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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ี น าเสนอการออกแบบและสร้างเคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศขนาดเล็ก พร้อมกบัการหาประสิทธิภาพ

ของเคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศขนาดเล็ก และหาความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อเคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศขนาด
เลก็ เคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศขนาดเลก็ออกแบบใชโ้ครงสร้างท าดว้ยเหลก็ไร้สนิม มีความแข็งแรง และเคล่ือนท่ีไดง่้าย  
เคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศขนาดเล็กใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีติดตั้งอุปกรณ์ประมวลผลขอ้มูลจากตวัตรวจวดั
อุณหภูมิ ความช้ืนและความเร็วลมภายในกล่องพลาสติกแข็งยึดไวก้บัโครงสร้างเหล็กไร้สนิม มีความแข็งแรง น ้ าหนกัเบา
และสามารถเคล่ือนท่ีน าไปหาขอ้มูลในสถานท่ีอ่ืนๆ มีประสิทธิภาพการตรวจสอบอุณหภูมิ ความช้ืน ความเร็วลม เก็บ
ขอ้มูลสภาพอากาศในทุกๆ 30 นาที และบนัทึกขอ้มูลลงในหน่วยความจ าขนาดเล็ก (Micro SD Card) โดยการตรวจวดั
ปริมาณในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 อุณหภูมิท่ีวดัไดมี้การเปล่ียนแปลงค่าอยูใ่นช่วง 12-33 C โดยความช้ืนในอากาศ
มีการเปล่ียนแปลงแบบผกผนักบัอุณหภูมิท่ีระดับ 61.7 - 16.6 % การวดัค่าอุณหภูมิกบัความช้ืนท่ีได้เทียบกับเคร่ืองวดั
มาตรฐานโดยมีค่าแตกต่างเลก็นอ้ยและมีลมพดัเป็นบางช่วงท่ีความเร็ว 1-2m/s ไม่เหมาะส าหรับการติดตั้งกงัหนัลมเพ่ือผลิต
ไฟฟ้า และจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่มตวัอยา่งมีต่อใชง้านเคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศขนาด
เล็กโดยรวมมีความพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 และกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.21 
ค าส าคญั: เคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศขนาดเลก็ อุณหภูมิ ความช้ืนสมัพทัธ์และความเร็วลม 
Abstract 
       This research presents the ways to systematically design and develop a small weather station for weather forecasting, 
to measure the efficiency of this weather station, and to assess the satisfactory rate of users of this equipment. Its body 
was built from stainless steel, which is very strong and easily movable. In addition, a battery was used as a main source 
of electricity. The data processing unit of the equipment that was used to measure a temperature, humidity and wind 
speed, was placed in a hard, plastic container attached to the body of the equipment. As for recording of results, data were 
collected and calculated every 30 minutes and the results were then saved in a micro SD card. The results from the 
observation during February 2017 revealed that the temperature of the measured area was between 12 and 33 Celsius and 
that the humidity was changed depending on the temperature, which ranged from the percentage of 61.7 to 16.6. 
Compared with results obtained from the standard weather station, the results obtained from this small station were quite 
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similar, exhibiting the very small factions of differences. As for the satisfactory rate of the users, questionnaires were 
used in both expert groups and samples for asking the equipment's ease of use. Overall, the expert and sample groups of 
users exhibited the highest satisfaction towards the use of this equipment at a mean value of 4.27 and 4.21, respectively.  
Keywords: Small Weather Station, Temperature, Relative Humidity and Wind Speed 
 
