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 กำรใชง้ำนหมวกสำมำรถเตือนไดโ้ดนใช ้Buzzer หรือเสียงสัญญำณเตือนส ำหรับ Arduino 
และมีบอร์ดควบคุมกำรท ำงำนเปรียบเสมือน  ตวัควบคุมกำรท ำงำนของอุปกรณ์ภำยในหมวก 
เซนเซอร์ Ultrasonic ตวัแรกจะตรวจภำยในระยะ 1 เมตร และตวัท่ีประมำณ 1.5 เมตร ในระดบัล่ำง 
มี Switch ปิควบคุมกำรเปิดและปิดของตวัช้ินงำน หมวกสำมำรถพกพำมีขนำดท่ีเหมำะสมกบักำร
ถือหรือสวมไปท่ีอ่ืน 
 โครงกำรน้ีมีประโยชน์ต่อผูพ้ิกำรทำงสำยเป็นอย่ำงมำกและผูท่ี้เขำ้ถ ้ ำในช่วงดึกท่ีมองไม่
เห็นและช่วยป้องอนัตรำยท่ีอยูใ่นป่ำหรือถ ้ำได ้ต่อผูพ้ิกำรทำงสำยตำสำมำรถเตือนเม่ือเจอส่ิงของท่ี
ไม่เห็น กำรพฒันำได้โดยกำรน ำเซนเซอร์ท่ีสำมำรถตรวจสอบหลุม และยงัพฒันำให้เกิดควำม
เสถียรมำกข้ึน 
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                                              นำย ฐำปนนัท ์     กุหลำบ 

นำย จิรำยทุธ        สุขเกษม 
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   บทที ่1 
  บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีสำรสนเทศเขำ้มำมีบทบำทในกำรใชชี้วิตประวนัของเรำมำกข้ึนทั้งดำ้น
ติดต่อส่ือสำร  กำรเดินทำง  กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อค้นหำส่ิงต่ำง ๆ  ส่ิงเหล่ำน้ีท ำให้เกิดควำม
สะดวกสบำยต่อผูค้น ต่ำงจำกในสมยัก่อนกำรจะใชอิ้นเทอร์เน็ตเขำ้ถึงไดย้ำกมำกและกำรส่ือสำร
ผ่ำนอินเทอร์เน็ตในสมัยก่อนยงัไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จัก  แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีพฒันำอยำ่งรวดเร็ว ท ำให้ส่ิงต่ำง ๆรอบตวัถูกพฒันำให้เขำ้ชุมชนและสังคมในปัจจุบนั  
เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในด้ำนกำรศึกษำในกำรค้นหำข้อมูล และอินเทอร์เน็ตก็จะมีบทบำทต่อ
ผูใ้ช้งำน ท ำให้กำรค้นหำข้อมูลสำมำรถหำได้ง่ำยและสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งข้ึน และบำงอย่ำง
สำมำรถน ำมำช่วยใหผู้พ้ิกำรในดำ้นต่ำง ๆ 

ช้ินงำนน้ีสร้ำงข้ึนเพื่อช่วยเหลือผูพ้ิกำรทำงสำยตำ  เพื่อช่วยลดกำรเกิดอุบติัเหตุรอบขำ้งและ
ลดอุปสรรคในกำรเดินทำงเพื่อช่วยให้แบ่งเบำภำระกำรใชไ้มเ้ทำ้ส ำหรับผูพ้ิกำรทำงสำยตำ เพรำะ
ช้ินงำนช้ินน้ีจะใช้เป็นหมวกแทนและจะมีเซ็นเซอร์ Ultrasonic ติดอยู่ซ่ึงจะใช้ควบคู่กับ Board 
Arduino เขียนชุดค ำสั่งควบคู่โดยใชภ้ำษำ C++ ตวัเซนเซอร์จะตรวจจบัส่ิงกีดขวำง ภำยในระยะ 2 
เมตร ในทำงแนวตรง ภำยในหมวกจะมีสัญญำณเตือนตวั Arduino ใชไ้ฟเล้ียง 9.0 V และมี Switch 
ใชเ้ปิด/ปิด Arduino และSwitch จะอยูด่ำ้นหลงัของหมวก  

ดังนั้ นโครงกำรหมวกเซนเซอร์ตรวจจับส่ิงกีดขวำงส ำหรับผูพ้ิกำรทำงสำยตำ  เป็น
โครงกำรท่ีมีประโยชน์ต่อผูพ้ิกำรทำงสำยตำและเป็นเสมือนอุปกรณ์ท่ีใช้เตือนผูบ้กพร่องทำง
ร่ำงกำย  ทำงคณะผูจ้ดัท ำโครงกำรได้มุ่งเน้นช้ินงำนไปทำงกำรสร้ำงควำมปลอดภยั  และลด
อุบติัเหตุท่ีผูใ้ช้งำนและผูพ้ิกำรทำงสำยตำไม่สำมำรมองเห็นได ้ โครงกำรหมวกเซนเซอร์ตรวจจบั
ส่ิงกีดขวำงส ำหรับผูพ้ิกำรทำงสำยตำ เป็นกำรเสริมสร้ำงทกัษะทำงดำ้นต่ำงๆ เช่น กำรท ำอุปกรณ์  
ดำ้นกำรเขียนชุดค ำสั่ง กำรวิเครำะห์งำน กำรแกไ้ขป ญหำ และกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม ทำงคณะผูจ้ดัท ำ
โครงกำรหวงัวำ่โครงกำรท่ีจดัท ำจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมำกยิง่ข้ึน 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของโครงการ 
   1.2.1  เพื่อท ำใหผู้พ้ิกำรทำงสำยตำลดปัญหำและอุปสรรคส ำหรับกำรเดินทำง 

  1.2.2  เพื่อใหผู้จ้ดัท ำโครงกำรน ำควำมรู้จำกกำรศึกษำในหลกัสูตรของประกำศนียบตัรวชิำชีพ  
            มำประยกุตใ์ชใ้นกำรท ำโครงกำร 
  1.2.3  เพื่อลดกำรอุบติัเหตุแก่ผูพ้ิกำรทำงสำยตำ      
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1.3  ขอบเขตของโครงการ  
 1.3.1  ใช ้Board Arduino Uno R3 ในกำรสั่งระบบชุดค ำสั่ง 

1.3.2  เซนเซอร์ตรวจในระยะ 2 เมตร ในแนวเส้นตรง 
1.3.3  ใชห้มวก Cap ขนำด 58 เซนติเมตร 
1.3.4  มีสัญญำณเสียงเตือนขณะเจอส่ิงกีดขวำงในรอบๆ ดำ้น  
1.3.5  ใชเ้ซนเซอร์ Ultrasonic จ  ำนวน 4 ตวั 
1.3.6  มี Switch เปิด/ปิด ติดอยูใ่นบริเวณดำ้นหลงัของหมวก 
1.3.7  ใชก้ระแสไฟฟ้ำเล้ียง ขนำด 9.0 V 
   

1.4  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.4.1  คิดหวัขอ้โครงกำร 
1.4.2  จดัท ำแบบเสนอร่ำงโครงกำร 
1.4.3  ส่งแบบเสนอโครงกำร 
1.4.4  ศึกษำอุปกรณ์ในกำรท ำโครงกำร 
1.4.5  จดัเตรียมอุปกรณ์ 
1.4.6  จดัท ำเอกสำรโครงกำร บทท่ี 1-3 
1.4.7  ส่งเอกสำรโครงกำร บทท่ี 1-3 
1.4.8  จดัท ำช้ินงำนโครงกำร 
1.4.9  จดัท ำเอกสำรโครงกำร บทท่ี 2 

      1.4.10 ส่งเอกสำรโครงกำร บทท่ี 2 
 1.4.11 ทดสอบกำรท ำงำนของช้ินงำน 
 1.4.12 สอบโครงกำร  
 1.4.13 แกไ้ขตำมคณะกรรมกำร 
 1.4.14 ส่งช้ินงำนใหก้รรมตรวจสอบ 
 1.4.15 จดัท ำเอกสำรโครงกำร บทท่ี 4-5 
 1.4.16 ส่งเอกสำรโครงกำร บทท่ี 4-5  

      1.4.17 ส่งเล่มโครงกำรพร้อมช้ินงำน 
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รูปที1่.1 แผนภำพ Flowchart ขั้นตอนกำรดำเนินงำน 
 

จดัท ำแบบเสนอร่ำงโครงกำร 

 

แกไ้ข 

ศกึษาอปุกรณใ์นการท าโครงการ 

จดัเตรยีมอปุกรณ ์

จดัท าเอกสารโครงการ บทที่ 1-3 

สง่เอกสารโครงการ บทที่ 1-3 

A 

แกไ้ข 

ผำ่น 

ผำ่น 

คิดหวัขอ้โครงกำร 

 

ไม่ผำ่น 

ไมผ่า่น 

   เสนอหวัขอ้โครงกำร 

   ส่งแบบเสนอร่ำง 
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รูปที ่1.1 แผนภำพ Flowchart ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

  จดัท ำช้ินงำนโครงกำร 
 

A 

จดัท ำและส่งเอกสำรโครงกำร บทท่ี 2 
 

 
แกไ้ข 

จดัท าเอกสารโครงการ บทที่ 4-5 

 

 

เสร็จส้ิน 

 

ผำ่น 

ไม่ผำ่น 

ผำ่น 

ไม่ผำ่น 

แกไ้ขตามคณะกรรมการ 

 

แกไ้ข 

               สง่เลม่โครงการพรอ้มชิน้งาน 

 

 

         สอบโครงกำร 

       ส่งเอกสำรโครงกำร 
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1.5  ระยะเวลาการท าโครงการ 
 ตำรำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรน้ีใช้ระยะเวลำกำรพฒันำ ตั้งแต่เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึง
เดือนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ดงัตำรำงท่ี 1.1 
 
ตารางที ่1.1  ตำรำงแผนกำรด ำเนินงำน 

ล ำ
ดบั 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

                                        ระยะเวลาการด าเนินงาน 
                                      ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 
คิดหวัขอ้
โครงกำร 

 

        

2 
น ำเสนอ
โครงกำร 

 

        

3 
ส่งแบบเสนอ
โครงกำร 

 

        

4 
ศึกษำอุปกรณ์
ในกำรท ำ
โครงกำร 

 

        

5 
จดัเตรียม
อุปกรณ์ 

 
 

       

6 
จดัท ำเอกสำร
โครงกำร บท
ท่ี 1-3 

  
 

      

7 
ส่งเอกสำร
โครงกำร บท
ท่ี 1-3 

   
 

     

8 
จดัท ำช้ินงำน
โครงกำร 

   
 

     

 
 
ตารางที ่1.1  ตำรำงแผนกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 
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ล ำ
ดบั  

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

                                          ระยะเวลาการด าเนินงาน 
                              ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

9 
จดัท ำเอกสำร
โครงกำร บท
ท่ี 2 

   
 

     

10 
ส่งเอกสำร
โครงกำร บท
ท่ี 2 

 
 

       

11 
ทดสอบกำร
ท ำงำนของ
ช้ินงำน 

     
 

   

12 สอบโครงกำร       
 

  

13 
แกไ้ขตำมท่ี
คณะกรรมกำร 

      
 

  

14 
ส่งช้ินงำนให้
กรรมกำร
ตรวจสอบ 

      
 

  

15 
จดัท ำเอกสำร
โครงกำร บท
ท่ี 4-5 

         

16 
ส่งเอกสำร
โครงกำร บท
ท่ี 4-5 

         

17 

ส่งเล่ม
โครงกำร
พร้อมช้ินงำน
ท่ีสมบูรณ์ 
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1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
      1.6.1  ผูพ้ิกำรทำงสำยตำลดปัญหำและอุปสรรคส ำหรับกำรเดินทำง 
  1.6.2  ใหผู้จ้ดัท ำโครงกำรน ำควำมรู้จำกกำรศึกษำในหลกัสูตรของประกำศนียบตัร 

วชิำชีพมำประยกุตใ์ชใ้นโครงกำร                  
  1.6.3  ลดเกิดกำรอุบติัเหตุแก่ผูพ้ิกำรทำงสำยตำ      

 
1.7  งบประมาณทีใ่ช้ในการท าโครงการ 
       1.7.1  Arduino Uno R3                          300     บำท 
  1.7.2  หมวกCap                             100     บำท 
  1.7.3  เซนเซอร์Ultrasonic  4 ตวั                  500     บำท 
  1.7.4  ค่ำพิมพเ์อกสำร                                         1,200     บำท 
  1.7.5  ค่ำ DVD                                                   50     บำท 
  1.7.6  ค่ำกระดำษ                   200     บำท 
  1.7.7  ตวัสัญญำณเตือน 2 ตวั                      100     บำท 

1.7.8  ค่ำเล่มโครงกำร                  200     บำท 
                         รวม               2,650      บาท    
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บทที ่2 
เอกสารและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 
ในกำรศึกษำผลงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรสร้ำง หมวกเซนเซอร์ตรวจจบัส่ิงกีดขวำงส ำหรับผู ้

พิกำรทำงสำยตำ ซ่ึงนบัว่ำเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีมีควำมส ำคญัมำก จะท ำให้โครงกำรครบถ้วน
สมบูรณ์มำกยิง่ข้ึนองคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีควำมส ำคญัมำก จะท ำใหโ้ครงกำรมีควำมครบถว้นสมบูรณ์ 

คณะผูจ้ดัท ำไดแ้บ่งเอกสำรและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งออกเป็นหวัขอ้ ดงัน้ี 
2.1  ควำมตอ้งกำรของระบบท่ีเหมำะสม 
2.2  หลกักำรท ำงำนของบอร์ด Arduino 

    2.3  หลกักำรท ำงำนของ Ultrasonic 
    2.4  หลกักำรท ำงำนของ Breadboard 
    2.5  กำรเลือกใช ้หมวกแก๊ป Cap 
    2.6  ทฤษฎีแบตเตอร่ี  

2.7  ทฤษฏีสำยไฟ Jumper และ Switch 
2.8  ทฤษฎีกระแสไฟ 
2.9  ทฤษฏีหรือโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.10  หลกัำรท ำงำนของ Buzzer 

2.1  ความต้องการของระบบทีเ่หมาะสม 
2.1.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ควรติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE 
2.1.2  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ควรมีควำมจุ (Ram) 512 MB ข้ึนไป 
2.1.3  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ควรมีพื้นท่ีว่ำงของอุปกรณ์บรรจุขอ้มูล (Hard Disk) 100 GB ข้ึน      

ไปเพื่อรองรับและบนัทึกขอ้มูลต่ำงๆ 
 

2.2  หลกัการท างานของบอร์ด Arduino Uno R3 
2.2.1  Arduino คืออะไร 

      Arduino เป็นช่ือเรียกของ platform micro controller ชนิดหน่ึงซ่ึงก็ตำมควำมหมำยครับ 
micro เล็ก, controller ชุดควบคุม ดงันั้นหน้ำท่ีของมนัก็คือชุดควบคุมขนำดเล็กท่ีสำมำรถน ำไป
เช่ือมต่อเพื่อสั่งกำรเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆไดน้ัน่เอง สำเหตุหลกัๆท่ีท ำให ้Arduino มีช่ือเสียง
โด่งดงั อีกทั้งยงันบัไดว้่ำรำคำย่อมเยำมำกกว่ำบรรดำ micro controller อ่ืนๆในตลำดก็คือกำรท่ีมนั
เป็น Open Source ทั้งในเชิง software และ hardware นัน่หมำยควำมวำ่ใครๆก็สำมำรถน ำระบบของ 
Arduino ไปดดัแปลงแกไ้ขแลว้น ำออกมำขำยในตลำดไดโ้ดยไม่ผดิกฎหมำยครับ 
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2.2.2  Arduino ในส่วนของ Hardware 
Arduino board แบ่งออกเป็นหลำยชนิดดว้ยกนั ซ่ึงจะมีคุณลกัษณะเหมำะสมกบักำรใชง้ำน

ไปคนละแบบตวัอยำ่งบอร์ดหลกัต่ำงๆของ Arduinoนอกจำก board หลกัของ Arduino แลว้ ก็จะมี 
moduleห รื อ Shieldต่ ำ ง ๆ แ ย ก กั น เ พื่ อ น ำ ม ำ ป ร ะ ก อ บ ใ ช้ ต ำ ม ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง โ ป ร เ จ ค 
ตวัอยำ่งเช่น ถำ้เรำตอ้งกำรท ำโปรเจคเปิดปิดไฟบำ้นผำ่นอินเตอร์เน็ต นอกจำกบอร์ด Arduino หลกั
แล้ว ยงัตอ้งมีโมดูล GPRS หรือ WIFI เพื่อท ำกำรรับค่ำค ำสั่งผ่ำนอินเตอร์เน็ตเพื่อรับสัญญำณมำ 
เปิด/ปิด ไฟบำ้นดว้ยโมดูล ESP01 WIFI เพื่อใชติ้ดต่อกบั Internet จริงๆแลว้ถำ้ลองวิเครำะห์ดีๆจะ
เห็นไดว้ำ่ Arduino มนัก็คือเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองนึงนัน่เอง แต่เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีตดัส่วนท่ีไม่
จ  ำเป็นออกไปเพื่อให้เคร่ืองเบำข้ึน กินไฟน้อยลงเพื่อท่ีจะไดส้ำมำรถน ำไปติดตั้งรวมกบัอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ช้ินเล็กๆชนิดต่ำงๆไดน้ัน่เองครับ 
 

 
 
  
 
 
 
 
รูปที ่2.1  บอร์ด Arduino ต่ำงๆ (https://thaiarduino.club/what-is-arduino/) 
 

2.2.3  Arduino ต่ำงอะไรกบั AVR แบบปกติอยำ่งไร 
 

 
 
 
 
รูปที ่2.2  รูปเปรียบเทียบ Arduino กบั AVR (https://thaiarduino.club/what-is-arduino/) 
 
  จำกท่ีไดก้ล่ำวไปแลว้ Auduino นั้นไดใ้ชชิ้ป AVR เป็นหลกัใน Auduino แทบรุ่น สำเหตุมำจำก
ไมโครคอนโทรเลอร์ของตะกูล AVR นั้นมีควำมทนัสมยั ในชิปในบำงตวัสำมำรถเช่ือมต่อผ่ำน 
USBไดโ้ดยตรงสำมำรถใช้กบัคอมพิวเตอร์สมยัใหม่ไดเ้ป็นอย่ำงดี และในไมโครคอนโทรเลอร์
ตะกูล AVR ยงัมีส่วนของโปรแกรมพิเศษท่ีเรียกวำ่ Bootloader อยูใ่นระดบัล่ำงกวำ่ส่วนโปรแกรม

https://thaiarduino.club/wp-content/uploads/2017/07/entry-level-arduino.png
https://thaiarduino.club/what-is-arduino/
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ปกติ ซ่ึงจะเป็นส่วนโปรแกรมท่ีจะถูกเรียกข้ึนมำก่อนกำรเรียกโปรแกรมปกติ ท ำให้สำมำรถเขียน
สั่งให้ท ำงำนใดๆก็ได ้ก่อนกำรเรียกโปรแกรมปกติ ท ำให้ Arduino นั้นอำศยัส่วนโปรแกรมแกรม
พิเศษน้ีในกำรท ำให้ชิปสำมำรถโปรแกรมผ่ำนพอร์ตอนุกรมชนิด UART ได้ จึงท ำให้กำรเขียน
โปรแกรมลงไปในชิปใช้เพียง USB to UART ก็เพียงพอแล้ว แต่กำรโปรแกรมด้วยกำรใช้
โปรโตคอล UART ก็มีขอ้เสียตรงท่ีตอ้งใชเ้วลำในกำรบูตเขำ้โปรแกรมปกติประมำณ 1 – 2 วนิำที 
  2.2.4  จุดเด่นทีท่ าให้บอร์ด Arduino เป็นทีนิ่ยม 
              2.2.4.1  ง่ำยต่อกำรพฒัน ำมีรูปแบบค ำสั่งพื้นฐำน ไม่ซบัซอ้นเหมำะส ำหรับผูเ้ร่ิมตน้ 
              2.2.4.2  มี Arduino Community กลุ่มคนท่ีร่วมกนัพฒันำท่ีแขง็แรง  
              2.2.4.3  Open Hardware ท ำใหผู้ใ้ชส้ำมำรถน ำบอร์ดไปต่อยอดใชง้ำนไดห้ลำยดำ้น 

2.2.4.4  รำคำไม่แพง 
2.2.4.5  Cross Platform สำมำรถพฒันำโปรแกรมบน OS ใดก็ได ้ 

  
 

 
 

รูปที ่2.3  รูปกำรเขียนโปรแกรมบน Arduino  (https://thaiarduino.club/what-is-arduino/) 
 
 
      

 
 
2.2.5  ขั้นตอนกำรอพัโหลดโคด๊ลงบอร์ด Arduino 

2.2.5.1  เขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ผำ่นทำงโปรแกรม ArduinoIDE ซ่ึงสำมำรถดำวน์
โหลดไดจ้ำก Arduino.cc/en/main/software 
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2.2.5.2  หลงัจำกท่ีเขียนโคด้โปรแกรมเรียบร้อยแลว้ ให้ผูใ้ชง้ำนเลือกรุ่นบอร์ด Arduino ท่ี
ใชแ้ละหมำยเลข Com port  
  

 
  
รูปที ่2.4  เลือกรุ่นบอร์ด Arduino ท่ีตอ้งกำร Upload (https://cz.lnwfile.com/2t/yw.png) 
 
  

 
 
รูปที ่2.5   เลือกหมำยเลข Comport ของบอร์ด(https://cz.lnwfile.com/_/cz/_raw/o0/8a/4p.png) 
 

กดปุ่ม  Verify เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องและ  Compile โค้ดโปรแกรมจำกนั้ นกด
ปุ่ม Upload โค้ด โปรแกรมไปยงับอร์ด  Arduino ผ่ำนทำงสำย USB เม่ืออบัโหลดเรียบร้อยแล้ว
แสดงขอ้ควำมแถบขำ้งล่ำง “Done uploading” และบอร์ดจะเร่ิมท ำงำนตำมท่ีเขียนโปรแกรมไวไ้ด ้
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รูปที ่2.6  Layout & Pin out Arduino Board (http://ci.lnwfile.com/_/ci/_raw/oh/y1/w4.jpg) 
  

 
 

รูปที ่2.7  ขอ้มูลของส่วนต่ำงๆในบอร์ด Arduino (https://cz.lnwfile.com/_/cz/_raw/og/5t/yq.jpg) 
 
   2.2.6  ขอ้มูลของส่วนต่ำงๆ ในบอร์ด Arduino 

2.2.6.1  USBPort: ใช้ส ำหรับต่อกบั Computer เพื่ออพัโหลดโปรแกรมเขำ้ MCU และท ำ
ไฟใหก้บับอร์ด 

2.2.6.2  Reset Button: เป็นปุ่ม Reset ใชก้ดเม่ือตอ้งกำรให ้MCU เร่ิมกำรท ำงำนใหม่ 

https://cz.lnwfile.com/_/cz/_raw/og/5t/yq.jpg
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2.2.6.3  ICSP Port ของ Atmega16U2 เป็นพอร์ตท่ีใชโ้ปรแกรม Visual Com port  
2.2.6.4  I/OPort:Digital I/O ตั้งแต่ขำ D0 ถึง D13 นอกจำกน้ี บำง Pin จะท ำหน้ำท่ีอ่ืนๆ 

เพิ่มเติมดว้ย เช่น Pin0,1 เป็นขำ Tx,Rx Serial, Pin3,5,6,9,10 และ 11 เป็นขำ PWM   
2.2.6.5  ICSP Port: Atmega328 เป็นพอร์ตท่ีใชโ้ปรแกรม Bootloader 
2.2.6.6  MCU: Atmega328 เป็น MCU ท่ีใชบ้นบอร์ด Arduino 
2.2.6.7  I/OPort: นอกจำกจะเป็น Digital I/O แลว้ยงัเปล่ียนเป็นช่องรับสัญญำณอนำล็อก

ตั้งแต่ขำ A0-A5 
2 .2.6.8  PowerPort:  ไฟเ ล้ียงของบอร์ด เ ม่ือต้องกำรท ำไฟให้กับวงจรภำยนอก 

ประกอบดว้ยขำไฟเล้ียง +3.3 V, +5V, GND, Vin 
2.2.6.9  Power Jack: รับไฟจำก Adapter โดยท่ีแรงดนัอยูร่ะหวำ่ง 7-12 V  
  2 .2.6.10  MCU ของ  Atmega16U2เ ป็นMCUที่ ท าห น้ าที่ เ ป็ น  USB to Serial โดย 

Atmega328 จะติดต่อกบั Computer ผ่าน Atmega16U2 
 
2.3  หลกัการท างานของบอร์ด Ultrasonic 
     2.3.1  Ultrasonic Ranging Module HC-SR04  

