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บทคดัย่อ 
        พัดลมอัจฉริยะและควบคุมผ่านแอพลิเคชันแอนดรอยด์น้ี เป็น
โครงงานท่ีท าข้ึนเพ่ือใชเ้รียนในวิชาโครงงาน หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โดยมีแนวคิดท่ีจะท าข้ึนเพ่ือน าไปใช้กบัผูสู้งอายุท่ีไม่สะดวกลุก
ข้ึนเดินมาเปล่ียนความแรงพดัลมหรือเปิด-ปิดพดัลมเอง โดยท่ีพัดลม
อจัฉริยะน้ีสามารถเลือกปรับความแรงลมตามอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงไป 
การควบคุมความแรงลมสามารถเลือกได้ทั้ งแบบอัตโนมัติหรือแบบ
ควบคุมมือ ใชบ้อร์ดคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 เป็นตวัควบคุมการ
ท างานทั้งหมด ใชโ้มดูลเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ DHT-11 อีกทั้งยงัสามารถ
ควบคุมพดัลมผ่านแอปพลิเคชนัแอนดรอยดบ์นเคร่ืองโทรศพัท์มือถือได ้
 
ค าส าคญั: แอพลิเคชนัแอนดรอยด,์ Arduino Uno R3  
 

Abstract 
        A smart fan controlled via Android application is a project made 
for the study in Project subject, Vocational Certificate. It aims to help 
any elderly people who may have an inconvenience getting up and 
walking to turn on or turn off a fan switch, or changing the speed of a 
fan. This smart fan can be adjusted its speed based on true temperature. 
This function can be done both manually and automatically. An 
Arduino Uno R3 was used to control the whole system and a DHT-11 
sensor was used to measure temperature. The fan can also be controlled 
via Android application on a smart phone. 
 
Keywords: Android Application, Arduino Uno R3 

 

1. บทน า 
 เน่ืองดว้ยประเทศไทยอยู่ในภูมิศาสตร์เขตร้อน ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหน
ของประเทศกจ็ะพบว่ามีอากาศท่ีร้อนอบอ้าวเกอืบตลอดทั้งปี ประเทศ
ไทย ตั้ งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนยสู์ตร ท าให้ภูมิอากาศของประเทศมี

ลกัษณะเป็นแบบร้อนช้ืน ในขณะท่ีภาคใตแ้ละทางตะวนัออกสุดของภาค
ตะวนัออกเป็นเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ทั่วประเทศมีอุณหภูมิ
เฉล่ียระหว่าง 19-38 องศาเซลเซียส อากาศจะร้อนท่ีสุดช่วงกลางเดือน
เมษายน หลงัจากนั้น ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้และ
ตะวันออกเฉียงเหนือท าให้ประเทศไทยเข้า สู่ฤดูฝนและฤดูหนาว
ตามล าดบั ดงันั้นแลว้พดัลมจึงเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีจ  าเป็นอย่างย่ิง ท่ีจะท า
หน้าท่ีเป่าลมเย็น เพ่ือคลายความร้อนอบอ้าวในเมืองไทย จะเห็นได้ว่า
ทุกๆ บา้นในสังคมเมืองไทยเรา เคร่ืองใช้ไฟฟ้าหลักท่ีจะขาดไม่ได้กคื็อ
พดัลม ไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งพ้ืน ตั้งโต๊ะหรือติดผนงั 
 จากการสังเกตการใชพ้ดัลมของผูสู้งอายุพบว่า จะลุกข้ึนมาเปล่ียน
ความแรงลมของพดัลมบ่อย เน่ืองจากการปรับอุณหภูมิภายในร่างกาย
ของสูงอายุ จะแตกต่างจากบุคคลปกติ ซ่ึงการท่ีจะให้ผูสู้งอายุลุกข้ึนมา
บ่อยๆ นั้น เป็นการสร้างความล าบากเป็นอย่างมาก ผูน้  าเสนอบทความจึง
มีแนวคิดท่ีจะสร้างพดัลมท่ีเปล่ียนความแรงลมไดต้ามอุณหภูมิไดเ้องและ
ยงัสามารถควบคุมความแรงลมของพดัลม ผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
บนโทรศพัทมื์อถือไดอี้กดว้ย เพ่ือความสะดวกสบายในการใชง้าน 
   