1. บทน า 
/////////ปัจจุบนัการพยากรณ์อากาศมีความกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว แต่การพยากรณ์อากาศ ให้ถูกตอ้งสมบูรณ์โดยไม่มีความ
ผิดพลาดนั้น เป็นส่ิงท่ีไม่อาจกระท าได ้สาเหตุส าคญัสามประการของความผิดพลาดในการพยากรณ์อากาศไดแ้ก่ ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางอุตุนิยมวิทยายงัไม่สมบูรณ์ บรรยากาศเป็นส่ิงท่ีต่อเน่ืองและมีการเปล่ียนแปลง
อยูต่ลอดเวลา แต่สถานีตรวจอากาศมีจ านวนนอ้ยและอยูห่่างกนัมาก รวมทั้งท าการตรวจเพียงบางเวลาเท่านั้น ท าให้ไม่อาจ
ทราบสภาวะท่ีแท้จริงของบรรยากาศได้ เม่ือไม่ทราบสภาวะอากาศท่ีก าลงัเกิดข้ึนอย่างสมบูรณ์ จึงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะ
พยากรณ์อากาศให้มีรายละเอียดครบถว้นถูกตอ้ง ธรรมชาติของกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในบรรยากาศ มีความละเอียดอ่อน
ซบัซอ้นอยา่งยิง่ ปรากฏการณ์ซ่ึงมีขนาดเลก็หรือเกิดข้ึนในระยะสั้น ๆ และไม่อาจตรวจพบไดจ้าการตรวจอากาศ อาจท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพลมฟ้าอากาศเป็นอยา่งมากในระยะเวลาต่อมา ซ่ึงจะท าให้ผลการพยากรณ์อากาศผิดพลาดไป
ไดอ้ยา่งมาก   
/////////จากปัญหาดงักล่าวสภาพอากาศของประเทศไทยมีความแปรปรวนเป็นอยา่งมากและการตรวจสอบสภาพอากาศยงัไม่
ครอบคลุมพ้ืนท่ีในท่ีท่ีห่างไกลจากสถานีตรวจสอบสภาพอากาศ การตรวจสอบสภาพอากาศมีการตรวจสอบวดัค่าแต่ในตวั
เมืองใหญ่ ในท่ีห่างไกลจากตวัเมืองยงัไม่มีการตรวจสอบวดัค่าหรือติดตั้งเคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศ ค่าใชจ่้ายในการ
ติดตั้งเคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง จากเหตุผลดงักล่าวจึงจดัสร้างท าเคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศ
ขนาดเลก็ส าหรับการพยากรณ์อากาศท าไดย้งัไม่แม่นย  าในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีเคร่ืองตรวจสอบและวดัค่าสภาพอากาศในพ้ืนท่ี  
2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 บทความน้ีเป็นการกล่าวถึงความรู้เก่ียวกบัลม, เคร่ืองวดัความเร็วลม อุปกรณ์ท่ีสามารถมาใชใ้นการวดัอุณหภูมิ
และความช้ืน แผงวงจรอาดูโน่ และแผงวงจร 
///      2.1 ลม คือกระแสอากาศท่ีเคล่ือนท่ีในแนวนอน ส่วนกระแสอากาศคืออากาศท่ีเคล่ือนท่ีในแนวตั้ง การเรียกช่ือลมนั้น
เรียกตามทิศทางท่ีลมนั้นๆ พดัมา เช่นลมท่ีพดัมาจากทิศเหนือเรียกวา่ ลมเหนือ และลมท่ีพดัมาจากทิศใตเ้รียกวา่ ลมใต ้เป็น
ตน้ ในละติจูดต ่าไม่สามารถจะค านวณหาความเร็วลม แต่ในละติจูดสูง สามารถค านวณหาความเร็วลมได ้
  ความเร็วลม (Wind velocity) เป็นเวกเตอร์สามมิติของการผนัแปรท่ีเกิดข้ึนอย่างสุ่มในสเกลขนาด เล็กตาม
ต าแหน่งทิศทางและเวลาอยู่ภายใตร้ะบบการไหลเวียนขนาดใหญ่ท่ีเป็นระบบระเบียบนิยามน้ีใชใ้น กรณีท่ีเก่ียวขอ้งใน
ตวัอยา่งเช่นมลพิษท่ีมากบัอากาศและการลงจอดของเคร่ืองบิน ลมผิวพ้ืนส่วนใหญ่จะพิจารณาเป็นเวกเตอร์สองมิติท่ีระบุ
โดยจ านวนสองจ านวนแทน ทิศทางและอตัราเร็วลมขนาดของการเปล่ียนแปลงของลมท่ีมีการผนัแปรความเร็วอยา่งรวดเร็ว
เรียกวา่ความแรงของลมกระโชก (gustiness) และส่วนการผนัแปรของลมใดๆอยา่งรวดเร็วนั้นเรียกวา่ลมกระโชก (gust) ผูท่ี้
ใชข้อ้มูลลมส่วนใหญ่ตอ้งการค่าเฉล่ียของลมในแนวนอนโดยทัว่ไปจะแสดงในพิกดัชนิดโพลาร์ (polar coordinates) ตาม
ทิศทางและความเร็ว 
 