โมดูลเพ่ือใช้ในการวัดระยะทางโดยไม่มีการสัมผัสกำรวดัระยะทำงโดยไม่ตอ้งมีกำรสัมผสั
กบัพื้นผิวของวตัถุท่ีตอ้งกำรวดัระยะอุปกรณ์ตวัน้ีรำคำถูกสุดๆ จึงมีควำมเหมำะสมกบัผูเ้ร่ิมตน้ใช้
งำน Arduino Board เพื่อศึกษำกำรท ำงำนเบ้ืองตน้ของ Arduino ครับ  และแน่นอนมนัใชก้บับอร์ดไดทุ้ก
ชนิดนะครับ ทั้งท่ีเป็น Arduino หรือ เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์อยำ่งอ่ืนท ำงำนของ Ultrasonic sensor ก็
เหมือนกบัคำ้งคำวท่ีบินในเวลำกลำงคืนครับ  คือใช้กำรส่งคล่ืนเสียงท่ีหูมนุษยไ์ม่สำมำรถได้ยิน
ออกไปสะทอ้นวตัถุท่ีตอ้งกำรวดัระยะ แลว้จบัเวลำเสียงสะทอ้น เพื่อค ำนวณระยะทำงครับ 

 

 

  

   รูปที ่2.8  Module Ultrasonic 
(https://o.lnwfile.com/_/o/_raw/6u/m0/ov.jpg) 

 
 
 

https://www.arduitronics.com/category/2/development-platform/
https://www.arduitronics.com/product/20/ultrasonic-sensor-module-hc-sr04
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2.3.2  Ultrasonic Diagram 

 

 

รูปที ่2.9 Ultrasonic Diagram (https://o.lnwfile.com/_/o/_raw/6u/m0/ov.jpg) 

ครำวน้ีมำแบบยำวๆ เพื่อควำมเขำ้ใจกนัมำกข้ึนครับ  อุปกรณ์ตวัน้ีเร่ิมตน้ท ำงำนโดยกำรส่ง
สัญญำณเร่ิมตน้ยำว 10 ไมโครวินำที ไปสั่งให้แหล่งก ำเนิดเสียงท ำงำน  จำกนั้นจะส่งคล่ืนเสียง
ควำมถ่ี 40 kHz ออกไป 8 พสัส์  แลว้รอฟังเสียงสะทอ้นครับ  ตวัซ้ำยจะเป็นตวัส่งคล่ืนเสียงออกไป 
ส่วนตวัขวำในรูปจะเป็นตวัรับควำมถ่ีท่ีสะทอ้นกลบัมำครับเน่ืองจำกเสียงท่ีส่งออกไปถึงแม้จะ
ไม่ไดย้ินเพรำะเกิน 20 kHZ ท่ีหูมนุษยจ์ะรับฟังได ้ แต่เน่ืองจำกยงัคงเป็นคล่ืนเสียง ดงันั้นควำมเร็ว
ของเสียงจึงแปรผนัตำมอุณหภูมิดว้ยตำมสูตรน้ีครับ 

 C ≈ 331.5 + 0.61 θ (m/s) 
   ดงันั้นแน่นอนครับ เวลำผูผ้ลิตเขียนโปรแกรมออกแบบไวก้็อยู่ท่ีอุณภูมิท ำงำนท่ีอำจจะ
แตกต่ำงจำกบำ้นเรำ ก็ท  ำให้ค่ำท่ีวดัไดมี้ควำมผิดพลำดไปบำ้งครับอีกส่วนท่ีจะตอ้งรู้ก็คือช่วงวดั 
และมุมท่ีสำมำรถวดัไดค้รับ  และเน่ืองจำกคุณสมบติัของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรก ำเนิดเสียง และรูปร่ำง
ของตวัล ำโพง (Horn) ก็ท  ำให้อุปกรณ์ตวัน้ีมีมุมวดั 15 องศำ (Measuring Angle) ครับ  โดยสำมำรถ
วดัระยะห่ำงไดต้ั้งแต่ 2 ซม. จนถึง 4 เมตร 
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รูปที ่2.10  การค านวน (https://o.lnwfile.com/_/o/_raw/6u/m0/ov.jpg) 
 

2.3.3  ระยะทำงก็ค  ำนวณไดจ้ำกสูตรน้ีครับ 
ระยะทำง = ควำมยำวของสัญญำณสะทอ้น x 340 (m/s)  / 2 

ตวั VCC จะถูกใช้เป็นตวัควบคุมกำรเร่ิมท ำงำน หรือ หยุดท ำงำนของอุปกรณ์ จำกนั้น
สัญญำณเร่ิมตน้ในกำรปล่อยพลัส์จะถูกส่งไปท่ี ขำ Trig และ สัญญำณ Echo จะถูกส่งกลบัไปท่ีตวั 
Arduino เพื่อค ำนวณระยะทำงต่อไป 

2.3.4  หลกักำรท ำงำน 
HC-SR04 เป็นเซนเซอร์โมดูลส ำหรับตรวจจบัวตัถุและวดัระยะทำงแบบไม่สัมผสั [1-2] 

โดยใชค้ล่ืนอลัตรำโซนิก ซ่ึงเป็นคล่ืนเสียงควำมถ่ีสูงเกินกวำ่กำรไดย้ินของมนุษย ์วดัระยะไดต้ั้งแต่ 
2 – 400 เซนติเมตร หรือ 1 – 156 น้ิว สำมำรถต่อใชง้ำนกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ไดง่้ำย ใชพ้ลงังำน
ต ่ำ เหมำะกบักำรน ำไปประยุกตใ์ช้งำนดำ้นระบบควบคุมอตัโนมติั หรืองำนดำ้นหุ่นยนต ์หลกักำร
ท ำงำน จะเหมือนกนักบักำรตรวจจบัวตัถุดว้ยเสียงของคำ้งคำว ตำมรูปท่ี 1 โดยจะประกอบไปดว้ย
ตวั รับ-ส่ง อลัตรำโซนิก ตวัส่งจะส่งคล่ืนควำมถ่ี 40 kHz ออกไปในอำกำศดว้ยควำมเร็วประมำณ 
346 เมตรต่อวินำที และตวัรับจะคอยรับสัญญำณท่ีสะทอ้นกลบัจำกวตัถุ เม่ือทรำบควำมเร็วในกำร
เคล่ือนท่ีของคล่ืน, เวลำท่ีใชใ้นกำรเดินทำงไป-กลบั (t) ก็จะสำมำรถค ำนวณหำระยะห่ำงของวตัถุ 
(S) ไดจ้ำก S = 346 × 0.5t เพื่อให้กำรค ำนวณหำระยะเป็นไปดว้ยควำมง่ำย โมดูลเซนเซอร์น้ีจึงได้
ประมวลผลให้เรียบร้อยแล้ว และส่งผลลัพธ์ของกำรค ำนวณเป็นสัญญำณพลัส์ท่ีมีควำมกวำ้ง
สัมพนัธ์กบัระยะทำงท่ีวดัได ้

 

https://o.lnwfile.com/_/o/_raw/6u/m0/ov.jpg
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รูปที ่2.11  ตวัส่ง และตวัรับของ 
Ultrasonic 

(http://aimagin.com/blog/wp-content/uploads/2014/02/pic01_HC-SR04-
e1393465454506.png) 
 

2.3.5  กำรต่อใชง้ำนโมดูล 
โมดูลน้ีมีจุดต่อใชง้ำนทั้งหมด 4 จุด กำรใชง้ำนบอร์ด STM32F4DISCOVERY กำรทดลอง

ในเบ้ืองตน้สำมำรถต่อวงจรอย่ำงง่ำยไดโ้ดยใช้โปรโตบอร์ดและสำยไฟต่อวงจรตำมรูปท่ี 2 ทั้งน้ี
ตอ้งตรวจสอบคุณสมบติัของพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์จำกดำตำ้ชีท [3] วำ่สำมำรถทนระดบั
แรงดนัลอจิก High (5V) ได2้.3.5.1  ขำ VCC ส ำหรับต่อแรงดนัไฟเล้ียงไม่เกิน 5V 

2.3.5.2  ขำ Trig เป็นขำอินพุตรับสัญญำณพลัส์ควำมกวำ้ง 10 ไมโครวินำทีเพื่อกระตุน้กำร
สร้ำงคล่ืนอลัตรำโซนิกควำมถ่ี 40KHz ออกสู่อำกำศจำกตวัส่ง 

2.3.5.3  ขำ Echo เป็นขำเอำตพ์ุตส ำหรับส่งสัญญำณพลัส์ออกจำกโมดูลไปยงั
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อตรวจจบัควำมกวำ้งของสัญญำณพลัส์และค ำนวณเป็นระยะทำง 

2.3.5.4  ขำ GND ส ำหรับต่อจุดกรำวดร่์วมแรงดนัและสัญญำณ 
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รูปที ่2.12 ตวัอยำ่ง กำรต่อใชง้ำน เซนเซอร์ Ultrasonic  

    (https://thaiarduino.club/what-is-arduino/) 
 

2.3.6  คุณลกัษณะของเซนเซอร์ 
ตำมคุณลกัษณะของเซนเซอร์ จะตอ้งสร้ำงสัญญำณพลัส์ควำมกวำ้งไม่น้อยกว่ำ 10 msec 

ป้อนเขำ้ท่ีขำ Trig หลงัจำกนั้นอีกประมำณ 1.4 msec จึงจะเร่ิมมีสัญญำณพลัส์เกิดข้ึนท่ีขำ Echo มี
ควำมกวำ้งของสัญญำณตั้งแต่ 150 usec – 25 msec ซ่ึงถำ้หำกกวำ้งกว่ำน้ีจะถือว่ำตรวจไม่พบวตัถุ 
หลงัจำกนั้นควรหน่วงเวลำออกไ  ปอีก 10 mS จึงจะส่งสัญญำณ Trig ออกไปอีกรอบ กำรตรวจจบั
ควำมกวำ้งของสัญญำณใชโ้มดูล PWM Capture ซ่ึงให้เอำตพ์ุตออกมำเป็นเวลำในหน่วยวินำที และ
ใชส้มกำร (2) หรือ (3) เพื่อค ำนวณหำระยะทำงระหวำ่งวตัถุท่ีตรวจพบ 

ระยะทำง (cm) = ควำมกวำ้งของสัญญำณ Echo * 106 /58                         
ระยะทำง (inch) = ควำมกวำ้งของสัญญำณ Echo * 106 /148 

 
                         

 
 
 
 

 

รูปที ่ 2.13  สัญญำณท่ี
ขำ Trig และ ขำ Echo ของโมดูล
เซนเซอร์อลัตรำโซนิก HC-SR04 

(http://aimagin.com/blog/wp-content/uploads/2014/02/pic03_HC-SR04_timing-
1024x580.png) 

2.3.7  ทดสอบกำรท ำงำนของเซนเซอร์เบ้ืองตน้ 
กำรทดลองน้ีเป็นกำรทดสอบกำรท ำงำนในเบ้ืองต้นของเซนเซอร์ โดยอ่ำนข้อมูลจำก

เซนเซอร์แล้วส่งไปแสดงผลบนพีซี  ให้ต่อเซนเซอร์โมดูลเขำ้กบับอร์ดทดลอง aMG Lab Kit-F4 
ตำมรูปท่ี 4 จำกนั้ นให้โปรแกรมตำมรูปท่ี5อำศัยข้อมูลคุณลักษณะของเซนเซอร์จำกรูปท่ี 3 
โปรแกรมน้ีได้สร้ำงสัญญำณ Trig ควำมกว้ำง  1 mS ควำมถ่ี  27 Hz ออกทำงขำ PB7 ของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ บล็อก PWM Capture ใชส้ ำหรับตรวจวดัควำมกวำ้งสัญญำณ Echo ท่ีเขำ้มำ
ทำงขำ PB6 และส่งขอ้มูลซ่ึงประกอบไปดว้ย ควำมกวำ้งของสัญญำณ Echo, เปอร์เซ็นตดิ์วต้ีไซเคิล
ของสัญญำณ Echo, และควำมถ่ีของสัญญำณ Trig ไปแสดงท่ีพีซีดว้ยบล็อก USART  

https://thaiarduino.club/what-is-arduino/
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รูปที ่2.14  กำรต่อ ใชง้ำนโมดูลอลัตรำโซนิกกบั
บอร์ดทดลอง aMG Lab Kit-F4 

(http://aimagin.com/blog/wp-content/uploads/2014/02/pic04_HC-SR04Waijung-1024x672.png) 
 

  2.3.8  ตวัอยำ่งกำรท ำระบบแยกอิสระ 
กำรทดลองน้ีจะเป็นกำรทดสอบกำรท ำงำนแบบแยกอิสระ ซ่ึงจะสำมำรถน ำไปประยุกตท์  ำ

เป็นโครงงำนต่ำง ๆ ได ้เช่น ตลบัเมตรไร้สำย หรือ หุ่นยนตอ์ตัโนมติั เป็นตน้ ให้เพิ่มจอแอลซีดีเขำ้
มำและต่อวงจร  
 
 
 
 
 
รูปที ่2.15 กำรต่อ วงจรเพื่อทดสอบกำรท ำงำน
แบบแยกอิสระ 

(http://aimagin.com/blog/wp-content/uploads/2014/02/pic07_HC-SR04Waijung.png) 

http://aimagin.com/blog/wp-content/uploads/2014/02/pic04_HC-SR04Waijung.png
http://aimagin.com/blog/wp-content/uploads/2014/02/pic04_HC-SR04Waijung.png
http://aimagin.com/blog/wp-content/uploads/2014/02/pic04_HC-SR04Waijung-1024x672.png
http://aimagin.com/blog/wp-content/uploads/2014/02/pic07_HC-SR04Waijung.png
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รูปที ่ 2.16 

โปรแกรมฝังตวัในไมโครคอนโทรลเลอร์ 
(http://aimagin.com/blog/wp-content/uploads/2014/02/pic08_HC-SR04Waijung-

1024x730.png) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่2.17  
โปรแกรมใน 
Subsystem 

(http://aimagin.com/blog/wp-content/uploads/2014/02/pic08_2_HC-SR04Waijung-
1024x787.png) 
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รูปที ่2.18  กำรทดสอบ
ควำมเช่ือถือไดข้องเซนเซอร์ 

(http://aimagin.com/blog/wp-

content/uploads/2014/02/pic09_HC-SR04Waijung1.png) 
 
  2.3.9  หลกักำรใชง้ำนเซ็นเซอร์วดัระยะดว้ยคล่ืนอลัตร้ำโซนิค 
หลกักำรใชง้ำนจะแบ่งออกไดห้ลำยแบบ ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บับสัท่ีใชส่ื้อสำร 

2.3.9.1 ก ำ รท ริกสัญญำณ เ ซ็น เซอ ร์หลำย รุ่นใช้วิ ธี น้ี ในก ำร ติด ต่อ ส่ือสำรกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซ่ึงในแต่ละรุ่นจะใช้จ  ำนวนสำยไม่เท่ำกนั ในบำงรุ่นจะใช้สำย 2 เส้น คือ 
Trig ส ำหรับส่งสัญญำณ และ Echo ส ำหรับรับสัญญำณกลบัมำ และในบำงรุ่นจะใชเ้ส้นเดียว คือทั้ง 
Trig และ Echo อยูเ่ส้นเดียวกนัเลย และใชว้ธีิแบ่งเวลำรับ - ส่งขอ้มูล (หลกักำรเหมือน 1-wire bus) 
   2.3.9.2 ในกำรส่ือสำรแบบทริกสัญญำณ เร่ิมตน้จะตอ้งให้สัญญำณขำ Trig มีสถำนะทำง
ลอจิกเป็น LOW เสียก่อน จำกนั้นจึงเร่ิมทริกสัญญำณ โดยให้ขำ Trig มีสถำนะเป็น HIGH คำ้งไว้
อยำ่งนอ้ย 10uS แลว้จึงปรับสถำนะเป็น LOW จำกนั้น ท่ีขำ Echo ให้เตรียมรับสัญญำณทริก HIGH 
กลบัมำ เม่ือมีกำรส่งสัญญำณ HIGH กลบัมำ ให้เร่ิมนบัเวลำท่ีสัญญำณเป็น HIGH และเม่ือสัญญำณ
ขำ Echo กลบัเป็น LOW ใหส้ิ้นสุดกำรนบัเวลำ แลว้จึงน ำค่ำเวลำท่ีนบัได ้ไปค ำนวณอีกที ซ่ึงในกำร
ค ำนวณนั้น จะข้ึนอยู่กบัรุ่น ในบำงรุ่นสำมำรถใช้ค่ำอตัรำเร็วเสียงมำค ำนวณไดเ้ลย แต่ในบำงรุ่น 
ตอ้งใชสู้ตรค ำนวณเฉพำะ 

http://aimagin.com/blog/wp-content/uploads/2014/02/pic09_HC-SR04Waijung1.png
http://aimagin.com/blog/wp-content/uploads/2014/02/pic09_HC-SR04Waijung1.png
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รูปที ่2.19 Timing Diagram ของเซ็นเซอร์วดัระยะดว้ยคล่ืนอลัตร้ำโซนิค HC-SR04  
(https://cz.lnwfile.com/_/cz/_raw/vn/gy/gk.gif) 
 
  2.3.9.3  กำรค ำนวณหำอตัรำควำมเร็วหำกโมดูลใชอ้ตัรำเร็วของเสียงในกำรค ำนวณ ท่ำนสำมำรถ
แทนท่ีดว้ย 0.0173681 ไดเ้ลย โดยค่ำน้ีหำมำไดจ้ำกสูตรหำอตัรำเร็วของเสียงท่ีก ำหนดให้อุณหภูมิ 
ณ ขณะน้ีเป็น 27 องศำเซลเซียสอตัรำเร็วของเสียงในอำกำศ = 331 + (0.606  * อุณหภูมิในหน่วย
องศำเซลเซียส) m/s อตัรำเร็วของเสียงในอำกำศ = 331 + (0.606  * 27) m/s อตัรำเร็วของเสียงใน
อำกำศ = 347.362 m/s จำกนั้นให้พิจำรณำวำ่ ฟังก์ชัน่ pulseIn(pin, value) จะส่งค่ำกลบัมำในหน่วย
ไมโครวนิำที (uS) เรำจึงตอ้งแปลงใหค้่ำ 347.362 m/s ใหเ้ป็นหน่วย m/uS โดยน ำไปคูณดว้ย 10 ^ -6 
ต่อมำเรำตอ้งกำรให้ค่ำออกมำในหน่วยเซ็นติเมตร (cm) ให้น ำไปคูณ 10 ^ 2 (เพรำะ 1 เมตร = 100 
เซ็นติเมตร) จึงจะไดค้่ำออกมำในหน่วย เซ็นติเมตร ต่อ ไมโครวินำที (cm/uS)อตัรำเร็วของเสียงใน
อำกำศ = 347.362 * 10 ^ -6 * 10 ^ 2 cm/uS อตัรำเร็วของเสียงในอำกำศ = 347.362 * 10 ^ (-6 + 2) 
cm/uSอตัรำเร็วของเสียงในอำกำศ = 0.0347362 cm/uSเน่ืองจำกสัญญำณเดินทำงทั้งไป และกลบั จึง
ตอ้งน ำค่ำมำหำรดว้ย 2 จึงได ้0.0173681 นัน่เองระยะห่ำงระหวำ่งวตัถุกบัหนำ้เซ็นเซอร์ = เวลำท่ีได้
จำกขำ Echo ในหน่วยไมโครวนิำที * 0.0173681 cm 
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รูปที ่2.20 ไดอะแกรม
กำรท ำงำนของเซ็นเซอร์วดัระยะดว้ยคล่ืนอลัตร้ำโซนิค 

เม่ือมีกำรส่งสัญญำณเขำ้ไปท่ี Trig วงจรภำยในจะเร่ิมสร้ำงควำมถ่ี 40kHz จ ำนวน 8 ลูก
คล่ืนออกไป โดยใช้ควำมถ่ีจำกคลิสตอลเป็นตวัอำ้งอิง  แล้วตวัส่งท่ีเปรียบเสมือนล ำโพง จะส่ง
สัญญำณออกไป จำกนั้นเม่ือคล่ืนวิ่งกลบัมำท่ีตวัรับ ท่ีเปรียบเสมือนเป็นไมโครโฟน สัญญำณไฟฟ้ำ
จะผ่ำนตวัประมวลผล แลว้ให้ค่ำเอำต์พุตออกมำทำงขำ Echo จะเห็นว่ำ แกนหลกัของเซ็นเซอร์จะ
เป็นตวัประมวลผล ซ่ึงตวัประมวนผลน้ี ในแต่ละรุ่นก็จะแตกต่ำงกนั อย่ำงในรุ่น HC-SR04 จะใช้
ไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ ATtiny24 ในรุ่น US-100 ก็จะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ
เดียวกนั แต่ไม่ทรำบเบอร์ เน่ืองจำกเบอร์ไอซีบนโมดูลโดนลบ 
 2.3.10  กำรใชง้ำนในแต่ละรุ่น 

2. 3. 10. 1  รุ่ นHC- SR04 เ ป็ น รุ่ น ท่ี ถู ก นิ ย ม ใ ช้ ง ำ น ม ำ ก ท่ี สุ ด  ก ำ ร ส่ื อ ส ำ ร กั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะใชว้ิธีทริกสัญญำณ ขำใชง้ำนจะมี 4 ขำ คือขำ VCC Trig Echo และ GND 
ในรุ่นน้ีรองรับแรงดนัไฟเล้ียงท่ี 5V กรณีท่ีแรงดนัไฟเล้ียงนอ้ยกวำ่ 5V โมดูลจะไม่สำมำรถท ำงำน
ไดต้ำมปกติกำรค ำนวณหำระยะห่ำง สำมำรถค ำนวณโดยใชสู้ตรอตัรำเร็วของเสียงไดเ้ลย ท ำให้เม่ือ
ค ำโคด้ในหวัขอ้ กำรทริกสัญญำณ มำใช ้เพียงแกต้รงส่วนใหเ้ป็นค่ำอตัรำเร็วของเสียง โคด้ท่ีไดห้ลงั
แกแ้ลว้ ไดอ้อกมำดงัน้ี 
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รูปที ่2.21 กำรเช่ือมต่อ HC-SR04 เขำ้กบับอร์ด Arduino Uno  

(R3https://cz.lnwfile.com/_/cz/_raw/ls/wv/5r.jpg) 
 
  2.3.10.2  รุ่น HY-SRF05เป็นอีกรุ่นหน่ึงท่ีนิยมใช้งำนกนั โดยกำรใช้งำนจะเป็นแบบเดียวกบั 
HC-SR04 ดงันั้นสำมำรถน ำโคด้ของ HC-SR04 มำใช้ไดเ้ลย ขอ้แตกต่ำงคือรุ่นน้ีจะมีขำ OUT เพิ่ม
ข้ึนมำ (แต่ไม่มีขอ้มูลวำ่ขำ OUT ใชท้  ำอะไร) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่2.22  กำรเช่ือมต่อสำยกบัโมดูล HY-SRF05 (https://cz.lnwfile.com/_/cz/_raw/ls/wv/5r.jpg) 
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รูปที ่2.23  กำรเช่ือมต่อ HC-SR04 เขำ้กบับอร์ด Arduino Uno R3  
(https://cz.lnwfile.com/_/cz/_raw/ls/wv/5r.jpg) 
 

2.3.10.3  US-100 รุ่นน้ีมีควำมพิเศษตรงท่ี ภำยในตวัมีเซ็นเซอร์วดัอูณหภูมิเพิ่มข้ึนมำ ท ำให้
สำมำรถวดัค่ำไดแ้ม่นย  ำมำก และมี 2 โหมดกำรส่ือสำรให้เลือกใช ้คือแบบทริกสัญญำณ และแบบ 
UART ในกำรเลือกโหมดนั้น จะตอ้งถอด หรือเสียบจั้มเปอร์ดำ้นหลงัโมดูล หำกเสียบไวจ้ะเลือกใช้
งำนผำ่นโหมด UART และหำกถอดออก จะเปล่ียนเป็นโหมดทริกสัญญำณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่2.24  กำรเลือกโหมดส่ือสำรดว้ยจั้มเปอร์ (https://cz.lnwfile.com/_/cz/_raw/tx/8z/2c.jpg) 
 

https://cz.lnwfile.com/_/cz/_raw/ls/wv/5r.jpg
https://cz.lnwfile.com/_/cz/_raw/tx/8z/2c.jpg
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รูปที ่2.25 กำรเช่ือมต่อสำย
กบัโมดูล HY-SRF05 ใน
โหมด UART 

(https://cz.lnwfile.com/_/cz/_raw/lr/yk/qk.jpg) 
 

2.2.10.4  ควำมเร็วในกำรส่ือสำร (Baud rate) จะอยูท่ี่ 9600 สำมำรถส่งค ำร้องขอขอ้มูล 
2.2.10.5  ขอ้มูลวดัระยะเม่ือส่งขอ้มูล 0x55 แลว้ โมดูลจะตอบขอ้มูลกลบัมำ 2 ไบต์ โดย

ไบต์แรกถือเป็น MSB และไบต์ท่ีสองถือเป็น LSB เม่ือมีกำรตอบกลบัขอ้มูลมำแล้ว สำมำรถน ำ
ขอ้มูลมำเขำ้สูตร MSB * 256 + LSB ไดเ้ลย ซ่ึงใหค้่ำออกมำในหน่วยมิลิเมตร 

2.2.10.6 ขอ้มูลอุณหภูมิเม่ือส่งขอ้มูล 0x50 แลว้ โมดูลจะตอบขอ้มูลกลบัมำ ไบต ์สำมำรถ
น ำขอ้มูลท่ีไดม้ำลบ 45 ไดเ้ลย ซ่ึงจะใหค้่ำในหน่วยองศำเซลเซียส 

