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ระบบปรับความสว่างของป้ายแอลอีดีสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
Illumination Adjust System for Industrial Electrical Technology  

Department LED Nameplate  
 

ธัญพิสิษฐ์ ราษี1, จิรวัฒน์ เสมอใจ1 และ องอาจ ทับบุรี1  
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอระบบปรับความสว่างของป้ายแอลอีดีสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม โดยใช้เซ็นเซอร์ GY-302 
วัดความเข้มแสง เป็นข้อมูลอินพุตให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้ประมวลผลและเปรียบเทียบความเข้มแสง แล้วส่งผลไปยัง
รีเลย์ท างานเพื่อให้ปรับระดับความสว่างตามระดับความมืด ผลการทดสอบยืนยันให้เห็นว่า เมื่อความเข้มแสงที่วัดได้มีค่า
ระหว่าง 100 ลักซ์ ถึง 2500 ลักซ์ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้รีเลย์ตวัท่ี 1 ท างาน เพื่อแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 
โวลต์ให้กับป้ายแอลอีดี แต่หากค่าความเข้มแสงที่วัดได้มีค่าน้อยกว่า 100 ลักซ์ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้รีเลย์ตัวที่ 2 
ท างาน ควบคุมโมดูลบัคคอนเวอร์เตอร์จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 9.5 โวลต์ให้กับป้ายแอลอีดี  
 
ค าส าคัญ : ป้ายแอลอีดี, เซ็นเซอร์ GY-302, ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
 Abstract   
 This paper presents an illumination adjust system for the industrial electrical technology department 
LED nameplate. Using a sensor GY-302 measures light intensity. The light intensity data are sent to the 
microcontroller to process and compare with the light intensity command. After that, a comparison 
results use to control two relays in order to adjust the brightness level according to the dark. The 
experimental result confirmed that the measured light intensity is between 100 lux and 2500 lux, a 
microcontroller activates the first relay is on a 12 volt DC voltage is derived for the LED nameplate. In the 
case of measured light intensity is less than 100 lux, the microcontroller instructs the second relay to 
control the module. The buck converter supplies a DC voltage of 9.5 volts to the LED nameplate. 
 
Keywords : LED nameplate, sensor GY-302, microcontroller 
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บทน า   
ป้ายไฟถือว่าเป็นอุปกรณ์ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเรื่องของประโยชน์ในภาพรวมแล้วถือว่าเป็นสิ่ง

ที่สร้างความสนใจ ดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้ามาหาได้มากขึ้น ยิ่งหากน าเอามาใช้ในด้านของธุรกิจประเภทการขาย
สินค้าแล้วป้ายไฟนับว่าเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจที่จะช่วยให้ลูกค้าหันมาสนใจสินค้าได้มากขึ้น ที่ส าคัญการลงทุนของป้ายไฟค่อนข้างมี
ความคุ้มค่าเป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถลงทุนเพียงครัง้เดียวแต่ใช้งานไดใ้นระยะยาวขึ้นอยู่กับชนิดของป้ายนั้น จึงไม่ใช่เรื่อง
แปลกที่ป้ายไฟจะเป็นสิ่งท่ีค่อนข้างเห็นได้บ่อยในการใช้ชีวิตประจ าวันทั่วไป หากมองภาพรวมจริงก็เหมือนกับการน าเสนอบาง
สิ่งบางอย่างที่ต้องการสื่อให้เห็น ซึ่งการท าป้ายไฟน้ีได้รับความนิยมมากข้ึนในปัจจุบันเพราะเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ท าให้มีวัสดุ
ที่สามารถเปล่งแสงท่ีหลากหลายมากข้ึน ทั้งแบบท่ีเห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นงานในที่มืดหรือในที่แสงสว่างก็
สามารถเห็นป้ายได้อย่างชัดเจนเหมือนกัน โดยหลอดที่นิยมมาใช้ในการท าป้ายไฟคือ หลอดแอลอีดี(LED) ชนิดที่ให้แสงที่ตา
มองไม่เห็น ต้องอาศัยทรานซิสเตอร์มาเป็นตัวแสงสีแทน ซึ่งปกติแล้วการใช้งานของหลอดแอลอีดี มีหลายอย่าง เช่น การใช้
งานในด้านการตกแต่งอาคารบ้านเรือนสถานที่ต่างๆ และมีสีสันให้เลือกได้หลากหลายมากกว่าหลอดประเภทอื่นๆ เนื่องจาก
หลอดไฟแอลอีดีมีข้อดี คือ อายุการใช้งานสูงและทนต่อแรงกระแทกและราคาถูก หาซื้อได้ง่าย  