2.       หลักการท างานและการออกแบบหน้าแอปพลิเคชัน 
2.1  หลักการดัดแปลงสวิตช์พัดลมให้สามารถควบคุมผ่าน 
  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 จากรูปท่ี 1 (ก) แสดงสวิตช์ควบคุมความแรงพดัลมท่ีมีใช้กนั
ทั่วๆไป โดยมีสวิตช์ปุ่มกดเลือกความแรงลมจะท าหน้าท่ีเป็นสะพาน
ไฟฟ้ากระแสสลับ 220Vac เข้าสู่ขดลวดแต่ละขดในตัวมอเตอร์พดัลม 
อธิบายไดด้งัน้ี เม่ือมีการกดสวิตช ์“1” ไฟฟ้ากระแสสลับ 220Vac จะเข้า
สู่ขดลวด L ซ่ึงจะท าใหม้อเตอร์หมุนด้วยความแรงลมระดับต ่าสุด เม่ือมี
การกดสวิตช ์“2” ไฟฟ้ากระแสสลบั 220Vac จะเขา้สู่ขดลวด M ซ่ึงจะท า
ใหม้อเตอร์หมุนดว้ยความแรงลมระดับกลางและเม่ือมีการกดสวิตช์ “3” 
ไฟฟ้ากระแสสลับ 220Vac จะเข้าสู่ขดลวด H ซ่ึงจะท าให้มอเตอร์หมุน
ดว้ยความแรงลมระดบัสูงสุด และมีสวิตชปุ่์ม “0” ไวปิ้ดการท างานพดัลม 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เร่ิมจากท่ีตวัสวิตชปุ่์มกดพดัลม จะไม่ใช่เส้นทางผ่าน 
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รูปท่ี 1 การดดัแปลงสวิตชพ์ดัลมใหส้ามารถควบคุมผ่าน 

         วงจรอิเล็กทรอนิกส์ได ้
 
รูปท่ี 1 (ข) แสดงการดัดแปลงสวิตช์พดัลมควบคุมความแรงพดัลมผ่าน
ลอจิก “1” ( 0Vdc หรือ +5Vdc) โดยมีแหล่งจ่ายไฟ +5V และตวัต้านทาน
ค่า 10k จ านวน 3 ตวัมาต่อวงจรแบบ Pull-Down เม่ือมีการกดสวิตชปุ่์มใด 
ปุ่มหน่ึง กจ็ะมีค่าลอจิก “1” ป้อนเขา้สู่ บอร์ดควบคุมการท างาน Arduino 
Uno R3 (MCU) ต่อไป ส าหรับไฟฟ้ากระแสสลบั 220Vac ท่ีจะป้อนเข้าสู่
ขดลวดภายในมอเตอร์ จะถูกต่อผ่านรีเลย ์1-3 โดยรีเลย ์1 จะท าหนา้ท่ีเป็น
สะพานไฟฟ้ากระแสสลับ 220Vac เข้าสู่ขดลวดแต่ละขด L ซ่ึงจะท าให้
มอเตอร์หมุนด้วยความแรงลมระดับต ่ าสุด, รีเลย์ 2 จะท าหน้าท่ีเป็น
สะพานไฟฟ้ากระแสสลบั 220Vac เข้าสู่ขดลวดแต่ละขด M ซ่ึงจะท าให้
มอเตอร์หมุนด้วยความแรงลมระดับกลางและรีเลย ์3 จะท าหน้าท่ีเป็น
สะพานไฟฟ้ากระแสสลับ 220Vac เข้าสู่ขดลวดแต่ละขด H ซ่ึงจะท าให้
มอเตอร์หมุนดว้ยความแรงลมระดบัสูงสุด รีเลยท์ั้ง 3 น้ี จะถูกควบคุมจาก
บอร์ดควบคุมการท างาน Arduino Uno R3 (MCU) [2] 
 

