุ เชน่ 

คา่ใช้จา่ยในการเตมิน า้มนัในแตล่ะเดือนลดลง คา่ไฟฟ้าแตล่ะเดือนลดลง เม่ือเป็นเช่นนัน้ก็สามารถสรุปได้

วา่เราได้ประหยดัพลงังานแล้ว แตจ่ริงๆ แล้ว ยงัมีอีกหลากหลายวิธีท่ีเราสามารถชว่ยกนัประหยดัพลงังาน

และเป็นวิธีง่ายๆ ท่ีเราสามารถท าได้ด้วยตวัเองทัง้สิน้ 

           การท่ีอยากท าโครงงานนีเ้พราะอยากจะช่วยโรงเรียนประหยดัค่าใช้จ่ายภายในโรงเรียน  เพราะว่า

นกัเรียนภายในโรงเรียนได้มีการเปิดใช้ไฟและพดัลมบางครัง้นกัเรียนก็ลืมปิดไฟและพดัลมก็เลยเป็นการท่ี

ปล่อยให้พลงังานสูญเสียไปโดยสูญเปล่าเพ่ือว่าเราจะสามารถน างบประมาณส่วนท่ีสูญเสียไปด้วยท่ีไม่

จ าเป็นเราสามารถน างบประมาณส่วนนัน้มาใช้ในการเรียนการศึกษา  เช่นการน ามา บูรณาการในส่วนท่ี

ขาดเหลือ นกัเรียนในโรงเรียนให้มากขึน้และการน างบประมาณส่วนท่ีสูญเสียไปนัน้น ามาพฒันาในด้าน

ต่างๆของโรงเรียน  เช่นการจดัการเก่ียวกับส่ือการเรียนการสอนท่ีขาดเหลือของนกัเรียน  ในหอนอน 

บ้านพกั 
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วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.ศกึษาและเรียนรู้เก่ียวกบัอปุกรณ์และสามารถน ามาใช้จริง 

ขอบเขตการศึกษา 

1.โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ ๒๓ จงัหวดัพิษณโุลก 

ปัญหาหรือประโยชน์ทีเ่ป็นเหตุผลน าไปสู่การท าโครงงานนี ้

1.นกัเรียนชอบลืมปิดไฟและพดัลมตามหอนอน/บา้นพกัท าใหเ้ปล่าประโยชน ์

2.ท าใหโ้รงเรียนเสียค่าใชจ่้ายมากข้ึน 

3.ถา้ปล่อยไวน้านๆอาจท าใหไ้ฟฟ้าลดัวงจรและเป็นอนัตรายได ้

4.ประโยชน ์มีความปลอดภยัมากข้ึนและสะดวกในการใชง้าน 

เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน 

1.ระบบเปิดปิดไฟพดัลมอตัโนมตัิ ท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้งานจะชว่ยเพิ่มความสะดวกในการท างาน

ตา่งๆ 

2.สามารถน าไปใช้งานได้จริงๆ 

ประโยชน์ของโครงงานทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ความปลอดภยัของนกัเรียนใน หอนอน/บ้านพกั 

2.คา่ใช้จา่ยในโรงเรียนลดลง 

3.การใช้งานมีความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภยั 
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                                                                                บทที ่2 

เอกสารและโครงงานทีเ่กี่ยวข้อง 

               ในการจดัท าโครงงานระบบปิด-เปิดไฟในห้องเรียน(อตัโนมติั)น้ี  ผูจ้ดัท าได้ศึกษาเอกสารและ

คน้ควา้ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

               2. หลกัการท างานของระบบไฟอตัโนมติั                                                      

                     2.1ความเขม้ของแสง     (light  intensity) 

                     2.2เซนเซอร์ตรวจจบัความเคล่ือนไหว   (motion   senser)                                                                                                                  

2. หลกัการท างานของระบบไฟอตัโนมัติ 

2.1ความเข้มของแสง 

-ความเข้มของแสง Light Intensityสามารถวดัไดห้ลายค่า เช่น แรงเทียน lumen lux   แรงเทียน หรือ candle 

power มีหน่วยเป็น cd หรือ candle 1 cd หมายถึง เม่ือเราเอาแหล่งก าเนิดแสง มาวางไวท่ี้กลางวตัถุทรงกลม 

