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หน่วยที่ 13 

งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ดว้ยโปรแกรม Arduino  
เพ่ือควบคุมรีเลย์ 

เดชา กาญวงษา 

ผู้เรียบเรียง เดชา กาญวงษา 
วุฒิ ค.อ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ตําแหน่ง คร ูวิทยฐานะ ครูชํานาญการ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศร ี

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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แผนบริหารการสอนประจําหน่วยที่ 13 
รหัสวิชา 2105-2105 วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร ์ สอนครั้งท่ี 13 
หน่วยท่ี 13  งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino  
 เพ่ือควบคุมรีเลย ์ เวลา 4 ชั่วโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ทฤษฏ ี
13.1  รีเลย ์
13.2  การตอ่วงจรรีเลย์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
13.3  โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมรีเลย์ 
13.4  การประยุกต์ใช้งานรีเลย์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ปฏิบัต ิ
ใบปฏิบัตงิานท่ี 13  

 
สาระสําคัญ

รีเลย์ (Relay) เป็นอุปกรณ์ท่ีเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแม่เหล็ก เพ่ือใช้ในการดึงดูด
หน้าสัมผัสของหน้าสัมผัสสวิตช์ให้เปลี่ยนสภาวะ โดยการป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวด เพ่ือทําการปิดหรือ
เปิดหน้าสัมผัสคล้ายกับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเราสามารถนํารีเลย์ไปประยุกต์ใช้ ในการควบคุมวงจรต่าง ๆ ใน
งานช่างอิเล็กทรอนิกส์มากมาย โดยสามารถประยุกตใ์ช้งานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได ้

สมรรถนะประจําหน่วย 
1. ตอ่วงจรรีเลย์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมรีเลย์ 

จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือ

ควบคุมรีเลย์ 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.  อธิบายหลักการทํางานของรีเลย์ไดอ้ย่างถูกต้อง 
2.  อธิบายวิธีการต่อวงจรรีเลย์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ไดอ้ย่างถูกต้อง 
3.  อธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมรีเลย์ไดอ้ย่างถูกต้อง 
4.  อธิบายการประยุกต์ใช้งานรีเลย์ไดอ้ย่างถูกต้อง 
5.  ตอ่วงจรรีเลย์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ตามท่ีกําหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 
6.  เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมรีเลย์ตามท่ีกําหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 

สื่อการสอน 
1.  เอกสารประกอบชุดการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบดว้ย 

1.1  เอกสารประกอบการสอน 
1.2  ใบปฏิบัตงิาน 
1.3  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

2.  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
3.  ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร ์
4.  โปรแกรม Arduino IDE Version 1.8.6 

 
คําช้ีแจงการใช้เอกสารประกอบการสอน 

1.  นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอนก่อนเข้าชั้นเรียน 
2.  นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก่์อนเรียน 
3.  การดาํเนินการสอนประกอบด้วยข้ันตอน ดงันี้ 

4.  ครูผู้สอนควรดําเนินการสอนตามแผนการสอนโดยเลือกสื่อ เนื้อหาและแบบฝึกหัดให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละข้อ

5.  ครูผู้สอนควรศึกษาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แผนการสอน เนื้อหา ใบปฏิบัติงานและแบบฝึกหัดให้
เข้าใจดเีสียก่อน 

6.  เม่ือสอนเสร็จทุกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้ว ทําการประเมินโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน 

ขัน้ตอนท่ี 1

สร้างปัญหาให้
ผู้เรียนสนใจ 
(Motivation)

ขัน้ตอนท่ี 2

ให้เนื้อหาและสรุป
(Information)

ขัน้ตอนท่ี 3

ประเมินความรู้ด้วย
แบบฝึกหัด
(Application)

ขัน้ตอนท่ี 4

ตรวจปรับ
ความสําเร็จ
(Progress)
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วิธีวัดประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.  การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนใช้แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ ประเมินผลผู้เรียนโดยสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2.  พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้ึนอยู่กับครูผู้สอน

เห็นสมควรและมีความเหมาะสมกับเนือ้หาของวิชานั้นๆ 

วิธีวัดประเมินผล (ด้านความรู้)
1.  ผู้เรียนจะตอ้งทําแบบฝึกหัดหลังจากศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆ การประเมินผลจากแบบฝึกหัด

ประจําหน่วยท่ี 13 จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
2. การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะวัดผลและประเมินผลด้านทฤษฎี ด้วย