2.2 การออกแบบพัดลมอัจฉริยะและควบคุมผ่านแอพลิเคชัน 
          แอนดรอยด์ 
       การท างานของพดัลมอัจฉริยะประกอบไปด้วยส่วนหลักๆ คือ ชุด
ควบคุม เป็นส่วนท่ีคอยควบคุมการท างานทั้งหมดของตัวพดัลม โดยจะ
รอรับขอ้มูลท่ีไดม้าจากโทรศพัทมื์อถือผ่านสัญญาณบลูทูธและสัญญาณ
ท่ีมาจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ DHT11 มาท าการประมวลผล เพ่ือไป
ควบคุมการท างานก  าหนดความแรงของพดัลม จากรูปท่ี 2 จะแบ่งภาค
การท างานต่างๆ ได้แก่ (1) บอร์ด Arduino Uno R3 ท าหน้าท่ีเป็นตัว
ประมวลผลสัญญาณสัญญาณบลูทูธจากโมดูลบลูทูธ และเซ็นเซอร์
ตรวจวดัอุณหภูมิ เพ่ือไปควบคุมบอร์ดรีเลยใ์ห้เปิด-ปิดรีเลย ์ตามความ
Arduino Uno R3 กบัโทรศพัทมื์อถือ (ซ่ึงตอ้งลงแอปพลิเคชนัแอนดรอยด  ์

 
รูปท่ี 2  บล็อกไดอะแกรมพดัลมอจัฉริยะและควบคุมผ่าน 

        แอพลิเคชนัแอนดรอยด์ 
 
มากอ่นหนา้น้ีแลว้) ผ่านช่องทางส่ือสารไร้สายแบบบลูทูธ เพ่ือไปควบคุม
การท างานต่างๆ ของพัดลม ตามค าสั่งจากโทรศัพท์มือถือต่อไป, (3) 
เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ DHT11 ท าหน้าท่ีตรวจวดัค่าอุณหภูมิท่ีวดัได้ แล้ว
ส่งค่าท่ีวดัได้ไปยังบอร์ดคอนโทรล Arduino Uno R3 เพ่ือไปท าการ
ประมวลผลต่อไป, (4) จอแสดงผล (LCD Display) ท าหน้าท่ีแสดงผล
ข้อมูลต่างๆ ท่ีรับมาจากบอร์ดคอนโทรล Arduino Uno R3 ให้แสดง
ข้อมูลออกทางหน้าจอ LCD 16×2 โดยจะแสดงผล โหมดการท างาน 
อุณหภูมิ และระดับความแรงลมของพดัลม, (5) โมดูลรีเลย ์4 ช่อง ท า
หน้าท่ีเป็นสวิตช์ตัดต่อไฟ 220Vac เข้าไปยงัมอเตอร์พัดลม โดยการ
สั่งงานผ่านโปรแกรมท่ีไดรั้บจากบอร์ด Arduino UNO R3 รีเลยแ์ต่ละตัว
ท าหนา้ท่ีเสมือนแทนปุ่มกดหนา้สวิตชบ์นฐานตัวพดัลม, (6) มอเตอร์ใน
ตัวพดัลม (Speed Motor FAN)ภายในประกอบด้วยขดลวดพดัลมความ
แรงลมระดบัต ่าสุด, ขดลวดพดัลมความแรงลมระดบักลางและขดลวดพดั
ลมความแรงลมระดบัสูงสุด, (7) สวิตช์ปุ่มกดบนตัวพดัลม ได้แกส่วิตช์
ปิดพดัลม (OFF), สวิตช์เปิดพดัลมความแรงลมระดับต ่าสุด (เบอร์ 1), 
สวิตชเ์ปิดพดัลมความแรงลมระดบักลาง (เบอร์ 2) และสวิตช์เปิดพดัลม
ความแรงลมระดับสูงสุด (เบอร์ 3) รูปท่ี 2 คือวงจรรวมทั้ งหมดท่ี
ประกอบเสร็จแลว้ และติดตั้งไวท่ี้พ้ืนท่ีว่าง ต าแหน่งฐานพดัลม ดงัรูปท่ี 3 
 