มีรัศมี 1 ฟุต ในพื้นท่ี 1 ตารางฟุตนั้น จะวดัความสวา่งไดเ้ท่ากบั1 ฟุต-แคนเดิล( 1 fc or หรือเท่ากบั 1 lumen/ 

ft2 ) อาจเรียกยอ่วา่ 1 lumen (lm) นัน่คือในพื้นท่ีทรงกลม 1 ตารางฟุต จะมีเสแสงมาตก1 เส้นหรือ1 lumen   

Lumen เป็นการวดั flux หรือ วา่มีพลงังานแสงออกมาจากแหล่งก าเนิดนั้นๆ เท่าไหร่ในเวลาหน่ึงๆ (วดัเฉพา

แสงช่วงสายตามองเห็นไม่ใช่พลงังานทั้งหมด) Lux เป็นการวดั illumination หรือ ความส่องสวา่ง (flux คือ

พลงังานแสงท่ีออกจากจุดก าเนิดแต่ illumination เป็นพลงังานแสงท่ีตกกระทบตวัพื้นผิว) หากตอ้งการแปลง

หน่วยก็สามารถแปลงไดง่้าย ๆ คือ  

1 fc ( foot-candle) = 1 lumen / ft2   

 1 fc = 1/10.76 lumen / m2 หรือ lux   

 1 fc = 0.09 lux                                                                                  

 1 lux = 10.76 fc = 10.76 lm/ft2   
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          Power Consumption วดัออกมาเป็น Wattage หรือ watt พูดง่าย ๆ ก็เป็น ค่าใชจ่้ายท่ีคุณจะตอ้งเสียจาก

การใชห้ลอด มกัจะสัมพนัธ์กบัความสว่างของหลอดไฟ ยิ่งวตัต์มาก แสงท่ีไดจ้ะเขม้กวา่วตัตน์้อย แต่ก็ไม่

เสมอไป เม่ือเทียบกนักบัหลอดต่างชนิดกนั ในวตัตเ์ท่า ๆกนัการให้ความสวา่งก็ต่างกนักบัหลอดแต่ละชนิด 

ปริมาณแสง   

          หน่วยการวดัปริมาณแสงท่ีนิยมใชใ้นงานวิศวกรรม คือ การวดัในรูปของเส้นแรงของแสง ซ่ึงมีหน่วย

เป็น ลูเมน (Lumen)  และ หน่วยท่ีแสดงการส่องสวา่ง หรือความสวา่งจะใชห้น่วย ลกัซ์ (Lux) ซ่ึงเป็นค่าเส้น

แรงของแสงท่ีตกบนพื้นท่ี 1 ตารางเมตร นัน่คือ       Lux = Lumen/m2 = lm/m2  

          โดยการบอกค่าปริมาณแสงท่ีออกมาจากหลอดใดๆ ก็จะบอกเป็นค่า ลูเมน เช่น  หลอดฟลูออเรสเซนต์

สี Cool White 36 W. 1 หลอด มีค่า Lumen Output ประมาณ 3,000 ลูเมน หลอดฟลูออเรสเซนตสี์ Day Light 

36 W. 1 หลอด มีค่า Lumen Output ประมาณ 2,700 ลูเมน ฯลฯ ประสิทธิภาพของหลอดไฟ จะพิจารณาจาก

เส้นแรงของแสงท่ีออกมาจากหลอดต่อก าลังวตัต์ของหลอดไฟ บางคร้ังเรียกว่า Efficacy มีหน่วยเป็น 

Lumen/Watt เช่น  หลอดไส้ มีประสิทธิภาพทางแสงประมาณ 15 Lumen/W.  หลอดฟลูออเรสเซนต ์Cool 