2.2.10.7  US-016  รุ่นน้ีใชว้ธีิกำรส่ือสำรกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ผำ่นสัญญำณอนำล็อก มี
ขำส ำหรับเลือกโหมดท่ีขำ Range หำกไม่ต่ออะไร จะวดัไดใ้นระยะสูงสุด 1 เมตร และหำกต่อเขำ้ 
VCC จะสำมำรถวดัไดสู้งสุด 3 เมตร สำมำรถใชโ้คด้ในหวัขอ้ อ่ำนค่ำสัญญำณอนำล็อก ไดเ้ลย 
 
 
 
 

รูปที ่2.26  กำรเช่ือมต่อ US-016 เขำ้กบับอร์ด Arduino Uno R3  
(https://www.factomart.com/media/wysiwyg/Ultrasonic/file.jpg) 

 
 
 
 
 

https://cz.lnwfile.com/_/cz/_raw/lr/yk/qk.jpg
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2.2.11  เปรียบเทียบโมดูลวดัระยะดว้ยคล่ืนอลัตร้ำโซนิคแต่ละรุ่น 
 

 
รูปที ่2.27  ตำรำงเปรียบเทียบคุณสมบติัของเซ็นเซอร์วดัระยะดว้ยคล่ืนอลัตร้ำโซนิค 

(https://cz.lnwfile.com/_/cz/_raw/lm/yj/xr.png) 
 

2.2.11.1 คล่ืนเสียงย่านอัลตร้าโซนิค นั้นเป็นคล่ืนท่ีมีทิศทำงท่ีแน่นอน ท ำให้เรำสำมำรถ
น ำไปใช้งำนได้หลำยอย่ำง  เ ช่น  น าไปใช้ในเค ร่ืองควบคุมระยะไกล  (Ultrasonicremote 
control) เคร่ืองล้างอุปกรณ์ (Ultrasonic cleaner) โดยกำรท ำให้น ้ ำสั่นท่ีควำมถ่ีสูง เคร่ืองวดัควำม
หนำของวตัถุโดยสังเกตระยะเวลำท่ีคล่ืนสะทอ้นกลบัมำ เคร่ืองวดัควำมลึกและท ำแผนท่ีใตท้้อง
ทะเล โดยควำมถ่ีท่ีน ำมำใชง้ำนนั้นจะข้ึนอยูก่บัตวักลำง เช่น ถำ้คล่ืนเสียงท่ีตอ้งเดินทำงผำ่นอำกำศ
ควำมถ่ีท่ีใชก้็มกัจะจ ำกดัอยูเ่พียงไม่เกิน 50 KHz เพรำะท่ีควำมถ่ีสูงข้ึนกวำ่น้ีอำกำศจะดูดกลืนคล่ืน
เสียงเพิ่มข้ึนมำก ท ำใหร้ะดบัควำมแรงของคล่ืนเสียงท่ีระยะห่ำงออกไปลดลงอยำ่งรวดเร็ว ส่วนกำร
ใช้งำนดำ้นกำรแพทยซ่ึ์งตอ้งกำรรัศมีท ำกำรสั้ น ๆ ก็อำจใช้ควำมถ่ีในช่วง 1 MHz ถึง 10 MHz ใน
กำรใชง้ำน  Ultrasonic Sensor ให้ไดเ้ต็มประสิทธิภำพนั้น ผูใ้ชจ้  ำเป็นท่ีจะตอ้งมีควำมรู้และควำม
เขำ้ใจถึงพื้นฐำนของเซ็นเซอร์ชนิดน้ี โดยทำง Factomart.com ไดเ้ตรียมบทควำมรู้ต่ำงๆ ท่ีจะมำ
ช่วยเสริมควำมรู้ใหก้บัท่ำน ไดม้ำเรียนรู้กนัอยำ่งครบถว้น ไม่วำ่จะเป็นในเร่ืองของ หลกักำรตรวจจบัของ
คล่ืนเสียง ว่ำมีปัจจัยใดถึงจะส่งผลต่อกำรตรวจจับของเซ็นเซอร์ได้อย่ำงดี อีกทั้ งย ังมี เ ร่ือง
ของ โครงสร้ำง กำรแบ่งประเภท ท่ีเป็นส่วนส ำคญัในกำรเลือกใช้ Ultrasonic Sensor และ อุปกรณ์สริมต่ำงๆ และ
นอกจำกน้ีเพื่อเป็นกำรปูพื้นฐำนกำรใช้งำนให้ดี เรำจึงไม่ละเลยท่ีจะพูดถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ กำร
ติดตั้ง ดว้ยเช่นกนั เน่ืองจำกจะส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรท ำงำนแลว้ ยงัมีผลต่ออำยุกำรใชง้ำนไดอี้ก
ดว้ย และ ต่อจำกนั้น เรำก็จะพำท่ำนมำพบกบัตวัอยำ่ง 

https://cz.lnwfile.com/_/cz/_raw/lm/yj/xr.png
https://www.factomart.com/th/factomartblog/structure-and-principle-of-ultrasonic-sensor/
https://www.factomart.com/th/factomartblog/structure-and-principle-of-ultrasonic-sensor/
https://www.factomart.com/th/factomartblog/structure-of-ultrasonic-sensor/
https://www.factomart.com/th/factomartblog/type-of-ultrasonic-sensor/
https://www.factomart.com/th/factomartblog/how-to-select-a-ultrasonic-sensor/
https://www.factomart.com/th/factomartblog/accessories-of-ultrasonic-sensor/
https://www.factomart.com/th/factomartblog/how-to-setup-a-ultrasonic-sensor/
https://www.factomart.com/th/factomartblog/how-to-setup-a-ultrasonic-sensor/
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2.4  หลกัการท างานของ Breadboard 
  2.4.1 Breadboard คืออะไร Breadboard หรือเรียกอีกอย่ำงว่ำ Protoboard นั้นเป็นส่วนส ำคัญ
ส ำหรับกำรท ำ Prototype (ค ำวำ่ Protobaord ก็น่ำจะมำจำกค ำวำ่ Prototype Board หรือบอร์ดส ำหรับ
ท ำ Prototype) เป็นอุปกรณ์ท่ีเรำจะน ำเอำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสำยไฟต่ำงๆมำเช่ือมต่อกนั โดย
เสียบเขำ้กบัรูท่ีอยู่บนบอร์ด เพื่อท ำเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตน้แบบเพื่อใช้ส ำหรับทดสอบกำร
ท ำงำน ก่อนจะน ำไปบดักรีลงบนแผน่ปร้ินท ์เพื่อใชง้ำนจริงช่ือ “Breadboard” นั้น มีท่ีมำจำกกำรใช้
งำนดำ้นอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงก่อนปี ค.ศ.1900 ซ่ึงในเวลำนั้น ส่วนประกอบต่ำงๆค่อนขำ้งใหญ่ ท ำ
ให้ผูค้นจะสร้ำงวงจรตน้แบบโดยกำรเอำอุปกรณ์ต่ำงๆไปยึดติด Breadboard จริงๆ ท่ีเป็นแผ่นไม้
คล้ำยๆกบัเขียง เอำไวส้ ำหรับหั่นขนมปังของฝร่ัง  โดยอุปกรณต่ำงๆจะเช่ือมต่อกนัด้วยกำรพนั
สำยไฟรอบๆตะปูท่ีเช่ือมต่ออยูก่บัอุปกรณ์ ลกัษณะคลำ้ยๆกบัภำพดำ้นล่ำง 

2.4.2  Breadboard ในปัจจุบนั 
พอมำถึงปัจจุบนั Breadboard ก็ถูกดดัแปลงไปอยำ่งมำก โดยดำ้นนอกของ Breadboard ท ำ

จำกวสัดุท่ีเป็นพลำสติก ซ่ึงมีรูเอำไวเ้สียบสำยและอุปกรณ์ทั้งแนวตั้งและแนวนอนมำกมำย ภำยใต้
กรอบพลำสติกดำ้นนอกนั้นขำ้งในจะมีแถบทองแดงหรือตวัน ำไฟฟ้ำชนิดหน่ึงมีลกัษณะเหมือนรูป
ดำ้นล่ำง อยูต่ำมแนวของแต่ละแถว ไวส้ ำหรับหนีบสำยไฟหรือขำของอุปกณ์ต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถ
เช่ือมต่ออุปกรณ์แต่ละอนัเช้ำหำกนั โดยไม่ต้องเช่ือมสำยไฟ หรือพนักับตะปูให้ยุ่งยำกเหมือน
สมยัก่อน 

2.4.3 รูปแบบของ Breadboard  
Breadboard นั้นมีหลำกหลำยรูปแบบและขนำดด้วยกนั มีตั้งแต่อนัเล็กๆ ไปจนถึงขนำด

ใหญ่ ซ่ึงเวลำจะเลือก Breadboard มำใชก้็ตอ้งดูควำมเหมำะสมของงำนวำ่ วงจรของเรำมีขนำดใหญ่
แค่ไหน ก็ให้เลือก Breadboard ท่ีมีขนำดใหญ่พอกบัวงจรท่ีเรำจะท ำ นอกจำกน้ีถำ้สมมติว่ำเรำต่อ
อุปกรณ์ลง Breadboard ไปแลว้ ปรำกฏว่ำมนัไม่พอ เรำก็สำมำรถเอำ Breadboard อีกอนัมำต่อเพื่อ
เพิ่มขนำดไดอี้กดว้ย 

2.4.4  คุณสมบติัและภำยในของ Breadboard 
Breadboard ทัว่ไปถำ้คุณเอำส่วนท่ีเป็นพลำสติกดำ้นนอกออก จะเห็นแถบทองแดงท่ีเป็น

แนวอยูส่องขำ้งขนำนกบัดำ้นยำวของบอร์ด โดยแถบน้ีมกัจะใชต่้อกบัแหล่งจ่ำยไฟ โดยแถวหน่ึงจะ
เป็น Power(PWR) และอีกแถวหน่ึงจะเป็น Ground(GND) บำงท่ีอำจจะมีก ำกบัดว้ยเคร่ืองหมำยบวก 
(+) และเคร่ืองหมำยลบ (-) เพื่อบอกวำ่แถวไหนเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบ หรืออำจจะก ำกบัดว้ยเส้นสี
แดงกบัสีด ำ หรือเส้นสีแดงกบัสีน ้ ำเงิน เพื่อให้เรำดูไดง่้ำย ซ่ึงสีแดงจะหมำยถึงขั้วบวกเสมอ ส่วนสี
ด ำและน ้ำเงินจะหมำยถึงขั้วลบ 
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2.4.5 ส่วนตรงกลำงบอร์ดของ Breadboard 
ท่ีเป็นสีเหลืองตำมภำพดำ้นบน ขำ้งในพลำสติกจะมีแถบทองแดงเรียงกนัเป็นแถวๆขนำน

กบัดำ้นกวำ้งของบอร์ด ซ่ึงถูกแบ่งเป็นสองฝ่ังดว้ยร่องท่ีอยูต่รงกลำง ซ่ึงเหตุผลท่ีมีร่องตรงกลำงน้ีก็
เพื่อส ำหรับใช้ในกำรวำงพวกชิป IC ลงบนบอร์ด เพื่อให้ขำทั้งสองฝ่ังของ IC ไม่ถูกเช่ือมต่อกนั 
รวมถึงอุปกรณ์หลำยๆอยำ่งก็สำมำรถวำงคร่อมร่องน้ีไดพ้อดี เช่น Pushbutton เป็นตน้ 
หลำยๆคนมกัจะเอำวงจรท่ีทดลองท ำอยู่บน Breadboard ไปใช้งำนจริง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่ควรท ำ 
ถึงแมว้ำ่จริงๆแลว้ก็สำมำรถท ำไดก้็ตำม มนัไม่ค่อยถูกตอ้งซกัเท่ำไหร่ เน่ืองจำก Breadboard นั้นถูก
ออกแบบมำส ำหรับกำรท ำ Prototype ไม่ไดเ้หมำะส ำหรับกำรน ำเอำมำใชง้ำนจริง เพรำะสำยไฟท่ี
เสียบอยูบ่น Breadboard นั้นอำจจะไม่แน่นหรือหลุดได ้รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช้ินเล็กๆก็อำ
จะเคล่ือนและหล่นหำยไปได ้ท ำให้เรำตอ้งมำเสียเวลำงมหำว่ำท ำไมมนัถึงใช้ไม่ได ้มนัมีปัญหำท่ี
ส่วนไหน ดงันั้นใครท่ีท ำโปรเจคอะไรก็ตำมท่ีอยำกจะท ำออกมำเพื่อใช้งำนจริงๆ ขอแนะน ำให้
บดักรีอุปกรณ์ต่ำงๆลงบนแผน่ปร้ินท ์เพื่อใหมี้ควำมเสถียรและสำมำรถใชง้ำนไดใ้นระยะยำว 

2.4.6 ควำมหมำยและศพัทข์อง Breadboard 
2.4.6.1  โพรโทบอร์ด (Protoboard) หรืออำจจะเรียกทบัศพัทว์่ำ เบรดบอร์ด (Breadboard) 

ส ำหรับในประเทศไทยมกัจะนิยมใชค้  ำวำ่ โพรโทบอร์ด หรือบำงคร้ังเพี้ยนเป็นค ำว่ำ โฟโตบ้อร์ด 
แต่หำกน ำค ำวำ่ โฟโตบ้อร์ด ไปคน้หำในเวบ็ต่ำงประเทศ จะไม่พบขอ้มูลใด ๆ เลย เน่ืองจำกมีเพียง
ประเทศไทยประเทศเดียวท่ีใชค้  ำวำ่ โฟโตบ้อร์ด ส่วนค ำวำ่ โพรโทบอร์ด เป็นค ำท่ีหลำย ๆ ประเทศ
นิยมใช ้แต่หำกจะให้เป็นสำกล เรียกวำ่ เบ-รดบอร์ด จะท ำให้เขำ้ใจตรงกนัไดทุ้กชำติโพรโทบอร์ด 
เป็นอุปกรณ์ท่ีจะช่วยใหส้ำมำรถเช่ือมต่อวงจรเพื่อทดลองง่ำยข้ึน ลกัษณะของบอร์ดจะเป็นพลำสติก
มีรูจ  ำนวนมำก ภำยใตรู้เหล่ำนั้นจะมีกำรเช่ือมต่อถึงกนัอยำ่งมีรูปแบบ เม่ือน ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มำเสียบ จะท ำให้พลงังำนไฟฟ้ำสำมำรถไหลจำกอุปกรณ์หน่ึง ไปยงัอุปกรณ์หน่ึงได ้ผำ่นรูท่ีมีกำร
เช่ือมต่อกนัดำ้นล่ำง พื้นท่ีกำรเช่ือมต่อกนัของโพรโทบอร์ด จะแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ  

2.4.6.2  กลุ่มแนวตั้ง เป็นกลุ่มท่ีเป็นพื้นท่ีส ำหรับกำรเช่ือมต่อวงจร วำงอุปกรณ์ จะมีช่อง
เวน้กลำงกลุ่มส ำหรับเสียบไอซีตวัถงัแบบ DIP และบ่งบอกกำรแบ่งเขตเช่ือมต่อ 

2.4.6.3  กลุ่มแนวนอน เป็นกลุ่มท่ีมีกำรเช่ือมต่อกนัในแนวนอน ใชส้ ำหรับพกัไฟท่ีมำจำก
แหล่งจ่ำย เพื่อใชส้ ำหรับเช่ือมต่อไฟจำกแหล่งจ่ำยเล้ียงให้วงจรต่อไป และจะมีสี สัญลกัษณ์สกรีน
เพื่อบอกขั้วท่ีของแหล่งจ่ำยท่ีควรน ำมำพกัไว ้โดยสีแดง จะหมำยถึงขั้วบวก และสีด ำ หรือสีน ้ ำเงิน 
จะหมำยถึงขั้วลบ 
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รูปที ่2.28  ต ำแหน่งกำรเช่ือมสำยของ Breadboard  
(https://cz.lnwfile.com/_/cz/_raw/lm/yj/xr.png) 
 

 

 
รูปที ่2.29  กำรเช่ือมสำยของของ ถ่ำนและ Breadboard (https://cz.lnwfile.com/_/cz/_raw/lm/yj/xr.png) 
 
 2.4.7  กำรวำงอุปกรณ์บนโพรโทบอร์ดท่ีดี  

ควรค ำนึงถึงควำมง่ำยในกำรดูเป็นหลกั เช่น กำรวำงตวัตำ้นทำน ใหว้ำงตำมแนวกำรอ่ำนค่ำ
แถบสี คือวำงแถบสีแรกไวท้ำงซำ้ย กำรวำงตวัเก็บประจุ ควรวำงให้หนัหนำ้ออกจำกบอร์ด และไม่
ควรมีอุปกรณ์อ่ืนบงักำรมองค่ำ นอกจำกน้ี สำยท่ีใชเ้ช่ือมต่อระหวำ่งจุด ไม่ควรยำวเกินไป ไม่คดงอ 
สำยตวัน ำไม่ควรยำวเกินไป เน่ืองจำกสำนท่ียำวเกินไปจะท ำให้เสียบไดไ้ม่สนิท และอำจจะท ำให้
เกิดกำรลดัวงจรกนัระหวำ่งแนวกำรเช่ือมต่อได ้ควรใชสี้ของสำยจั้มให้เหมำะสม เช่น สำยไฟเล้ียง
บวก ใชสี้แดง สำยไฟเล้ียงลบ ใส่สีด ำ เป็นตน้ส ำหรับโพรโตบ้อร์ดขนำด 830 จุด จะมีขอ้ควรระวงั
ในกลุ่มกำรเช่ือมต่อแนวนอน เน่ืองจำกโพรโตบ้อร์ดบำงรุ่นจะมีกำรแบ่งช่องกลำงจุดเช่ือมต่อ
แนวนอน ผูเ้ขียนแนะน ำให้ใชม้ลัติมิเตอร์ในกำรทดสอบก่อนใชง้ำนขนำดของโพรโทบอร์ด นิยม
บอกเป็นจ ำนวนจุดท่ีมีบนโพรโทบอร์ด เช่น โพรโตบ้อร์ดขนำด 400 จุด โพรโตบ้อร์ดขนำด 830 
จุด เป็นตน้กำรใชง้ำนโพรโทบอร์ดนั้น จ  ำเป็นจะตอ้งรู้วงจรท่ีจะต่อเสียก่อน จึงจะเร่ิมน ำอุปกรณ์วำง

https://cz.lnwfile.com/_/cz/_raw/lm/yj/xr.png
https://cz.lnwfile.com/_/cz/_raw/lm/yj/xr.png
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ลงบนโพรโทบอร์ดได้ ทั้ งน้ีกำรใช้โพรโทบอร์ดเพื่อทดลองวงจร สำมำรถท ำได้หลำยรูปแบบ 
ตวัอยำ่งดงัรูปดำ้นล่ำงน้ี เป็นวงจรขบัหลอด LED 
 
2.5  การเลือกใช้ หมวกแก๊ป Cap 
 2.5.1  ประวติัศำสตร์และควำมเป็นมำของหมวก  

 2.5.1.1  หมวกมีลักษณะเป็นค ำนำมหมำยถึง เคร่ืองสวมศีรษะมีรูปต่ำง ๆ เพื่อเป็น
เคร่ืองประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้น (ท่ีมำ : พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน) ซ่ึงมี
ววิฒันำกำรตำมยคุสมยัประวติัศำสตร์ของหมวกเร่ิมตน้ท่ีกำรเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใชห้มวก ถำ้ใหพู้ด
ถึงของส่ิงน้ี คงไม่มีใครเลยท่ีจะไม่รู้จกั หลำยๆ คนก็คงรู้ถึงวิธีใช ้และประโยชน์ของหมวกอีกดว้ย 
ไม่ว่ำจะใช่ส ำหรับบงัแสงแดดอนัร้อนแรงของบำ้นเรำ (หมวกกนัยูวี) บำงคนก็ใช้หมวกบอกถึง
ต ำแหน่งหนำ้ท่ีกำรงำนของอำชีพนั้นๆ เช่น พยำบำล ทหำร ต ำรวจ และพ่อครัว เป็นตน้ รวมไปถึง
ในปัจจุบนัไดมี้หมวก มีแบบมำกมำยหลำยรูปแบบ ให้ไดเ้ลือกสวมใส่กนั แลว้แต่ควำมตอ้งกำรใช่
งำนของแต่ละบุคคล แต่จะมีก่ีคน ท่ีจะรู้วำ่ท่ีมำของหมวกนั้นเกิดข้ึนตั้งแต่สมยัไหน และรูปทรงของ
หมวกในแต่ละยุคเป็นอยำ่งไรกนับำ้งหมวกในยุคแรกๆ นั้น ไดถู้กท ำข้ึนมำจำกหนงัของสัตว ์แลว้
น ำเอำมำคลุมหวัไวเ้พื่อปกป้องอนัตรำยต่ำงๆ ถำ้จะใหเ้รียกวำ่หมวกก็คงจะยงัไม่ได ้เพรำะรูปทรงคง
จะไม่เหมือนหรือคลำ้ยกบัหมวกในสมยัน้ีเท่ำท่ีควร 

2.5.1.2  หมวกกรีกโบรำณ บ่งบอกสถำนะทำงสังคมอำณำจกัรกรีกโบรำณถือไดว้ำ่เป็นตน้
ก ำเนิดของหมวกในยุคแรกๆ ซ่ึงก็เรียกว่ำ Pileus เป็นหมวกท่ีมีรูปทรงคล้ำยกบัศีรษะของมนุษย์
มำกกว่ำกำรน ำผำ้มำคลุมไวบ้นศีรษะ ต่อมำ The Phrygian cap ถือได้ว่ำเป็นสัญลักษณ์แห่งกำร
ปลดปล่อยอิสรภำพ ท่ีชำวกรีกและโรมนั ไดใ้ห้กบัทำสเพื่อแสดงวำ่ทำสเหล่ำนั้นไดถู้กปลดปล่อย
เป็นอิสระ และหมวก The Peatasos เป็นหมวกท่ีมีปีกใบแรก ซ่ึงไดถู้กคิดคน้โดยชำวกรีกโบรำณ
นั้นเอง หมวกทั้ง 3 ชนิดน้ีมีลกัษณะไม่ค่อยจะแตกต่ำงกนัมำกเท่ำไรหนกั และถูกออกแบบส ำหรับ
ไวใ้หผู้ช้ำยไดส้วมใส่เท่ำนั้น 

   2.5.1.3  หมวกส ำหรับผูห้ญิง ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 17 
ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 17 มีกำรคิดคน้หมวกส ำหรับผูห้ญิง โดยช่ำงชำวเมืองมิลำน ประเทศอิตำลี ใช้
วสัดุพื้นฐำนแบบง่ำยๆ ในกำรท ำนั้นก็คือ ริบบิ้น ถุงมือ เส้นฟำง มำประกอบกนัเป็นหมวก บำงใบก็
อำจน ำเอำดอกไมป้ระดิษฐ ์ผลไมป้ลอม หรือผำ้ลำยลูกไม ้มำตกแต่งบนหมวกใหส้วยงำมเม่ือผูห้ญิง
เร่ิมเขำ้มำมีบทบำทในสังคมมำกข้ึน จึงมีกำรพฒันำรูปแบบหมวกทรงต่ำงๆ ไวส้ ำหรับผูห้ญิงใส่
โดยเฉพำะ เป็นกำรออกแบบไวใ้ช่ส ำหรับกำรออกงำนสังคม หรือแมแ้ต่กำรใช่ส ำหรับเล่นกีฬำ
ต่อมำในช่วงคร่ึงแรกของศตวรรษท่ี 19 หมวกประเภท บอนเน็ต (มีสำยผูกไวแ้ละไม่มีขอบ) ไดรั้บ
ควำมนิยมอยำ่งสูง เวลำท่ีเดินไปตำมทอ้งถนนก็จะเห็นผูห้ญิงในยุคนั้นส่วมใส่กนัเกือบทุกคนเลยก็
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วำ่ได ้มนัก็คงไม่ต่ำงอะไรกบัแฟชัน่กำงเกงขำเดฟ แบบท่ีวยัรุ่นในปัจจุบนัชอบใส่ให้เห็นกนัทัว่บำ้น
ทัว่เมืองหลงัจำกท่ีหมวกทรง บอนเน็ต ไดรั้บควำมนิยมมำกก็เร่ิมมีกำรพฒันำหมวกทรงสไตล์ เลด้ี 
ต่ำงๆ ข้ึนมำ ดว้ยกำรเพิ่มควำมกวำ้งของปีกหมวกบำ้ง หรือมีกำรตกแต่งประดบัประดำด้วยวสัดุ
ต่ำงๆ ไม่วำ่จะเป็น ริบบิ้น, ดอกไม,้ขนนก, ผำ้แพรในช่วงกลำงทศวรรษ 1920 เม่ือผูห้ญิงเร่ิมนิยมตดั
ผมสั้นกนั เพื่อใหดู้กระฉบักระเฉงมำกข้ึน ขนำดของหมวกก็เล็กกะทดัรัดลงไปตำมทรงผมดว้ย โดย
ยุคน้ีผูห้ญิงส่วนใหญ่จะนิยมหมวกสไตล์เฮลเม็ต มีลกัษณะทรงคลำ้ยกบัหมวกดบัเพลิง จนกระทัง่
ผ่ำนช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ี 1 ไปแล้ว แฟชั่นหมวกจึงพฒันำไปสู่ขั้นสูงสุด มีหมวกให้เลือก
หลำกหลำยสไตล ์และสำรพดัวสัดุ ใหเ้ลือกกนัอยำ่งคึกคกัท่ีเดียวแต่เม่ือถึงจุดสูงสุด ก็มำถึงยคุตกต ่ำ
ของหมวกกนับำ้ง หลงัจำกเกิดสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 ผูห้ญิงส่วนใหญ่เร่ิมตอ้งท ำงำนนอกบำ้นกนัมำก
ข้ึน จึงไม่มีเวลำมำสนใจกบัเร่ืองควำมสวยควำม จนหมวกเพื่อแฟชัน่เร่ิมหมดควำมนิยมไป 
   2.5.1.4  หมวกในปัจจุบนั ในช่วงศตวรรษท่ี 1980-1990 เป็นช่วงยุคทองของหมวกอีกคร้ัง
หน่ึงเม่ือผูน้ ำเทรนด์คนส ำคญั ของโลกนั้นก็คือ “เจำ้หญิงไดอำน่ำไดน้ ำแฟชัน่หมวกกลบัมำอีกคร้ัง
หน่ึง จึงมีนกัออกแบบหมวกรุ่นใหม่ๆ แจง้เกิดกนัเป็นแถว จนกระทัง่ทุกวนัน้ีก็มีหมวกให้บรรดำ
ผูห้ญิงทั้งหลำย ได้เลือกส่วมใส่กนัมำกมำย ข้ึนอยู่กบัประเภทกำรใช้งำนบำ้งหรือแมแ้ต่ เทรนด์
แฟชัน่ต่ำงๆ ท่ีทยอยออกมำใหผู้ห้ญิงไดใ้ส่กนัมำกข้ึน 
  2.5.2  หมวกคืออะไร 
  หมวก เป็นส่ิงท่ีใส่สวมใส่บนศีรษะเพื่อจุดประสงค์ต่ำง ๆ เช่นใส่เพื่อป้องกันสภำพอำกำศท่ี
เปล่ียนแปลง เช่น แสงแดด ฝน เพื่อเฉลิมฉลองหรือเหตุจ ำเป็นเก่ียวกบัศำสนำ เพื่อควำมปลอดภยั 
หรือเพื่อประดบัเป็นแฟชนัในอดีต หมวกใช้บ่งบอกสถำนะทำงสังคม ในทำงกำรทหำร ใช้หมวก
เพื่อแสดงถึงชำติ ต ำแหน่ง และ/หรือ ยศของทหำรนำยนั้น ๆ 
  2.5.3  ประเภทของหมวก 