 
รูปท่ี 3  พดัลมอจัฉริยะและควบคุมผ่านแอพลิเคชนัแอนดรอยด ์

   ท่ีประกอบเขา้กบัพดัลมเสร็จแลว้ 
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2.3 การออกแบบหน้าแอปพลิเคชัน 
 

  
รูปท่ี 4  หนา้แอปพลิเคชนัของพดัลมอจัฉริยะ 

 

 หน้าแอปพลิเคชัน เป็นส่วนท่ีสั่งการท างานจะมีปุ่มต่างๆ ไวส้ั่ง
การท างานควบคุมความแรงลม 3 ระดับ ได้แก ่ความแรงพดัลมระดับ
ต ่าสุด ระดบักลางและระดับสูงสุด แสดงด้วยปุ่มกด “Speed 1”, “Speed 
2”, “Speed 3” ตามล าดับและปุ่มกดปิดพดัลม แสดงด้วยปุ่มกด “Off” 
นอกจากน้ี ท่ีส่วนบนหนา้จอยงัแสดงค่าอุณหภูมิท่ีวดัค่าได้จากตัวพดัลม
อีกดว้ย โดยจะแสดงลกัษณะแบบค่าเวลาจริงในขณะนั้น (Real Time) มี
หน่วยในการวดัอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส ปุ่มสุดท้ายท่ีอยู่ด้านบนสุด 
จะไว้ส าหรับเลือกโหมดการควบคุมแบบอัตโนมัติ จะแสดงด้วยข้อ
ควาบนปุ่มกด “Auto” หรือควบคุมแบบเลือกสั่งงานเอง  จะแสดงด้วยข้อ
ควาบนปุ่มกด “Manual” หนา้แอปพลิเคชันน้ี สร้างจากโปรแกรม MLT 
App lnventor 2  [3] ท่ีใชส้ าหรับสร้างแอพพลิเคชนัส าหรับสมาร์ทโฟนท่ี
เป็นระบบปฏิบัติการ Android ท่ีมีลักษณะการเขียนโปรแกรมแบบ 
Visual Programming  โดยเขียนโปรแกรมดว้ยการต่อบล็อกค าสั่ง เพ่ือให้
ผูใ้ชง้านสามารถสั่งการท างานบนโทรศพัทมื์อถือไดส้ะดวก ดงัรูปท่ี 4 
 

2.4 หลักการท างานพัดลมอัจฉริยะและควบคุมผ่านแอพลิเคชัน 
2.4.1 การท างานในโหมดอัตโนมัติ (Auto Mode) 

การท างานพดัลมอัจฉริยะและควบคุมผ่านแอพลิเคชันในแบบ
อตัโนมติั แสดงดงัในรูปท่ี 5 เม่ือเสียบปลั๊กไฟพดัลม ท่ีตัวพดัลมจะเข้าสู่
โหมดอตัโนมติัทนัที ท่ีตวัเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิจะส่งค่าอุณหภูมิท่ีวดัได้
ยัง MCU (Arduino UNO R3) แล้วท าการเปรียบเทียบค่าท่ีได้ใน
โปรแกรมดงัน้ี ถ้าหากค่าอุณหภูมิมีค่าน้อยกว่า 25 oC ท่ี MCU จะสั่งปิด
รีเลย ์1-3 พดัลมจะหยุดหมุนทันที พร้อมทั้งแสดงค่าอุณหภูมิและความ
แรงลม (S=0) ท่ีหนา้จอ LCD, ถา้หากค่าอุณหภูมิมีค่าอยู่ในช่วง 25-28 oC 
ท่ี MCU จะสั่งเปิดรีเลย์ 1 และปิดรีเลย ์2-3 พัดลมจะหมุนด้วยความ
แรงลมต ่าสุด พร้อมทั้งแสดงค่าอุณหภูมิและความแรงลม (S=1) ท่ีหนา้จอ 
LCD, ถา้หากค่าอุณหภูมิมีค่าอยู่ในช่วง 28-31 oC ท่ี MCU จะสั่งเปิดรีเลย ์