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม นับว่าเป็นสาขาหนึ่งของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของป้ายไฟที่มี่ประโยชน์และเพื่อเป็นการ
ประชาสัมสัมพันธ์กับสาขาวิชาให้แก่ผู้ที่พบเห็นได้รูจ้ักมายิง่ขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและสร้างระบบปรับความ
สว่างของป้ายแอลอีดีสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการน าเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง GY-302 เป็นข้อมูล
อินพุตให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์โหนดตระกูลเอวีอาร์  มาประมวลผลเพื่อเปรียบเทียบความเข้มแสง แล้วส่งผลไปยังรีเลย์
เพื่อใหป้รับระดับความสว่างตามระดับความมืด  
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
            1. เพื่อศึกษาและออกแบบระบบควบคมุการท างานของป้ายแอลอีดสีาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
            2. เพื่อสรา้งระบบปรับความสว่างของป้ายแอลอีดสีาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

3. เพื่อทดสอบการท างานระบบปรับความสว่างของป้ายแอลอีดีสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
          
วิธีด าเนินการวิจัย 
           1. การออกแบบวงจรควบคุมป้ายไฟ 
 การออกแบบจะค านึงถึงโครงสรางที่ใชวัสดุหางายทั่วไปและความเหมาะสมในการใช้งาน จึงเลือกตัวโครงอักษรท า
ด้วยแผ่นซิงค์ ด้านหน้าตัวอักษรติดแผ่นอะคริลิค ด้านในติดหลอดไฟแอลอีดีลงในโครงตัวอักษร ป้ายไฟมีขนาดความยาว 350 
เซนติเมตร ความกว้าง 70 เซนติเมตร แสดงข้อความว่า เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม และท าการติดตั้งบริเวณช้ัน 3 ตึกคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ีส าหรับการออกแบบวงจร
ควบคุมป้ายไฟสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จะประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง GY-302 เป็นโมดูลส าหรับ
ตัวตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณแสงได้ตั้งแต่ 1-65535 ลักซ์ ภายในจะประกอบไปด้วย ไอซี BH1750FVI ภายในจะ
ประกอบด้วยสารกึ่งตัวน าใช้โฟโต้ไดโอดเปลี่ยนสัญญาณแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าท าให้เกิดการแสดงผลลัพธ์ที่ถูกต้องและ
แม่นย าสามารถตอบสนองต่อสเปกตรัมใกล้เคียงกับการตรวจวัดแสงจากสายตามนุษย์มีความเร็วในการตรวจจับแสงได้สูงและ
แสดงผลออกมาในรูปแบบดิจิตอล แล้วส่งข้อมูลไปให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลเอวีอาร์ ประมวลผลและสั่งงาน โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดนี้มีจุดเด่น คือมีการพัฒนาแบบเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ตัวบอร์ดถูกออกแบบมา
ให้ใช้งานได้ง่าย วงจรมีขนาดเล็ก ราคาไม่แพง และมีรูปแบบค าสั่งที่ง่ายต่อการใช้งาน มีการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ทั้งแบบดิจิตอล
และแบบแอนะล็อก ไม่แพง และมีรูปแบบค าสั่งที่ง่ายต่อการใช้งาน สามารถเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง และท าการ
ประมวลผลด้วยการเขียนค าสั่งผ่านโปรแกรม หลังจากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์จะท าการประมวลผลค่าความเข้มแสงที่ได้รับ
จากเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง GY-302 แล้วส่งผลรีเลย์ท างาน ป้ายไฟจะสว่าง ดังภาพที่ 1 
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Relay 1

Microcontroller GY-302 Sensor Module
Relay 2

 
ภาพที่ 1 การออกแบบวงจรควบคุมป้ายไฟ 

 
2. การออกแบบโปรแกรมการท างาน 
 

START

Read Lux
(GY-302)

Yes

100   <   lux   ≤  2500

Relay 1 ON

END

No

Relay 2 ON

 lux   ≤  100

Yes

No

 
 