White มีประสิทธิภาพทางแสงประมาณ 80 Lumen/W 

2.2เซนเซอร์ตรวจจบัความเคล่ือนไหว 

PIR เซนเซอร์ตรวจจบัความเคล่ือนไหว Motion Sensor Module 

ตรวจจบัความเคล่ือนไหวจากความร้อน เม่ือมีคนเดินผา่นก็จะจบัค่าความร้อนท่ีเปล่ียนแปลง แลว้ส่งค่า
สัญญาณมีไฟ ออกมา ในกรณีท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงส่งค่าไม่มีไฟ ออกมา เราสามารถน าค่าน้ีไปสั่งควบคุม 
Arduino หรือGoGo boardได ้สามารถปรับเวลาหน่วงเวลาในการตรวจจบัคร้ังต่อไปได ้ปรับระยะทางการ
ตรวจจบัได ้3-7 เมตร มีช่องใหต่้อ LDR เพิ่ม เพื่อใหท้  างานตรวจจบัแค่ตอนกลางคืน 
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บทท่ี3  

 วธีิการจดัท าโครงงาน 

หลกัการท างาน 

                  การท างานของโครงงานช้ินน้ี มี go go board เป็นตวัควบคุมการท างานของเซนเซอร์ต่างๆเช่น
เซนเซอร์แสงเซนเซอร์ตรวจจบัการเคล่ือนไหวเซนเซอร์วดัอุณหภูมิและมีรีเลยเ์ป็นตวัสั่งงานเคร่ืองใช ้ไฟฟ้า 
ช่วงเวลาน้ีเซนเซอร์ท่ีตั้งไวจ้ะท างานตามท่ีเราตั้งไว ้คือ มีเซนเซอร์ตรวจจบัการเคล่ือนไหวเม่ือมีนกัเรียนเขา้
มาในหอ้งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ก็จะท างาน มีเซนเซอร์แสงเพื่อท่ีจะเป็นตวัก าหนดเปิดปิดหลอดไฟในหอ้ง   

ขั้นตอนการท า 

 1.ท าหอ้งจ าลองเพื่อติดอุปกรณ์ 

2.ติดอุปกรณ์เขา้กบัโครงสร้าง 

3.น าหลอดไฟและพดัลมไปติดท่ีแบบจ าลอง 

4.น ารีเลยม์าต่อเขา้กบัสายไฟ ของหลอดไฟ 

5.น าชุดปลัก๊ Triac ต่อกบัพดัลม 

6.น าเซ็นเซอร์ตรวจจบัการเคล่ือนไหวไปติดไวแ้ต่ละมุมห้อง จ านวน 2 ตวัเพื่อท่ีจะจบัการเคล่ือนไหวของ
นกัเรียนภายในหอ้ง 

7.และน าเซ็นเซอร์แสงไปติดไวด้า้นในของหอ้งเพื่อจะตรวจดูความมืดวา่ควรท่ีจะเปิดไฟในหอ้งหรือไม่ 

8.น าเอา  Go Go board มาท าการพว่งติดกบัต่อกบัเซ็นเซอร์ทั้งหมด  
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ระยะเวลาท่ีใช ้              เดือน   (ตั้งแต่เดือน        -           ถึงเดือน          -            )     

 

                              

 

    

 

 

วสัดุอุปกรณ์และงบประมาณในการท าโครงงาน 

วสัดุอุปกรณ์ ราคา(บาท) 

1. เซ็นเซอร์ตรวจจบัการเคล่ือนไหว   1300 

 2. Adapter for GoGo board   170 

3.เซ็นเซอร์วดัแสงอยา่งดี 135 

4.รีเลย ์      100  

5.clock module 70 

6.gogo board     2700 

7.น็อต 40 

8.หลอดไฟ 60 

9.ฐานหลอดไฟ 30 

รวม 4,605 

กิจกรรม สัปดาห์ 
      ๑    ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

๑.สืบค้นข้อมลู /      
๒.เขียนโปรแกรม /      
๓.ตอ่วงจร  /     
๔.น าไปติดตัง้ /      
๕.ทดสอบการใช้งาน    /    
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บทที ่4                                                                                 

 ผลการทดลอง 

 

 
ช่วงเวลา 

 
ค่าความเขม้แสง 

( LUX ) 

 
ความถ่ี 
( FC ) 

 
ผลการทดลอง 

 
18:45น. 

