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บทคัดย่อ 

 
 ปัจจุบันส่ิงประดิษฐ์มีความล ้ าสมัย  และการใช้เซ็นเซอร์ในการประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ 
เทคโนโลยีเซนเซอร์เขา้มามีบทบาทส าคญัส าหรับมนุษยใ์นชีวิตประจ าวนั เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ี
ส าคญัในการสนบัสนุนอุตสาหกรรมหลกัมากมาย 
 คณะผูจ้ดัท า จึงได้จดัท าโครงรถส่งเอกสารอจัฉริยะ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาความรู้ทางการประดิษฐ์ส่ิงของอ านวยความสะดวกภายในองค์กร และ
คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าช้ินงานน้ีจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย และสามารถพัฒนาให้เกิด
ความกา้วหนา้ทางช้ินงานเพื่อเกิดประโยชน์ในภายหนา้ต่อคนรุ่นหลงัได ้
 เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวนั และยงัสามารถน ามาใช้เป็นส่ือ
การเรียนการสอนแก่ผูส้นใจดา้น Hardware  ท่ีตอ้งการน าเทคโนโลยมีาใชค้วบคู่กบัส่ิงประดิษฐ์ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลากหลายเพื่ออ านวยความสะดวกสบาย ได้ก้าวล ้ าไปยงัโลกของ
อนาคต ไดเ้กิดนวตักรรมต่าง ๆ ขึ้นบนโลกมากมายท่ีเกิดขึ้นจากการคิดคน้ เพื่อประโยชน์ใช้สอย
ต่าง ๆ ในปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็น ส่ิงท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการด้านต่าง ๆ ของโลก
ปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัย เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านการส่ือสาร ด้านการคมนาคม ด้านความ
สะดวกสบาย และเพิ่มระยะเวลาการใชชี้วิตใหดี้มีคุณภาพขึ้น เพื่อใหโ้ลกกา้วพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง
และรวดเร็ว 
  ปัจจุบนัส่ิงประดิษฐ์มีความล ้าสมยั  และการใช้เซนเซอร์ในการประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ เทคโนโลยี
เซนเซอร์เขา้มามีบทบาทส าคญัส าหรับมนุษยใ์นชีวิตประจ าวนั เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมหลักมากมาย โดยเม่ือพิจารณาถึงจุดก าเนิดและทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเซนเซอร์ท่ีเร่ิมตน้ในประเทศไทย มีจุดก าเนิดจากอุปกรณ์ด้านชุดตรวจ
วิเคราะห์ทดสอบเพื่อใช้ประโยชน์ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทั้งเช้ือ
โรคและสารเคมีต่าง ๆ ท่ีอยู่ในอาหารและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยจุดประสงคเ์พื่อให้ประชากรในประเทศ
ไปสู่สังคมของการกินดี อยู่ดี และขยายผลไปยงังานวิจยัต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง เซ็นเซอร์คืออุปกรณ์
ตรวจจบัสัญญาณหรือปริมาณทางฟิสิกส์ต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ เสียง แสง และการสัมผสั มาใชบ้นมือ
ถือ และใช้ในชีวิตประจ าวนั ทางเราได้ค้นพบแนวคิดในการสร้างช้ินงานท่ีใช้เซ็นเซอร์เป็น
ส่วนประกอบของช้ินงาน เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในชีวิตของเราส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่มากก็
นอ้ย  
  ดงันั้นคณะผูจ้ดัท า จึงไดจ้ดัท าโครงรถส่งเอกสารอจัฉริยะ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาความรู้ทางการประดิษฐ์ส่ิงของอ านวยความสะดวกภายในองค์กร และ
คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าช้ินงานน้ีจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย และสามารถพัฒนาให้เกิด
ความกา้วหน้าทางช้ินงานเพื่อเกิดประโยชน์ในภายหน้าต่อคนรุ่นหลงัได ้และน าไปพฒันาต่อ จน
ช้ินงานน้ีสมบูรณ์แบบในทุก ๆ ด้าน และทางเราคาดหวงัใจเป็นอย่างยิ่งว่าช้ินงานของเราจะให้
วิทยาทานกบัเด็กรุ่นหลงัต่อไปได.้ 
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1.2  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.2.1  เพื่อพฒันาความรู้ทางการประดิษฐ์ส่ิงของอ านวยความสะดวกภายในองคก์ร 
 1.2.2  เพื่อพฒันาศกัยภาพทางดา้นการใชโ้ปรแกรม Arduino  
 1.2.3  เพื่อพฒันาทกัษะในดา้นไฟฟ้า 
 1.2.4  เพื่อพฒันาทกัษะในดา้นการเขียนโคด้ 
 1.2.5  เพื่อใหผู้จ้ดัท าโครงการน าความรู้จากการศึกษาในหลกัสูตรของประกาศนียบตัร  
    วิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการสร้างตวัยกเอกสารอจัฉริยะ 
 
1.3  ขอบเขตของโครงการ  
 1.3.1  ใชเ้ซนเซอร์ IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor Module ตรวจจบัเส้นทางจากเส้น  
 1.3.2  ใชเ้ทปสีด าเป็นเส้นทางไปยงัปลายทางท่ีตอ้งการ  
 1.3.3  ใชโ้ปแกรม Arduino ในการเขียนโคด้ 
 
1.4  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.4.1  คิดหวัขอ้โครงการ 
 1.4.2  จดัท าเอกสารแบบเสนอร่าง 
 1.4.3  เสนอหวัขอ้โครงการ 
 1.4.4  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 1 
 1.4.5  ศึกษาการใชโ้ปรแกรม Arduino 
 1.4.6  ศึกษาระบบการท างานของเซ็นเซอร์ 
 1.4.7  ศึกษาขั้นตอนการท าช้ินงาน 
 1.4.8  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 3 
 1.4.9  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 2 
 1.4.10  ลงมือด าเนินช้ินงาน 
 1.4.11  ทดสอบการท างาน 
 1.4.12  ปรับปรุงและแกไ้ข 
 1.4.13  ตรวจสอบความเรียบร้อย 
 1.4.14  น าเสนอโครงการ 
 1.4.15  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 4 
 1.4.16  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 5 
 1.4.17  จดัท ารูปเล่มโครงการทั้งหมด 
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รูปท่ี 1.1 แผนภาพ Flowchart ขั้นตอนการด าเนินงาน 

เร่ิมตน้ 

คิดหวัขอ้โครงการ 

เสนอหวัขอ้โครงการ แกไ้ข 
No 

Yes 

A 

จดัท าเอกสารแบบเสนอร่าง 

เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 1 

ศึกษาการใชโ้ปรแกรม Arduino 

ศึกษาระบบการท างานของเซ็นเซอร์ 

ศึกษาขั้นตอนการท าช้ินงาน 

เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 3 
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รูปท่ี 1.1 แผนภาพ Flowchart ขั้นตอนการด าเนินงาน(ต่อ) 

A 

เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 2 

ลงมือด าเนินช้ินงาน 

แกไ้ข No 

Yes 

ทดสอบการท างาน 

ตรวจสอบความเรียบร้อย 

น าเสนอโครงการ 

เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 4  

เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 5  

จดัท ารูปเล่มโครงการทั้งหมด 

ส้ินสุด 
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1.5  ระยะเวลาการท าโครงการ 
 ตารางการด าเนินงานโครงการน้ีใชร้ะยะเวลาในการพฒันา ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง

เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563 ดงัตารางท่ี 1.1 
 
ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาการท าโครงการ 
 
 

 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 คิดหวัขอ้โครงการ 
 

       

2 จดัท าเอกสารเสนอร่าง 
 

       

3 เสนอหวัขอ้โครงการ 
 

       

4 เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 1 
 

       

5 
ศึกษาการใชโ้ปรแกรม 
Arduino 

      
  

6 
ศึกษาระบบการท างานของ
เซ็นเซอร์ 

      
  

7 ศึกษาขั้นตอนการท าช้ินงาน         

8 เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 3         

9 เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 2         

10 ลงมือด าเนินช้ินงาน         

11 ทดสอบการท างาน         

12 ปรับปรุงและแกไ้ข    
 

    