  2.1.1 เคร่ืองวดัความเร็วลม (Anemometer) เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับการวดัความเร็วลมซ่ึงเป็นอุปกรณ์พ้ืนฐาน
ส าหรับเคร่ืองมือวดัสภาพอากาศ (Weather Station) และถูกใชใ้นงานดา้นอุตุนิยมวทิยา อากาศพลศาสตร์ Anemometer เป็น
ค าศพัทท่ี์ไดม้าจากภาษากรีก Anemos หมายถึง ลม เคร่ืองวดัความเร็วลม สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิดคือวดัความเร็วลมและ
วดัความกดอากาศ 
   2.1.1.1 เคร่ืองวดัความเร็วลมแบบถว้ย (Cup Anemometer) เคร่ืองวดัความเร็วลมแบบถว้ยประกอบไป
ดว้ยเสาและแขนท่ีติดอยูก่บัปลายเสา ดงัภาพท่ี 1 พร้อมกบัถว้ยท่ียึดติดอยูท่ี่ปลายของแขนเม่ือลมพดัจะท าให้แขนทั้งหมด
หมุนรอบเสา จะมีแรงเสียดทานและใหค้วามแม่นย  านอ้ย 

 
ภาพท่ี 1 เคร่ืองวดัความเร็วลมแบบถว้ย 

ท่ีมา https://legatool.com 
   2.1.1.2 เคร่ืองวดัความเร็วลมแบบใบพดั (Windmill anemometer) เคร่ืองวดัความเร็วลมแบบใบพดั 
เพื่อการใชง้านท่ีถูกตอ้ง ดงัรูปท่ี 2-2 เคร่ืองมือวดั ความเร็วลมชนิดน้ีจะตอ้งอยูใ่นต าแหน่งขนานกบัทิศทางของลม เม่ือลม
หมุนใบพดั รอบการหมุน ของใบพดัจะถูกค านวณเป็นความเร็วลม 

 
ภาพท่ี 2 เคร่ืองวดัความเร็วลมแบบใบพดั 

ท่ีมา https://legatool.com 
 2.1.1.3 หน่วยการวดัความเร็วลม ของเคร่ืองวดัความเร็วลม  มีดงัน้ี 
 1) เมตรต่อวนิาที (m/s) 
 2) กิโลเมตรต่อชัว่โมง (km/hr) 
 3) ฟตุต่อนาที (ft/min) 
 4) ไมลต์่อชัว่โมง (mph) 
 5) นอต (knots) 
 
///// 2.2 เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ 
 เคร่ืองวดัอุณหภูมิ เป็นเคร่ืองมือวดัปริมาณของระดบัความร้อนหรือความเย็น เคร่ืองมือวดัท่ีใชว้ดัอุณหภูมิ
เรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์ ท าจากหลอดแก้วภายในบรรจุของเหลวประเภทปรอทหรือแอลกอฮอล์ โดยของเหลวภายใน