แบบทดสอบหลังเรียน หลังจากท่ีผู้เรียนได้ผ่านการปฏิบัติงานตามใบปฏิบัติงาน ประเมินผลจากแบบทดสอบ
หลังเรียนหน่วยท่ี 13 จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

วิธีการประเมินผลใบปฏิบตัิงาน (ด้านทักษะ)
1. ครูผูส้อนเป็นผู้กําหนดจุดประเมินในการปฏิบัติงานนั้นๆ เม่ือเห็นว่าจุดนั้นๆ มีความสําคัญในการ

ปฏิบัตงิาน 
2. ครูผู้สอนจะต้องไปตรวจสอบเม่ือผู้เรียนปฏิบัติงานถึงจุดประเมินท่ีครูผู้สอนได้กําหนดไว้ การ

ประเมินผลจากการทดลองตามใบปฏิบัติงาน โดยจัดทําคะแนนให้เป็น 100 เปอร์เซน็ต์ 
3. ประเมินผลจากแบบประเมินผล ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จํานวน 

10 คะแนน (แนบหลังกิจกรรมเสริมทักษะ)
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หน่วยที่ 13 
งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือควบคุมรีเลย์ 

13.1 รีเลย์ 
13.1.1 ความหมายของรีเลย์ 

รีเลย์ (Relay)  คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นสวิตซ์ตัด-ต่อวงจร โดยใช้
แม่เหล็กไฟฟ้า และการท่ีจะให้รีเลย์ทํางานก็ต้องจ่ายไฟให้อุปกรณ์ เม่ือรีเลย์ได้รับการจ่ายไฟ จะทําให้
หน้าสัมผัสติดกัน กลายเป็นวงจรปิด และตรงข้ามทันทีท่ีไม่ไดจ้่ายไฟให้รีเลย์ ก็จะกลายเป็นวงจรเปิด ไฟท่ีเราใช้
ป้อนให้กับตัวรีเลย์ก็จะเป็นไฟท่ีมาจากเพาเวอร์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนั้น ทันทีท่ีเปิดเครื่องก็จะทําให้รีเลย์
ทํางาน ด้วยการพัฒนาของการทํางานจึงทําให้ รีเลย์ ต้องมีการพัฒนารูปแบบ และแบ่งแยกประเภทต่างๆ 
เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการช่วยเสริมและ ตอบสนองให้ทันต่อการทํางานต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนใน
ปัจจุบัน 

รูปท่ี 13.1  แสดงลักษณะของรีเลย์ 
(ท่ีมา https://mall.factomart.com/relay) 

 

รูปท่ี 13.2  แสดงสัญลักษณ์ของรีเลย์ 
(ท่ีมา https://mall.factomart.com/relay) 
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13.1.2 ประเภทของรีเลย์ 
ประเภทของรีเลย ์โดยสามารถออกแบ่งได้เป็น 4 ประเภทหลัก ไดด้งันี้ 
(1) รีเลย์ท่ัวไป (General Relay) เป็นประเภทหนึ่งของ Relay ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมี

ใช้ในวงการอิเล็กทรอนิกส์ ทําหน้าท่ีเป็นสวิทช์ไฟลําดับท่ีสอง (secondary switch) คือเป็นสวิตซ์ ตัด-ต่อวงจร 
โดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้า การท่ีจะให้รีเลย์ประเภทนี้ทํางานได้นั้นจําเป็นต้องจ่ายกระแสไฟให้ตามท่ีกําหนด (รีเลย์
อาจทํางานด้วยแรงดันต่ํามาก คือ 5 VDC ไปจนถึง 220 VDC หรือใช้กับไฟ AC ตั้งแต่ 110VAC ถึง 230VAC) 
เม่ือมีการจ่ายกระแสไฟให้กับตัวรีเลย์แล้วก็จะทําให้หน้าสัมผัสเกิดการติดกันกลายเป็นวงจรปิดและในทาง
ตรงกันข้ามทันทีท่ีไม่ได้จ่ายไฟให้ก็จะกลายเป็นวงจรเปิด โดยไฟท่ีเราใช้ป้อนให้กับตัวรีเลย์ก็จะเป็นไฟท่ีมาจาก
แหล่งจ่ายไฟตา่งๆ ดงันั้นทันทีท่ีเปิดเครือ่งก็จะทําให้รีเลย์ทํางานได ้

รูปท่ี 13.3  แสดงรีเลย์ท่ัวไป (General Relay) 
(ท่ีมา https://mall.factomart.com/relay) 