13 ตรวจสอบความเรียบร้อย    
 

    

14 น าเสนอโครงการ 
 

       

15 เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 4         

16 เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 5         

17 
จดัท ารูปเล่มโครงการ
ทั้งหมด 

        

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.6.1  ไดพ้ฒันาความรู้ทางการประดิษฐ์ส่ิงของอ านวยความสะดวกภายในองคก์ร 
 1.6.2  เพิ่มศกัยภาพทางดา้นการใชโ้ปรแกรม Arduino  
 1.6.3  ไดพ้ฒันาทกัษะในดา้นไฟฟ้า 
 1.6.4  ไดพ้ฒันาทกัษะในดา้นการเขียนโคด้ 
 1.6.5  เพื่อใหผู้จ้ดัท าโครงการน าความรู้จากการศึกษาในหลกัสูตรของประกาศนียบตัร  
      วิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการสร้างตวัยกเอกสารอจัฉริยะ 
 
1.7  งบประมาณท่ีใช้ในการท าโครงการ 
 1.7.1  ค่าบอร์ดArduino  500  บาท 
 1.7.2  ตวั Module   200  บาท 
 1.7.3  แบตเตอร์ร่ี   1300  บาท 
 1.7.4  ตวัเซ็นเซอร์   300  บาท 
 1.7.5  ค่าเล่มโครงการ   60   บาท 
 1.7.6  ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน  500   บาท 
    รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 2,860   บาท 
 
 
 
 
 



 

 บทที่2 
 ความรู้เบ้ืองต้นและทฤษฎีท่ีเกีย่วข้อง 
 
  ในการศึกษาผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารถส่งเอกสารอจัฉริยะ มีองคป์ระกอบท่ีจะท า
ให้โครงการมีความครบถว้นสมบูรณ์คณะผูจ้ดัท าได้แบ่งเอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งออกเป็น
หวัขอ้ดงัน้ี 
  2.1  ท าความรู้จกักบั Arduino  
  2.2  ท าความรู้จกักบัไมโครโทรลเลอร์   
  2.3  ท าความรู้จกักบั Sensor 
  2.4  สาย Jumper Female to Male 
  2.5   ท าความรู้จกักบั Protoboard 
  2.6  ท าความรู้จกักบั Relay Module  
 
2.1  ท าความรู้จักกบั Arduino  
Arduino  อ่านว่า  (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อาดุยโน่)  เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล  AVR ท่ีมี
การพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้ งด้าน Hardware และ Software ตัวบอร์ด  
Arduino  ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ศึกษา ทั้งน้ีผูใ้ช้งานยงั
สามารถดดัแปลง เพิ่มเติม พฒันาต่อยอดทั้งตวับอร์ด หรือโปรแกรมต่อไดอี้กดว้ย 
ง่ายต่อการพฒันา มีรูปแบบค าสั่งพื้นฐาน ไม่ซับซ้อนเหมาะส าหรับผูเ้ร่ิมตน้มี Arduino Community 
กลุ่มคนท่ีร่วมกนัพฒันาท่ีแขง็แรง Open Hardware ท าให้ผูใ้ชส้ามารถน าบอร์ดไปต่อยอดใชง้านได้
หลายดา้นราคาไม่แพงและCross Platform สามารถพฒันาโปรแกรมบน OS ใดก็ได ้
กว่าปีท่ี Arduino ไดรั้บสมองของหลายพนัโครงการจากวตัถุในชีวิตประจ าวนัไดใ้ช้เคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีซับซ้อนชุมชนทัว่โลกของผูผ้ลิต -. นักเรียน, มือสมคัรเล่น, ศิลปิน, โปรแกรมเมอร์
และผูเ้ช่ียวชาญดา้นไดร้วมตวักนัรอบแพลตฟอร์มเปิดแหล่งท่ีมาน้ีผลงานของพวกเขาได ้เพิ่มขึ้น
เป็นจ านวนเงินท่ีเหลือเช่ือของความรู้ท่ีสามารถเข้าถึงได้ท่ีสามารถช่วยท่ีดีของสามเณรและ
ผูเ้ช่ียวชาญเหมือนกนั 
 Arduino คือ โครงการท่ีน าชิปไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่าง ๆ มาใชร่้วมกนัในภาษา C 
ซ่ึงภาษา C น้ีเป็นลักษณะเฉพาะ คือมีการเขียนไลบาร่ีของ Arduino ขึ้นมาเพื่อให้การสั่งงาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีแตกต่างกัน สามารถใช้งานโคด้ตวัเดียวกนัได้ โดยตวัโครงการได้ออก
บอร์ดทดลองมาหลายๆรูปแบบ เพื่อใชง้านกับ IDE ของตนเอง สาเหตุหลกัท่ีท าให้ Arduino เป็นท่ี
นิยมมาก เป็นเพราะซอฟแวร์ท่ีใชง้านร่วมกนัสามารถโหลดไดฟ้รี และตวับอร์ดทดลองยงัถูกแจก  

http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
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 Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ท่ีมีการพฒันาแบบ Open Source คือมี
การเปิดเผยขอ้มูลทั้งดา้น Hardware และ Software ตวั บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใชง้านได้
ง่าย ดงันั้นจึงเหมาะส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ศึกษา ทั้งน้ีผูใ้ชง้านยงัสามารถดดัแปลง เพิ่มเติม พฒันาต่อยอด
ทั้งตวับอร์ด หรือ โปรแกรมต่อไดอี้กดว้ยPlatform เป็น Platform ท่ีง่ายต่อการใชง้านความง่ายของ
บอร์ด Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริม คือผูใ้ชง้านสามารถต่อวงจรอิเลก็ทรอนิกส์จากภายนอกแลว้
เช่ือมต่อเขา้มาท่ีขาI/Oของบอร์ดบอร์ด Arduino ขนาดเล็ก ท่ีมีไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) เป็น
ช้ินส่วนหลกั ถูกน ามาประกอบร่วมกบัอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ เพื่อใหง้่ายต่อการใชง้าน หรือท่ี
เรียกกนัว่า บอร์ด Arduino, โดยบอร์ด Arduino เองก็มีหลายรุ่นให้เลือกใช้ โดยในแต่ละรุ่นอาจมี
ความแตกต่างกันในเร่ืองของขนาดของบอร์ด หรือสเปก เช่น จ านวนของขารับส่งสัญญาณ 
แรงดนัไฟท่ีใชป้ระสิทธิภาพของ MCU เป็นตน้ Arduino ถูกใชป้ระโยชน์ในลกัษณะเดียวกบั MCU 
คือ ใช้ติดต่อส่ือสารและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ ด้วยการเขียนโปรแกรมให้กับ MCU เพื่อ
ควบคุมการรับส่งสัญญาณทางไฟฟ้าตามเง่ือนไขต่าง ๆ 
 การประยุกตใ์ช ้Arduino ในชีวิตประจ าวนั เช่น ระบบเปิด/ปิดไฟในบา้นอตัโนมติั,ระบบรดน ้า
ตน้ไมอ้ตัโนมติั, ระบบเปิด/ปิดประตูอตัโนมติั, ระบบเคร่ืองซักผา้หยอดเหรียญ หรือ ใช้ควบคุม
ความเร็วและทิศทางการหมุนของคุมมอเตอร์ เป็นตน้  
 Arduino ก าลงัเป็นท่ีนิยม และเป็นท่ีสนใจ ส าหรับนกัอิเล็กทรอนิกส์ทั้งมือใหม่ และมือเก่า ท า
ให้เราสามารถหาอ่านคู่มือ วิธีใช้ วิธีแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดง้่ายบนอินเทอร์เน็ตArduino พร้อมใช้งาน
ทนัที เพราะบอร์ด Arduino ติดตั้งอุปกรณ์จ าเป็นพื้นฐานมาให้หมดแลว้ (ต่างจาก MCU เปล่าๆ ท่ี
ตอ้งซ้ืออุปกรณ์จ าเป็นอ่ืน ๆ มาติดตั้งเพิ่มเติม)  
 Arduino สามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานดว้ยไวยากรณ์ภาษา C/C++ ซ่ึงง่ายส าหรับผูท่ี้มีพื้นฐาน
ดา้นการเขียนโปรแกรม แต่ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนเลยสามารถเร่ิมตน้ศึกษาและหา
หนงัสืออ่านไดไ้ม่ยากนอกจากน้ียงัมีไลบรารีให้ใชม้ากมาย ท าให้การเขียนโปรแกรมท าไดง้่ายและ
รวดเร็วขึ้น 
 Arduino เป็นท่ีนิยมง่ายต่อการพฒันา มีรูปแบบค าสั่งพื้นฐาน ไม่ซบัซอ้นเหมาะส าหรับผูเ้ร่ิมตน้
มี Arduino Community Cross Platform สามารถพัฒนาโปรแกรมบน OS ใดก็ได้ Arduino คือ 
โครงการท่ีน าชิปไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่าง ๆ มาใช้ร่วมกนัในภาษา C ซ่ึงภาษา C น้ี
เ ป็ น ลัก ษณะ เ ฉพ า ะ  คื อ มี ก า ร เ ขี ย น ไ ลบ า ร่ี ข อ ง  Arduino ขึ้ น ม า เ พื่ อ ใ ห้ ก า รสั่ ง ง า น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีแตกต่างกัน สามารถใช้งานโคด้ตวัเดียวกนัได้ โดยตวัโครงการได้ออก
บอร์ดทดลองมาหลายๆรูปแบบ เพื่อใช้งานกบั IDE ของตนเอง สาเหตุหลกัท่ีท าให้ Arduino เป็น
นิยมมาก เป็นเพราะซอฟแวร์ท่ีใชง้านร่วมกนัสามารถโหลดไดฟ้รี และตวับอร์ดทดลองยงัถูกแจก
แปลน ท าให้ผูผ้ลิตจีนน าไปผลิตและขายออกตลาดมาในราคาท่ีถูกมาก ๆ โดยบอร์ดท่ีถูกท่ีสุด
ในตอนน้ีคือบอร์ด Arduino  