หลอดแกว้จะหดตวัเม่ือไดรั้บความเยน็และขยายตวัเม่ือไดรั้บความร้อน บนหลอดแกว้จะมีสเกลส าหรับบอกระดบัอุณหภูมิ 
เม่ือตอ้งการวดัให้จุ่มกระเปาะท่ีปลายของหลอดแกว้ให้สัมผสักบัวตัถุท่ีตอ้งการวดั ยงัมีเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิประเภทอ่ืนๆ 
เช่น เทอร์โมคปัเปิล, รังสีอินฟาเรด, เทอร์มิสเตอร์ ฯลฯ 

 2.2.1 ตวัตรวจวดัอุณหภูมิและความช้ืน โมดูล DHT22 เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้งาน
ทางด้านระบบสมองกลฝังตวัไดห้ลากหลาย เช่น การวดัและควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน ระบบบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกับ
อุณหภูมิและความช้ืนในห้อง เป็นตน้ การใชง้านตวัตรวจวดัโมดูล DHT22 เพราะมีราคาถูก ให้ค่าการวดัเป็นแบบดิจิตอล
ใชข้าสัญญาณดิจิตอลเพียงเส้นเดียวในการเช่ือมต่อแบบบิตอนุกรมสองทิศทาง (serial data, bi-directional) โดยน ามา
เช่ือมต่อกบัแผงวงจรอาดูโน่  เพ่ืออ่านค่าจากการตรวจวดั 

 2.2.2 มีคุณสมบัติดังน้ี 
 2.2.2.1 ใชแ้รงดนัไฟไฟฟ้าในช่วง 3.3V ถึง 5.5V DC วดักระแสไฟฟ้าไดใ้นช่วง 1-1.5mA และช่วง
สแตนดบ์ายใชก้ระแสไฟฟ้า 50 μA 
 2.2.2.2 วดัอุณหภูมิไดใ้นช่วง -40 ถึง 80 °C (0.2Celsius) 
 2.2.2.3 วดัความช้ืนสมัพทัธ์ไดใ้นช่วง 0-100 RH% ( 2%RH)       
 2.2.2.4 อตัราการวดัสูงสุด 0.5Hz (ทุก ๆ 2 วนิาที) 
 2.2.2.5 ขาต่อใช้งาน 4 ขา ระยะห่าง 0.1น้ิว 

     DHT22 Pinout
   1 VCC(3V to 5.5v)
   2 DATA
   3          
   4 Ground

 
 

ภาพท่ี 3 ตวัตรวจวดัอุณหภูมิและความช้ืนของอากาศ โมดูล DHT 22 
ท่ีมา http://www.arduino.in.th (เอกสารอา้งอิง) 

 
ภาพท่ี 4 โครงสร้างของแผงวงจรอาดูโน่กบัตวัตรวจวดัอุณหภูมิและความช้ืน  

ท่ีมา http://www.arduino.in.th (เอกสารอา้งอิง) 



 
// 2.3 แผงวงจรอาดูโน่ เป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้คอมพิวเตอร์รับสัญญาณจากภายนอกและส่งสัญญาณไปควบคุม
อุปกรณ์ภายนอกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งมาก การออกแบบจากไมโครคอมพิวเตอร์ชิพเด่ียว มีโปรแกรมพฒันาส าหรับ
เขียนโปรแกรมให้บอร์ดท างาน สามารถประยกุตท์ าเคร่ืองใชอ้จัฉริยะรับสัญญาณจากสวิตซ์หรือตวัตรวจจบัและสามารถ
ควบคุมหลอดไฟ มอเตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนตามตอ้งการ 

 
ภาพที ่5 แผงวงจรอาดูโน่  

 