ภาพที่ 2 แผนผังการออกแบบซอฟแวร์ ให้ป้ายไฟปรับแสงอัตโนมตัติามสภาพอากาศภายนอก 
 

  การออกแบบโปรแกรมควบคุมการท างานของระบบปรับความสว่างของป้ายแอลอีดีสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรมโดยให้ป้ายไฟสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมให้สามารถปรับแสงตามสภาพแวดล้อมได้  กล่าวคือ เมื่อ
ระดับความมืดมาก ป้ายไฟจะสว่างน้อย และเมื่อระดับความมืดน้อย ป้ายไฟจะมีความสว่างมาก และสามารถเปิด-ปิดการ
ท างานตามความเข้มของแสงได้ โดยเริ่มจากเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง GY-302 รับและอ่านค่าความเข้มแสงในหน่วยลักซ์ โดย
ค่าความเข้มแสงที่วัดได้จะน ามาเปรยีบเทียบกับตวัเลขระหว่าง 100 ลักซ์ ถึง 2500 ลักซ์ ไมโครคอนโทรลเลอรจ์ะสัง่ให้รีเลยต์วั
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ที่ 1 ท างาน และแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์จ่ายพลังงานให้ป้ายแอลอีดีสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรมท างาน แต่หากค่าความเข้มแสงที่วัดได้มีค่าน้อยกว่า 100 ลักซ์ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้รีเลย์ตัวที่ 2 ท างาน 
ควบคุมโมดูลบัคคอนเวอร์เตอร์จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงท่ี 9.5 โวลต์ให้ป้ายแอลอีดีสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ท างาน ดังภาพท่ี 2 
 
ผลการศึกษา   
 1 การทดสอบระบบการท างานของเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง 
 โดยท าการทดสอบการท างานของเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง GY-302 เปรียบเทียบกับเครื่องวัดความเข้มแสง แบบ
ดิจิตอล รุ่น LX-72 ด้วยวิธีการให้แสงจากหลอดไส้ขนาด 60 วัตต์ ซึ่งรับพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแบบ
ปรับค่าได้ เพื่อปรับแรงดันระหว่าง 0-220 โวลต์ส่งผลให้ความเข้มแสงของหลอดไส้ค่อย ๆ สว่างขึ้น ตั้งแต่ 100 ลักซ์จนกระทั่ง
ถึง 1000 ลักซ์ ตามระดับของแรงดันไฟฟ้า เพื่ออ่านค่าจากเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง GY-302 เปรียบเทียบกับเครื่องวัดความ
เข้มแสง แบบดิจิตอล รุ่น LX-72 พบว่ามีความผิดพลาดสัมพัทธ์สูงสุด 26.89 เปอร์เซ็นต์ ที่ความเข้มแสง 998 ลักซ์และความ
ผิดพลาดสัมพัทธ์ต่ าสุด 8.81 เปอร์เซ็นต์ ที่ความเข้มแสง 300 ลักซ ์ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การทดสอบระบบการท างานของเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง GY-302 เปรียบเทียบกับเครื่องวัดมาตรฐาน LX-72 
เคร่ืองวัดความ
เข้มแสง (lux) 

ความเข้มแสงที่ได้จาก GY-302 (lux) ความผิดพลาด
สัมพัทธ์ (%) คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 ค่าเฉลี่ย 

103 130 113 106 116 11.20 
199 260 256 213 243 18.11 
300 336 340 310 329 8.81 
399 463 426 489 459 12.42 
501 653 660 573 629 20.35 
602 899 799 716 805 25.22 
701 963 926 869 919 23.72 
803 1280 1133 996 1136 29.31 
900 1376 1063 1120 1186 21.11 
998 1616 1280 1200 1365 26.89 

  
 2. ผลการทดสอบการท างานของป้ายไฟ 
 การทดสอบการท างานของป้ายไฟ โดยการใช้โวลต์มิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตที่จ่ายแรงดันไปยัง
ป้ายไฟ และใช้แอมป์มิเตอร์วัดค่ากระแสไฟฟ้าทางด้านเอาตพ์ุตท่ีจ่ายแรงดันไปยังป้ายไฟ ผลการทดสอบการท างานของป้ายไฟ
พบว่า เมื่อความเข้มแสงท่ีวัดได้มีค่าน้อยกว่า 100 ลักซ ์สามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้าได้ 9.50 โวลต์  วัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ 0.90 
แอมป์ วัดค่าก าลังไฟฟ้าได้ 8.55 วัตต์ และเมื่อความเข้มแสงที่วัดได้มีค่าอยู่ระหว่าง 100 ลักซ์ถึง 2500 ลักซ์ สามารถวัด
แรงดันไฟฟ้าได้ 13.68 โวลต์ วัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ 2.08  แอมป์   วัดค่าก าลังไฟฟ้าได้ 28.45 วัตต์ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการทดสอบการท างานของป้ายไฟ 