 
รูปท่ี 5  ผงังานการควบคุมแบบโหมดอตัโนมติั 

 
2 และปิดรีเลย ์1, 3 พดัลมจะหมุนด้วยความแรงลมปานกลาง พร้อมทั้ง
แสดงค่าอุณหภูมิและความแรงลม (S=2) ท่ีหน้าจอ LCD สุดท้ายถ้าหาก
ค่าอุณหภูมิมีค่าอยู่สูงกว่า 31 oC ท่ี MCU จะสั่งเปิดรีเลย ์3 และปิดรีเลย ์1, 
2 พดัลมจะหมุนดว้ยความแรงลมสูงสุด พร้อมทั้งแสดงค่าอุณหภูมิและ
ความแรงลม (S=3) ท่ีหนา้จอ LCD และจะท างานวนเช่นน้ีไปเร่ือยๆ 
 

2.4.2 การท างานในโหมดบังคบัมือ (Manual Mode) 
 

 
รูปท่ี 6  ผงังานการควบคุมแบบโหมดบงัคบัมือ 
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การท างานพดัลมอัจฉริยะและควบคุมผ่านแอพลิเคชันในแบบ
บงัคบัมือ แสดงดงัในรูปท่ี 6 ในโหมดการท างานน้ี จะต้องมีการเช่ือมต่อ
ระหว่างแอพลิเคชันแอนดรอยด์ในโทรศัพท์มือถือกบัพัดลมผ่าน
สัญญาณบลูทูธเรียบร้อยแลว้ สังเกตจากโลโกบ้ลูทูธ จะเปล่ียนจากสีเทา
ไปเป็นสีเขียว จากนั้นเลือกกดปุ่มโหมดบังคับมือ (Manual) บนหน้าจอ
โทรศพัทมื์อถือ ท่ีตวัพดัลมจะเขา้สู่โหมดบงัคบัมือทนัที จากนั้นผูใ้ช้งาน 
สามารถกดเลือกความแรงลมไดจ้ากปุ่มกดบนหนา้จอโทรศัพท์มือถือ ถ้า
กดปุ่ม “Speed 1” MCU จะสั่งเปิดรีเลย ์1 และปิดรีเลย ์2-3 พดัลมจะหมุน
ดว้ยความแรงลมต ่าสุด พร้อมทั้งแสดงค่าอุณหภูมิและความแรงลม (S=1) 
ท่ีหนา้จอ LCD, ถา้กดปุ่ม “Speed 2” MCU จะสั่งเปิดรีเลย ์2 และปิดรีเลย ์
1, 3 พดัลมจะหมุนดว้ยความแรงลมปานกลาง พร้อมทั้งแสดงค่าอุณหภูมิ
และความแรงลม (S=2) ท่ีหนา้จอ LCD, ถา้กดปุ่ม “Speed 3” MCU จะสั่ง
เปิดรีเลย ์3 และปิดรีเลย ์1, 2 พดัลมจะหมุนดว้ยความแรงลมสูงสุด พร้อม
ทั้งแสดงค่าอุณหภูมิและความแรงลม (S=3) ท่ีหน้าจอ LCD, ถ้ากดปุ่ม 
“Off” MCU จะสั่งปิดรีเลย ์1-3 พดัลมจะหยุดหมุนทันที พร้อมทั้งแสดง
ค่าอุณหภูมิและความแรงลม (S=0) ท่ีหน้าจอ LCD และจะท างานวน
เช่นน้ีไปเร่ือยๆ  