//////////// ในสถาปัตยกรรมแบบของอาดูโน่ ภาษาของอาดูโน่ จะใชภ้าษา C/C++ คือการเขียนโปรแกรมภาษา C โดย
เรียกใชฟั้งกช์ัน่และไลบรารีท่ีทางอาดูโน่ ไดเ้ตรียมไวใ้หท้ าใหส้ะดวก และท าใหส้ามารถเขียนโปรแกรมสัง่งานไดอ้ยา่งง่าย 
 แผงวงจรอาดูโน่ใชพ้ฒันาการงานไมโครคอนโทรลเลอร์ ในตระกูล AVR ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมอยา่งสูง
ทัว่โลกเพราะวา่เป็น Open Source สามารถดดัแปลงไปใชง้านไดท้ั้ง Hardware และ Software ไดท้นัที ภาษาท่ีใชก้บับอร์ดน้ี
จะเป็นลกัษณะของ C/C+ โดยจดัให้มี Libraries ต่างๆ พร้อมให้เรียกใชง้านไดท้นัทีมากมาย ครอบคลุมการติดต่อกบั I/O 
ต่างๆได้กวา้งมาก การใชง้านง่ายเพียงแต่เสียบสาย USB ติดตั้งโปรแกรมท่ีให้มาดว้ย พร้อมท่ีจะกา้วเขา้สู่โลกของการ
ประยกุตใ์ช ้Microcontroller ไดท้นัที 
 

 โครงสร้างของแผงวงจรอาดูโน่ ยโูน่ มีส่วนประกอบดงัน้ี 
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ภาพที ่5 แผงวงจรอาดูโน่ ยโูน่ 



 2.3.1 หมายเลข 1 USB Port ใชส้ าหรับต่อกบัคอมพิวเตอร์เพื่ออบัโหลดโปรแกรมเขา้ไมโครคอนโทรลเลอร์
และป้อนแรงดนัไฟฟ้าใหก้บัแผงวงจร 
 2.3.2 หมายเลข 2 ปุ่ม Reset ส าหรับใชก้ดเม่ือตอ้งการใหไ้มโครคอนโทรลเลอร์เร่ิมการท างานใหม่ 
 2.3.3 หมายเลข 3 ICSP Port ของ Atmega16U2 เป็นพอร์ตท่ีใชโ้ปรแกรม Visual Com port บน Atmega16U2 
 2.3.4 หมายเลข 4 I/O Port : Digital I/O ตั้งแต่ขา D0 ถึง D13 นอกจากน้ี บาง Pin จะท าหนา้ท่ีอ่ืนๆ เพ่ิมเติมดว้ย 
เช่น Pin0,1 เป็นขา Tx,Rx Serial, Pin 3,5,6,9,10 และ 11 เป็นขา PWM   
 2.3.5 หมายเลข5 ICSP Port:Atmega328 เป็นพอร์ตท่ีใชโ้ปรแกรม Bootloader 
 2.3.6 หมายเลข 6 MCU: Atmega328 เป็น MCU ท่ีใชบ้นแผงวงจรอาดูโน่ 
 2.3.7 หมายเลข 7 I/O Port จะเป็นช่องสญัญาณ Digital I/O แลว้ ยงัเปล่ียนเป็นช่องรับสัญญาณอนาล็อก ตั้งแต่
ขา A0-A5 
 2.3.8 หมายเลข 8 Power Port: แรงดันไฟฟ้าของบอร์ดเม่ือตอ้งการจ่ายแรงดันไฟให้กบัวงจรภายนอก 
ประกอบดว้ยขาไฟเล้ียง +3.3 V, +5V, GND, Vin   
 2.3.9 หมายเลข 9 Power Jack รับแรงดนัไฟฟ้าจากตวัลดและแปลงแรงดนัไฟฟ้า (Adapter) โดยท่ีแรงดนัไฟฟ้า
อยูใ่นช่วงระหวา่ง 7-12 V  
 2.3.10 หมายเลข 10 MCU ของ Atmega16U2 เป็น MCU ท่ีท าหนา้ท่ีเป็น USB to Serial โดย Atmega328 จะ
ติดต่อกบั Computer ผา่นAtmega16U2 
/ 2.4 จอแสดงผลแบบผลึกเหลว (Liquid Crystal Display: LCD) เป็นจอแสดงผลท่ีนิยมน ามาใชง้านกบัระบบสมอง
กลฝังตวั โดยมีทั้งแบบแสดงผลเป็นตวัอกัขระเรียกว่า Character LCD ซ่ึงมีการก าหนดตวัอกัษรหรืออกัขระท่ีสามารถ
แสดงผลไวไ้ด ้และแบบท่ีสามารถแสดงผลเป็นรูปภาพหรือสัญลกัษณ์ไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ชง้านเรียกวา่ Graphic 
LCD นอกจากน้ีมีรูปแบบและรูปร่างเฉพาะเจาะจงในการแสดงผล เช่น นาฬิกาดิจิตอล เคร่ืองคิดเลข หรือ หนา้ปัดวิทย ุเป็น
ตน้ 