 
(2) ไทเมอร์รีเลย์ (Timer Relay) เป็นรีเลย์ประเภทหนึงท่ีใช้สําหรับควบคุมด้านเวลา

การทํางานของอุปกรณ์นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมโรงงาน หรือเป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรบางประเภท 
เป็นตน้

รูปท่ี 13.4  แสดงไทเมอร์รีเลย ์(Timer Relay) 
(ท่ีมา https://mall.factomart.com/relay) 
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(3) โซลิตสเตทรีเลย์ (Solid State Relay) เป็นรีเลย์ท่ีมีโครงสร้างแตกต่างจากรีเลย์
แบบอ่ืนๆ จะใช้อุปกรณ์เซมิคอนดัคเตอร์ หรือสารก่ึงตัวนํา เช่น ทรานซิสเตอร์ เอสซีอาร์ ไทรแอ็ก เป็นต้น ช่วย
ลดเสียงรบกวนและยืดอายุการใช้งานมี 2 ชนิด คือ แบบ Single Phase และแบบ 3 Phase 

รูปท่ี 13.5  แสดงโซลิตสเตทรีเลย์ (Solid State Relay) 
(ท่ีมา https://mall.factomart.com/relay) 

 
(4) รีเลย์ป้องกัน (Protection Relay) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจจับความผิดปกติท่ี

เปิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและสั่งการปลดอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจากระบบไฟฟ้าโดยเร็ว ใช้ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน 
ป้องกันแรงดนัไฟฟ้าสูงหรือต่ําจนเกินไป และ Phase Sequence 
 

รูปท่ี 13.6  แสดงรีเลย์ป้องกัน (Protection Relay) 
(ท่ีมา https://mall.factomart.com/relay) 
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13.2 การต่อวงจรรีเลย์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
13.2.1 โมดูลรีเลย์ 

โมดูลรีเลย์ 1 ตัว ใช้ในการควบคุมกระแสไฟฟ้าต่างๆ ทํางานได้ท้ังกระแสตรงและ
กระแสสลับ AC-DC (output) รับกระแสมากสุด 10A โดยรับแรงดัน 5V จากไมโครคอนโทรเลอร์ เพ่ือขับการ
ทํางานของรีเลย์ สามารถใช้ได้กับไมโครคอนโทรเลอร์ทุกแบบ เช่น Arduino, NodeMCU, ESP32, Raspberry 
Pi, Orange Pi เป็นตน้

รูปท่ี 13.7  แสดงโมดลูรีเลย์ 1 ช่อง 
(ท่ีมา https://www.mosfex.com/product/129) 

 

รูปท่ี 13.8  แสดงวงจรโมดลูรีเลย์ 1 ช่อง 
(ท่ีมา https://www.mosfex.com/product/129) 
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13.2.2 การต่อวงจรโมดูลรีเลย์กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
 การต่อวงจรโมดูลรีเลย์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เพ่ือควบคุม เปิดปิดไฟบ้าน 
ควบคุมเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน รีเลย์ จะทําหน้าท่ีเหมือนสวิตช์ทางไฟฟ้า ควบคุมการสับสะพานไฟ
ด้วยสัญญาณ Digital 1 0 ปกติการเปิดปิดไฟบ้านเราจะใช้นิ้วในการกดสวิตช์ แต่ถ้าเราใช้รีเลย์แทนสวิตช์ เรา
สามารถนําสัญญาณดจิิตอลมาควบคุมการ เปิดปิดได ้สามารถนํามาประยุกต์ทํา Smart Home ควบคุมเปิดปิด
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านได้ รีเลย์ทําหน้าท่ีเหมือนสะพานไฟ ไม่จําเป็นต้องใช้กับไฟ 220 VAC สามารถ
ใช้กับไฟ DC ได ้เช่น 12VDC รีเลย์ควบคุมการไฟ 12VDC ได ้ดงัวงจรตอ่ไปนี ้

รูปท่ี 13.9  แสดงการต่อวงจรโมดูลรีเลย์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
(ท่ีมา https://www.myarduino.net/article/108) 

 
13.3 โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมรีเลย์ 

การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมรีเลย์ จะเหมือนกันกับการเขียนโปรแกรมเพ่ือใช้งาน
หลอดไดโอดเปล่งแสง เพียงแต่เปลี่ยนจากสถานะของอุปกรณ์จากไดโอดเปล่งแสง มาเป็นโมดูลรีเลย์ ดังโค๊ด
โปรแกรมตอ่ไปนี ้