ความเข้มแสง (lux) แรงดันไฟฟ้า (V) กระแสไฟฟ้า (A) ก าลังไฟฟ้า (W) 
lux ≤  100 9.50  0.90  8.55 

100 < lux ≤  2500 13.68 2.08 28.45 

 



การประชุมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2                                                           
ในวาระครบ 65 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 

98 

 

 3 ผลการทดสอบความพึงพอใจตอ่ป้ายไฟสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 โดยการสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างที่มาออกก าลังกาย หรือเดินผ่านหน้าอาคารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ านวน 10 คน ซึ่งแบบประเมินความพึงพอใจ แบ่งเป็น 2 ตอน คือตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการมองเห็นป้ายไฟสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 60 เป็นเพศชาย ร้อยละ 40 เป็นเพศหญิง และมีช่วงอายุ 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40
ช่วงอายุ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 ช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 เมื่อสอบถามความพึงพอใจต่อป้ายไฟสาขา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 3   
 
ตารางที่ 3 ผลการสอบถามความพึงพอใจต่อป้ายไฟสาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม 

ความพึงพอใจ  ̅ S.D. ระดับ 
1.ระดับความสว่างจากป้ายที่ท่านมองเห็นมีความชัดเจน ไมจ่้าจนเกนิไป 4.30 0.67 มาก 
2. ระดับความสว่างจากป้ายที่ท่านมองเห็นไม่จา้จนเกินไป  4.20 0.63 มาก 
3. ท่านสามารถอ่านข้อความจากป้ายได้ถูกต้อง 4.40 0.52 มาก 
 
อภิปรายผล  
            ผลการทดสอบการท างานของระบบปรับความสว่างของป้ายแอลอีดีสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ออกแบบและสร้างขึ้น แสดงให้เห็นว่าสามารถวัดค่าความเข้มแสงเทียบกับค่าที่ได้จากการใช้
เครื่องวัดความเข้มแสง แบบดิจิตอล รุ่น LX-72 ซึ่งในงานวิจัยเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพระบบควบคุมความสว่างหลอด
แอลอีดีส าหรับป้ายโฆษณา ของปฏิภาณ เกิดลาภและคณะ ออกแบบระบบควบคุมการความสว่างหลอดแอลอีดีส าหรับป้าย
โฆษณา  โดยก าหนดค่าความสว่างตามช่วงเวลา อาทิเช่น ช่วงเวลา 18.00 - 23.59 น.มีค่าเท่ากับ 300 ลักซ์ ช่วงเวลา 00.00 
– 00.59 น. มีค่าเท่ากับ 400 ลักซ ์เป็นต้น 
 
สรุปผล 
 บทความนี้ได้น าเสนอการออกแบบและสร้างระบบปรับความสว่างของป้ายแอลอีดีสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม ด้วยวิธีการน าเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง GY-302 เป็นข้อมูลอินพุตให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์โหนดตระกูลเอวี
อาร์ มาประมวลผลเพื่อเปรียบเทียบความเข้มแสง แล้วส่งผลไปยังรีเลย์เพื่อให้ระดับความสว่างที่ต่างกันของป้ายไฟสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เมื่อทดสอบการอ่านค่าความเข้มแสงของเซ็นเซอร์ GY-302 เทียบกับผลที่ได้จากเครื่องวัดความ
เข้มแสง แบบดิจิตอล รุ่น LX-72 มีความผิดพลาดสัมพัทธ์สูงสุด 26.89 เปอร์เซ็นต์ ที่ความเข้มแสง 998 ลักซ์ เมื่อทดสอบการ
ท างานของป้ายไฟ พบว่า เมื่อความเข้มแสงที่วัดได้มีค่าน้อยกว่า 100 ลักซ์ สามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้าได้ 9.50 โวลต์  วัดค่า
กระแสไฟฟ้าได้ 0.90 แอมป์ วัดค่าก าลังไฟฟ้าได้ 8.55 วัตต์ และเมื่อความเข้มแสงที่วัดได้มีค่าอยู่ระหว่าง 100 ลักซ์ถึง 2500 
ลักซ์ สามารถวัดแรงดันไฟฟ้าได้ 13.68 โวลต์ วัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ 2.08  แอมป์ วัดค่าก าลังไฟฟ้าได้ 28.45 วัตต์  และเมื่อ
สอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อป้ายสาขาเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอยู่ในระดับมาก  
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