http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
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 2.1.1  รูปแบบการเขียนโปรแกรมบน Arduino 
 

 
 

รูปท่ี 2.1  รูปแบบการเขียนโปรแกรมบน Arduino  
 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/latest-blogs/what-is-arduino-ch1.html) 
 

 
 
รูปท่ี 2.2  รูปแบบการเขียนโปรแกรมบน Arduino 
 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/latest-blogs/what-is-arduino-ch1.html) 
 

 
รูปท่ี 2.3  รูปแบบการเขียนโปรแกรมบน Arduino 
 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/latest-blogs/what-is-arduino-ch1.html) 

https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/latest-blogs/what-is-arduino-ch1.html
https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/latest-blogs/what-is-arduino-ch1.html
https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/latest-blogs/what-is-arduino-ch1.html
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2.1.2  ท าความรู้จกักบัArduino รุ่นต่าง ๆ 
Arduino ก าลงัเป็นท่ีนิยม และเป็นท่ีสนใจ ส าหรับนกัอิเลก็ทรอนิกส์ทั้งมือใหม่ และมือเก่า ท าใหเ้รา
สามารถหาอ่านคู่มือ วิธีใช้ วิธีแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดง้่ายบนอินเทอร์เน็ตArduino พร้อมใช้งานทนัที 
เพราะบอร์ด Arduino ติดตั้งอุปกรณ์จ าเป็นพื้นฐานมาให้หมดแลว้ (ต่างจาก MCU เปล่าๆ ท่ีตอ้งซ้ือ
อุปกรณ์จ าเป็นอ่ืน ๆ มาติดตั้งเพิ่มเติม)Arduino สามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานดว้ยไวยากรณ์ภาษา 
C/C++ ซ่ึงง่ายส าหรับผูท่ี้มีพื้นฐานดา้นการเขียนโปรแกรม แต่ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยเขียนโปรแกรมมา
ก่อนเลยสามารถเร่ิมตน้ศึกษาและหาหนังสืออ่านไดไ้ม่ยากนอกจากน้ียงัมี ไลบรารี (Library) ให้
เลือกใชม้ากมาย ท าใหก้ารเขียนโปรแกรมท าไดง้่ายและรวดเร็วขึ้น 
 Arduinoราคาไม่แพงเกินไปส าหรับผูท่ี้อยากจะเร่ิมตน้ใชง้านการอพัโหลดโปรแกรมท่ีเขียนบน
คอมพิวเตอร์ลงไปท่ี Arduino ก็ท าไดโ้ดยง่าย แค่ใชส้าย USB ต่อบอร์ด Arduino เขา้กบัคอมพิวเตอร์ 
แลว้อพัโหลดดว้ยโปรแกรม Arduino IDE เท่านั้นเองจุดเด่นท่ีท าให้บอร์ด Arduino เป็นท่ีนิยมง่าย
ต่อการพฒันา มีรูปแบบค าสั่งพื้นฐาน ไม่ซบัซอ้นเหมาะส าหรับผูเ้ร่ิมตน้มี Arduino Community – 
Cross Platform สามารถพัฒนาโปรแกรมบน OS ใดก็ได้ Arduino คือ โครงการท่ีน าชิปไอซี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่าง ๆ มาใชร่้วมกนัในภาษา C ซ่ึงภาษา C น้ีเป็นลกัษณะเฉพาะ คือมี
การเขียนไลบาร่ีของ Arduino ขึ้นมาเพื่อใหก้ารสั่งงานไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีแตกต่างกนั สามารถ
ใช้งานโคด้ตวัเดียวกนัได ้โดยตวัโครงการไดอ้อกบอร์ดทดลองมาหลายๆรูปแบบ เพื่อใช้งานกบั 
IDE ของตนเอง สาเหตุหลกัท่ีท าให้ Arduino เป็นนิยมมาก เป็นเพราะซอฟแวร์ท่ีใช้งานร่วมกัน
สามารถโหลดไดฟ้รี และตวับอร์ดทดลองยงัถูกแจกแปลน ท าให้ผูผ้ลิตจีนน าไปผลิตและขายออก
ตลาดมาในราคาท่ีถูกมาก ๆ โดยบอร์ดท่ีถูกท่ีสุดในตอนน้ีคือบอร์ด Arduino ท่ีมีราคาเพียง 120 – 
150 บาทเท่านั้น  
 2.1.2.1 Arduino Uno R3 
เป็นบอร์ด Arduino ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด  เน่ืองจากราคาไม่แพง ส่วนใหญ่โปรเจคและ 
Library ต่าง ๆ ท่ีพฒันาขึ้นมา Support จะอา้งอิงกบับอร์ดน้ีเป็นหลกั และขอ้ดีอีกอย่างคือ กรณีท่ี 
MCU เสีย ผูใ้ชง้านสามารถซ้ือมาเปล่ียนเองไดง้่าย เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ท่ีมี
ก ารพัฒนาแบบ  Open Sourceคื อ มีก าร เ ปิด เผยข้อมู ลทั้ ง ด้ าน  Hardware และ  Software ตัว 
บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใชง้านไดง้่าย นอกจากนั้นแลว้ Arduino UNO R3 เอง ก็แบ่งย่อย
ออกเป็น 2 แบบ ตามชนิดของชิป Microcontroller ท่ีใช้ ไดแ้ก่ Arduino UNO R3 แบบธรรมดา จะ
ใช้ชิปMCU แบบ DIP (Dual Inline Package) ซ่ึงเป็นชิปท่ีเสียบเข้ากับ Socket อีกทีสามารถถอด
เปล่ียนได ้และ Arduino UNO R3 SMD จะใชชิ้ปMCU แบบ SMD (Surface Mount Device) ซ่ึงเป็น
ชิปท่ีถูกบดักรีติดลงบนบอร์ดเลย บอร์ดลกัษณะน้ีจะไม่สามารถถอดเปล่ียนชิปได ้ทั้งสองบอร์ดก็มี
ฟังก์ชัน สเปคและการใช้งานท่ีเหมือนกันทุกประการ  และการเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย
เคเบิล USB หรือใชอ้ะแดปเตอร์หรือแบตเตอร่ี AC-to-DC เพื่อเร่ิมตน้ใชง้านUno แตกต่างจากบอร์ด

https://www.thaieasyelec.com/arduino-uno-r3.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
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ก่อนหน้าทั้ งหมดเน่ืองจากไม่ได้ใช้ชิปควบคุม USB แบบอนุกรมของ FTDI แต่มีคุณลักษณะ
ของ Atmega16U2 (Atmega8U2 ถึงเวอร์ชัน่ R2) ซ่ึงไดรั้บการตั้งโปรแกรมเป็นตวัแปลงสัญญาณ
แบบ USB-to-serialRevision 2 ของบอร์ด Uno มีตวัตา้นทานดึงสาย HWB 8U2 
รายละเอียดบอร์ด Arduino UNO R3 
 1) เช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ไดโ้ดยตรงผา่น USB 
 2) สามารถเขียนและโปรแกรมตวับอร์ดดว้ย Arduino IDE 
 3) ตวับอร์ดใชชิ้ป ATmega328p ประมวลผลไวขึ้น  
 4) ตวับอร์ดใชไ้ฟเล้ียง 5V 