ตอนแรก Arduino ยังไม่ส่งสัญญาณมาให้รีเลย์ ไฟสถานะรีเลย์ยังไม่ติด ขา 2 ขา 3 ยังไม่ติดกันไฟ
ไหลไม่ครบวงจร หลอดไฟยังไม่ติด รีเลย์จะเหมือนสวิตช์ทางไฟฟ้า ท่ีใช้สัญญาณ ดิจิตอล 1 และ 0 มาควบคุม
การเปิดปิด สัญญาณท่ีทําให้รีเลย์ทํางานตอ้งดชูนิดของรีเลย์มีแบบ Active HIGH และ Active LOW 
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รูปท่ี 13.10  แสดงโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมรีเลย ์

13.4 การประยุกต์ใช้งานรีเลย์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
การประยุกต์ใช้งานรีเลย์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถนํามาประยุกต์ ทํา Smart Home 

ควบคุมเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านได้ หรือจะนํามาทํา Smart Farm ควบคุมการจ่ายน้ําในฟาร์มได ้
โดยมีตวัอย่างการประยุกตใ์ช้งานรีเลย์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ ดงันี้ 

การประยุกต์ใช้งานควบคุมมอเตอร์ด้วยโมดูลรีเลย์ 
ในการประยุกต์ใช้งานควบคุมมอเตอร์ด้วยโมดูลรีเลย์ จะใช้โมดูลรีเลย์ท่ีมีตัวรีเลย์ท้ังหมด 

2 ตัว เพ่ือใช้ในการควบคุมมอเตอร์ ในการกําหนดทิศทางของการหมุน โดยการกดท่ีสวิตช์เพ่ือสั่งงานให้
มอเตอร์หมุนไป และหมุนกลับ ดงัวงจรตอ่ไปนี ้

รูปท่ี 13.11  แสดงวงจรการประยุกตใ์ช้งานควบคุมมอเตอร์ดว้ยโมดูลรีเลย ์
(ท่ีมา https://www.myarduino.net/article/108) 
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รูปท่ี 13.12  แสดงโปรแกรมการประยุกตใ์ช้งานควบคุมมอเตอร์ด้วยโมดลูรีเลย์ 
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สรุปเนือ้หาสาระสําคัญ

รีเลย์ (Relay)  คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นสวิตซ์ตัด-ต่อวงจร โดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้า 
และการท่ีจะให้รีเลย์ทํางานก็ต้องจ่ายไฟให้อุปกรณ์ เม่ือรีเลย์ได้รับการจ่ายไฟ จะทําให้หน้าสัมผัสติดกัน 
กลายเป็นวงจรปิด และตรงข้ามทันทีท่ีไม่ได้จ่ายไฟให้รีเลย์ ก็จะกลายเป็นวงจรเปิด ไฟท่ีเราใช้ป้อนให้กับตัว
รีเลย์ก็จะเป็นไฟท่ีมาจากเพาเวอร์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนั้น ทันทีท่ีเปิดเครื่องก็จะทําให้รีเลย์ทํางาน ด้วยการ
พัฒนาของการทํางานจึงทําให ้รีเลย ์ตอ้งมีการพัฒนารูปแบบ และแบ่งแยกประเภทต่างๆ เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการ
ช่วยเสริมและ ตอบสนองให้ทันต่อการทํางานตา่งๆ ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนในปัจจุบัน 

โมดูลรีเลย์ 1 ตัว ใช้ในการควบคุมกระแสไฟฟ้าต่างๆ ทํางานได้ท้ังกระแสตรงและกระแสสลับ AC-
DC (output) รับกระแสมากสุด 10A โดยรับแรงดัน 5V จากไมโครคอนโทรเลอร์ เพ่ือขับการทํางานของรีเลย ์
สามารถใช้ได้กับไมโครคอนโทรเลอร์ทุกแบบ เช่น Arduino, NodeMCU, ESP32, Raspberry Pi, Orange Pi 
เป็นตน้

การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมรีเลย์ จะเหมือนกันกับการเขียนโปรแกรมเพ่ือใช้งาน
หลอดไดโอดเปล่งแสง เพียงแต่เปลี่ยนจากสถานะของอุปกรณ์จากไดโอดเปล่งแสง มาเป็นโมดูลรีเลย์ 

การประยุกต์ใช้งานรีเลย์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถนํามาประยุกต์ ทํา Smart Home 
ควบคุมเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านได้ หรือจะนํามาทํา Smart Farm ควบคุมการจ่ายน้ําในฟาร์มได ้
โดยมีตวัอย่างการประยุกตใ์ช้งานรีเลย์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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