 

 
ภาพท่ี 6 โครงสร้างแผงวงจรอาดูโน่กบัจอ LCD 

 
 
 
 



    2.5 การสร้างเคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศขนาดเลก็ มีแนวความคิดดงัน้ี 
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ภาพที ่7 บลอ็กไดอะแกรมแนวคิดการสร้างเคร่ืองตรวจสภาพอากาศ 
 

 เคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศขนาดเล็กจะรับค่าสัญญาณไฟฟ้าจากอุปกรณ์ตรวจวดัอุณหภูมิ ความช้ืน 
ความเร็วลม โดยคอนโทรลเลอร์ท าหนา้ท่ีรับค่าสญัญาณไฟฟ้ามาประมวลผลค านวณค่าอุณหภูมิ ความช้ืน ความเร็วลม จาก
สัญญาณไฟฟ้าท่ีตวัอุปกรณ์ส่งมา และแสดงผลผ่านจอ LCD แลว้เก็บบนัทึกขอ้มูลทีท าการตรวจวดัค่าอุณหภูมิ ความช้ืน 
ความเร็วลม ลงในอุปกรณ์เก็บขอ้มูล Micro SD Card 
3. วธีิการด าเนินงาน 
 3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน มีดงัน้ี 
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ภาพที ่8 ขั้นตอนการด าเนินงาน 



 3.2 ขั้นตอนการสร้าง 
       3.2.1 แบบร่างการสร้างเคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศ 
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ภาพที ่9 แบบร่างโครงสร้างของเคร่ือง 
 

  3.2.2 ออกแบบและจดัท าจุดเช่ือมต่อแผงวงจรอาดูโน่ กบัตวัตรวจวดัอุณหภูมิ ความเร็วลม ความช้ืนและ
จอแสดงผลแบบผลึกเหลว 
 

 
 

ภาพที ่10 แผงเช่ือมต่อตวัตรวจจบักบัแผงอาดูโน่  



        3.2.3 ประกอบอุปกรณ์การตรวจวดัอุณหภูมิ ความช้ืน ความเร็วลม แผงฐานขอ้มูลเวลา แผงหน่วยความจ า 
แผงจอแสดงผลและแผงวงจรอาดูโน่ ท่ีติดตั้งโปรแกรมประมวลผลเรียบร้อย  
 

 
 

ภาพที ่11 การติดตั้งอุปกรณ์ 
 

 3.2.4 ทดสอบการท างานของอุปกรณ์ในหอ้งปฏิบติัการ บนัทึกผลการทดลองดงัตารางท่ี 1 

 
 

ภาพที ่12 การทดสอบการท างานของเคร่ือง 
 

ตารางที ่1 แบบบนัทึกผลขอ้มูลสภาพอากาศ Weather Station by IVEN1 

วนั/เดือน/ปี เวลา อุณหภูม(ิC) ความช้ืน(%) ความเร็วของลม (m/s) 

14/2/2017 23:30:00 26.1 31.3 2 
14/2/2017 23:59:00 26.1 31.3 3 

 