 
รูปท่ี 2.4  Arduino Uno R3 
 ท่ี ม า ( https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-
introduce-series-of-arduino.html) 
 
 หมายเลข1  USB Port : ใช้ส าหรับต่อกับ Computer เพื่ออับโหลดโปรแกรมเข้า  MCU และ
จ่ายไฟใหก้บับอร์ด 
 หมายเลข2  Reset Button: เป็นปุ่ ม Reset ใชก้ดเม่ือตอ้งการให ้MCU เร่ิมการท างานใหม่ 
 หมายเลข3  ICSP Port : เป็นพอร์ตท่ีใชโ้ปรแกรม Visual Com port บน Atmega16U2  
 หมายเลข4  I/O Port : Digital I/O ตั้งแต่ขา D0 ถึง D13 นอกจากน้ี บาง Pin จะท าหนา้ท่ีอ่ืน ๆ  
 หมายเลข5  ICSP Port : Atmega328 เป็นพอร์ตท่ีใชโ้ปรแกรม Bootloader 
 หมายเลข6  MCU : Atmega328 เป็น MCU ท่ีใชบ้นบอร์ด Arduino 
 หมายเลข7  I/O Port : นอกจากจะเป็น Digital I/O แลว้ ยงัเปล่ียนเป็น ช่องรับสัญญาณอนาลอ็ก  
 หมายเลข8  Power Port : ไฟเล้ียงของบอร์ดเม่ือตอ้งการจ่ายไฟใหก้บัวงจรภายนอก  
 หมายเลข9  Power Jack: รับไฟจาก Adapter โดยท่ีแรงดนัอยูร่ะหวา่ง 7-12 V   
 หมายเลข10 MCU ของ Atmega16U2  ท่ีท าหนา้ท่ีเป็น USB to Serial โดย Atmega328 จะติดต่อ
กบั Computer ผา่น Atmega16U2 

https://www.thaieasyelec.com/arduino-uno-r3.html
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รูปท่ี 2.5  Layout & Pin out Arduino Board (Model: Arduino UNO R3)  
                ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/latest-blogs/what-is-arduino-ch1.html) 
 
 2.1.2.2 Arduino Uno SMD 
เป็นบอร์ดท่ีมีคุณสมบัติและการท างานเหมือนกับบอร์ด Arduino UNO R3 ทุกประการ แต่จะ
แตกต่างกบัท่ีPackage ของ MCU ซ่ึงบอร์ดน้ีจะมี MCU ท่ีเป็น Package SMD (Arduino UNO R3 มี 
MCU ท่ีเป็น Package DIP) 

 
 
รูปท่ี 2.6  Arduino Uno SMD 
 ท่ี ม า ( https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2- 
introduce-series-of-arduino.html) 

https://www.thaieasyelec.com/arduino-uno-r3.html
https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/latest-blogs/what-is-arduino-ch1.html
https://www.thaieasyelec.com/arduino-uno-smd.html
https://www.thaieasyelec.com/arduino-uno-smd.html
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 2.1.2.3 Arduino Mega 2560 R3 
เป็นบอร์ด Arduino ท่ีออกแบบมาส าหรับงานท่ีต้องใช้ I/O มากกว่า Arduino Uno R3 เช่น งานท่ี
ต้องการรับสัญญาณจาก  Sensor หรือควบคุมมอเตอร์  Servo หลายๆ ตัว  ท าให้  Pin I/O ของ
บอร์ด Arduino Uno R3 ไม่สามารถรองรับได้ ทั้งน้ีบอร์ด Mega 2560 R3 ยงัมีความหน่วยความจ า
แบบ Flash มากกว่า Arduino Uno R3 ท าให้สามารถเขียนโค้ดโปรแกรมเข้าไปได้มากกว่า  ใน
ความเร็วของ MCU ท่ีเท่ากนั 

 
รูปท่ี 2.7  Arduino Mega 2560 R3 
 ท่ี ม า ( https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-
introduce-series-of-arduino.html) 
 
 2.1.2.4 Arduino UNO WiFi Rev2  
ใช้ชิพ  ATmega4809 ซ่ึงมี Flash memory 48KB, SRAM 6KB และยังประหยัดพลังงานมากกว่า
ตวัเวอร์ชั่นเก่า อีกทั้งตวับอร์ด Arduino Uno Wifi Rev2 ยงัมาพร้อมกับชิพ ESP32 u-Blox NiNA-
W13 Wifi ท่ีท าให้ตวับอร์ดรองรับใช้งานร่วมกบั Wifi และมีฟังก์ชัน่การใช้งานท่ีหลากหลายมาก
ขึ้น 

 
รูปท่ี 2.8  Arduino UNO WiFi Rev2 
 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-
introduce-series-of-arduino.html) 

https://www.thaieasyelec.com/arduino-mega-2560.html
https://www.thaieasyelec.com/arduino-mega-2560.html
https://www.thaieasyelec.com/arduino-uno-wifi-rev2.html
https://www.thaieasyelec.com/arduino-uno-wifi-rev2.html
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 2.1.2.5 Arduino Leonardo  
การท างานจะคลา้ยกบับอร์ด Arduino Uno R3 แต่มีการเปล่ียน MCU ตวัใหม่เป็น ATmega32U4 ซ่ึง
มีโมดูลพอร์ต  USB มาด้วยบนชิป  (แตกต่างจากบอร์ด  Arduino UNO R3 หรือ  Arduino Mega 
2560 ท่ีตอ้งใชชิ้ป ATmega16U2 ร่วมกบั Atmega328 ในการเช่ือมต่อกบัพอร์ต USB)   
  

 

 รูปท่ี 2.9  Arduino Leonardo 

 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-
ch2-introduce-series-of-arduino.html) 
 
 2.1.2.6 Arduino Pro Mini 328 3.3V 
เป็นบอร์ด Arduino ขนาดเล็ก ท่ีใช ้MCU เบอร์ ATmega328 ซ่ึงจะคลา้ยกบับอร์ด Arduino Mini05 
แต่บนบอร์ดจะมี Regulator 3.3 V ชุดเดียวเท่านั้น ระดบัแรงดนัไฟท่ีขา I/O คือ 3.3V   
 

 
รูปท่ี 2.10  Arduino Pro Mini 328 3.3V 
 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-
introduce-series-of-arduino.html) 

https://www.thaieasyelec.com/arduino-leonardo-headers.html
https://www.thaieasyelec.com/arduino-leonardo-headers.html
https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-introduce-series-of-arduino.html
https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-introduce-series-of-arduino.html
https://www.thaieasyelec.com/arduino-pro-mini-328-3-3v-8mhz.html
https://www.thaieasyelec.com/arduino-pro-mini-328-3-3v-8mhz.html
https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-introduce-series-of-arduino.html
https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-introduce-series-of-arduino.html
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 2.1.2.7 Arduino MKR WIFI 1010  
เป็นบอร์ดในตระกูล MKR ของ Arduino ปรับปรุงจากบอร์ด MKR 1000 WIFI ประกอบดว้ย 3 ส่วน 
ไดแ้ก่  
 1) ชิพหลกั SAMD21 ARM Cortex-M0+ 32-bit Low Power MCU 48 MHz SRAM 32 
KB และ Flash Memory 256 KB  
 2) ชิพ ESP32 U-BLOX NINA-W10 Series Low Power 2.4 GHz 802.11 bgn  
 3) ชิพ ECC508 Crypto Authentication 