2.5.3.1  หมวกตำมลกัษณะรูปทรง 
2.5.3.2  หมวกแก๊ป 

   2.5.3.3  หมวกปีก 
2.5.3.4  หมวกตำมอำชีพ 

   2.5.3.5  หมวกพยำบำล 
   2.5.3.6  หมวกวศิวกร 
   2.5.3.7  หมวกนกัมำยำกล 
   2.5.3.8  หมวกไอโ้ม่ง 
   2.5.3.9  หมวกทหำร หรือ หมวกต ำรวจ 
   2.5.3.10  หมวกเชฟ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
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   2.5.3.11  หมวกนกับิน 

2.5.3.12  หมวกคำวบอย 
 

 
 
 
 
  
 
รูป ที ่
2.30  ลกัษณะหมวกต่ำงๆ (https://pbs.twimg.com/media/EHIit17XYAAro1q.jpg) 
 
 2.5.4  ลกัษณะและช่ือของหมวกแก๊ป 
   2.5.4.1  หมวกแก๊ป 5 ช้ิน  
 ดำ้นหน้ำจะเป็นผำ้ช้ินใหญ่ช้ินเดียว รูปแบบงำนจะมีกำรเยบ็จบัจีบช้ินหน้ำหน้ำหมวกแบบน้ีจะ
ตั้งข้ึนและมีพื้นท่ีหน้ำหมวกกวำ้ง เหมำะกบังำนท่ีตอ้งกำรสกรีนโลโกด้ำ้นหน้ำใหญ่ๆ รีดเคมีกำว 
และ ติดฟองน ้ำ 

 
 
 
 
 
รูปที ่2.31  หมวกแก๊ป 5 ช้ิน 

 (https://st-winner.com/wp-content/uploads/2015/11/5PCap05-2-113x150.jpg 

 
2.5.4.2  หมวกแก๊ป 6 ช้ิน 
เป็นทรงหมวกแก๊ปมำตรฐำนท่ีนิยมกนัมำกท่ีสุดในทอ้งตลำด หนำ้หมวกจะเทไปดำ้นหลงั

นิดหน่อย โดยรวมรูปทรงจะกลมกวำ่ทรงหมวกแก๊ป5ช้ินดำ้นหนำ้จะเป็นผำ้ 2 ช้ินประกบกน ท ำให้
มีตะเข็บท่ีก่ึงกลำงหน้ำหมวกไม่เหมำะจะเป็นงำนสกรีนโลโก้ด้ำนหน้ำเพรำะจะติดตะเข็บ 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://pbs.twimg.com/media/EHIit17XYAAro1q.jpg
https://st-winner.com/wp-content/uploads/2015/11/5PCap05-2-113x150.jpg
http://www.st-winner.com/wp-content/uploads/2015/11/6PCap08-1.jpg
http://www.st-winner.com/wp-content/uploads/2015/11/6PCap08-1.jpg
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รูปที ่2.32  หมวกแก๊ป 6 ช้ิน 

 (https://st-winner.com/wp-content/uploads/2015/11/6PCap08-1-113x150.jpg) 
 

2.5.4.3  หมวกแก๊ป 7 ช้ิน หนำ้ส่ีเหล่ียม 
ด้ำนหน้ำจะเป็นช้ินส่ีเหล่ียมผืนผำ้โดยส่วนบนจะโค้ง เป็นรูปแบบหมวกท่ีไม่ได้เห็น

แพร่หลำยมำกนกัด้ำนหน้ำหมวกจะมีพื้นท่ีเยอะ เหมำะกบังำนท่ีตอ้งกำรโลโกใ้หญ่ๆ ทั้งงำนปัก 
งำนสกรีน หรือติดอำร์มก็ไดก้ำรดนัทรงจะใชเ้ป็น กำรรีดเคมีกำว 

 
 

 
 
 

 
  
รูปที ่2.33  หมวกแก๊ป 7 ช้ิน หนำ้ส่ีเหล่ียม 

(https://st-winner.com/wp-content/uploads/2015/11/6PCap04-3-113x150.jpg) 
 

2.5.4.4  หมวกฮิปฮอป  
รำยละเอียดหมวกเหมือนกบัหมวกแก๊ปทั้งหมด แต่จะต่ำงกนัตรงท่ีทรงหมวกจะกลมและ

ตั้งเป็นทรงมำกกวำ่หมวกแก๊ปปกติ  และใชเ้ป็นปีกแบน แต่ในตลำดสำกลเขำก็เรียกหมวกทรงน้ีวำ่
เป็นหมวกแก๊ปตำมปกติ ซ่ึงศิลปินในวงกำรเพลงฮิปฮอปนิยมสวมใส่ท ำใหเ้กิดเป็นควำมนิยมตำมมำ 
ท ำใหต้ลำดในประเทศไทยเรียกหมวกทรงน้ีวำ่หมวกฮิปฮอป 

https://st-winner.com/wp-content/uploads/2015/11/6PCap08-1-113x150.jpg
https://st-winner.com/wp-content/uploads/2015/11/6PCap04-3-113x150.jpg
http://www.st-winner.com/wp-content/uploads/2015/11/6PCap08-1.jpg
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รูปที ่ 2.34 หมวกฮิปฮอป  (https://st-winner.com/wp-

content/uploads/2015/11/5PCap03-1-113x150.jpg) 
2.5.4.5  หมวกจอ๊กก้ี  
เป็นหมวกท่ีพฒันำมำจำกหมวกจกัรยำน ตวัหมวกจะมีช้ินผำ้อยู2่ส่วนหลกั คือ ช้ินขำ้งคร่ึง

วงกลม และ ช้ินตวัหมวกตรงกลำงจะเป็นช้ินยำวจำกดำ้นหลงัมำดำ้นหนำ้ซ่ึงหมวกทรงน้ีจะมี
รูปแบบอยู ่2 แบบ 

 
 
 

 
รูปที ่2.35  หมวกจ๊อกกี ้ (https://st-winner.com/wp. jpg) 
 

2.5.4.6  หมวกจ๊อกกี ้หน้าส่ีเหลีย่ม  
เป็นทรงท่ีนิยมในตลำดวยัรุ่น ในตลำดสำกลจะเรียกว่ำ 5-Panel Cap หรือ Camp Cap

แตกต่ำงจำกหมวกจ๊อกก้ีปกติท่ี ดำ้นหนำ้จะเป็นช้ินส่ีเหล่ียมผืนผำ้จะเป็นปีกโคง้ หรือ ปีกแบน ก็ได้
สำมำรถปักหรือสกรีนโลโกก้็ได ้

 
 
  

 
 
 

ส่ีเหล่ียม 5-Panel Cap (https://st-รูปท่ี 2.36  หมวกจ๊อกก้ี หนำ้

winner.com/wp-content/uploads/2015/11/Campcap-H-11-113x150.jpg) 
   2.5.4.7  หมวกปีกรอบ 

โดยทัว่ไปจะมีกำรเรียกหมวกทรงน้ีอยู่หลำยช่ือ เช่น หมวกตกปลำ, หมวกซำฟำรี, หรือ 
หมวกเดินป่ำ เป็นหมวกท่ีนิยมใส่ส ำหรับกันแดด เพรำะมีปีกบงัแดดโดยรอบ คนจะนิยมใส่ท ำ

https://st-winner.com/wp-content/uploads/2015/11/5PCap03-1-113x150.jpg
https://st-winner.com/wp-content/uploads/2015/11/5PCap03-1-113x150.jpg
https://st-winner.com/wp-content/uploads/2015/11/Campcap-H-11-113x150.jpg
https://st-winner.com/wp-content/uploads/2015/11/Campcap-H-11-113x150.jpg
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กิจกรรมกลำงแจง้ เช่น ตกปลำ และเดินป่ำ โดยปัจจุบนัก็เร่ิมนิยมน ำมำใส่ในกำรแต่งตวัตำมแฟชัน่ 
ซ่ึงหมวกปีกรอบหลกัท่ีเห็นโดยทัว่ไปจะมี 

 
 
 
 
 
 

(https://st-winner.com/wp-รูปท่ี 2.37 หมวกปีกรอบ  

content/uploads/2017.jpg) 
 
2.6  ทฤษฏีแบตเตอร่ี  

แบตเตอร่ี (Battery) คือ อุปกรณ์ท่ีท ำหน้ำท่ีจดัเก็บพลงังำนเพื่อไวใ้ช้ต่อไป ถือเป็นอุปกรณ์ท่ี
สำมำรถ แปลงพลงังำนเคมีให้เป็นไฟฟ้ำได้โดยตรงด้วยกำรใช้เซลล์กลัวำนิก (galvanic cell) ท่ี
ประกอบดว้ยขั้วบวกและ ขั้วลบ พร้อมกบัสำรละลำยอิเล็กโตรไลต ์(electrolyte solution) แบตเตอร่ี
อำจประกอบดว้ยเซลลก์ลัวำนิก เพียง 1 เซลล ์หรือมำกกวำ่ก็ได ้แบตเตอร่ีเป็นอุปกรณ์ส ำหรับจดัเก็บ
ไฟฟ้ำเท่ำนั้ น ไม่ได้ผลิตไฟฟ้ำ สำมำรถ ประจุไฟฟ้ำเข้ำไปใหม่ (recharge)ได้หลำยคร้ังและ
ประสิทธิภำพจะไม่เต็ม 100% จะอยูท่ี่ประมำณ 80% เพรำะมีกำรสูญเสียพลงังำนบำงส่วนไปในรูป
ควำมร้อนและปฏิกิริยำเคมีจำกกำรประจุท ำประจุนัน่เอง แบตเตอร่ีจดัเป็นอุปกรณ์ท่ีมีรำคำแพง และ
เสียหำยไดง่้ำย หำกดูแลรักษำไม่ดีเพียงพอหรือใชง้ำนผดิวธีิ รวมถึง อำยกุำรใชง้ำนของแบตเตอร่ีแต่
ละชนิดจะแตกต่ำงกนัไป เน่ืองดว้ยวิธีกำรใช ้กำรบ ำรุงรักษำกำร ประจุและอุณหภูมิ แบตเตอร่ีแห้ง 
แบตเตอร่ีท่ีเหมำะส ำหรับใชง้ำนกบัระบบไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยม์ำกท่ีสุดคือ แบตเตอร่ีแบบท ำ 
ประจุสูง (Deep discharge battery) เพรำะถูกออกแบบให้สำมำรถท ำพลงังำนปริมำณมำกหรือน้อย
ได้อย่ำง ต่อเน่ืองเป็นเวลำนำนๆ โดยไม่เกิดควำมเสียหำย เรำจะสำมำรถใช้ไฟฟ้ำท่ีเก็บอยู่ใน
แบตเตอร่ีน้ีได้อย่ำงต่อเน่ือง ถึง 80%โดยแบตเตอร่ีไม่ได้รับควำมเสียหำย ซ่ึงต่ำงจำกแบตเตอร่ี
รถยนตท่ี์ถูกออกแบบใหท้ ำพลงังำนสูงใน ช่วงเวลำสั้นๆ ถำ้ใชไ้ฟฟ้ำมำกกวำ่ 20-30% ของพลงังำน
ท่ีเก็บอยู ่จะท ำใหอ้ำยกุำรใชง้ำนสั้นลงได ้เซลลแ์บตเตอร่ี ประกอบดว้ย ท ำธำตุบวก และ ท ำธำตุลบ 
และสำรละลำยท่ีเป็นของเหลวหรือวุน้ซ่ึง เรียกวำ่ อิเล็กทรอไลท ์เซลล์เหล่ำน้ีอำจมีกำรปิดท ำสนิท
หรือมีช่องให้สำรละลำยระเหยไดช้นิดท่ีปิดเสมออำจ ใชส้ำรละลำยท่ีเป็นวุน้หรือเป็นของเหลว แต่
ละเซลลมี์ช่องระเหยไดจ้ะใชส้ำรละลำยเป็นของเหลวท ำธำตุ บวกและแผน่ธำตุลบจะวำงอยูคู่่กนัใน
เซลล ์แบตเตอร่ีลูกหน่ึง ๆ อำจจะมีธำตุบวกและท ำธำตุลบหลำย ๆ ชุด วำงขนำนกนัเป็นคู่ ๆ เพื่อให้

https://st-winner.com/wp-content/uploads/2017.jpg
https://st-winner.com/wp-content/uploads/2017.jpg
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ไดข้นำดไฟฟ้ำท่ีจ่ำยออกสูงข้ึนท ำธำตุบวกและแผน่ธำตุลบเหล่ำน้ีจะถูกท ำป้อง ป้องกนัไม่ใหมี้ส่วน
ท่ีจะมำสัมผสักนัไดเ้ลย แต่ไอออนสำมำรถส่ิงจำกแผห่น่ึงผำ่นสำรละลำยไปยงัอีกท ำ หน่ึงไดท้  ำให้
เกิดกระแสไฟฟ้ำข้ึนควำมต่ำงศกัด์ิทำงไฟฟ้ำระหวำ่งท ำธำตุบวกและท ำธำตุลบน้ีจะข้ึนกบั ปฏิกิริยำ
ท่ีเกิดข้ึนชนิดของสำรท่ีใชท้  ำท ำธำตุบวกท ำธำตุลบและชนิดของสำรละลำยแต่ปริมำณกระแสไฟฟ้ำ 
ท่ีจะไดจ้ำกแบตเตอร่ี จะข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีของท ำธำตุบวกและท ำธำตุลบ ระยะห่ำงระหวำ่งท ำธำตุและ
ควำม เขม้ของสำรละลำยควำมจุของแบตเตอร่ีมกัวดัเป็นแอมแปร์ต่อชัว่โมง วิธีกำรวดัควำมจุไดมี้
กำรตั้งมำตรฐำน 25 โดยก ำหนดเวลำคงท่ีและวดักระแสไฟฟ้ำท่ีจ่ำยออกมำในช่วงเวลำดงักล่ำว
โดยมำกมกัก ำหนดเป็นเวลำนำน 8 ชัว่โมง และมีกำรระบุดว้ยวำ่ค ำควำมจุท่ีวดัไดน้ี้ วดัในขณะท่ีท ำ
หนดเวลำเท่ำไร ทั้งน้ีเพรำะถำ้ท ำหนดต่ำงกนั เช่นแบตเตอร่ีลูกหน่ึงจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ 20 แอมแปร์ 
ในเวลำ 8 ชั่วโมงจะมีควำมจุ 160แอมแปร์ต่อชั่วโมง ใน เวลำ 8 ชั่วโมง แต่ถ้ำแบตเตอร่ีลูกน้ีจ่ำย
กระแสไฟฟ้ำ 40 แอมแปร์ จะวดัควำมจุไดน้อ้ยกวำ่ 160 แอมแปร์ต่อ ชัว่โมง แต่ในทำงตรงกนัขำ้ม
ถำ้ใหแ้บตเตอร่ี ลูกน้ีจ่ำยไฟฟ้ำต ่ำกวำ่ 20 แอมแปร์ ก็จะไดค้  ำควำมจุมำกกวำ่ 160 แอมแปร์ต่อชัว่โมง 
ประเภทของแบตเตอร่ี วสัดุท่ีน ำมำใชท้  ำท ำธำตุบวก (ท ำ Anode) มีหลำยนิด เช่น ตะกัว่, แคดเมียม, 
แมกนีเซียม และ สังกะสี ซ่ึงเป็นสำรท่ีปล่อยอิเล็กตรอนไดง่้ำย ส่วนท ำธำตุลบ (ท ำ Cathode) อำจจะ
ท ำดว้ยตะกัว่ได ออกไซด์, นิกเกิล, ปรอทและเงิน ซ่ึงจะรับอิเล็กตรอนไดง่้ำยเน่ืองจำกคุณสมบติัท่ี
ไดจ้ำกกำรใชว้สัดุต่ำงชนิดกนั นั้นแตกต่ำงกนัจึงสำมำรถแบ่งแบตเตอร่ี  

2.6.1  ชนิดของแบตเตอร่ี 
 2.6.1.1  แบตเตอร่ีปฐมภูมิ เช่น แบตเตอร่ีท ำข้ึนจำก สังกะสี – คำร์บอน ปรอทและลิเทียม 

แบตเตอร่ี ประเภทน้ีใชง้ำนไดค้ร้ังเดียวเม่ือท ำไฟหมดแลว้ตอ้งทิ้ง ไม่สำมำรถประจุไฟฟ้ำกลบัเขำ้ใช้
งำนไดอี้ก ส่วนมำกใช ้งำนกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำประเภทกระเป๋ำห้ิว มีรำคำถูก และอำยุกำรใชง้ำนสั้น 
เช่น ถ่ำนไฟฉำยแบตเตอร่ีส ำหรับ วทิยเุล็ก ๆ เป็นตน้ 

 2.6.1.2  แบตเตอร่ีทุติยภูมิ แบตเตอร่ีประเภทน้ีสำมำรถประจุไฟกลบัเขำ้ไปใหม่ได ้เม่ือ
ไฟฟ้ำหมดจึงสำมำรถ น ำมำท ำให้ใช้งำนไดอี้ก แบตเตอร่ีท่ีนิยมใช้กนัมำกคือชนิดท่ีท ำจำกตะกัว่
กรด ซ่ึงพบเห็นกนัมำกในงำนดำ้น ระบบกำรส่ือสำร โทรคมนำคม ไฟส ำรอง ซ่ึงถือแมว้ำ่แบตเตอร่ี
ชนิดน้ีจะมีอำยุกำรท ำงำนยำวนำนกวำและมีสึก หรอน้อยกว่ำแต่จะมีรำคำแพงกว่ำหลำยสิบเท่ำ
แบตเตอร่ีแบบตะกัว่ - กรด ประกอบดว้ยท ำธำตุบวกดว้ย ตะกัว่ไดออกไซด์ (PbO2) มีสีท ำตำล ท ำ
ธำตุลบท ำด้วยตะกั่วพรุน  มีสีเทำมีสำรละลำยเป็นกรดท ำมะถัน (H2SO4) ขณะท่ีท ำไฟฟ้ำจะมี 
ปฏิกิริยำเกิดข้ึน เช่น ออกซิเจน  จำกตะกัว่ไดออกไซด ์(PbO2) จะรวมตวักบัไฮโดรเจน (H2) ในกรด
ก ำมะถนั ตะกัว่ (Pb) จำกตะกัว่ไดออกไซด ์(PbO2) จะรวมตวักบั อนุมูลซลัเฟต เป็น PbSO4ปฏิกิริยำ 
น้ีเกิดข้ึนท่ีท ำธำตุบวกและลบจะไปเจือจำงกรดก ำมะถัน ดังนั้ นเม่ือเกิดปฏิกิริยำไปนำน ๆ 
กระแสไฟฟ้ำท่ีได ้จะลดลงเร่ือยๆ ขณะท่ีประจุไฟฟ้ำจะเกิดปฏิกิริยำตรงกนัขำ้มกบัตอนจ่ำยไฟฟ้ำ 
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คือตะกัว่ซลัเฟตจะแตกตวัเป็นตะกัว่ (Pb) กบั อนุมูลซลัเฟต (SO24 ) ท่ีทั้งสองท ำนั้นจะแตกตวัเป็น
ไฮโดรเจนกับออกซิเจน โดยท่ีไฮโดรเจนจะ รวมตัวกับอนุมูลซัลเฟตเป็นกรดท ำมะถันและ
ออกซิเจน และรวมตวักบัตะกัว่เป็นตะกัว่ไดออกไซด์ (PbO2) 26 กำรชำร์จแบตเตอร่ี แบตเตอร่ีท่ีมี
กำรใช้งำนทุกวนัหรือเก็บไวโ้ดยไม่ได้ใช้งำนเป็นระยะเวลำนำน ๆ ก็จะท ำให้กระแสไฟฟ้ำใน 
แบตเตอร่ีหมดไป ดงันั้นแบตเตอร่ีท่ีอยูก่บัเคร่ืองพ นน ้ ำ จึงมีเคร่ืองประจุไปอยูใ่ตเ้คร่ืองพ นน ้ ำดว้ย 
ส ำหรับประจุ ไฟฟ้ำชดเชยส่วนท่ีใชไ้ปเพื่อให้แบตเตอร่ีมีไฟฟ้ำเต็มก่อนกำรน ำไปใชง้ำน ส ำหรับ
แบตเตอร่ีท่ีไม่ได้ใช้งำนนำน ๆ กระแสไฟฟ้ำในแบตเตอร่ีก็จะหมดไปท ำให้ต้องมีกำรชำร์จ
กระแสไฟฟ้ำเขำ้ไปในแบตเตอร่ีใหม่ดว้ยเคร่ืองประจุ ไฟฟ้ำเพื่อใหมี้กระแสไฟฟ้ำใชง้ำนไดทุ้กเวลำ 
ส ำหรับแบตเตอร่ี 13 โวลท์ จะตอ้งน้ำกำรวดัติดต่อกนัทุก ๆ 30 นำที จ ำนวน 30 คร้ัง ในกำรชำร์จ
แบตเตอร่ีเรำตอ้งอำศยัวงจรในกำรชำร์จดงัน้ี วงจร Half Wave Rectifier และวงจร Filter กำรชำร์จ
แบตเตอร่ีนั้นจำกกำรผำ่นกระบวนกำรดงักล่ำวจะเกิดสัญญำณ (Sine Wave) แบบ คร่ึงคล่ืนท่ีแรงดนั 
13.5-15 โวลทโ์ดยมีหลกักำรใชค้วำมต่ำงศกัด์ิท่ีมำกกวำ่ดึงประจุจำกภำยในออกมำท ำใหมี้ ควำมต่ำง
ศกัด์ิเท่ำเดิมและสำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำไดเ้ท่ำเดิม  
      2.6.2  ล ำดบักำรชำร์จแบตเตอร่ี  

2.6.2.1  น ำปลัก๊เสียบไฟบำ้นแลว้เสียบไฟอีกดำ้นหน่ึงเขำ้กบัเคร่ืองพ่นน ้ ำท ำกำรโยดสวิตซ์
มำท่ีกำรชำร์จ สังเกตวำ่ไฟเขำ้หรือไม่  

2.6.2.2  รอกำรชำร์จใหเ้ตม็เป็นเวลำ 8 ชัว่โมง  
2.6.2.3  เม่ือถึงเวลำท่ีก ำหนดแลว้ปิดสวิตซ์แลว้ดึงปลัก๊ออก พกัไวส้ักครู่ก่อนน ำไปใชง้ำน 