 
7 

 
0.7 

หลอดไฟติด เพราะมีค่าความเขม้แสง
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 LUX   ท าให้

เซนเซอร์แสงท างาน 

 
06.35 น. 

 
46 

 
5 

 
หลอดไม่ไฟติด เพราะมีค่าความเขม้

แสงมากกวา่ 30 LUX   ท าให้
เซนเซอร์แสงไม่ท างาน 

 
18:45 น. 

 
5 

 
             0.5 

หลอดไฟติด เพราะมีค่าความเขม้แสง
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10LUX   ท าให้

เซนเซอร์แสงท างาน 

 
06:35 น. 

 
44 

 
4 

หลอดไม่ไฟติด เพราะมีค่าความเขม้
แสงมากกวา่ 30LUX   ท าใหเ้ซนเซอร์

แสงไม่ท างาน 

 
18:45 น. 

 
4 

 
0.4 

 
หลอดไฟติด เพราะมีค่าความเขม้แสง
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10LUX   ท าให้

เซนเซอร์แสงท างาน 
 

06:35 น. 
 

47 
 

6 
หลอดไม่ไฟติด เพราะมีค่าความเขม้
แสงมากกวา่ 30LUX   ท าใหเ้ซนเซอร์

แสงไม่ท างาน 
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สรุปผลการทดลอง 

-เม่ือมีวตัถุผา่นเซนเซอร์ตรวจจบัความเคล่ือนไหวในระยะท่ีก าหนดจะท าหั้ยหลอดไฟนั้นติดตามทฤษฎี 

ของตวัเซนเซอร์ตรวจจบัความเคล่ือนไหว 

-เม่ือแสงกระทบกบัตวัเซนเซอร์วดัความเขม้ของแสงในปริมาณท่ีก าหนดไฟก็จะดบัตามทฤษฎีและเปิดตาม 

ความเขม้ของแสงเม่ือแสงมีปริมาณนอ้ย 
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บทที่5 

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

 

 5.1  สรุปผลการศึกษา 

-ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการต่อแผนวงจร 

- การเขียนโคด้โปรแกรม 

- การใชอุ้ปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

- การใชท้กัษะกระบวนการต่างๆ 

5.2  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโครงงาน 

            ไดรั้บความรู้เร่ืองการท างานเป็นทีมและมีการใชท้กัษะต่างๆในการท าเช่นการใชท้กัษะการรวบรวม

ขอ้มูลและการวเิคราะห์สังเคราะขอ้มูลแลว้ไดค้วามรู้อ่ืนๆมากมายแลว้เป็นแนวในการท าโครงงานอ่ืนๆ

ต่อไป 

5.3  ขอ้เสนอแนะ 

- อยากใหมี้การพฒันาทางอินเทอร์เน็ตทางโรงเรียน 

- อยากใหมี้การส่งเสริมในดา้นขอ้มูล 
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บรรณานุกรม 

เอกสารอ้างองิ 

1. http://www.elec-za.com/เซ็นเซอร์แสง-Optical-Sensor 

2. http://electronics.se-ed.com/contents/041s060/041s060_p06.asp 

3. http://region3.prd.go.th/energy/energysave_light.php 

4. http://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_electronics/wiki/b86ff/ 

5. http://www.cpe52.com/viewthread.php?tid=759 

6. https://sites.google.com/a/rsu.ac.th 
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หวัหนา้โครงงาน 

นายอทัธนีย ์ อรุณสิงขริน 

ผูร่้วมโครงงาน 

นายบุญส่ง  ทรงประทีปกุล 

ผูร่้วมโครงงาน 

นางสาววนิชยา    อินทร์เพง็ 

ครูท่ีปรึกษา 

                                                                                                                                                ครูสุธาสินี  อินสุ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                        

      ภาคผนวก 

 

 
ภาพกจิกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการส่ิงประดษิฐ์สมองกลฝังตวั 

 



                                                                                                                                                                                                        

 

 
 

 

ภาพการต่อวงจรไฟฟ้า 

 



                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

  

 



                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                        

 

 