 

รูปท่ี 2.11  Arduino MKR WIFI 1010  
 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-
introduce-series-of-arduino.html) 
 
 2.1.2.8 Arduino Pro Mini 328 5V 
 เป็นบอร์ด Arduino ขนาดเล็ก ท่ีใช้ MCU เบอร์ ATmega328 เช่นเดียวกบับอร์ด Arduino Mini 05 
แต่บนบอร์ดจะมี Regulator 5V ชุดเดียวเท่านั้น ระดบัแรงดนัไฟท่ีขา I/O คือ 5V   

 
รูปท่ี 2.12  Arduino Pro Mini 328 5V 
 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-
introduce-series-of-arduino.html) 

https://www.thaieasyelec.com/arduino-mkr-wifi-1010.html
https://www.thaieasyelec.com/arduino-mkr-wifi-1010.html
https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-introduce-series-of-arduino.html
https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-introduce-series-of-arduino.html
https://www.thaieasyelec.com/arduino-pro-mini-328-5v-16mhz.html
https://www.thaieasyelec.com/arduino-pro-mini-328-5v-16mhz.html
https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-introduce-series-of-arduino.html
https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-introduce-series-of-arduino.html
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 2.1.2.9 Arduino Ethernet with PoE module Arduino Leonardo ETH with PoE 
เป็นบอร์ดจาก Arduino.org ท่ีมี ATmega32U4 พร้อมกับโมดูล Ethernet ในตวั เหมาะส าหรับผูท่ี้
ตอ้งการใชง้านควบคุมผา่น Network (TCP/IP)   
 

 
 
รูปท่ี 2.13  Arduino Ethernet with PoE module Arduino Leonardo ETH with PoE 
 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-
introduce-series-of-arduino.html) 
 
 2.1.2.10 Arduino Due  
เ ป็นบอ ร์ด  Arduino ท่ี เ ป ล่ี ยน ชิป  MCU ใหม่  ซ่ึ ง จ าก เ ดิม เ ป็นตระกู ล  AVR เ ป ล่ี ยน เ ป็น
เบอร์ AT91SAM3X8E (ตระกูลARM Cortex-M3) แทน ท าให้การประมวลผลเร็วขึ้ น แต่ยงัคง
รูปแบบโค้ดโปรแกรมของ  Arduino ท่ีง่ายอยู่  ข้อควรระวัง : เ น่ืองจากMCU เป็นคนละเบอร์
กับ Arduino Uno R3 อาจะท าให้บอร์ด Shield บางตัวหรือ Library ใช้ร่วมกันกับบอร์ด Arduino 
Leonardo ไม่ได ้ผูใ้ชง้านจ าเป็นตอ้งตรวจสอบก่อนใชง้าน  

 
รูปท่ี 2.14  Arduino Due 
 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-
introduce-series-of-arduino.html) 