ท่ีโหมดการท างานน้ี ผูใ้ชง้านยงัสามารถกดเลือกความแรงลม
ได้จากปุ่มกดบนสวิตช์กดท่ีตัวพัดลมโดยตรงได้อีกด้วย  ซ่ึงเป็นอีก
ทางเลือกในกรณีท่ีไม่ต้องการควบคุมผ่านแอพลิเคชันแอนดรอยด์ใน
โทรศพัทมื์อถือ 

       

3  ทดสอบการท างานพัดลมอัจฉริยะและควบคมุผ่านแอพลิเคชัน 
3.1  ทดสอบการท างานโหมดอัตโนมัต ิ
 ผลการทดสอบเร่ิมด้วยการน าพดัลมวางไวใ้นห้องแอร์ท่ีตั้ ง
ความเยน็ไวใ้หเ้ยน็จดั รอจนกระทัง่ท่ีจอ LCD ท่ีพดัลมอ่านค่าได้อุณหภูมิ 
24 oC และอ่านค่าอุณหภูมิและความแรงลมท่ีจอบนโทรศัพท์มือถือ แล้ว
ท าการบันทึกค่าลงในตารางท่ี 1 จากนั้นน าไดร์เป่าผมตั้งความร้อนไว้
ต ่าสุด แล้วค่อยๆ เป่าเข้าไปท่ีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ จนอุณหภูมิค่อยๆ 
เพ่ิมข้ึนทีละ 1 oC  แสดงดงัในรูปท่ี 7 
 

ตารางท่ี 1 ทดสอบการท างานโหมดอตัโนมติั 
อุณหภูมิ หนา้จอ LCD โทรศพัทมื์อถือ 

oC อุณหภูมิ (oC) ความแรงลม (S) อุณหภูมิ (oC) ความแรงลม 
24 24 0 24 Off 
25 25 1 25 Speed 1 
26 26 1 26 Speed 1 
27 27 1 27 Speed 1 
28 28 1 28 Speed 1 
29 29 2 29 Speed 2 
30 30 2 30 Speed 2 
31 31 2 31 Speed 2 
32 32 3 32 Speed 3 
33 33 3 33 Speed 3 
34 34 3 34 Speed 3 
35 35 3 35 Speed 3 

 
รูปท่ี 7  ทดสอบการท างานโหมดอตัโนมติั 

 

3.2  ทดสอบการท างานโหมดบังคับมือ 
 

 
รูปท่ี 8  ทดสอบการท างานโหมดบงัคบัมือ 

 

 ในการทดสอบแบบบงัคบัมือ พดัลมสามารถจะเปล่ียนความ
แรงลม จากการเลือกกดปุ่มสวิตชท์ั้งท่ีตวัพดัลมและท่ีบนโทรศัพท์มือถือ
ได ้ดงัแสดงในรูปท่ี 8 
 

4.    สรุป 
          จากการทดสอบพดัลมอัจฉริยะและควบคุมผ่านแอพลิเคชัน 
สามารถน าไปใช้งานได้จริง พัดลมสามารถเปล่ียนความแรงลมตาม
อุณหภูมิไดจ้ริง อีกทั้งยงัสามารถควบคุมความแรงลมผ่านแอปพลิเคชัน
แอนดรอยด์ บนโทรศัพท์มือถือได้ เม่ือน าไปทดลองใช้กบัผู ้สูงอายุ
ปรากฎว่าไดผ้ลตอบรับเป็นอย่างดี ว่ามีความสะดวกสบาย ไม่ตอ้งคอยลุก
ข้ึนมาเปล่ียนความแรงลมบ่อยๆ และยงัมีค าแนะน าอีกว่า ควรจะไป
พฒันาพดัลมให้สามารถกดเลือกได้ว่า จะให้พัดลมมีการส่ายหรือหยุด
ต าแหน่งการส่ายพดัลมไดอี้กดว้ย 
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