 3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 ประชากรไดแ้ก่ ประชาชน ต าบลอุโมงค ์อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู  
 กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ประชาชนหมู่บา้นป่าเส้า หมู่ 9 ต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน จงัหวดัล าพูน จ านวน 20 คน 
แบบเจาะจง  
 3.4 การรวบรวมข้อมูล          
 3.4.1 ติดตั้งเคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศขนาดเล็กในพ้ืนท่ีชุมชนของบา้นป่าเส้า หมู่ 9 ต าบลอุโมงค์ อ าเภอ
เมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู 
 3.4.2 สาธิตการตรวจวดัสภาพอากาศ พร้อมอธิบายคุณสมบติัและการท างานของเคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศ
ขนาดเลก็ใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง แลว้แจกแบบสอบถามส าหรับบนัทึกขอ้มูลของเคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศขนาดเลก็กบักลุ่ม
ตวัอยา่ง   
 3.4.3 รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามน าไปประมวลผลในโปรแกรมวเิคราะห์สถิติพ้ืนฐาน   
 3.4.4 น าขอ้มูลผลของการวดัอุณหภูมิ ความช้ืนและความเร็วลม มาแสดงผลดว้ยกราฟเป็นรายวนั 
      3.4.5 วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลและจดัท ารายงาน 
 3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 3.5.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลผลการประเมินคุณภาพของเคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศขนาดเลก็ โดยน าขอ้มูลการ
วดัปริมาณอุณหภูมิ ความช้ืนและความเร็วลม จากหน่วยความจ าขนาดเลก็มาประมวลผลการวดัค่าต่าง ๆ แสดงผลดว้ยกราฟ
เสน้  
 3.5.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อเคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศขนาดเล็ก ด าเนินการ
โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง มาวเิคราะห์ โดยใช ้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
แปลผล  
 3.6 สถิตใิช้ในการศึกษา   
 3.6.1 การหาร้อยละท่ีไดท้ าการประเมินเคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศขนาดเลก็โดยใชสู้ตร  
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 3.6.2 การหาค่าเฉล่ียท่ีไดท้ าการประเมินเคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศขนาดเลก็โดยใชสู้ตร  
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 3.6.3 การวเิคราะห์ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีไดท้ าการประเมินเคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศขนาดเลก็โดยใช้
สูตร 
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4. ผลการด าเนินงาน 
 4.1 ผลการสร้างเคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศขนาดเลก็ 
                  

 
 

ภาพที ่11 เคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศท่ีน าไปหาขอ้มูล 
 

 4.2 ผลการวดัอุณหภูมิ ความช้ืนและความเร็วลม เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

วนั/เดือน/ปี เวลา 
อุณหภูม ิ

C 

ความช้ืน 
% 

ความเร็วของลม 
m/s 

16/2/2017 0:30:00 18.6 55 0 
16/2/2017 0:59:00 18.5 55.8 0 
16/2/2017 1:30:00 17.9 56.6 0 
16/2/2017 1:59:00 17.2 57.5 0 
16/2/2017 2:30:00 16.7 58.1 0 
16/2/2017 2:59:00 16.5 59.6 0 
16/2/2017 3:30:00 16.2 58.9 0 
16/2/2017 3:59:00 15.9 60.1 0 
16/2/2017 4:30:00 15.8 59.2 0 
16/2/2017 4:59:00 15.9 61.7 0 
16/2/2017 5:30:00 15.4 59.6 0 
16/2/2017 5:59:00 15.1 59.4 0 
16/2/2017 6:30:00 15.1 60.5 0 
16/2/2017 6:59:00 15 61.1 0 
16/2/2017 7:30:00 15.9 61.2 0 
16/2/2017 7:59:00 18.4 59.3 0 
16/2/2017 8:30:00 20.5 53.3 0 



 
 
 
 
 