https://www.thaieasyelec.com/arduino-leonardo-eth-with-poe.html
https://www.thaieasyelec.com/arduino-leonardo-eth-with-poe.html
https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-introduce-series-of-arduino.html
https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-introduce-series-of-arduino.html
https://www.thaieasyelec.com/arduino-due.html
https://www.thaieasyelec.com/arduino-due.html
https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-introduce-series-of-arduino.html
https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch2-introduce-series-of-arduino.html
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2.2  ท าความรู้จักกบัไมโครคอนโทรลเลอร์              
 ไมโครคอนโทรลเลอร์ คือ อุปกรณ์ประเภทสารก่ึงตวัน าท่ีรวบรวมฟังก์ชัน่การท างานต่าง ๆ ไว้
ภายในตวัของมนัเอง โดยมีโครงสร้างใกลเ้คียงกบัคอมพิวเตอร์ คือ ภายในประกอบดว้ยหน่วยรับ
ขอ้มูลและโปรแกรม หน่วยประมวลผล หน่วยความจ า หน่วยแสดงผล ซ่ึงส่วนประกอบเหล่าน้ีมี
ความสมบูรณ์ในตวัของมนัเอง ท าให้มีขนาดเล็ก และสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการท างาน  
     ไมโครคอนโทรลเลอร์ ( Microcontroller ) มาจากค า 2 ค า ค  าหน่ึงคือ ไมโคร ( Micro ) หมายถึง
ขนาดเล็ก และค าว่า คอนโทรลเลอร์ ( controller ) หมายถึงตวัควบคุมดหรืออุปกรณ์ควบคุม ดงันั้น 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จึงหมายถึงอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก แต่ในตวัอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็กน้ี 
ไดบ้รรจุความสามารถท่ีคลา้ยคลึงกบัระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีคนโดยส่วนใหญ่คน้เคย กล่าวคือภายใน 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไดร้วมเอาซีพียู , หน่วยความจ า และพอร์ต ซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลกัส าคญั
ของระบบคอมพิวเตอร์เขา้ไวด้ว้ยกนั โดยท าการบรรจุเขา้ไวใ้นตวัถงัเดียวกนั 
 ภาษาท่ีใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ ภาษา เคร่ือง (Machine Language) เป็นภาษาท่ีอยู่ใน
รูปแบบของรหัสเลขฐานสอง ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถเขา้ใจภาษาน้ีไดท้นัที โดยไม่ตอ้งผ่าน
กระบวนการแปล แต่เป็นภาษาท่ียากต่อการเรียนรู้ เพราะอยู่ในรูปแบบของเลขฐานสอง และผูใ้ช้
ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัฮาร์ดแวร์เป็นอยา่งดี แต่ขอ้ดีของภาษาน้ี คือ มีขนาดเลก็ ท างานไดร้วดเร็ว และ
สามารถติดต่อกบัฮาร์ดแวร์ไดโ้ดยตรง 
 ภาษา Assembly สร้างขึ้ นมาเพื่อให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้ น ภาษา assembly ใช้ค  าใน
ภาษาองักฤษแทนรหัสเลขฐานสอง ในภาษาเคร่ือง ดงันั้นในการใช้งาน จะตอ้งผ่านการแปลจาก
ภาษา Assembly เป็นภาษาเคร่ืองก่อน ตวัแปลภาษา เรียกว่า Assembler โปรแกรมท่ีเขียนโดยภาพา 
assembly จะท างานเร็วและมีขนาดเลก็ เพราะวา่มนัสามารถเขา้ถึง Hardware ไดโ้ดยตรงเช่นเดียวกบั
ภาษาเคร่ือง แต่ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัวิธีการเขียนของผูเ้ขียนดว้ย 
 Interpreter  คือ ภาษาระดบัสูงซ่ึงใกลเ้คียงกบัภาษาของมนุษย ์โดยจะฝังตวัอยู่ในหน่วยความจ า 
และท าหนา้ท่ีอ่านค าสั่งจากโปรแกรมขึ้นมาทีละค าสั่ง ท าการแปลเป็นภาษาเคร่ือง แลว้ปฏิบติัตาม
ค าสั่งนั้น ๆ ตวัอย่างของ interpreter ท่ีรู้จกักนัดีคือ ภาษา BASIC ขอ้เสียของ interpreter คือ ท างาน
ไดช้า้ เน่ืองจากตอ้งแปลค าสั่งทีละค าสั่ง 
 Compiler  คือ ภาษาระดบัสูงซ่ึงท าหนา้ท่ีแปลโปรแกรมท่ีเขียนขึ้นมาทั้งหมดใหเ้ป็นภาษาเคร่ือง 
จากนั้นจึงน าเอาโปรแกรมท่ีแปลเสร็จแล้วเข้าไปเก็บในหน่วยความจ า หลังจากนั้นจึงสั่งให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ปฏิบติัตามค าสั่งนั้น ๆ ท าให้การท างานไดเ้ร็วขึ้น ตวัอย่างเช่น ภาษา C เป็น
ตน้ 
 2.2.1 โครงสร้างโดยทัว่ไป ของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพีย ู(CPU : Central Processing Unit) 
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 หน่วยความจ า (Memory) สามารถแบ่งออกเป็น ส่วน คือ หน่วยความจ าท่ีมีไวส้ าหรับเก็บ
โปรแกรมหลกั (Program Memory) เปรียบเสมือนฮาร์ดดิสก์ของ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คือ
ขอ้มูลใด ๆ ท่ีถูกเก็บไวใ้นน้ีจะไม่สูญหายไปแมไ้ม่มีไฟเล้ียง อีกส่วนหน่ึงคือหน่วยความจ าขอ้มูล 
(Data Memory) ใช้เป็นเหมือนกกระดาษทดในการค านวณของซีพียู และเป็นท่ีพกัขอ้มูลชัว่คราว
ขณะท างาน แต่หากไม่มีไฟเล้ียง ข้อมูลก็จะหายไปคลา้ยกับหน่วยความแรม (RAM) ในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ทัว่ ๆ ไป แต่ส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์สมยัใหม่ หน่วยความจ าขอ้มูลจะมีทั้งท่ีเป็น
หน่วยความจ าแรม ซ่ึงขอ้มูลจะหายไปเม่ือไม่มีไฟเล้ียง และเป็นอีอีพรอม (EEPROM : Erasable 
Electrically Read-Only Mempry) ซ่ึงสามารถเก็บขอ้มูลไดแ้มไ้ม่มีไฟเล้ียง 
 ส่วนติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก หรือพอร์ต (Port) มี 2 ลกัษณะคือ พอร์ตอินพุต (Input Port) 
และพอร์ตส่งสัญญาณหรือพอร์ตเอาต์พุต (Output Port) ส่วนน้ีจะใช้ในการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์
ภายนอก ถือว่าเป็นส่วนท่ีส าคญัมาก ใช้ร่วมกนัระหว่างพอร์ตอินพุต เพื่อรับสัญญาณ อาจจะดว้ย
การกดสวิตช์ เพื่อน าไปประมวลผลและส่งไปพอร์ตเอาต์พุต เพื่อแสดงผลเช่น การติดสว่างของ
หลอดไฟ เป็นตน้ 
 ช่องทางเดินของสัญญาณ หรือบสั (BUS) คือเส้นทางการแลกเปล่ียนสัญญาณขอ้มูลระหว่าง 
ซีพียู  หน่วยความจ าและพอร์ต เป็นลักษณะของสายสัญญาณ จ านวนมากอยู่ภายในตัว
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยแบ่งเป็นบสัขอ้มูล (Data Bus) , บสัแอดเดรส (Address Bus) และบสั
ควบคุม (Control Bus) 
 วงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา นับเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญมากอีกส่วนหน่ึง เน่ืองจากการ
ท างานท่ีเกิดขึ้นในตวัไมโครคอนโทรลเลอร์ จะขึ้นอยู่กบัการก าหนดจงัหวะ หากสัญญาณนาฬิกามี
ความถ่ีสูง จังหวะการท างานก็จะสามารถท าได้ถ่ีขึ้นส่งผลให้ไมโครคอนโทรลเลอร์จัวนั้ น มี
ความเร็วในการประมวลผลสูงตามไปดว้ย 
 2.2.2. ประเภทไมโครคอนโทรลเลอร์  
  2.2.2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC (บริษทัผูผ้ลิต Microchip ไมโครชิป)  
  2.2.2.2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS51 (บริษทัผูผ้ลิต Atmel ,Phillips) 
  2.2.2.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR (บริษทัผูผ้ลิต Atmel) 
  2.2.2.4 ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล ARM7,ARM9 (บริษัทผูผ้ลิต Atmel , Phillips , 
Analog  Device , Sumsung , STMicroelectronics) 