ควำมสำมำรถในกำรจัดเก็บพลังงำน ควำมจุของแบตเตอร่ีในกำรบรรจุพลังงำนมีหน่วยเป็น 
แอมแปร์-ชัว่โมง (Ampere-Hour; Ah) พลงังำน ในแบตเตอร่ี 12 V100Ahเท่ำกบั12V x 100Ahหรือ
12V x 100A x 3600sจะไดเ้ท่ำกบั 4.32 MJ ถำ้แบตเตอร่ี 100 Ahเท่ำกบัวำ่แบตเตอร่ีจะจ่ำยกระแส 1 
แอมแปร์อยำ่งต่อเน่ืองเป็นเวลำ 100 ชัว่โมง หรือ แบตเตอร่ีจ่ำย กระแส10แอมแปร์อยำ่งต่อเน่ืองเป็น
เวลำ10ชัว่โมงเช่นเดียวกบัแบตเตอร่ีจ่ำยกระแส 5 แอมแปร์อย่ำงต่อเน่ือง เป็นเวลำ 20 ชัว่โมงซ่ึง
ทั้งหมดน้ีจ่ำยกระแสเท่ำกบั 100 Ahทั้งส้ินจะเห็นไดว้ำ่ แบตเตอร่ีท่ีมีควำมจุเท่ำกนัอำจ มีควำมเร็ว
ในกำรจ่ำยกระแสต่ำงกนัได ้ดงันั้นกำรจะทรำบควำมจุของแบตเตอร่ีตอ้งทรำบถึง อตัรำกำรจ่ำย 
กระแสดว้ย มกัก ำหนดเป็นจ ำนวนชัว่โมงของกำรจ่ำยกระแสเต็มท่ีกำรก ำหนดขนำดของแบตเตอร่ี
ส ำหรับ ระบบเซลลแ์สงอำทิตยน์ั้น ข้ึนอยูก่บัควำมจุของ แบตเตอร่ีในกำรจดัเก็บพลงังำน, อตัรำกำร
จ่ำยประจุสูงสุด, อตัรำกำรประจุสูงสุดและอุณหภูมิต ่ำสุดท่ีจะน ำแบตเตอร่ีไปใช้งำน (อุณหภูมิท่ี
ไดผ้ลดีท่ีสุดของแบตเตอร่ีตะกัว่กรด คือ 77 F หรือประมำณ 60-80 F) ขอ้ควรรู้เก่ียวกบัแบตเตอร่ี 
ประเภทต่ำงๆของแบตเตอร่ี ท่ีอำจเกิดกบัแบตเตอร่ีและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ โดยจะปิดสวิตช์ อุปกรณ์
ไฟฟ้ำ 
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2.6.3  แรงดนัแบตเตอร่ี  
2.6.3.1  แบบธรรมดำ(Conventional) หรือ แบตเตอร่ีชนิดน ้ ำ เป็นแบตเตอร่ี ท่ีใช้โลหะ

ตะกัว่ผสมพลวง เหมำะกบักำรใชง้ำนทัว่ไป รำคำถูก เหมำะกบัรถยนตท่ี์ใชง้ำนทัว่ไป  
2.6.3.2  แบตเตอร่ีแบบไฮบริด(HYBRID) หรือ ชนิดก่ึงแห้ง ใช้ตะกัว่ผสมแคลเซียมใน

โครงแผ่นธำตุลบ เป็น 27 เทคโนโลยีของญ่ีปุ่น มีขอ้ดีคือ อำยุกำรใช้งำนทนทำนกว่ำแบตเตอรร่ี
ธรรมดำ และไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองเติมน ้ ำกลัน่ นอกจำกน้ีในภำวะท่ีใช้งำนหนกั (Deep Cycle –Heaty 
Duty) เช่น รถบรรทุก,รถโดยสำรและรถรับจำ้ง 

2.6.3.3  แบบแคลเซียม แมนเทนแนนซ์ฟรี (Calcium-Maintenance Free) หรือ แบตเตอร่ี
ชนิดแห้งใช ้ตะกัว่ผสมแคลเซียมทั้งในโครงแผน่ธำตุบวกและลบ มีคุณสมบติัดีกวำ่ HYBRID คือ
ไม่ตอ้งเติมน ้ ำกลัน่ ตลอด อำยุกำรใชง้ำนแต่ในเมืองไทยท่ีมีอำกำศร้อน ดงันั้นอำจตอ้งมีกำรเติมน ้ ำ
กลัน่บำ้ง)ในเมืองไทย รถยนตท่ี์ ประกอบตั้งแต่ปี 2545 จะใชแ้บตเตอร่ีชนิด Ca-MF ทั้งหมด สะดวก
ต่อกำรใชง้ำน และไม่ตอ้งบ ำรุงรักษำ  
      2.6.4  ขอ้ควรรู้เก่ียวกบัแบตเตอร่ีทัว่ไปวธีิกำรชำร์จแบตเตอร่ี  

2.6.4.1  กดปุ่มสีแดงลงเพื่อตดักระแสระหวำ่งแบตเตอร่ีกบัหน่วยควบคุม จำกนั้นเสียบจุด 
Output ของ เคร่ืองชำร์จกบัปลัก๊ท่ีฐำนซ่ึงเช่ือมต่อกบัแบตเตอร่ี  

2.6.4.2  ในกำรชำร์จแบตเตอร่ีจะตอ้งอยูใ่นบริเวณท่ีปรำศจำกไฟ เปลวไฟ และกำรแผรั่งสี
ท่ีก่อให้เกิดควำม ร้อน และต้องอยู่ในท่ีๆ มีอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก ควำมรู้เก่ียวกับแบตเตอร่ี 
แบตเตอร่ี คือ อุปกรณ์ท่ีเรำใชเ้ก็บไฟฟ้ำ โดยจะรับกระแสไฟฟ้ำ เก็บไฟฟ้ำไวแ้ละจ่ำยออกมำ ให้ใช้
ใน เวลำท่ีเรำตอ้งกำร แบตเตอร่ีเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ำเคมี เก็บไฟฟ้ำไวใ้นสภำพของสำรเคมีและแปลง
ออกมำเป็น ไฟฟ้ำ ซ่ึงสำรเคมีในแบตเตอร่ียงัท ำงำนกลบัไปกลบัมำไดเ้ร่ือยๆ เป็นเวลำนำนๆ ในหมู่
ของเซลลป์ระกอบข้ึน ดว้ยกลุ่มของแผน่ธำตุทั้งแผน่บวกและแผน่ลบ ซ่ึงแผน่ธำตุทั้งบวกและลบท ำ
จำกโลหะต่ำงชนิดกนักั้นด้วย ฉนวน เรียกว่ำ “แผ่นกั้น” โดยน ำมำจุ่มไวใ้น “ELECTROLYTE” 
หรือท่ีเรียกวำ่ “น ้ ำกรดผสม” (Sulfuric Acid) น ้ ำกรดผสมจะท ำปฏิกิริยำกบัแผน่ธำตุในเชิงเคมีเพื่อ
เปล่ียนพลงังำนเคมีเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ และแต่ละ เซลลส์ำมำรถจ่ำยประจุไฟฟ้ำไดป้ระมำณ 2 โวลต ์
เซลล์ของแบตเตอร่ีส่วนมำกจะถูกน ำมำต่อเขำ้กบั “แบบ อนุกรม” (Series) ซ่ึงจะเพิ่มโวลต์หรือ
แรงดนัข้ึนเร่ือยๆ เช่น แบตเตอร่ี 12 โวลต์ จะตอ้งใช้จ  ำนวนเซลล์ 6 เซลล์มำต่อกนั แบบอนุกรม, 
แบตเตอร่ี 24 โวลต ์ใช ้12 เซลล์ เป็นตน้ กำรเกิดพลงังำนไฟฟ้ำ แผน่ธำตุสองชนิด “แผน่บวก” คือ 
LEAD DIOXIDE และ “แผน่ลบ” คือ SPONGE LEAD ถูกน ำมำจุ่มลงในกรดผสม “แรงดนั” (Volt) 
ก็จะเกิดข้ึนท่ีขั้วทั้งสอง เม่ือระบบแบตเตอร่ีครบ วงจร กระแสก็จะไหลทนัทีเพื่อเปล่ียนพลงังำนเคมี
ออกมำเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ ในกรณีน้ีเรียกวำ่ “กำรคำยประจุ ไฟ” (Discharge) ซ่ึงตวักรดในน ้ ำกรด
ผสมจะวิ่งเขำ้ทำปฏิกิริยำต่อแผน่ธำติทั้งทำงบวกและลบโดยจะค่อยๆ เปล่ียนสภำพของแผน่ธำตุทั้ง
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สองชนิดให้กลำยเป็นตะกัว่ซัลเฟรต(Lead Sulfate) เม่ือแผ่นธำตุทั้งบวกและลบ เปล่ียนสภำพไป
เป็นโลหะชนิดเดียวกนั คือ “ตะกัว่ซลัเฟรต” แบตเตอร่ีก็จะไม่มีสภำพของควำมแตกต่ำงทำง แรงดนั
กระแส ก็จะท ำให้กระแสหยุดไหลหรือไฟหมด 28 วิธีตรวจสอบแบตเตอร่ีแบบง่ำยๆ ขอ้ดีของ
เคร่ืองชำร์ทรุ่นน้ี คือ เม่ือชำร์ตแบตเตอร่ีท่ียงัสมบูรณ์ เม่ือต่อเคร่ืองชำร์ทคร้ังแรกจะมีไฟ LED ติด
ทั้งสีเขียวและสีแดง LED สีแดง คือ แสดงสถำนะเคร่ืองชำร์ทท ำงำน LED สีเขียว มี 2 สถำนะ คือ - 
ติด แสดงสถำนะก ำลงัชำร์ท - ดบั แสดงสถำนะไฟเต็ม กำรประจุไฟ (Charging) กำรประจุไฟคร้ัง
แรก แบตเตอร่ีท่ีน ำมำใช้งำนเม่ืออยู่ในสภำพยงัไม่ไดเ้ติมน ้ ำกรดผสม และไม่ไดรั้บกำร ประจุไฟ 
หรือบำงคร้ังอำจเติมน ้ำกรดผสมและประจุไฟมำแลว้ควรน ำมำเติมน ้ ำกรดผสม และท ำกำรประจุไฟ 
คร้ังแรก หรือเพียงแต่ประจุไฟเพิ่มเติม แลว้แต่สภำพของแบตเตอร่ี  
      2.6.5  กำรเติมน ้ำกรดในแบตเตอร่ี 

2.6.5.1  กำรเติมน ้ ำกรดผสม (Electrolyte) ให้เติมน ้ ำกรดผสมเจือจำงท่ีมีควำมถ วงจ ำเพำะ 
(Specific Gravity) ตำมท่ีก ำหนด (1.280 + 0.010) ลงไปในเซลล์จนระดบัน ้ ำกรดผสมอยูเ่หนือแผ่น
ธำตุ โดยพยำยำม ไม่ให้น ้ ำกรดลน้ออกจำกเซลล์ โดยท่ีอุณหภูมิของน ้ ำกรดผสมก่อนเติมจะตอ้งต ่ำ
กวำ่ 35 °C  

2.6.5.2  กำรต่อแบตเตอร่ีเข้ำกับเคร่ืองประจุไฟ ต้องใช้กระแสไฟตรง (Direct Current) 
เท่ำนั้นในกำรประจุ ไฟ โดยต่อขั้วบวกของแบตเตอร่ีเขำ้กบัขั้วบวกของเคร่ืองประจุไฟ ขั้วลบของ
แบตเตอร่ีเขำ้กบัขั้วลบของเคร่ือง ประจุไฟ ตรวจดูให้แน ใจเสมอว่ำ ต่อขั้วแบตเตอร่ีถูกตอ้ง แน น 
เรียบร้อยดี  

2.6.5.3  เร่ิมประจุไฟภำยหลงัเติมน ้ ำกรดผสมไปแลว้ 3-10 ชัง่โมง โดยอุณหภูมิของน ้ ำกรด
ผสมตอ้งต ่ำกว่ำ 40 °C หำกพบว่ำระดบัน ำกรดผสม (Electrolyte) ต ่ำลงให้เติมลงไปจนถึงระดบั
สูงสุด (Maximum Level)  

2.6.5.4  ท  ำกำรประจุไฟติดต่อกนัไปตลอดดว้ยกระแสไฟ และระยะเวลำตำมท่ีก ำหนดใน 
Spec  

2.6.5.5  ขณะประจุไฟ ถำ้อุณหภูมิของ ELECTROLYTE สูงเกิน 50 °C ใหล้ดกระแสไฟลง
หรือหยดุประจุไฟ อยำ่ใหอุ้ณหภูมิของ ELECTROLYTE สูงถึง 60 °C  

2.6.5.6  กำรวดัและจดบันทึกขอ้มูลขณะท ำกำรประจุไฟคร้ังแรก ควรมีกำรวดัและจดบัน
ทึกค ำของ กระแสไฟ (Ampere) แรงดนัไฟฟ้ำ (Voltage) ควำมถ วงจ ำเพำะ (SP.gr.) และอุณหภูมิ 
(Temperature) 

 2.6.5.7  เม่ือส้ินสุดกำรประจุไฟ จะไดค้  ำควำมถ่วงจ ำเพำะ (Specific Gravity) ของน ้ ำยำ 
(Electrolyte)  ประมำณ1.280 ปล่อยแบตเตอ ร่ีไว้เฉยๆประมำณ1ชั่วโมงปรับระดับของ 
ELECTROLTE ใหถึ้งระดบัสูงสุด ปิดจุกหมุนเกลียวช่องเติมกรดใหแ้น่น  
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 2.6.7  ลกัษณะกำรเส่ือมของแบตเตอร่ี  

2.6.7.1  ชำร์จไม่เขำ้ (ดงัตวัอยำ่งตำมรูป) พอต่อเคร่ืองชำร์จ จะแสดงสภำวะวำ่แบตเตอร่ีเต็ม 
ระดบัไฟเต็มถึง 15V. ทนัที แต่พอถอดออกก็น ำไปใช้ งำนไม่ได ้ระดบัแรงดนัลดลงอย่ำงรวดเร็ว 
จ่ำยกระแสไม่ได ้ 

2.6.7.2  ชำร์จไม่เตม็ มีกระแสเขำ้ แต่ชำร์จไปนำนเท่ำไหร  ก็ไม่เตม็ ( ระดบัไฟไม่ถึง 15V. ) 
พอหยุดชำร์จ ไฟแบตเตอร่ีจะ ค่อยๆลดลงเหลือ 5 - 8 V. ทั้งๆท่ีไม่ไดน้ ำไปใชง้ำนอะไร ซ่ึงเป็นไป
ไดว้ำ่ภำยในเซลแบตเตอร่ี มีกำรชำร์จ  

2.6.7.3  ไม่เก็บแรงดนัไฟ มีกระแสเขำ้ ชำร์จไดป้กติและระดบัไฟเตม็ดี ( ระดบัไฟถึง15V. ) 
ปล่อยไวร้ะดบัแรงดนัแบตเตอร่ีก็ปกติ 12-13 V. แต่เม่ือน ำไปใช้งำนไดไ้ม่นำนก็จะหมดโดยปกติ
ใช้ได้นำน 10 ชั่วโมงอำจเหลือแค  2-3 ชั่วโมงซ่ึงเป็น เป็นไปได้ว่ำเซลภำยในแบตเตอร่ีเส่ือม
เน่ืองจำกเก็บไฟไดไ้ม่เต็มท่ีหรือเจลกรดภำยในแบตเตอร่ีแห้งอนัเน่ืองจำก 29 เน่ืองมำจำกกำรชำร์จ
ประจุด้วยกระแสสูงมำกเกินก ำหนด แบตเตอร่ีได้รับอุณหภูมิสูงกว่ำก ำหนด ใช้แรงดัน 
แรงดนัไฟฟ้ำในกำรชำร์จสูงกว่ำก ำหนด ( 15 .5 โวลท์ ) เป็นตน้ แรงดนัไฟฟ้ำในกำรชำร์จ ระดบั
แรงดนัในกำรชำร์จแบตเตอร่ี 12V. ซ่ึงกำรชำร์จแบตเตอร่ีตอ้งกำรแรงดนัในกำรชำร์จมำกกวำ่ 13V. 
คือประมำณ 13.8-15.0V. ไม่ควรเกิน 15V. ถำ้ไฟเกินกวำ่ 15V. จะมีผลต่อเซลภำยในแบตเตอร่ี ท ำ
ให้ แบตเตอร่ีร้อนและเส่ือม และถำ้แรงดนัไฟต ่ำกว่ำ 13.8V. ก็จะชำร์จไม่เขำ้ ท ำให้แบตเตอร่ีเกิด
สภำวะแรงดัน หยุดน่ิงและประจุไฟไม่เข้ำเกิดจำกแรงดันชำร์จต ่ำ แรงดันไฟชำร์จจะต้องเป็น
ระดบัไฟตรงท่ีตอ้งมีกำรกระเพื่อ มำ (Ripple ) เล็กน้อย ซ่ึงไม่ตอ้งผ่ำนคำปำซิสเตอร์ เพื่อกระตุน้
จงัหวะกำรชำร์จประจุและคำยประจุ เป็น กระแสสลบัข้ึนๆลงๆ ไฟสวิงไปเร่ือยๆ หำกเป็นไฟตรง
เรียบในกำรชำร์จช่วงแรก(แบตเตอร่ีท่ียงัไม่เต็ม) หลอด LED สีเขียวจะติด ระดบัแรงดนัไฟจะเร่ิม
จำก 10-12V ( เท่ำกบัแรงดนัไฟฟ้ำท่ีแบตเตอร่ีมีเหลืออยู ่) แลว้ระดบั แรงดนัไฟจึงจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
ซ่ึงตรงน้ีเองเป็นควำมรู้ว่ำ เคร่ืองชำร์จจ่ำยไฟ 14V. แต่เม่ือต่อเขำ้กบัแบตเตอร่ี ท ำไมเหลือ 12V. 
เพรำะเป็นคุณสมบติัของแบตเตอร่ีและศกัยไ์ฟฟ้ำ จะไหลจำกท่ีมีแรงดนัศกัยสู์งกว่ำไปยงั แรงดนั
ศกัยต์  ่ำกวำ่ จึงเกิดสภำวะกำรชำร์จประจุ ( Charging ) จึงวดัแรงดนัไฟฟ้ำไดเ้พียง 12V. ตำมรูปภำพ 
ซ่ึงเป็นเหตุผลวำ่ท ำไมจึงใชไ้ฟท่ีต ่ำกวำ่ 12V. มำชำร์จแบตเตอร่ีไม่ได ้ระดบัแรงดนัไฟชำร์จ 15.0V 
เป็น ค่ำมำตรฐำนท่ีแบตเตอร่ีก ำหนดมำ เพรำะช่วงแรงดันไฟฟ้ำจะเพิ่มข้ึนมำอยู่ในช่วงน้ีนั่น 
กระแสไฟฟ้ำในกำรชำร์จ กระแสชำร์จ อ ำนจำกป้ำยบนเคร่ืองชำร์จ จะมีค ำสูงสุด 500mA แต่จำก
กำรทดสอบและวดัดว้ย เคร่ืองมือ จะอยู่ท่ีประมำณ 260 มิลลิแอมป์(เม่ือแบตเตอร่ีเต็ม) ซ่ึงมีค ำต ่ำ
มำก สำมำรถชำร์จต่อไปได้โดยไม่ ท ำให้แบตเตอร่ีร้อน กำรชำร์จด้วยกระแสต ่ำๆ จะช่วยท ำให้
แบตเตอร่ีชำร์จอยำ่งสมบูรณ์ ประจุแรงดนัเขำ้ แบตเตอร่ีไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี ชำ้แต่ชวัร์ ไม่ท ำใหแ้บตเตอร่ี
ร้อน กระแสชำร์จข้ึนอยู่กบัขนำด AH ของแบตเตอร่ี ยิ่งสูงก็ใช้กระแสชำร์จสูง ตอนเร่ิมชำร์จ กิน
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กระแส 300-400mA พอไฟใกลเ้ต็มจึงจะลดลง เคร่ืองชำร์จรุ่นน้ีใชก้บัแบตเตอร่ีไม่เกิน 5AH แต่ผม
ทดลองชำร์จไฟ แบตเตอร่ี 7.5AH กินกระแส 400-450mA ไม่เกินก ำหนดของเคร่ืองชำร์จ(500mA) 
ก็ยงัสำมำรถชำร์จประจุได ้ ปล่อยทิ้งไวก้็ไม่ร้อน หำยห วง ช่วยรักษำแบตเตอร่ี แมไ๎ม่มีวงจรตดัไฟ 
เพรำะชำร์จดว้ยกระแสต ่ำเม่ือเทียบ กบัเคร่ืองชำร์จแบตเตอร่ี 12V. ไฟส่องกบ ทัว่ไปตำมทอ๎งตลำด
ใชก้ระแสสูง จำกรูปชำร์จประจุดว้ยกระแสสูง ถึง 1.39 A ท ำให้ชำร์จประจุไดเ้ร็วกวำ่ก็จริง แต่หำก
ชำร์จทิ้งไวน้ำนๆ จะท ำให้แบตเตอร่ีร้อน เหมำะส ำหรับ แบตเตอร่ีน ้ ำกรด ( นัง่ดูน ้ ำกรดเดือดปุดๆ 
สะใจดี ) บำงคร้ังระดบัแรงดนัเกินกวำ่ 15.5V.แต่ส ำหรับแบตเตอร่ี แห้งเม่ือเต็มแลว้(15V.)ตอ้งรีบ
ถอดออก ซ่ึงไม่มีไฟเตือนหรือไม่มีอุปกรณ์วดัระดบัไฟแบตเตอร่ี จะรู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่ เต็ม หำกปล่อย
ชำร์จทิ้งไวน้ำนๆ จะท ำให้แบตเตอร่ีร้อนจดั อุณหภูมิเกินกวำ่ 30-70 องศำ ท ำให้เจลละลำย ออกมำ
จำกเซลภำยในแบตเตอร่ี ท ำให้แบตเตอร่ีเส่ือม เก็บประจุไดไ้ม่นำน ไม่ถึงปีจะเร่ิมรู้สึกวำ่แบตเตอร่ี
ใช ้งำนไปไม่นำนไฟก็หมด ( จำกปกติ 10 ชัว่โมง เหลือเพียง 3 ชัว่โมง ก็หมด ) หรือวดัดูมีแรงดนั 
12 V. แต่พอ จ่ำยกระแสไฟ แลว้ไฟตกลงทนัที หรือจะค่อยๆลดลงเหลือ 8-10 V. 30 อำยุกำรใชง้ำน
แบตเตอร่ี อำยุกำรใช้งำนแบตเตอร่ี อยู่ระหว่ำง 3-5 ปี หำกใช้งำนตำมพิกดักระแสท่ีบอกไวบ้นตวั
แบตเตอร่ี ก็ สำมำรถใช้งำนได ้15-20 ชัว่โมง ต่อกำรชำร์จหน่ึงคร้ัง แบตเตอร่ีบำงก๎อนอำจใช้ได้
ยำวนำนเกิน 5 ปี รำคำ แบตเตอร่ี ไม่ใช่ถูกๆ อยำกใชไ้ดน้ำนๆก็ตอ้ง ชำร์จกระแสและแรงดนัไฟฟ้ำ
ตำมพิกดั แลว้น ำไปต่อใชง้ำนกบั อุปกรณ์เคร่ืองใชต้ำมพิกดัของแบตเตอร่ีดงั กำรใชง้ำนแบตเตอร่ี
แหง้ ขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัแบตเตอร่ี  

        2.6.7.1  อยำ่ให้แบตเตอร่ีจ่ำยกระแสไฟเกินควำมสำมำรถ (Over Discharge) เพรำะท ำ
ใหแ้บตเตอร่ีมีอำย ุกำรใชง้ำนสั้นลงกวำ่ปกติ  

        2.6.7.2  อยำ่ประจุไฟแบตเตอร่ีมำกเกินไป ควรประจุไฟใหถู้กตอ้งเหมำะสม มิเช่นนั้น
แบตเตอร่ีจะ เส่ือมสภำพเร็วข้ึน  

        2.6.7.3  อยำ่ใหอุ้ณหภูมิของ Electrolyte สูงเกินกวำ่ 50 °C  
        2.6.7.4  รักษำแบตเตอร่ีใหแ้หง้ สะอำดอยูเ่สมอ เพื่อป้องกนักำรร่ัวซึมและผกุร่อน                        

2.6.7.5  อย่ำน ำโลหะหรือเคร่ืองมือเช่นประแจหรือไขควงวำงบนสะพำนไฟ
(Connector) เพรำะอำจเกิดกำรSpark สะเก็ดไฟ ท ำใหแ้บตเตอร่ีชำรุดเสียหำย  

        2.6.7.6  อยำ่สูบบุหร่ีบริเวณท่ีมีกำรประจุไฟแบตเตอร่ี  
        2.6.7.7  ตรวจสอบทุกคร้ังเม่ือม่ีกำรเช่ือมต่อ Plug ของแบตเตอร่ีเขำ้กบัPlugCharger 

หรือ Truck ตอ้งเป็นขนำดเดียวกนั และขั้วบวก ลบ ถูกตอ้ง (8) อยำ่ถอดหรือขยบั Plug เม่ือมีกำร On 
Charger หรือ On Key Switch ของ Truck (9) ถอด Plug ออกทุกคร้ังเม่ือเลิกใช ้Truck หรือ เลิกกำร
ประจุไฟแบตเตอรร่ี 
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2.7  ทฤษฎสีายไฟ Jumper และ Switch 

2.7.1  สำย jumper คืออะไรสำย jumper เขำ้หวัสำย ตวัผู ้และ ตวัผู ้ใชส้ ำหรับ เพื่อใหง่้ำยต่อกำใช้
งำน เช่ือมต่ออปุกรณ์ ต่ำงๆไม่วำ่จะเป็น Arduino / Module / Sensor เป็นตน้ 