16/2/2017 8:59:00 22.4 45.8 0 
16/2/2017 9:30:00 23.7 42.9 2 
16/2/2017 9:59:00 26.5 36.9 1 
16/2/2017 10:30:00 27.6 34.8 1 
16/2/2017 10:59:00 29.1 30.2 1 
16/2/2017 11:30:00 30.1 27.5 0 
16/2/2017 11:59:00 30.4 26.4 0 
16/2/2017 12:30:00 32.6 22.4 0 
16/2/2017 12:59:00 32.3 22 0 
16/2/2017 13:30:00 34.6 18.9 0 
16/2/2017 14:30:00 35.2 18 0 
16/2/2017 14:59:00 34.4 18 0 
16/2/2017 15:30:00 34.2 18.8 2 
16/2/2017 15:59:00 34.1 16.7 0 
16/2/2017 16:30:00 34 16.6 2 
16/2/2017 16:59:00 32.3 15.5 0 
16/2/2017 17:30:00 30.7 18.2 1 
16/2/2017 17:59:00 28.1 21.5 0 
16/2/2017 18:30:00 24.2 30.8 0 
16/2/2017 18:59:00 22.3 36.5 0 
16/2/2017 19:30:00 21.4 40.2 0 
16/2/2017 19:59:00 20.7 42 0 
16/2/2017 20:30:00 20.2 45.1 0 
16/2/2017 20:59:00 19.6 47 0 
16/2/2017 21:30:00 19.3 51.1 0 
16/2/2017 21:59:00 18.6 52 0 
16/2/2017 22:30:00 18.4 54 0 
16/2/2017 22:59:00 18.2 53.9 0 
16/2/2017 23:30:00 17.6 57.1 0 
16/2/2017 23:59:00 17.4 57.5 0 

 



 
ภาพที ่12 การวดัปริมาณ วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2560  



 4.3 ผลการศึกษาความพงึพอใจของผู้เช่ียวชาญและกลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอเคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศขนาดเลก็ 
  จากการสอบถามความความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านท่ีมีต่อเคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศขนาด
เล็ก โดยมีความพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 และจากแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 20 ท่านท่ีมีต่อเคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศขนาดเล็ก โดยมีความพึงพอใจรวมทั้งหมดในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.21 
5. สรุปผล 
 เคร่ืองตรวจสอบสภาพอากาศขนาดเล็กใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีติดตั้งอุปกรณ์ประมวลผลขอ้มูลจากตวั
ตรวจวดัอุณหภูมิ ความช้ืนและความเร็วลมภายในกล่องพลาสติกแข็งยึดไวก้บัโครงสร้างเหล็กไร้สนิม มีความแข็งแรง 
น ้ าหนกัเบาและสามารถเคล่ือนท่ีน าไปหาขอ้มูลในสถานท่ีอ่ืนๆ มีประสิทธิภาพการตรวจสอบอุณหภูมิ ความช้ืน ความเร็ว
ลม เก็บขอ้มูลสภาพอากาศในทุกๆ 30 นาที และบนัทึกขอ้มูลลงในหน่วยความจ าขนาดเล็ก (Micro SD Card) โดยการ
ตรวจวดัปริมาณในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 จะเห็นไดอุ้ณหภูมิมีการเปล่ียนแปลงค่าอยู่ในช่วง 12-33 C โดย
ความช้ืนในอากาศมีการเปล่ียนแปลงแบบผกผนักบัอุณหภูมิท่ีระดบั 61.7 - 16.6 % การวดัค่าอุณหภูมิกบัความช้ืนท่ีไดเ้ทียบ
กบัเคร่ืองวดัมาตรฐานโดยมีค่าแตกต่างเล็กน้อยและมีลมพดัเป็นบางช่วงท่ีความเร็ว 1-2m/s ไม่เหมาะส าหรับการติดตั้ง
กงัหนัลมเพ่ือผลิตไฟฟ้า และจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่มตวัอยา่งมีต่อใชง้านเคร่ืองตรวจสอบ
สภาพอากาศขนาดเล็กโดยรวมมีความพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 และกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 
 
6. กติตกิรรมประกาศ 
 งานวิจัยน้ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคล าพูน 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1และขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านในเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคล าพูนท่ี
เอ้ือเฟ้ือขอ้มูลท่ีเป็น ประโยชน์ และใหค้วามช่วยเหลือจนส่งผลใหง้านวจิยัน้ีประสบผลส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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