  2.2.2.5 ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล Basic Stamp (บริษทัผูผ้ลิต Parallax) 
  2.2.2.6 ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PSOC (บริษทัผูผ้ลิต CYPRESS) 
  2.2.2.7 ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MSP (บริษทัผูผ้ลิต Texas Intruments) 
  2.2.2.8 ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 68HC (บริษทัผูผ้ลิต MOTOROLA) 
  2.2.2.9 ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล H8 (บริษทัผูผ้ลิต Renesas) 
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  2.2.2.10 ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล RABBIT  
  2.2.2.11 ไมโคร คอนโทรลเลอร์ตระกูล Z80 (บริษทัผูผ้ลิต Zilog) 
 ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ ไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็อยากให้มนัท า
อะไรเราก็เขียนโปรแกรมท่ีเราตอ้งการยดัใส่ลงไป ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็เลยเขา้มาเก่ียวขอ้งเพื่อ
รองรับกบัความอยากน าไปควบคุมระบบท่ีความรู้ความเขา้ใจท่ีพวกเราอยากไดโ้ดยให้มีขนาดเล็ก
ท่ีสุด แต่ว่าไม่ใช่เพียงขนาดเล็กแค่นั้น มนัยงัสามารถป้อนชุดค าสั่งให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่าง
อตัโนมติั ดว้ยแบบการเขียนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ ตามความช านาญ นกั ออกแบบ พฒันาผลิตภณัฑ ์
ตลอดจนนักประดิษฐ์ทั้งหลาย ต่างหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ลยท่ีจะตอ้งอาศยัวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เขา้ไปมี
ส่วนเก่ียวขอ้งในการควบคุม แต่คร้ันวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีน ามาต่ออนุกรมเพื่อความสามารถท่ีเรา
ตอ้งการ นั้นก็ใหญ่โตเสียเหลือเกิน ดูเหมือนจะขดัแยง้กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และหลกัการ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์
 AVR เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลหน่ึงผลิตโดยบริษทั Atmel AVR มีสถาปัตยกรรมแบบ 
RISC มีความเร็วในการประมวลผล 1 ค  าสั่ง ต่อ 1 สัญญาณนาฬิกา ใชพ้ลงังานต ่าโดยบางรุ่นใช้ไฟ
เพียง 1.5 V – 5.5 V เท่านั้นและยงัมีโหมดประหยดัพลงังานอีก 6 โหมด ในบทความน้ีใช ้AVR เบอร์ 
ATmega48 ซ้ึงเป็นรุ่นเล็กสุดในกลุ่ม ATmega ส าหรับโปรแกรมท่ีใช้เขียนนั้นจะใช้ mikroC for 
AVR  
 PIC หมายถึง microcontroller ย่อมาจากค าว่า Peripheral Interface Controllerซ่ึง concept ของ
เจา้ microcontroller เช้ือสายน้ีก็คือ มานะรวมเอาทุก ๆส่ิงทุก ๆอย่างไวใ้นตวัของมนัไม่ว่าจะเป็น 
PROGRAM MEMROY, RAM, EEPROM, SERIAL, I2C, PWM, A/D อ่ืน ๆอีกมากมาย โดยไม่
จ าเป็นจะตอ้งต่อ เคร่ืองใชไ้มส้อยเสริมจากขา้งนอก 
PIC เป็นครอบครัวท่ีเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ท าโดยเทคโนโลยีไมโครชิพมาจาก PIC1650 การ
พฒันามาจากเคร่ืองดนตรีทัว่ไปส่วนไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ ช่ือ PIC แรกเรียกวา่ Peripheral Interface 
แบบควบคุม ส่วนแรกของครอบครัวท่ีมีอยูใ่นปี 1976; ในปี 2013 บริษทั ฯ ไดจ้ดัส่งกวา่สิบสองลา้น
ช้ินส่วนบุคคลท่ีใชใ้นความหลากหลายของระบบฝังตวั 
 รุ่นแรกของ PIC ไดร้อม (ROM) หรือ EPROM ฟิลดโ์ปรแกรมส าหรับการจดัเก็บโปรแกรมบาง
คนท่ีมีบทบญัญติัส าหรับการลบหน่วยความจ า ทุกรุ่นในปัจจุบนัใชห้น่วยความจ า Flash ส าหรับการ
จดัเก็บขอ้มูลของโปรแกรมและรูปแบบใหม่ให ้PIC การ reprogram ตวัเอง หน่วยความจ าโปรแกรม
และหน่วยความจ าขอ้มูลจะถูกแยกออกจากกนั หน่วยความจ าขอ้มูลเป็น 8 บิต 16 บิตและในรุ่น
ล่าสุด 32 บิตกวา้ง ค าแนะน าการใช้โปรแกรมแตกต่างกนัในบิตนับจากคนในครอบครัวของ PIC 
และอาจจะเป็น 12, 14, 16 หรือ 24 บิต ชุดค าสั่งยงัแตกต่างกนัโดยรุ่นท่ีมีชิปมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การเพิ่มฟังกช์ัน่ค  าแนะน าส าหรับการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล 
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 ไม โค รคอนโทรล เ ล อ ร์ คื อ ชิ พป ระม วลผลช นิ ดห น่ึ ง  เ ป็ นสมอ งขอ ง หุ่ น ยนต์  
ไมโครคอนโทรลเลอร์ช่วยให้นักออกแบบในการติดต่อเซ็นเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ควบคุมพิเศษร่วมกัน (พร้อมกับส่ิงท่ีจ าเป็นอ่ืนใดส าหรับโครงการ) และมีตรรกะโดยรวมของ
หุ่นยนต์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ท่ี มี  Core Processor หน่วยความจ าและอินพุต /  เอาต์พุต 
Programmable อุปกรณ์ต่อพ่วง หน่วยความจ าโปรแกรมในรูปแบบของ Ferroelectric RAM หรือ
แฟลชหรือ OTP รอมก็มกัจะรวมอยู่ในชิปเช่นเดียวกับจ านวนเงินขนาดเล็กโดยทั่วไปของแรม 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ไดรั้บการออกแบบส าหรับการใช้งานท่ีฝังตวัในทางตรงกนัขา้มกบัไมโคร
โพรเซสเซอร์ท่ีใช้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือการใช้งานอเนกประสงค์อ่ืน ๆ ซ่ึง
ประกอบดว้ยชิปท่ีไม่ต่อเน่ืองต่าง ๆ ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีใชใ้นผลิตภณัฑค์วบคุมโดยอตัโนมติั
และอุปกรณ์เช่นระบบควบคุมเคร่ืองยนต์รถยนต์, อุปกรณ์ทางการแพทย ์implantable, การควบคุม
ระยะไกล, เคร่ืองใชส้ านกังาน, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, เคร่ืองมือไฟฟ้า, ของเล่นและระบบฝังตวัอ่ืน ๆ โดย
การลดขนาดและค่าใช้จ่ายเม่ือเทียบกับการออกแบบท่ีใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ท่ีแยกต่างหาก , 
หน่วยความจ าและอินพุต / อุปกรณ์ส่งออกท่ีควบคุมขนาดเลก็ท าใหป้ระหยดัในการควบคุมอุปกรณ์
ดิจิทลัมากยิง่ขึ้นและกระบวนการ ไมโครคอนโทรลเลอร์สัญญาณผสมอยู่ร่วมกนับูรณาการแบบอะ
นาล็อกช้ินส่วนจ าเป็นในการควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่ดิจิตอล ไมโครคอนโทรลเลอร์บาง
คนอาจใชค้  าส่ีบิตและท างานท่ีความถี่ต ่าเป็น 4 เฮิร์ทซ์ส าหรับการใชพ้ลงังานต ่า (มิลลิวตัตห์ลกัเดียว
หรือไมโคร) พวกเขามกัจะมีความสามารถในการรักษาฟังก์ชนัการท างานขณะท่ีรอให้เหตุการณ์
เช่นการกดปุ่ มหรือการขดัจงัหวะอ่ืน ๆ การใชพ้ลงังานในขณะนอนหลบั (นาฬิกา CPU และอุปกรณ์
ต่อพ่วงส่วนใหญ่ปิด) อาจเป็นเพียง nanowatts ท าให้คนอีกจ านวนมากเหมาะส าหรับการใช้งานท่ี
ยาวนานของแบตเตอร่ียาวนาน ไมโครคอนโทรลเลอร์อ่ืน ๆ อาจจะท าหน้าท่ีบทบาทของ
ประสิทธิภาพการท างานท่ีมีความส าคญัท่ีพวกเขาอาจจะตอ้งด าเนินการมากขึ้นเช่นประมวลผล
สั ญญาณ ดิ จิ ต อล  (DSP)  มี ค ว า ม เ ร็ ว สั ญญ าณน า ฬิ ก า ท่ี สู ง ขึ้ น แ ล ะ ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น 
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะถือวา่เป็นระบบท่ีตนเองมีกบัหน่วยประมวลผลหน่วยความจ าและอุปกรณ์
ต่อพ่วงและสามารถน ามาใช้เป็นระบบฝังตวั. [13] ส่วนใหญ่ของไมโครคอนโทรลเลอร์ในการใช้