2.7.2  สำย Jump คือสำยไฟเส้นขนำดสั้นๆท่ีใชใ้นกำรเช่ือมต่อระวำ่งอุปกรณ์ต่ำงๆ หรือเช่ือมต่อ
กบั Arduino เป็นอุปกรณ์ท่ีส ำคญัอีกชั้นหน่ึงในกำรท ำ Prototype ซ่ึงใชง้ำนร่วมกบั Breadboard สำย 
Jump จริงๆแลว้ก็ไม่ไดมี้ควำมแตกแต่งกบัสำยไฟชนิดอ่ืนๆ เพียงแต่มนัจะถูกตดัให้มีขนำดสั้ นๆ
เพื่อใหใ้ชง้ำนบน Breadboard ไดง่้ำยนัน่เอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่2.38  สำย Jump (http://sat2you.com/web/wp-content/uploads/2017/01/IMG_0155_2-632x420.png) 
   
  สำยไฟท่ีใชเ้ป็นสำย Jump จะเป็นสำยไฟประเภท Multicore คือมีสำยไฟเส้นเล็กหลำยๆเส้นพนั
เป็นเกลียวรวมกนัอยูด่ำ้นในฉนวน ซ่ึงสำยประเภทน้ีจะมีควำมแข็งแรง ทนต่อกำรหกังอไดม้ำกกวำ่
สำยประเภท Single core จึงเหมำะกับกำรน ำมำใช้ในงำนท ำ Prototype เ น่ืองจำกต้องมีกำร
ปรับเปล่ียน ถอดสำยเขำ้ออกจำกบอร์ดบ่อย โดยสำยน้ีจะตอ้งมีกำรเขำ้หวัก่อนเพื่อรวมสำยไฟเส้น
เล็กๆให้เป็นหน่ึงเส้น เพื่อให้สำมำรถเสียบเขำ้กบัรูท่ีอยูบ่น Breadboard ไดร้ำสำมำรถท ำสำย Jump 
ใช้เองได้ โดยกำรซ้ือสำยท่ีเป็น Multicore หรือสำยแบบอ่อนมำ แล้วเอำมำเขำ้หัวเอง ซ่ึงอำจจะ
เสียเวลำนิดหน่อย แต่ก็มีขอ้ดีตรงท่ีเรำสำมำรถก ำหนดควำมยำวของสำย Jump ตำมท่ีเรำตอ้งกำรได ้
แต่ถำ้ใครข้ีเกียจมำนัง่ท ำเอง ก็มีขำยกนัเป็นชุดส ำเร็จ โดยสำย Jump ในชุดนั้นจะมีควำมยำวหลำย
ขนำดให้เลือกใช ้รวมถึงมีหลำกหลำยสีอีกดว้ย กำรท่ีเรำใชส้ำยไฟหลำยสีนั้นจะช่วยท ำให้เรำไม่งง
เวลำดูวงจรท่ีมีสำยไฟเยอะๆ วำ่เส้นไหนเป็นเส้นไหน ท ำใหว้งจรของเรำดูง่ำยและเช็คง่ำยข้ึนนัน่เอง 
 
 

http://sat2you.com/web/wp-content/uploads/2017/01/IMG_0155_2-632x420.png
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รูปที ่2.39  สำย Multicore และ Single core  

(http://sat2you.com/web/wp-

content/uploads/2017/01/307530-534x357.png) 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่2.40  กำรต่อสำย  (http://sat2you.com/web/wp-content/uploads/2017/01/Arduino_-Jumper.jpg) 

 2.7.3  ปุ่มกด (Push Button) หรือสวิตซ์ (Switch) เป็นอุปกรณ์พื้นฐำนท่ีใช้กนัทัว่ไปในหลำยๆ 
โปรเจค เพื่อเช่ือมจุด 2 จุดในวงจรให้ถึงกนั มกัใช้เพื่อรับขอ้มูลจำกผูใ้ช้ เช่น เม่ือผูใ้ช้กดปุ่มให้
อุปกรณ์ท่ีต่อพว่งเร่ิมท ำงำน หรืออำจจะรับสัญญำณจำกกลไกต่ำงๆ เช่น เม่ือวตัถุเคล่ือนท่ีมำถึงลิมิต
สวิตซ์ (LimitSwitch) ให้เคร่ืองจักรหยุดท ำงำน เป็นต้น นอกจำกน้ียงัสำมำรถใช้ควำมรู้น้ีไป
ประยกุตต่์อกบัเซ็นเซอร์ (Sensor) บำงประเภทไดอี้กดว้ย แต่อยำ่งไรก็ตำมในบทควำมน้ีจะเน้นไปท่ี
กำรใชส้วติซ์กดแบบธรรมดำครับ 
อุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้

2.7.3.1  บอร์ด Arduino (หรือบอร์ดอ่ืนๆ ท่ีคลำ้ยกนั) 
2.7.3.2  สวติซ์ (Switch) 
2.7.3.3  ตวัตำ้นทำน (Resistor) 4.7 – 10K kΩ (ค่ำใดก็ได)้ 
2.7.3.4  สำยไฟจัม๊เปอร์ 
2.7.3.5  บอร์ดทดลอง (Breadboard) 

  
 2.7.4 วธีิต่อวงจร 

http://sat2you.com/web/wp-content/uploads/2017/01/307530-534x357.png
http://sat2you.com/web/wp-content/uploads/2017/01/307530-534x357.png
http://sat2you.com/web/wp-content/uploads/2017/01/Arduino_-Jumper.jpg
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เรำจะต่อสวิตซ์เพื่อใชง้ำนกบั Arduino โดยใชก้ำรต่อวงจรท่ีเรียกวำ่ Pull-Up Resistor หรือ 
Pull-Down Resistor อย่ำงใดก็ได ้เพื่อป้องกนัไม่ให้ขำ Input อยู่ในสถำนะ Floating จนอ่ำนค่ำจำก
ขำ Input มำใชง้ำนไม่ไดF้loating เป็นสถำนะท่ีขำ Input ของ MCU ไม่ไดต่้ออยูก่บั VCC หรือ GND 
อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเลย ท ำให้เม่ืออ่ำนค่ำจำกขำ Input นั้น จะได้ค่ำออกมำในลกัษณะสุ่มระหว่ำง 
LOW และ HIGH แบบไม่สำมำรถคำดเดำไดโ้ดยควำมแตกต่ำงในดำ้นกำรใชง้ำนPull-Up Resistor 
ไม่ได้กดปุ่ม จะอ่ำนค่ำไดเ้ป็น HIGH กดปุ่ม จะอ่ำนค่ำไดเ้ป็น LOWPull-Down Resistorไม่ได้กด
ปุ่ม จะอ่ำนค่ำไดเ้ป็น LOWกดปุ่ม จะอ่ำนค่ำไดเ้ป็น HIGH 
 2.7.5  ตรงจุดน้ีสำมำรถเลือกใช้ได้ตำมควำมเหมำะสมนะครับ ว่ำอยำกได้สถำนะตอนกดปุ่ม
เป็น HIGH หรือเป็น LOW ส่วนกำรต่อวงจรก็ตำมภำพดำ้นล่ำงเลยครับสำยไฟแบบด ำแดง สำยไฟ
หรือสำยไฟฟ้ำนั้นเป็นอุปกรณ์ท่ีใชส่้งพลงังำนไฟฟ้ำจำกท่ีหน่ึงไปยงัอีก ท่ีหน่ึงโดยกระแสไฟฟ้ำจะ 
เป็นตวัน ำพลังงำนไฟฟ้ำผ่ำนไปตำมสำยไฟจนถึงเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ สำยไฟท ำด้วยสำรท่ียอมให้
กระแสไฟฟ้ำผ่ำนได้ เรียกว่ำตัวน ำไฟฟ้ำ และตัวน ำไฟฟ้ำท่ีใช้ท ำสำยไฟเป็นโลหะท่ียอมให้
กระแสไฟฟ้ำผ่ำนได้ดีลวดตัวน ำแต่ละ ชนิดยอมให้กระแสไฟฟ้ำผ่ำนได้ต่ำงกัน และใน
ส่วนประกอบของสำยไฟจะมีวสัดุฉนวนไฟฟ้ำห่อหุ้มเพื่อสะดวก แก่กำรใช้งำน และป้องกัน
อนัตรำยท่ีอำจเกิดจำกกระแสไฟ ยกเวน้สำยไฟชนิดเปลือยไม่มีฉนวนหุม้ ส่วนประกอบของสำยไฟ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั  
     2.7.6 วสัดุตวัน ำไฟฟ้ำ วสัดุท่ีใชเ้ป็นตวัน ำไฟฟ้ำไดแ้ก่ โลหะเงิน โลหะทองแดง โลหะอลูมิเนียม 
โลหะเงินเยอรมนั โลหะ ตะกัว่ และโลหะผสมต่ำงๆ สำยไฟฟ้ำท่ีใชง้ำน ภำยในอำคำรบำ้นเรือนจะ
ใชโ้ลหะทองแดง และระบบไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำแรงสูงจะใชโ้ลหะอะลูมิเนียม โลหะทองแดงท่ีใชใ้นงำน
ไฟฟ้ำจะตอ้งมีควำมบริสุทธ์ิมำก หำกมีส่ิงเจือปน เล็กน้อยก็จะท ำให้ค  ำควำมตำ้นทำนเพิ่มข้ึนมำก 
โลหะทองแดงจะตอ้งมีควำมบริสุทธ์ิไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 98 ทองแดงท่ีใชเ้ป็นตวัน ำไฟฟ้ำไดแ้ก่ สำย
ทองแดงแขง็ปำนกลำง เป็น สำยทองแดงท่ีท ำจำกกำรรีดเส้นลวด เม่ือไดข้นำดตำมท่ีตอ้งกำรแลว้จะ
ไม่น ำไปอบให้อ่อน สำยทองแดง ชนิดน้ีจะแข็งและทนต่อแรงดึงไดสู้งสูงกวำ่สำยทองแดงชนิดอบ
ให้อ่อน ใชใ้นงำนเดินสำยไฟฟ้ำกลำงแจง้ และ สำมำรถขึงให้ตึงมำก ๆ ได ้เช่น สำยโทรศพัท ์สำย
โทรเลข สำยทองแดงชนิดรีดแข็งน้ีมีควำมต้ำนทำนสูงกว่ำ สำยทองแดงอ่อนรำว 2.7%  สำย
ทองแดงอ่อนหรือชนิดอบให้อ่อน คือ สำยทองแดงท่ีรีดไดข้นำดแล้วน ำไปอบดว้ยควำมร้อนให้
อ่อน ซ่ึงเม่ือน ำไปหรือโคง้งอ จะสำมำรถท ำไดง่้ำย ทนแดรงดึงไดเ้พียง60% ของสำยทองแดงชนิด
แขง็ 
       2.7.7  วสัดุฉนวนไฟฟ้ำ ฉนวน คือ วสัดุท่ีมีคุณสมบติัในกำรกีดกั้นหรือขดัขวำงกำรไหลของ
กระแสไฟฟ้ำ หรือ วสัดุท่ี กระแสไฟฟ้ำไม่สำมำรถไหลผำ่นไดไ้ดแ้ก่ ยำง ไฟเบอร์ พลำสติก ฯลฯ 
ฉนวนจะตอ้งสำมำรถป้องกนัตวัน ำไฟฟ้ำ จำกควำมร้อนหรือของเหลวท่ีสำมำรถกดักร อน ตวัน ำ



57 
 
ไฟฟ้ำ และสำมำรถกนัน ้ ำไดดี้ ฉนวนท่ีใช้หุ้มตวัน ำไฟฟ้ำ ตอ้งมีควำมตำ้นทำนสูง ตอ้งไม่ถูกกรด
หรือด่ำงกดักร่อนไดต้ั้งแต่อุณหภูมิ 0 ถึง 200 องศำฟำเรนไฮต์ ควำมช้ืน ในอำกำศ ฉนวนท่ีใช้หุ้ม
ตวัน ำไฟฟ้ำมีอยู่หลำยชนิด ไดแ้ก่ แร่ใยหิน ยำงทนควำมร้อนพลำสติก PVC ฉนวนท่ี นิยมใช้งำน
ไดแ้ก่ ฉนวนยำง ฉนวน ยำงท่ีใชหุ้้มตวัน ำไฟฟ้ำและสำยเคเบิลท ำจำกยำงพำรำ 20 ถึง 40% ผสมกบั
แร่ธำตุอีกหลำยชนิด เช่น ผงซัลเฟตของแมกนีเซียม สังกะสีออกไซด์ ฯลฯ และมีก ำมะถนัปนอยู่
ด้วยเล็กน้อย ใช้ท ำสำยไฟฟ้ำแรงสูง พลำสติก PVC เป็น ฉนวนท่ีมีคุณสมบติับิดงอได้ แต่ไม่ดี
เท่ำกบัยำง ไม่มี ปฏิกิริยำกบัออกซิเจนและน ้ำมนัต่ำง ๆ ไม่มีปฏิกิริยำ กบักรดและทนอุณหภูมิไดสู้ง 
จึง เป็นท่ีนิยมใชง้ำนกนัมำกในปัจจุบนั สำยไฟฟ้ำเป็นส่ิงจ ำเป็นอยำ่งยิ่ง เพรำะสำยไฟเป็นตวัน ำท่ี
จะน ำให้กระแสไฟฟ้ำไหลผำ่นไปตำมสำย จำกแห่งหน่ึงไปอีก แห่งหน่ึงไดต้ำมตอ้งกำร สำยไฟฟ้ำ
ท่ีนิยมใชง้ำนทัว่ๆไปมีหลำยลกัษณะท่ีควรทรำบ มีดงัน้ี  

2.7.7.1  สำยเปลือย เป็นสำยท่ีไม่หุ้มฉนวน ใชส้ ำหรับกระแสไฟฟ้ำมำกๆ เช่น ใชก้บัพวก
สำยไฟฟ้ำแรงสูง ส่วนมำกเป็น พวก ทองแดง หรืออลูมิเนียมใชเ้ดินในระบบสูง เพรำะอนัตรำยจำก
สำยไฟแรงสูงมีมำก  

2.7.7.2  สำยหุ้มฉนวน สำยหุ้มยำง ท ำดว้ยลวดทองแดง จะเป็นเส้นเด่ียวหรือหลำยเส้น
ข้ึนอยูก่บัชนิด ของงำนท่ีน ำมำใช ้ภำยนอกหุ้มฉนวนดว้ยดีบุก หรือยำง แบบน้ีนิยมใชก้นัมำก สำย
หุ้มพลำสติก ส่วนมำกมกั ท ำเป็นสำยหลำยๆเส้น ท่ีหุ้มดว้ยพลำสติกเพื่อให้ตวัไดง่้ำยผูผ้ลิตมกัท ำ
เป็นสำยคู่ติดกนั สำยไหม ภำยใน ท ำเป็นลวดทองแดงหลำยเส้นหุ้มดว้ยยำงแลว้หุ้มทบัดว้ยไหมอีก
ทีหน่ึงมกัท ำ เป็นเส้นคู่บิดแบบเกลียว เหมำะ ส ำหรับติดเตำ้เพดำนกบักระจุบหลอด สำยเด่ียวและ
สำยคู่  P.V.C. (Poly Vinyl Chloride) เป็นสำยไฟท ำ ด้วยลวดทองแดงหุ้มด้วยฉนวนหลำยชั้น 
ภำยนอกสุดมกัเป็นฉนวนสีขำว สำยไฟชนิดมีฉนวนหุม้แขง็แรงมำก มี ทั้งชนิดคู่และชนิดเดียว นิยม
ใชก้นัแพร หลำย  

2.7.7.3  สำยอบหรืออำบน ้ ำยำ ส่วนมำกเป็นลวดทองแดงเส้นเล็ก ๆใชน้ ้ ำยำเคมีเคลือบเป็น
ฉนวนตลอดสำย ใชใ้นงำนพนัมอเตอร์ ฯลฯ องคป์ระกอบสำยไฟ เป็นสำยไฟฟ้ำท่ีมีชนิดของฉนวน
เป็น PVC ทนอุณหภูมิได ้70oC และตวัน ำเป็นทองแดงแรงดนัไฟฟ้ำ 300V 600V และ 750V ตำม
มำตรฐำนของ ส.ม.อ.(TIS) เช่น สำยไฟฟ้ำชนิด THW, VAF, VAF-GRD 16 สำยไฟฟ้ำ(Electric 
Wire and cable) เป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ไฟฟ้ำท่ีขำดไม่ได ้เป็นส่วนท่ีส ำคญัส่วน หน่ึงในกำรเดิน
สำยไฟฟ้ำตำมแหล งต่ำงๆ สำยไฟฟ้ำ กำรแบ่งประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ  
       2.7.8  อุปกรณ์ไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำท่ีมีฉนวนห่อหุ้ม สำยไฟฟ้ำชนิดน้ีมีใช้งำนกนัมำกตำมอำคำร
บ๎ำนเรือน และ อุปกรณ์ไฟฟ้ำหลำย ๆ ชนิด สำยไฟฟ้ำท่ีมีฉนวนห่อหุ้มยงัมีหลำยชนิดได้แก่ 
สำยไฟฟ้ำท่ีห่อหุ้มภำยนอกด้วยด้ำยถกั ได้แก่ สำยไฟฟ้ำท่ีห่อหุ้มด้วยยำง แต่ภำยนอกจะถกัด้ำย 
ห่อหุม้อีกชั้นหน่ึง ใชก้บัเตำรีดและเคร่ืองใหค้วำมร้อน  
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       2.7.9  สำยหุ้มยำง เป็นสำยไฟฟ้ำท่ีหุ้มด้วยยำงท่ีมีทั้ งแบบธรรมดำและแบบทนควำมร้อน 
สำยไฟฟ้ำ แบบน้ีจะเป่ือยและเส่ือมคุณภำพเร็ว ปัจจุบนัไม่ค  อยนิยมใชง้ำน 
       2.7.10  สำยหุม้ PVC ชนิดน้ีมีควำมทนทำนต่อดินฟ้ำอำกำศ ไม่ติดไฟ ทนควำมร้อน แขง็เหนียว 
ไม่เป่ือย ง่ำย นิยมใชง้ำนมำกท่ีสุด  
      2.7.11  สำยหุม้พลำสติกธรรมดำสำยอ่อนเส้นเล็กภำยในมีหลำยเส้น เป็นสำยไฟท่ีไม่ถำวรติดไฟ
ไดง่้ำย  
      2.7.12  สำยเด่ียว เป็นสำยไฟฟ้ำ 1 เส้น มี 1 แกน ใชเ้ดินทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร สำยไฟฟ้ำ
ชนิดน้ี ถำ้เดินในอำคำรนิยมใช้ร้อยในท่อแลว้ยึดท่อกบัผนงั หรือฝังท่อในเสำหรือพื้น บำงคร้ังก็
น ำมำใชเ้ดินภำยนอก อำคำร กำรเดินสำยเด่ียวน้ีไม่นิยมเดินตีคลิป แต่จะเดินในท่อหรือวำงรำงเหล็ก
เสมอ หรือยดึติดกบัผนงัโดยใช ้ประกบัยดึเป็นช่วง ๆ 
      2.7.13  สำยคู่ เป็นไฟฟ้ำท่ีใช้เดินภำยในอำคำร เป็นสำยไฟฟ้ำชนิด 1 เส้นมี 2 แกนหรืออำจท ำ
พิเศษใหมี้ 3 แกน โดยมีสำยดินอีก 1 แกน  
      2.7.14  สำยเคเบิลใตดิ๎น เป็นสำยไฟฟ้ำชนิดท่ีมีฉนวน PVC หุ้มลวดทองแดงอยูแ่ลว้ยงัมีฉนวน
หุม้ ภำยนอกอีกชั้นหน่ึง  

 2.7.15  สำยเคลือบน ้ ำยำหรือสำยอีนำเมล เป็นสำยเปลือยท่ีเคลือบน ้ ำยำเคมี ใช้งำนกนัมำกใน
งำนพนั ขดลวดไดนำโม มอเตอร์ หมอ้แปลง ฯลฯ  
      2.7.16  สำยท่ีมีเปลือกโลหะหุม้ นิยมใชฝั้งเขำ้กบัผนงัตึก สำยไฟฟ้ำชนิดน้ีมีรำคำแพง  
      2.7.17  อุปกรณ์ไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำท่ีไม่มีฉนวนห่อหุม้ภำยนอก ใชเ้ป็นสำยไฟฟ้ำแรงสูงท่ีเช่ือมโยง
ระหว  ำงเข่ือน กับสถำนีจ่ำยไฟหรือเช่ือมโยงระหว่ำงจังหวัดต่ำง ๆ สำยเปลือยสำมำรถจุ
กระแสไฟฟ้ำไดม้ำกกวำ่สำยหุม้ฉนวน ท่ีมีขนำดและพื้นท่ีเท่ำกนัไดเ้กือบเท่ำตวั เน่ืองจำกขึงไวใ้นท่ี
สูงและมีลมพดัผ่ำนตลอดเวลำเป็นกำรระบำยควำม ร้อนให้กบัสำยไฟฟ้ำ ท ำให้สำยไฟฟ้ำไม่เกิด
ควำมร้อน สำยเปลือยใช้กบัระบบไฟแรงสูงท่ีมีแรงดนั 11 กิโลโวลต์ ข้ึนไป สำยเปลือยท่ีนิยมใช้
งำนไดแ้ก่ สำยอะลูมิเนียม เพรำะมีน ้ำหนกัเบำและรำคำถูก มีอยูห่ลำยชนิดไดแ้ก่  
      2.7.18  สำยอะลูมิเนียมลว้น ท ำจำกเส้นลวดอะลูมิเนียมลว้นขนำดเท่ำ ๆ กนั พนัตีเกลียวเป็นชั้น 
ๆ สำยไฟฟ้ำชนิดน้ีรับแรงดึงไดต้  ่ำมำก จึงไม่สำมำรถข้ึงสำยไฟใหมี้ระยะห่ำงมำก ๆ ได ้ 
      2.7.19  สำยอะลูมิเนียมผสม เป็นสำยไฟท่ีมีส่วนผสมของอะลูมิเนียม 99% แมกนีเซียม0.5% 
และ ซิลิคอน 0.5% มีควำมเหนียวและสำมำรถรับแรงดึงไดสู้งกวำ่อะลูมิเนียมลว้น ใชขึ้งสำยไฟท่ีมี
ระยะห่ำงมำก ๆ ใชใ้นงำนเดินสำยไฟบริเวณชำยทะเล  
      2.7.20  สำยอะลูมิเนียมแกนเหล็ก เป็นสำยอะลูมิเนียมตีเกลียวท่ีมีสำยเหล็กอยูต่รงกลำงท ำให้รับ
แรงดึง ไดสู้งข้ึน จึงนิยมใชส้ำยอะลูมิเนียมแกนเหล็กกบัสำยงำนสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูงท่ีมีระยะห่ำง
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ของช่วงเสำยำวมำก ๆ เช่น เสำโครงเหล็ก สำยอะลูมิเนียมแกนเหล็กจะไม่ใชง้ำนในบริเวณชำยทะเล 
เพรำะไอของเกลือจะเกิดกำรกดั กร อนสำยไฟฟ้ำ ท ำใหอ้ำยกุำรใชง้ำนสั้นลง 17  
      2.7.21  สำยอะลูมิเนียมแกนโลหะผสม เป็นสำยไฟฟ้ำแรงสูงท่ีคลำ้ยกบัสำยอะลูมิเนียมแกน
เหล็กแต่รับ แรงดึงไดน้อ้ยกวำ่ 
 
2.8  ทฤษฏีกระแสไฟฟ้า 

กระแสไฟฟ้ำ เกิดข้ึนจำกกำรไหลของอิเล็กตรอน   ผำ่นวสัดุชนิดหน่ึงนัน่คือกำรถ่ำยโอน
ประจุไฟฟ้ำ  อิเล็กตรอนจะเคล่ือนท่ีถำ้อยูใ่นสนำมไฟฟ้ำ   ซ่ึงสร้ำงควำมต่ำงศกัยไ์ฟฟ้ำ ระหวำ่งสอง
บริเวณเพรำะฉะนั้น  ควำมต่ำงศกัยไ์ฟฟ้ำ  จึงจ ำเป็นในกำรท ำให้เกิดกระแสไฟฟวงจรไฟฟ้ำ  เป็น
วงจรปิดประกอบดว้ยแหล่งก ำเนิดกระแสไฟฟ้ำ และอุปกรณ์อ่ืนๆ  ท่ียอมใหก้ระแสไฟฟ้ำไหลผำ่น 
     2.8.1  แรงเคล่ือนไฟฟ้ำ (Electromotive forcee.m.f.) หมำยถึงควำมต่ำงศกัยไ์ฟฟ้ำท่ีสร้ำงข้ึน 
โดยเซลลไ์ฟฟ้ำแบตเตอร่ี  หรือเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ซ่ึงเป็นสำเหตูใหเ้กิดกระแสไฟฟ้ำ  ซ่ึงเป็นสำเหตุ
ให้เกิดกระแสไฟฟ้ำในวงจร แหล่งก ำเนิดแรงเคล่ือนไฟฟ้ำมี 2 ขั้วซ่ึงใช้ส ำหรับต่อกับสำยไฟ  
แรงเคล่ือนไฟฟ้ำ-ยอ้นกลบั  เป้นแรงเคล่ือนไฟฟ้ำท่ีเกิดข้ึนจำกอุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนของวงจรนั้น  โดย
ใหแ้รงเคล่ือนไฟฟ้ำ ตรงกนัขำ้มกบัแหล่งก ำเนิดแรงเคล่ือนไฟฟ้ำหนกั ของวงจร 
     2.8.2  ลอมบ ์(Coulomb)  เป็นหน่วยของประจุไฟฟ้ำในระบบ  เอสไอ  มีค่ำเท่ำกบักบัประจุไฟฟ้ำ 
ซ่ึงผำ่นจุดใดในตวัน ำ  ท ำใหเ้กิดกระแสไฟฟ้ำ 1 แอมแปร์  ไหลผำ่นตวัน ำนั้นใน 1 วนิำทีกระแสตรง  
(Direct current(d.c.))  เป็นกระแสไฟฟ้ำท่ีไหลทิศทำงเดียว  โดยปกติแลว้ 
     2.8.3  กระแสตรง(Direct current(d.c.))  เป็นกระแสไฟฟ้ำท่ีไหลทิศทำงเดียว   โดยปกติแล้ว 
กระแสไฟฟ้ำจะไหลจำกจุดท่ีมี ศกัยไ์ฟฟ้ำ สูงกว่ำไปยงัจุดท่ีมีศกัยไ์ฟฟ้ำต ่ำกว่ำ   แต่อิเล็กตรอน
เคล่ือนท่ีไปในทิศทำงตรงขำ้มกบักระแสไฟฟ้ำ 
     2.8.4  แอมแปร์(Ampere) (A) ในหน่วย เอสไอ  นิยำมกระแสไฟฟ้ำ 1 แอมแปร์คือ  กระแสท่ีไหล
ผำ่นสำยไฟ 2 เส้นยำวมำกห่ำงกนั 1 เมตร  และมีแรงกระท ำกบัสำยไฟน้ีในสุญญำกำศ สองคูนสิบ
ยกก ำลัง  ลบเจ็ดนิวตนั ต่อควำมยำว 1 เมตร  เรำสำมำรถวดักระแสไฟฟ้ำอย่ำงละเอียดได้โดย
ใช ้เคร่ืองชัง่กระแส ซ่ึงเป็นกำรวดัแรงระหวำ่งขดลวด 2 ขด  ท่ีมีกระแสไหลผำ่น เคร่ืองชัง่กระแส
ใชส้ ำหรับเทียบมำตรฐำนแอมมิเตอร์ 
     2.8.5  กระแสสลบั(Alternating  current(a.c.))  หมำยถึงกระแสไฟฟ้ำท่ีไหลกลบัไปกลบัมำ เกิด
จำกแรงเคล่ือนไฟฟ้ำสลบั  เม่ือเขียนกรำฟของกระแสไฟฟ้ำกบัเวลำจะไดรู้ปคล่ืน 
 
2.9  ทฤษฏีหรือโปรแกรมทีเ่กีย่วข้อง 
     2.9.1  Arduino IDE  ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นกำรพฒันำงำน 
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ส ำหรับบอร์ด Arduino นัน่คือโปรแกรมท่ีเรียกวำ่ Arduino IDE ในกำรเขียนโปรแกรมและ
คอมไพล์ลงบอร์ด โดยขนำดของโปรแกรม Arduino โดยปกติแล้วจะใหญ่กว่ำโค้ด AVR ปกติ
เน่ืองจำกโคด้ AVR เป็นกำรเขำ้ถึงจำกรีจิสเตอร์โดยตรง แต่โคด้ Arduino เขำ้ถึงผำ่นฟังกช์ัน่ เพื่อให้
สำมำรถเขียนโคด้ไดง่้ำยมำกกวำ่กำรเขียนโคด้แบบAVR หรือเวอร์ชัน่อ่ืนๆ ของ Arduino IDE ยอ่มำ
จำก (Integrated Development Environment) คือ ส่วนเสริมของระบบกำรพฒันำหรือตวัช่วยต่ำงๆท่ี
จะคอยช่วยเหลือ Developer หรือช่วยเหลือคนท่ีพฒันำ Application เพื่อเสริมให้เกิดควำมรวดเร็ว
ถูกตอ้ง แม่นย  ำ ตรวจสอบระบบท่ีจดัท ำได ้ท ำใหก้ำรพฒันำงำนต่ำงๆเร็วมำก 
   2.9.1.1  กำรติดตั้งซอฟตแ์วร์ Arduino IDE  
    Download โปรแกรม Arduino IDE ฟรีท่ีเวป Arduino.cc/en/Main/Software และกด Click 
ท่ี Download เพื่อเข  ้ำสู่ Download Page   
ในท่ีน้ีเลือก Windows Installer จำกนั้ นเลือก Just Download และรอจนเสร็จเพื่อท่ี Download 
Arduino Software ส ำหรับระบบปฏิบติักำร Windows หลังจำก Download แล้วให้เลือกท่ีอยู่ของ 
Downloaded File บนระบบ System และ ท ำกำร Extract the Folder จำก Zipped File วำงลงบนตำ
แหน่งท่ีเหมำะสม 
   2.9.1.2  กำร Install the Arduino Windows Driver ท ำกำร Plug the Arduino บอร์ดลงบน
เคร่ือง  PC Windows พยำยำม install driver แต่สุดท้ำยก็จะไม่ส ำเร็จStart the Windows Device 
Manager ให้  Click ไป ท่ี ปุ่ม  Start Menu คลิกขวำ ท่ี  My Computer บน  Start Menu แล้ว  Click 
Properties or Manage จำกหน้ำต่ำงMenuเพื่อท ำกำรเปิดDevice Managerทีน้ีเรำจะเจอเคร่ืองหมำย
ตกใจข้ึนสีเหลืองซ่ึงแสดงว่ำอุปกรณ์ Arduino นั้นไม่สำมำรถท ำกำร Install ได้ มำถึงขั้นน้ีก็ต้อง
ด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี  Installing the Device Driver  ในหนำ้ต่ำงของ Device Manager ใหค้ลิกขวำไป
ท่ี Arduino บอร์ดแล้วก็ Click Update Driver Software บนหน้ำต่ำง Menu จะมีหน้ำต่ำงมำโชว์ว่ำ 
Update Driver Software  ใหค้ลิกท่ี Browse my Computer for Driver Software เพื่อท่ีจะ Install Driver 
Software Manually จะมีกล่องหนำ้ต่ำงข้ืนมำ Click Install this Driver Software Anyway to Continue 
the Arduino บอร์ด Drivers เม่ือท ำกำร Install Driveเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจะมี dialog box ตำมรูป
ขำ้งล่ำงเรำตอ้งทรำบพอร์ต number ท่ีบอร์ด Arduino เรำท ำกำรเช่ือมต่ออยู่ในตวัอย่ำงน้ีคือ COM3 
แต่บอร์ดท่ีใช้งำนจริง อำจจะมำเป็น  COM อ่ืนๆ ก็ได ้ถำ้เห็นขอ้ควำมน้ีแสดงว่ำได้ท ำกำร Install 
Driver เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ก็ท  ำกำร Close ได ้ท ำกำร Setup Arduino Software  หลงัจำก Installation 
แลว้กำร Set น้ี ท  ำแค่คร้ังเดียวเป็นอนัเสร็จ นอกเสียจำกตอ้งกำรเปล่ียนรุ่นของ บอร์ดหรือเปล่ียน
พอร์ตท่ีท ำกำรเช่ือมต่อกบับอร์ดเท่ำนั้น เพียงแค่เลือกไปท่ี Folder ท่ีไดเ้ก็บ Arduino IDE ไว ้และท ำ
กำร Start Software ของ Arduino IDE โดยท ำกำร Double Click ไปท่ี Arduino  
 

http://arduino.cc/en/Main/Software
http://arduino.cc/en/Main/Software
http://arduino.cc/en/Main/Software
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รูปที ่2.41  หนำ้ต่ำงท่ีอยูข่องไอคอน Arduino IDE 

(http://www.sbt.ac.th/new/sites/default/files/TNP_Unit_2.pdf?fbclid=IwAxm) 
 
 
 
 
 
รูปที ่2.42  กำรเลือก Bord Arduino ในกำรเช่ือมต่อ 

(http://www.sbt.ac.th/new/sites/default/files/TNP_Unit_2.pdf?fbclid=IwAR2W2IMdggct) 
2.9.2  ลกัษณะโดยทัว่ไปของโปรแกรม Arduino IDE  

2.9.2.1  เมนู (Menu) ใชเ้ลือกค ำสั่งต่ำงๆ ในกำรใชง้ำนโปรแกรม  
2.9.2.2  แถบเคร่ืองมือ(Toolbar)เป็นกำรน ำค ำสั่งท่ีใช้งำนบ่อยๆมำสร้ำงเป็นปุ่มเพื่อให้

เรียกใชค้  ำสั่งไดร้วดเร็วข้ึน   
2.9.2.3  แถบเลือกโปรแกรม(Tabs)เป็นแถบท่ีใช้เลือกไฟล์โปรแกรมแต่ละตวั (กรณีท่ี

เขียนโปรแกรมขนำดใหญ่ ประกอบดว้ยไฟลห์ลำยตวั  
2.9.2.4  พื้นท่ีเขียนโปรแกรม (Text Editor) เป็นพื้นท่ีส ำหรับเขียนโปรแกรมภำษำ C/C++  
2.9.2.5 พื้นท่ีแสดงสถำนะกำรท ำงำน (Message Area) เป็นพื้นท่ีโปรแกรมใช้แจ้ง

สถำนะกำรท ำงำนของ โปรแกรม เช่นผลกำรคอมไพลโ์ปรแกรม  
2.9.2.6  พื้นท่ีแสดงขอ้มูล (Text Area) ใชแ้จง้วำ่โปรแกรมท่ีผำ่นกำรคอมไพล์แลว้มีขนำด

ก่ีไบต ์ปุ่มส ำหรับเปิดหนำ้ต่ำง Serial Monitor ปุ่มน้ีจะอยูท่  ำงมุมบนดำ้นขวำมือ คลิกปุ่มน้ีเม่ือตอ้ง 
กำรเปิดหน้ำต่ำงส่ือสำรและแสดงขอ้มูลอนุกรม โดยตอ้งมีกำรต่อฮำร์ดแวร์ Arduino และเลือก
พอร์ตกำรเช่ือม ต่อใหถู้กตอ้งก่อน 

http://www.sbt.ac.th/new/sites/default/files/TNP_Unit_2.pdf?fbclid=IwAxm
http://www.sbt.ac.th/new/sites/default/files/TNP_Unit_2.pdf?fbclid=IwAR2W2IMdggct
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รู ป ที่   2. 43  
ลักษณะ

โดยทัว่ไปของโปรแกรม Arduino IDE 
(http://www.sbt.ac.th/new/sites/default/files/TNP_Unit_2.pdf?fbclid=IwAR2W2IMd

ggctGmll1KQunNr3CaEE5ZsaHCW0PBZAXG7hpchP1kWaXbxmZWo) 
 
2.10  หลกัารท างานของ Buzzer 
   2.10.1  Buzzer คืออะไร 
  Buzzerบลซัเซอร์คือล ำโพงแบบแม่เหล็กหรือ แบบเปียโซท่ีมีวงจรก ำเนิดควำมถ่ี (Oscillator) อยู่
ภำยในตวั ใช้ไฟเล้ียง 3.3 - 5V สำมำรถสร้ำงเสียงเตือนหรือส่งสัญญำณท่ีเป็นรูปแบบต่ำงๆ เรำ
อำจจะเคยไดย้ินเสียงบลซัเซอร์อยูบ่่อยๆ เช่น เสียง ป๊ีบท่ีอยูใ่นคอมพิวเตอร์ก็ใชบ้ลซัเซอร์ในกำรส่ง
สัญญำณใหท้รำบสถำนะของคอมพิวเตอร์ใหท้รำบวำ่มีปัญหำอะไร 
   
      
 
 
 
รูปที ่2.44  Buzzer บลซั เซอร์ 
(https://www.mindphp.com/images/buzzer.jpg) 
  

https://www.mindphp.com/images/buzzer.jpg


63 
 
  2.10.2  ออด คืออะไร 
  ออด (องักฤษ: buzzer) คืออุปกรณ์ไฟฟ้ำซ่ึงท ำหน้ำท่ีส่งเสียงสัญญำณเตือน ติดตั้งใช้งำนบนแผง
ควบคุม, ตวัตั้งเวลำ, อุปกรณ์รับ/ส่งสัญญำณเตือน, หรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำทัว่ไป โดยทัว่ไป ภำยในออด
จะประกอบดว้ยขดลวด ต่ออนุกรมกบัแผน่สั่นสะเทือนซ่ึงท ำหนำ้ท่ีเป็นหนำ้สัมผสัตดัต่อวงจร (คลำ้ย
กบักร่ิงไฟฟ้ำ), เม่ือจ่ำยไฟ หน้ำสัมผสัท่ีต่อวงจรอยู่ จะท ำให้ไฟฟ้ำไหลครบวงจร เกิดสนำมแม่เหล็กท่ี
ขดลวด ดึงแผน่สั่นสะเทือนเขำ้หำขดลวด, เม่ือแผน่สั่นสะเทือนถูกดึง หนำ้สัมผสัจะแยกออกจำกกนั 
ท ำให้วงจรขำด และแผน่สั่นสะเทือนดีดกลบัเขำ้ท่ีเดิม ต่อวงจรให้กระแสไฟฟ้ำไหลไดอี้กคร้ัง ซ ้ ำ
ไปเร่ือยๆ ท ำให้กลำยเป็นกำรสั่นสะเทือนต่อเน่ือง เกิดเป็นเสียงดัง "ออด" ข้ึน เรำมำรู้จักกับ 
Buzzer  กันก่อนดีกว่ำ   buzzer คือล ำโพงเปียโซหรือล ำโพงแม่เหล็กท่ีภำยในอุปกรณ์มีวงจรท่ี
ก ำเนิดควำมถ่ี (Oscilator) อยูภ่ำยในตวั มนัสำมำรถสร้ำงเสียงเตือนในรูปแบบต่ำง ๆได ้  ซ่ึงถำยใน
บอร์ด NKP[ONE] ก็ได้มี Buzzer  เช่ือมต่อกับ Pin ท่ี GPIO ท่ี 12  นั้นเองลักษณะของวงจรจะมี
ลกัษณะแบบรูปดำ้นล่ำง  เม่ือเรำรู้จกักบั Buzzer แลว้ ต่อมำเรำก็มำท ำควำมรู้จกัวธีิกำรใชง้ำนเลย ซ่ึง
ภำยใน Libraries ของเรำได้ท ำ  ฟังก์ชั้ น ง่ำย  ๆไว้ให้ทดลองใช้งำนกัน นั้ นคือค ำสั่ ง   beep 
นั้นเอง  ค ำสั่ง beep คืออะไร  ค ำสั่ง  beep คือ ค ำสั่งให้ buzzer ท ำงำน   0.5 วินำที และดบัอีก 0.5 
วินำที เป็นยงัไงไปดูตวัอยำ่งกนัเลย แต่เรำจะมีแต่ค ำสั่ง beep หรอกหรอ   ค ำตอบคือ ไม่ใช่ ^^ เรำมี
ค ำสั่งท่ีสำมำรถสั่งงำน buzzer ท่ีไม่ตอ้งใชค้  ำสั่ง beep อยูคื่อ กำรสั่งงำนแบบ digitalwrite หรือ ค ำสั่ง 
out(buzzer,1);   ค ำสั่ง out(buzzer,1);  คือกำรสั่งงำนให้ buzzer ส่งเสียง ออกไป    ส่วนค ำสั่ ง 
out(buzzer,0); ก็คือให้ buzzer ดบันั้นเอง จำกกำรท่ีอธิบำยมำขำ้งตน้แลว้  จะดูเหมือนมนัไม่ยำกเลย 
ท ำเร่ือย ๆท ำบ่อย ๆแลว้จะเก่งข้ึนเอง เนอ้  
   2.10.3  Active Buzzer Module 3.3 - 5V โมดูล Active Buzzer ใชไ้ฟเล้ียง 3.3 - 5V สำมำรถ
สร้ำงเสียงเตือนไดอ้ย่ำงง่ำย ๆ เพียงแค่จ่ำยไฟ เขำ้ไปท่ี ขำ I/O โมดูลน้ีมีทรำนซิสเตอร์เบอร์ 9012 
ช่วยขยำยสัญญำณจึงมีควำมดงัเป็นพิเศษ ไม่มีวงจรสร้ำงสัญญำณเสียงภำยใน รองรับสัญญำณ
ภำยนอกไดต้ั้งแต่ 500Hz - 5KHz มีทรำนซิสเตอร์ช่วยขบับนโมดูล ท ำงำนไดท่ี้แรงดนั 3.3V ถึง 5V 
มีรูปส ำหรับยดึน๊อต ติดตั้งง่ำย ขนำดเพียง 3.3cm*1.3cm 
   2.10.4  Speaker & Buzzer  ล ำโพงแบบ Magnetic-diaphragm ขนำดเล็ก - ใหเ้สียงดงั แต่มี
ควำมตำ้นทำนต ่ำ ตอ้งมีทรำนซิสเตอร์ช่วยขบัอีกทีหน่ึง แบบ diaphragm โลหะ ขำ้งในประกอบดว้ย 
diaphragm, ขดลวด, และแม่เหล็กถำวร - ล ำโพงแบบน้ีจะมีขนำดเล็ก ใหร้ะดบัเสียงสูงไดดี้ แต่ระดบั
เสียงต ่ำไม่ค่อยดีนกั 
   2.10.5  ล ำโพงแบบเปียโซ (Piezo)  มีควำมตำ้นทำนสูงสำมำรถต่อกไัมโครคอนโทรลเลอร์
ไดโ้ดยตรง - แผน่ล ำโพงแบบเปียโซ มีคุณสมบติัเม่ือป้อนแรงดนัไฟฟ้ำจะท ำให้เกิดกำรบิดงอไปมำ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
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ท ำใหเ้กิดเสียงข้ึน - คุณสมบติัของเสียงข้ึนอยูก่บัขนำดของแผน่ Piezo และกล่องก ำทอน (resonance 
box) 
   2.10.6   เสียงสัญญำณเตือนภยั Buzzer/Horn/Siren  เสียงสัญญำณเตือนภยัท่ีใชใ้นโรงงำน
อุตสำหกรรม และงำนทัว่ไปไดแ้ก่ Buzzer , Horn และ Siren ซ่ึงกำรเลือกใชจ้ะมีดงัน้ี 

2.10.6.1  เลือกรูปร่าง ขนาด และการติดตั้ง 
2.10.6.2  รูปแบบเสียงทีต้่องการใช้งาน 
2.10.6.3  แรงดันไฟฟ้า Vac/Vdc 
2.10.6.4  ระดับความดังของเสียง (DB.) 
2.10.6.5  IP rating (แลว้แต่สภำพแวดลอ้มในกำรใชง้ำน 
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บทที ่3 

วธิีการด าเนินโครงการ 

 
 ในกำรด ำเนินกำรสร้ำงช้ินงำนโครงกำรหมวกเซนเซอร์ตรวจจบัส่ิงกีดขวำงส ำหรับผูพ้ิกำร

ทำงสำยตำ มีขั้นตอนกำรสร้ำงในส่วนต่ำงๆ โดยทำงคณะผูจ้ ัดท ำได้ร่วมกันวำงแผนในกำร

ปฎิบติังำน และจดัแบ่งงำนขั้นตอนกำรด ำเนินกำรสร้ำงช้ินงำนตำมควำมเหมำะสม 

 ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรสร้ำงช้ินงำน แบ่งออกเป็นดงัน้ี 

 3.1 วำงแผนและเตรียมกำรและเตรียมอุปกรณ์ 

3.2 ระบบกำรท ำงำนของช้ินงำน 

3.3 ออกแบบช้ินงำน  

 

3.1 วางแผนการจัดท าช้ินงานและเตรียมอุปกรณ์   

กำรวำงแผนและกำรเตรียมกำร เร่ิมเม่ือคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรให้เสนอหัวขอ้

โครงกำรในภำคเรียนท่ี 1 ทำงคณะผูจ้ดัท ำไดเ้สนอหัวขอ้โครงกำรหมวกเซนเซอร์ตรวจจบัส่ิงกีด

ขวำงส ำหรับผูพ้ิกำรทำงสำยตำ 

ซ่ึงมีล ำดบัขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรด ำเนินโครงกำรดงัตำรำงท่ี 3.1 

 3.1.1  กำรวำงแผนและเตรียมกำร 

1) ศึกษำควำมเป็นไปไดข้องชุดค ำสั่งArduino 

2) หำขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัชุดค ำสั่ง 

3) ศึกษำชุดค ำสั่งและประเภทของ  Board Arduino แต่ละรุ่น 

 4) หำขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรใชภ้ำษำ C++ ควบคุมค ำสั่ง 

 5) จดัเตรียมชุดค ำสั่งใหพ้ร้อมท ำช้ินงำนโครงกำร 

 6) น ำชุดค ำสั่งท่ีใชท้ดลองมำลองใชง้ำนและแกไ้ขก่อนจดัช้ินงำนจริง 

 7) เร่ิมเขียนชุดค ำสั่งลงไปในช้ินงำนโครงกำร 

 8) เขียนชุดค ำสั่งใหล้งไปใน Board Arduino  

 9) น ำ Board Arduino มำติดตั้งท่ีบนหมวก 

 10) น ำ Board Arduino มำเช่ือมกบัรำงถ่ำนท่ีใชก้ระแสไฟ 9.0 V 

 11) ติดตั้ง Switch บริเวณใกลก้บัรำงถ่ำนท่ีใชก้ระแสไฟ 9.0 V 

12) ตกแต่งส่วนต่ำงใหเ้หมำะสมกบัช้ินงำน 
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13) ทดสอบช้ินงำนโครงกำร 

14) แกไ้ขจุดบกพร่องในส่วนต่ำงท่ีเกิดขอ้ผดิพลำด 

15) ส่งใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ 

 

ตารางที ่3.1  แสดงแผนกำรด ำเนินโครงกำร 

ล ำดบัขั้นตอนกำรท ำงำน 
เดือนท่ี 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

1)  ศึกษำควำมเป็นไปได้ของ
ชุดค ำสั่งArduino 

* 
        

2 )  หำข้อ มูล เพิ่ ม เ ติม เ ก่ี ย วกับ
Arduino 

* 
        

3)  ศึกษำชุดค ำสั่งและประเภท
ของ  Board Arduino แต่ละรุ่น 

 
* 

       

4) หำขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรใช้
ควบคุม Board 

 
* 

       

5) จดัเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมท ำ
ช้ินงำนโครงกำร 

  
* 

      

6)  น ำ ชุดค ำสั่ ง ท่ี ใช้ทดลองมำ
ลองใช้งำนและแก้ไขก่อนจัด
ช้ินงำนจริง 

    
  * 

      

7) เตรียมชุดค ำสั่งลงไปในช้ินงำน
โครงกำร 

  
* * 

     

8) น ำชุดค ำสั่งให้ลงไปใน Board 
Arduino 

   
* 

     

9) น ำ  Board Arduino มำติดตั้ ง ท่ี
บนหมวก 

  
* * 

     

10) น ำ Board Arduino มำเช่ือมกบั
รำงถ่ำนท่ีใชก้ระแสไฟ 9.0 V 

  
* 

      

11) ติดตั้ง Switch บริเวณใกล้กบั
รำงถ่ำนท่ีใชก้ระแสไฟ 9.0 V 

    *       
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ตารางที ่3.1  แสดงแผนกำรด ำเนินโครงกำร (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) ตกแต่งส่วนต่ำงๆให้เหมำะสม
กบัช้ินงำน 

   
* 

     

13) ทดสอบช้ินงำนโครงกำร    * *     

14) แกไ้ขจุดบกพร่องในส่วนต่ำง
ท่ีเกิดขอ้ผดิพลำด 

   
* 

     
 

15) ส่งใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ     *     
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รูปที ่3.1 แผนภำพ Flowchart ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 

หำขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั Arduino 

 หำขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัภำษำท่ีควบคุม Board 

จดัเตรียมอุปกรณ์ใหพ้ร้อมท ำช้ินงำนโครงกำร 

A 

เร่ิมตน้ 

ศึกษำควำมเป็นไปไดข้อง Arduino 

ศึกษำชุดค ำสั่งและประเภทของ  Board 

Arduino แต่ละรุ่น 

น ำชุดค ำสั่งท่ีใชท้ดลองมำลองใชง้ำน 

      เตรียมชุดค ำสั่งลงไปในช้ินงำนโครงกำร 
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รูปที ่3.1 แผนภำพ Flowchart ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

น ำ Board Arduino มำติดตั้งท่ีบนหมวก 

A 

น ำ Board Arduino มำเช่ือมกบัรำงถ่ำนท่ีใช้

กระแสไฟ 9.0 V 

เสร็จส้ิน  

ตกแต่งส่วนต่ำงๆใหเ้หมำะสมกบัช้ินงำน 

ส่งใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำ

ตรวจ 

 

แกไ้ข 

ติดตั้ง Switch บริเวณใกลก้บัรำงถ่ำนท่ีใช้

กระแสไฟ 9.0 V 

ผำ่น 

ทดสอบช้ินงำนโครงกำร 

 

ไม่ผำ่น 

แกไ้ขจุดบกพร่อง 

 

แกไ้ข 

ผำ่น 

ไม่ผำ่น 
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3.2 ระบบการท างานของช้ินงาน 

       ในกำรเขียนชุดค ำสั่งช้ินงำนโครงกำร จะตอ้งคิดและวิเครำะห์รูปแบบกำรท ำงำนและควำม

เป็นไปไดข้องช้ินงำนก่อน ซ่ึงมีหลกักำรท ำงำนดงัน้ี 

       3.2.1 รูปแบบกำรท ำงำนเซนเซอร์ตวัท่ี 1  

            มีล ำดบัขั้นตอนในกำรท ำงำน Arduino จะสำมำรถท ำงำนไดใ้ชก้ระแสไฟขนำด 9.0 V และ

กระแสไฟฟ้ำจะท ำงำนควบคู่กบั Board Arduino และเซนเซอร์ Ultrasonic ตวัท่ี 1 จะอยู่บนหมวก

และจะรับค ำสั่งจำกชุดค ำสั่งเม่ือเจอส่ิงกีดขวำงดำ้นหนำ้ 

 

เร่ิมต้น

กระแสไฟฟ้ำจำกถ่ำน

เซนเซอร์ Ultrasonic

Board Arduino Uno R3

จบกำรท  ำงำน

Switch เปิด/ปิด

เสียง Buzzer ดงัเมื่อเจอวตัถุ

ถำ้เซนเซอร์ตรวจเจอระยะห่ำง 50 cm

จะไม่มีเสียง Buzzer เตือน

true false

 

 

 

รูปที ่3.2 แสดง Flowchart รูปแบบกำรท ำงำนของวงจร 
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 3.2.2  รูปแบบกำรท ำงำนเซนเซอร์ตวัท่ี 2 

            มีล ำดบัขั้นตอนในกำรท ำงำน Arduino จะสำมำรถท ำงำนไดใ้ชก้ระแสไฟขนำด 9.0 V และ

กระแสไฟฟ้ำจะท ำงำนควบคู่กบั Board Arduino และเซนเซอร์ Ultrasonic ตวัท่ี 2 จะอยู่บนหมวก

และจะรับค ำสั่งจำกชุดค ำสั่งเม่ือเจอส่ิงกีดขวำงดำ้นหนำ้ 

 

 

เร่ิมต้น

กระแสไฟฟ้ำจำกถ่ำน

เซนเซอร์ Ultrasonic

Board Arduino Uno R3

จบกำรท  ำงำน

Switch เปิด/ปิด

เสียง Buzzer ดงัเมื่อเจอวตัถุ

ถำ้เซนเซอร์ตรวจเจอระยะห่ำง 150 cm 

จะไม่มีเสียง Buzzer เตือน

true false

 
 

 

รูปที ่3.3 แสดง Flowchart รูปแบบกำรท ำงำนของวงจร 
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3.3  ออกแบบช้ินงาน  

 กำรท ำแบบจ ำลองตวัช้ินงำน กลุ่มของคณะผูจ้ดัท ำได้ท ำกำรออกแบบจ ำลอง โดยใช้

โปรแกรม Autodesk 3dsMax และPhotoshop เพื่อเป็นแบบจ ำลองของช้ินงำนโครงกำร  (แบบจ ำลอง

อำจมีกำรเปล่ียนแปลงเม่ือท ำช้ินงำนโครงกำร) 

 3.3.1 ขั้นตอนกำรท ำ (แบบจ ำลอง) 

3.3.1.1  ท ำกำรเตรียมหมวกแก๊ป จ ำนวน 1 ใบ   

 

  

 

 

  

 

 

 

รูปที ่3.4 หมวกแก๊ป 5 ช้ิน ปากแบน 

3.3.1.2  ท ำกำรเตรียม Arduino จ ำนวน 1 ตวั 

 

 

 

 

 

  

 

รูปที ่3.5  บอร์ด Arduino Uno R3  
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3.3.1.3  ติดบอร์ด Arduino ไวบ้นหมวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.6 บอร์ด Arduino ติดไวบ้นขำ้งบนหมวก 

 

3.3.1.4  ติดเซนเซอร์ Ultrasonic และต่อสำยเขำ้กบับอร์ด Arduino 

 

 

 

 

 

 

  

   

รูปที ่3.7 น ำ Ultrasonic ต่อกบั บอร์ด Arduino 

 

 



74 
 

      3.3.1.5  ติด Switch และ รำงถ่ำนและถ่ำนกระแสไฟท่ีใช ้9.00 V บริเวณดำ้นหลงั

หมวก 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.8 switch ติดกบั รำงถ่ำน 9.00 V 

 

3.3.1.6  วงจรกำรท ำงำนของบอร์ด Arduino และ เซนเซอร์ Ultrasonic 

 

 

  

 

 

 

 

 

รูปที ่3.9 วงจรกำรต่อสำยของ Arduino และ เซนเซอร์ Ultrasonic 
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3.3.2 หลกักำรออกแบบหมวกเซนเซอร์ตรวจจบัส่ิงกีดขวำงส ำหรับผูพ้ิกำรทำงสำยตำ 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

   

 

รูปที ่3.10 แสดงควำมสูงและควำมกวำ้งของหมวก ทั้ง 4 ดำ้น 

1  0.9” x 1.9” โดยรวม 0000 4 
ช้ินท่ี รำยกำร ขนำดวสัดุ วสัดุ หมำยเลขแบบ จ ำนวน 

ผูเ้ขียนแบบ นำยจีรวฒัน์ แซ่ก่อ 

วทิยำลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยกำร 

ผูต้รวจสอบ นำยจิรำยทุธ  สุขเกษม 

ผูอ้อกแบบ นำยฐำปนนัท ์กหุลำบ 

มำตรำส่วน 
1/1 

หมวกทั้ง 4 ดำ้น หมำยเลขแบบ    
0000 

5’’  

5

”

ซ

..  

5

’

’ 

0.9 

’’ 1.9 

’’ 

ดำ้นขำ้งของหมวก 

5’’ 

ดำ้นหนำ้ของหมวก 

12’’ 

ดำ้นรวมของหมวก 

5’’ 

ดำ้นหลงัของหมวก 

5’’ 

  5’’ 

0.9 

’’ 

  5’’ 

5’’ 

1.9 

’’ 
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2  0.9” x 1.9” โลหะ 0001 2 
ช้ินท่ี รำยกำร ขนำดวสัดุ วสัดุ หมำยเลขแบบ จ ำนวน 

ผูเ้ขียนแบบ นำยจีรวฒัน์ แซ่ก่อ 

วทิยำลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยกำร 

ผูต้รวจสอบ นำยจิรำยทุธ  สุขเกษม 

ผูอ้อกแบบ นำยฐำปนนัท ์กหุลำบ 

มำตรำส่วน 
1/1 

เซนเซอร์ Ultrasonic  หมำยเลขแบบ    
0001 

3  2” x 2.5” โลหะ 0002 1 
ช้ินท่ี รำยกำร ขนำดวสัดุ วสัดุ หมำยเลขแบบ จ ำนวน 

ผูเ้ขียนแบบ นำยจีรวฒัน์ แซ่ก่อ 

วทิยำลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยกำร 

ผูต้รวจสอบ นำยจิรำยทุธ  สุขเกษม 

ผูอ้อกแบบ นำยฐำปนนัท ์กหุลำบ 

มำตรำส่วน 
1/1 

Board Arduino Uno R3 หมำยเลขแบบ    
0002 

1.9 

’’ 

2.5 

’’ 

  2 ’’ 

 2’’ 

รูปที ่3.11 เซนเซอร์ Ultrasonic 

 

รูปที ่3.12 บอร์ด Arduino Uno R3 

 

0.9 ’’ 
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4  2” x 2.5” พลำสติก 0003 1 
ช้ินท่ี รำยกำร ขนำดวสัดุ วสัดุ หมำยเลขแบบ จ ำนวน 

ผูเ้ขียนแบบ นำยจีรวฒัน์ แซ่ก่อ 

วทิยำลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยกำร 

ผูต้รวจสอบ นำยจิรำยทุธ  สุขเกษม 

ผูอ้อกแบบ นำยฐำปนนัท ์กหุลำบ 

มำตรำส่วน 
1/1 

รำงถ่ำน หมำยเลขแบบ    
0003 

5  0.5” x 0.2” โลหะ 0004 1 
ช้ินท่ี รำยกำร ขนำดวสัดุ วสัดุ หมำยเลขแบบ จ ำนวน 

ผูเ้ขียนแบบ นำยจีรวฒัน์ แซ่ก่อ 

วทิยำลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยกำร 

ผูต้รวจสอบ นำยจิรำยทุธ  สุขเกษม 

ผูอ้อกแบบ นำยฐำปนนัท ์กหุลำบ 

มำตรำส่วน 
1/1 

Buzzer แบบต่อขำ หมำยเลขแบบ    
0004 

รูปที ่3.13 รำงถ่ำน 

 

รูปที ่3.14 Buzzer 

 

    0.2’’ 

    1’’ 

 0.5’’ 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
กำรจดัท ำโครงกำรหมวกเซนเซนเซอร์ตรวจจบัส่ิงกีดขวำงส ำหรับผูพ้ิกำรทำงสำยตำมี

วตัถุประสงค์เพื่อช่วยลดปัญหำกำรเกิดอุบติัเหตุแก่ผูพ้ิกำรทำงสำยตำท ำให้ผูพ้ิกำรทำงสำยไดเ้กิด
ควำมปลอดภยัในชีวติประจ ำวนั ซ่ึงผลรับ ท่ีไดจำ้กกำรศึกษำท ำ ใหไ้ดก้ำรดำ เนินงำนโครงกำร 
 4.1  ขั้นตอนกำรออกแบบช้ินงำน 

4.2  ขั้นตอนกำรท ำงำน 
4.3  ขั้นตอนกำรทดสอบ 
4.4  ผลกำรทดลอง 
 

4.1  ขั้นตอนการออกแบบช้ินงาน 
 ทำงคณะผูจ้ดัท ำไดว้ำงแผนกำรท ำงำนภำยในกลุ่มและแสดงควำมคิดเห็นกนัเพื่อแบ่งหนำ้ท่ี
กำรท ำงำนเพื่อใหเ้กิดกำรเป็นแบบแผนและระบบภำยในกลุ่ม 
 4.1.1  แนวคิด เร่ิมจำกกำรสังเกตุผูพ้ิกำรทำงสำยตำวำ่ประสบปัญหำอยำ่งไร ผูพ้ิกำรจะใช้
ประสำทสัมผสัโดยกำรใชไ้มเ้ทำ้ ทำงคณะผูจ้ดัท ำจึงเห็นวำ่ถำ้เปล่ียนจำกกำรใชไ้มเ้ทำ้เป็นหมวกท่ีมี
เสียงเตือน ควำมรู้สึกจะไวกวำ่กำรใชก้ำรไมเ้ทำ้ 
 4.1.2  กำรเร่ิมตน้คิดแบบ กำรเร่ิมตน้คิดทำงคณะผูจ้ดัท ำเล็งเห็นว่ำผูพ้ิกำรทำงสำยตำมี
ปัญหำต่อกำรมองเห็นจึงคิดหมวกเซนเซอร์ตรวจจบัส่ิงกีดขวำงส ำหรับผูพ้ิกำรทำงสำยตำท่ีทำงคณะ
ผูจ้ดัท ำไดส้ังเกตุและตั้งใจไว ้
 
4.2  ขั้นตอนการท างาน 

ขั้นตอนกำรท ำงำนนั้นกล่ำวถึงขั้นตอนในกำรท ำงำนตั้งแต่ตน้วำ่มีขั้นตอนอะไรบำ้ง 
 4.2.1  ศึกษำควำมเป็นไปไดข้องชุดค ำสั่งArduino 
 4.2.2  หำขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัชุดค ำสั่ง 
 4.2.3  ศึกษำชุดค ำสั่งและประเภทของ  Board Arduino แต่ละรุ่น 
 4.2.4  หำขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรใชภ้ำษำ C++ ควบคุมค ำสั่ง 
 4.2.5  จดัเตรียมชุดค ำสั่งใหพ้ร้อมท ำช้ินงำนโครงกำร 
 4.2.6  น ำชุดค ำสั่งท่ีใชท้ดลองมำลองใชง้ำนและแกไ้ขก่อนจดัช้ินงำนจริง 
 4.2.7  เร่ิมเขียนชุดค ำสั่งลงไปในช้ินงำนโครงกำร 
 4.2.8  เขียนชุดค ำสั่งใหล้งไปใน Board Arduino  
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 4.2.9  น ำ Board Arduino มำติดตั้งท่ีบนหมวก 
 4.2.10  น ำ Board Arduino มำเช่ือมกบัรำงถ่ำนท่ีใชก้ระแสไฟ 9.0 V 
 4.2.11  ติดตั้ง Switch บริเวณใกลก้บัรำงถ่ำนท่ีใชก้ระแสไฟ 9.0 V 
 4.2.12  ตกแต่งส่วนต่ำงใหเ้หมำะสมกบัช้ินงำน 
 4.2.13  ทดสอบช้ินงำนโครงกำร 
 4.2.14  แกไ้ขจุดบกพร่องในส่วนต่ำงท่ีเกิดขอ้ผดิพลำด 
  4.2.15  ส่งใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ 
 
4.3  ขั้นตอนการทดสอบ 
 คณะผูจ้ดัท ำไดท้  ำกำรใช ้Switch เพื่อเปิดและกำรทดสอบโดยกำรน ำเซนเซอร์ไปโดนวตัถุ
หลำยคร้ังท ำใหเ้กิดเสียงเตือนในกำรทดสอบช้ินงำน 

4.3.1  ทดสอบส่วนประกอบต่ำงๆ โดยกำรกด Switch ปิด/เปิด หลำยๆคร้ัง 
4.3.2  ทดสอบควำมเสถียรในกำรท ำงำนของอุปกรณ์โดยน ำเซนเซอร์ Ultrasonicไปโดน

วตัถุ หรือ ส่ิงของต่ำงๆ 
 
4.4 ผลการทดลอง 

4.4.1  สวติซเปิด/ปิด 
 ใชเ้ปิดกำรเร่ิมตน้กำรท ำงำน หรือจบกำรท ำงำนของอุปกรณ์ โดยใชก้ำรดนัข้ึนเพื่อเปิดดนั
ลงเพื่อปิดกำรใชง้ำน ในขณะเปิดจะมีเสียงต๊ิดเบำๆ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่4.1 รำงถ่ำนท่ีติด Switch ส ำหรับใช ้ปิด/เปิด 
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4.4.2  กำรเปิดกำรใชง้ำนของช้ินงำน 
ในกำรท ำงำนจะใชก้ำรสั่งกำรจำก Arduino จะส่งไปยงัเซนเซอร์ Ultrasonic เม่ือ เซนเซอร์ 

Ultrasonic เจอวตัถุหรือส่ิงกีดขวำงก็จะมีเสียงเตือนจำก Buzzer และจำก มอเตอร์สั่น เพื่อใหเ้กิดกำร
เตือนจำกช้ินงำน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่4.2  หมวกเซนเซอร์ตรวจจบัส่ิงกีดขวำงส ำหรับผูพ้ิกำรขณะไม่พร้อมกำรใชง้ำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่4.3  หมวกเซนเซอร์ตรวจจบัส่ิงกีดขวำงส ำหรับผูพ้ิกำรขณะพร้อมกำรใชง้ำน 
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4.4.3  เม่ือสแกนจะใหค้วำมรู้เก่ียวกบักำรใชง้ำนต่ำง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่4.4  Scan qr code ตรงขำ้งหมวก 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่4.5  ไดจ้ำกกำร Scan qr code 
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1 เมตร 

 4.4.4 กำรทดลองกำรใชง้ำน 
กำรใชง้ำน เซนเซอร์ตวัแรกจะตรวจจบัในระยะ 1 เมตร ตวัท่ี 2 จะตรวจในระยะ 1.5 เมตร 

สำมำรถใชง้ำนไดใ้นสถำนท่ีต่ำงๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่4.6  รูปตรวจวดัระยะหมวกและเซนเซอร์ 2 ตวั 
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ในกำรสร้ำงหมวกเซนเซอร์ตรวจจับส่ิงกีดขวำงส ำหรับผูพ้ิกำรทำงสำยตำ นั้ นบรรลุ
จุดประสงค์ท่ีวำงไว ้สำมำรถใช้งำนไดอ้ย่ำงท่ีตอ้งกำร แต่กำรด ำเนินงำนนั้นประสบปัญหำต่ำงๆ 
หลำยอยำ่ง ซ่ึงผูด้  ำเนินโครงกำรมีขอ้เสนอแนะท่ีจะน ำมำใชพ้ฒันำปรับปรุงแกไ้ขใหส้ำมำรถเตือนผู ้
พิกำรทำงสำยตำสำมำรถหลบส่ิงกีดขวำงเพื่อไม่ให้เกิดอุบติัเหตุ เพิ่อมีประสิทธิภำพในกำรใช้งำน
มำกยิง่ข้ึน 
  
5.1  วตัถุประสงค์ของโครงการ  

1) เพื่อท ำใหผู้พ้ิกำรทำงสำยตำลดปัญหำและอุปสรรคส ำหรับกำรเดินทำง 

2) เพื่อใหผู้จ้ดัท ำโครงกำรน ำควำมรู้จำกกำรศึกษำในหลกัสูตรของประกำศนียบตัรวชิำชีพ 
 มำประยกุตใ์ชใ้นกำรท ำโครงกำร 

3) เพื่อลดกำรอุบติัเหตุแก่ผูพ้ิกำรทำงสำยตำ      
  
5.2  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา  

1) เพื่อท ำใหผู้พ้ิกำรทำงสำยตำลดปัญหำและอุปสรรคส ำหรับกำรเดินทำง 
2) เพื่อใหผู้จ้ดัท ำโครงกำรน ำควำมรู้จำกกำรศึกษำในหลกัสูตรของประกำศนียบตัรวชิำชีพ 
 มำประยกุตใ์ชใ้นโครงกำร                  

3) เพื่อลดกำรอุบติัเหตุแก่ผูพ้ิกำรทำงสำยตำ      
  
5.3  ปัญหาทีป่ระสบในการด าเนินโคงการ 

มีกำรบกพร่องในกำรสั่งซ้ือสินคำ้ในกำรท ำโครงกำร เพรำะเน่ืองจำกบำงอุปกรณ์เลือก
แล้วแต่ไม่ได้ท  ำกำรกดสั่งซ้ือจึงท ำให้ไม่ได้รับอุปกรณ์ตำมท่ีก ำหนดระยะเวลำกำรส่งช้ำสุด
ประมำณ 3-7 วนัจึงท ำให้ผูจ้ดัท ำเกิดควำมล่ำชำ้ต่อกำรท ำช้ินงำนโครงกำร เคร่ืองมือเกิดกำรช ำหรุด
หรือเสียหำยจึงท ำไม่สำมำรถใชง้ำนร่วมกนัได ้ประสบกำรณ์นอ้ย เพรำะกำรท ำงำนจ ำเป็นตอ้งอำศยั
ประสบกำรณ์เป็นหลกั คณะผูจ้ดัท ำผ่ำนกำรท ำงำนเป็นกลุ่มและประดิษฐ์ช้ินงำนไม่ได้มำกตอ้ง
ศึกษำและทดลอง 
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5.4  ผลการด าเนินโครงการ  
 กำรด ำเนินโครงกำรหมวกเซนเซอร์ตรวจจบัส่ิงกีดขวำงส ำหรับผูพ้ิกำรทำงสำยตำ เร่ิมตั้งแต่
กำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำ ทำงคณะกรรมกำรไดใ้ห้หำขอ้มูลเพิ่มเติมเรียบร้อย จึงไดรั้บ
กำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรในกำรจดัสร้ำง จึงมำศึกษำข้อมูลจำกทำงอินเทอร์เน็ต จึงมำวำง
แผนกำรด ำเนินโครงกำร โดยท ำกำรหำอุปกรณ์ท่ีสำมำรถน ำมำใชร่้วมกนัได ้
 ผลกำรด ำเนินโครงกำรหมวกตรวจจับส่ิงกีดขวำงส ำหรับผูพ้ิกำรทำงสำยตำสำมำรถ
ตรวจจบัส่ิงกีดขวำงและมีเสียงเตือนและสั่นได ้
 
5.5  อภิปรายผล 
 จำกผลกำรด ำเนินโครงกำรน้ีถือวำ่ประสบควำมส ำเร็จตำมท่ีตั้งจุดประสงคไ์ว ้คือ สำมำรถ
ตรวจจบัส่ิงกีดขวำงใน 1 เมตร และ 1.5 เมตร และเซนเซอร์สำมำรถท ำพร้อมกนัไดท้ั้ง 2 ตวั มีกำร
ใช้ Buzzer และ มอเตอร์สั่นเขำ้มำเตือน และมีประสิทธิภำพในกำรใช้งำนได้ดี หมวกเซนเซอร์
ตรวจจบัส่ิงกีดขวำงส ำหรับผูพ้ิกำรทำงสำยตำสร้ำงข้ึนและน ำไปประโยชน์ไดเ้ป็นอยำ่งดีส ำหรับผู ้
พิกำรทำงสำยตำ นอกจำกน้ี คณะผูจ้ดัท ำยงัไดรั้บควำมรู้และประสบกำรณ์กำรท ำโครงกำรน้ีเป็น
อย่ำงมำกซ่ึงสอดคล้องกบัผลงำนวิจยัของ T.E Lawrence มีบำงหลักฐำนระบุว่ำเม่ือ 900 ปีก่อน
คริสตกำล ทหำรเร่ิมสวมหมวกกนัน็อคท่ีท ำจำกหนงัหรือบรอนซ์ เพื่อป้องกนัภยัขณะต่อสู้กบัขำ้ศึก
และมีกำรพฒันำเร่ือยมำจนกระทัง่ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม ค.ศ.1935 นำยT.E Lawrence ไดเ้สียชีวิต
จำกอุบติัเหตุจกัรยำนยนต์ คุณหมอ Huge Calms เจำ้ของคนไขท่ี้คอยดูแลอำกำรของเขำรู้สึกเสียใจ
เป็นอย่ำงมำกท่ีเขำไดเ้สียชีวิต จึงน ำไปสู่กำรวิจยัและพฒันำให้มีหมวกนิภยั เพื่อป้องกนัอนัตรำย
อย่ำงจริงจงั ในปี ค.ศ.1935 จนถึงปัจจุบนัผูค้นต่ำงให้ควำมส ำคญักบักำรใช้หมวกนิรภยัช่วยลด
อุบติัเหตุ  
 
5.6 ข้อเสนอแนะ    

5.6.1 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป  
1) สำมำรถใชง้ำนในสถำนท่ีมีคนจ ำนวนมำกได ้
2) สำมำรถเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ชนิดอ่ืน 
3) ควรมีลูกเล่นในกำรออกแบบใหน่้ำใชง้ำน 

5.6.2 ขอ้เสนอแนะทำงเทคนิค 
 1)  ควรมีกำรเก็บสำยท่ีเป็นระเบียบมำกยิง่ข้ึน 
 2) มีกำรบอกหรือน ำทำงโดยใช ้AI เขำ้มำเก่ียวขอ้ง 
 3) ควรมีควำมปลอดภยัมำกข้ึน 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 
ช่ือ-ช่ือสกุล    นำยฐำปนนัท ์กุหลำบ 
วนัเดือนปีเกิด    26 กนัยำยน 2544 
สถำนท่ีเกิด    สมุทรปรำกำร 
สถำนท่ีอยูอ่ยูปั่จจุบนั 196/191 หมู่ท่ี 2 ถ.บำงพลี-ต ำหรุ ต.บำงปูใหม่ 
 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 
ประวติักำรศึกษำ 
พ.ศ. 2557 มธัยมศึกษำปีท่ี 3 โรงเรียนสมุทรปรำกำร 
พ.ศ. 2560 ประกำศนียบตัรวชิำชีพ 

สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
วทิยำลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยกำร 

ผลงำนและกิจกรรม 
พ.ศ  2555 แข่งเรียงค ำไทย ไดเ้หรียญเงิน 
พ.ศ. 2561      เขำ้ร่วมกำรแข่งขนัทกัษะวชิำชีพ สมำคมวทิยำลยั 
       เทคโนโลยแีละอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย 
       ในพระรำชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ  

  สยำมบรมรำชกุมำรี กลุ่มกรุงเทพมหำนคร คร้ังท่ี33 
  “เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำขนำดจ๋ิว” 
 
 
 
 

 



86 
 

 
 

 
 
 

           
 
 

 
ประวตัิผู้วจัิย 

 
ช่ือ-ช่ือสกุล    นำยจิรำยทุธ สุขเกษม 
วนัเดือนปีเกิด    9 กุมภำพนัธ์ 2545 
สถำนท่ีเกิด    สมุทรปรำกำร 
สถำนท่ีอยูอ่ยูปั่จจุบนั 23/174 ต.บำงเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 
 
ประวติักำรศึกษำ 
พ.ศ.2557                                                     เซนตร์ำฟำแอล 
พ.ศ.2560 ประกำศนียบตัรวชิำชีพ 

สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
วทิยำลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยกำร 
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 ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ-ช่ือสกุล    นำยจีรวฒัน์ แซ่ก่อ 
วนัเดือนปีเกิด    21 มกรำคม 2544 
สถำนท่ีเกิด    สมุทรปรำกำร 
สถำนท่ีอยูอ่ยูปั่จจุบนั 31/11 หมู่11 ซอย เก็บทรัพย์เจริญ1 ถนนบำงนำตรำด 

ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
ประวติักำรศึกษำ 
พ.ศ.2557    โรงเรียนศีลรว ี
พ.ศ.2560 ประกำศนียบตัรวชิำชีพ 

สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
วทิยำลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยกำร 

 
 
 
 

 

 