งานในวนัน้ีจะฝังตวัอยู่ในเคร่ืองจกัรอ่ืน ๆ เช่นรถยนต์, โทรศพัท์, เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่อ
พ่วงส าหรับระบบคอมพิวเตอร์ ในขณะท่ีบางระบบฝังตวัมีความซับซ้อนมากหลายมีความตอ้งการ
น้อยท่ีสุดส าหรับหน่วยความจ าและระยะเวลาของหลกัสูตรด้วยไม่มีระบบปฏิบติัการและความ
ซับซ้อนซอฟตแ์วร์ต ่า ทัว่ไปเขา้และส่งออกอุปกรณ์รวมถึงสวิตช์, รีเลย,์ solenoids ไฟ LED แสดง
ของเหลวใสขนาดเล็กหรือท่ีก าหนดเอง, อุปกรณ์คล่ืนความถ่ีวิทยุและเซ็นเซอร์ส าหรับขอ้มูลเช่น
อุณหภูมิความช้ืนระดับแสง ฯลฯ ระบบฝังตัวมักจะมีแป้นพิมพ์หน้าจอ, ดิสก์ เคร่ืองพิมพ์หรือ
อุปกรณ์ท่ีเป็นท่ีรู้จักของ I / O อ่ืน ๆ ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ท่ีอาจจะขาดการ
ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยใ์ด ๆ 
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 การ interrupt ของไมโครคอนโทรลเลอร์ คือวา่จะตอ้งให้เวลาจริง (คาดเดาได ้แต่ไม่จ าเป็นตอ้ง
เร็ว) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในระบบฝังตัวท่ีพวกเขาจะควบคุม เม่ือมีเหตุการณ์
บางอย่างเกิดขึ้นซ่ึงเป็นระบบการขดัจงัหวะสามารถส่งสัญญาณการประมวลผลในการระงบัการ
ประมวลผลล าดบัการเรียนการสอนในปัจจุบนัและท่ีจะเร่ิมตน้ประจ าบริการขดัจงัหวะ (ISR หรือ 
“ขดัขวางการจดัการ”) ซ่ึงจะด าเนินการประมวลผลใด ๆ ตอ้งอยู่บนพื้นฐานของแหล่งท่ีมาของการ
ขดัจงัหวะก่อน กลบัไปท่ีการเรียนการสอนตามล าดบัเดิม แหล่งท่ีมาขดัจงัหวะเป็นไปไดข้ึ้นอยู่กบั
อุปกรณ์และมกัจะมีเหตุการณ์เช่นลน้จบัเวลาภายในเสร็จส้ินการอนาล็อกเพื่อแปลงเป็นดิจิตอลมี
การเปล่ียนแปลงระดับตรรกะกับการป้อนข้อมูลเช่นจากปุ่ มท่ีก าลังกดและข้อมูลท่ีได้รับการ
เ ช่ือมโยงการส่ือสาร ท่ีใช้พลังงานเป็นส่ิงส าคัญในอุปกรณ์ batteried ขัดจังหวะอาจต่ืน
ไมโครคอนโทรลเลอร์จากการนอนหลบัท่ีใช้พลงังานต ่าท่ีโปรเซสเซอร์จะหยุดจนตอ้งท าบางส่ิง
บางอยา่งจากเหตุการณ์ท่ีต่อพ่วง 
 ในปี 2002 ประมาณ 55% ของซีพียูทั้งหมดท่ีขายในโลกท่ีมีไมโครคอนโทรลเลอร์ 8 บิตและ
ไมโครโปรเซสเซอร์. มากกว่าสองพนัลา้น 8-bit Microcontrollers ถูกขายในปี 1997 และเป็นไป
ตาม Semico กว่าส่ีพนัล้าน 8 บิตไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกขายในปี 2006  เม่ือเร็ว ๆ น้ีได้อ้าง 
Semico ตลาด MCU ขยายตวั 36.5% ในปี 2010 และ 12% ในปี 2011  บา้นโดยทัว่ไปในประเทศ
พัฒนาแล้ว มี แนว โน้ม ท่ี จ ะ มี เพี ย ง ส่ี ไ ม โค รวัต ถุ ป ระส งค์ทั่ ว ไป  แ ต่ รอบส าม โหล
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทั่วไปรถยนต์ช่วงกลางเดือนมีเป็นจ านวนมากถึง 30 หรือมากกว่า
ไมโครคอนโทรลเลอร์ พวกเขายงัสามารถพบไดใ้นอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายอย่างเช่นเคร่ืองซักผา้ , เตา
อบไมโครเวฟและโทรศพัท ์
 ในอดีตส่วน 8 บิตได้ครอบง าตลาด MCU16 บิตไมโครคอนโทรลเลอร์กลายเป็นหมวดหมู่ 
MCU ปริมาณท่ีใหญ่ท่ีสุดในปี 2011 แซงอุปกรณ์ 8 บิตเป็นคร้ังแรกในปีนั้น IC ขอ้มูลเชิงลึกเช่ือวา่
การแต่งหน้าของ ตลาด MCU จะได้รับการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัในอีกห้าปีท่ีผ่านมากบั
อุปกรณ์ 32 บิตอยา่งต่อเน่ืองโลภหุน้ใหญ่ของยอดขายและปริมาณหน่วย โดยปี 2017 MCUs 32 บิต
ท่ีคาดว่าจะบญัชีส าหรับ 55% ของยอดขายไมโครคอนโทรลเลอร์ ในแง่ของปริมาณหน่วย MCUs 
32 บิตท่ีคาดว่าการบญัชีส าหรับ 38% ของการจดัส่งไมโครคอนโทรลเลอร์ในปี 2017 ในขณะท่ี
อุปกรณ์ 16 บิตจะเป็นตวัแทนของ 34% ของทั้งหมดและ ออกแบบ 8 บิตท่ีคาดว่าจะเป็น 28% ของ
หน่วยขายในปีนั้น ตลาด MCU แบบ 32 บิตท่ีคาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเน่ืองจากความ
ตอ้งการท่ีเพิ่มขึ้นส าหรับระดบัท่ีสูงขึ้นของความแม่นย  าในระบบฝังตวัในการประมวลผลและการ
เจริญเติบโตในการเช่ือมต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ท่ีซบัซ้อน MCUs 32 บิตท่ีคาด
ว่าจะบัญชีกว่า 25% ของพลังการประมวลผลในยานพาหนะ ในปี 2012 ยอดขายทั่วโลกของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 8 บิตประมาณ $ 4000000000 เพราะพวกเขามีประโยชนเ์พื่อใหห้ลาย บริษทั 
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จ า เ ป็นต้องให้พวก เขาสามารถ ท่ีจะคืบหน้าในเทคโนโลยี ท่ี ดีกว่ า  ในปี  2012 , 4  บิต
ไมโครคอนโทรลเลอร์ยงัเห็นยอดขายท่ีส าคญั 
 ไมโครคอนโทรลเลอร์มกัจะมีจากหลายหลายสิบอเนกประสงค์ขาอินพุต / เอาต์พุต (GPIO) 
หมุด GPIO ซอฟตแ์วร์ก าหนดให้ทั้งอินพุตหรือรัฐเอาตพ์ุต เม่ือหมุด GPIO มีการก าหนดให้เป็นรัฐ
อินพุตพวกเขามกัจะใชใ้นการอ่านเซ็นเซอร์หรือสัญญาณภายนอก การก าหนดค่าให้รัฐเอาตพ์ุต , ขา 
GPIO สามารถขบัรถอุปกรณ์ภายนอกเช่นไฟ LED หรือมอเตอร์มกัจะโดยออ้มผ่านพลงังานไฟฟ้า
ภายนอก 
 ระบบฝังตวัหลายคนต้องอ่านเซ็นเซอร์ท่ีผลิตสัญญาณอนาล็อก น่ีคือวัตถุประสงค์ของการ
แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล (ADC) ตั้งแต่โพรเซสเซอร์ถูกสร้างขึ้นเพื่อตีความและขอ้มูล
ดิจิตอลกระบวนการเช่น 1s และ 0s พวกเขาจะไม่สามารถท่ีจะท าอะไรกบัสัญญาณอนาล็อกท่ีอาจ
ถูกส่งไปได้โดยอุปกรณ์ ดังนั้นอนาล็อกเพื่อแปลงดิจิตอลจะใช้ในการแปลงข้อมูลท่ีเข้ามาใน
รูปแบบการประมวลผลท่ีสามารถรับรู้ คุณสมบติัทัว่ไปนอ้ยลงในไมโครคอนโทรลเลอร์บางแปลง
ดิจิตอลเป็นอะนาล็อก (DAC) ท่ีช่วยให้การประมวลผลสัญญาณอนาล็อกเอาต์พุตหรือระดับ
แรงดนัไฟฟ้า  
 นอกจากน้ีในการแปลงไมโครโพรเซสเซอร์ฝังอยู่จ  านวนมากรวมถึงความหลากหลายของ
ตวันบัไดเ้ป็นอยา่งดี หน่ึงในประเภทท่ีพบมากท่ีสุดของตวันบัเป็นจบัเวลาช่วง programmable (PIT) 
หลุมอาจนบัลงจากค่าบางอย่างให้เป็นศูนยห์รือเพิ่มขึ้นถึงขีดความสามารถของการลงทะเบียนนับ
ลน้ท่ีจะเป็นศูนย ์เม่ือมนัถึงศูนยก์็จะส่งขดัจงัหวะการประมวลผลแสดงใหเ้ห็นวา่ บริษทั ได้เสร็จส้ิน
การนับ น้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับอุปกรณ์เช่นอุณหภูมิซ่ึงเป็นระยะทดสอบอุณหภูมิรอบตวัพวก
เขาเพื่อดูวา่พวกเขาจ าเป็นตอ้งเปิดเคร่ืองปรับอากาศในเคร่ืองท าความร้อนใน 
 ทุ่มเท Pulse Width Modulation (PWM) บล็อกท าให้มนัเป็นไปไดส้ าหรับ CPU ในการควบคุม
แปลงไฟโหลดทาน, มอเตอร์ ฯลฯ โดยไม่ตอ้งใชจ้ านวนมากของทรัพยากรของ CPU ในลูปจบัเวลา
แน่น 
 ยูนิเวอร์แซ Asynchronous Receiver / เคร่ืองส่งสัญญาณ (UART) บล็อกท าให้มนัเป็นไปไดท่ี้
จะไดรั้บและส่งขอ้มูลผ่านสายอนุกรมกบัภาระน้อยมากบน CPU ทุ่มเทบนชิปฮาร์ดแวร์ก็มกัจะมี
ความสามารถในการส่ือสารกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ (ชิป) ในรูปแบบดิจิตอลเช่น Inter-วงจรรวม (I²C) 
แบบ Serial Peripheral Interface (SPI) Universal Serial Bus (USB) และอินเทอร์เน็ต 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)  
 เป็นอุปกรณ์ไอซี (IC: Integrated Circuit) ท่ีสามารถโปรแกรมการท างานไดซ้ับซ้อน สามารถ
รับขอ้มูลในรูปสัญญาณดิจิตอลเขา้ไปท าการประมวลผลแลว้ส่งผลลพัธ์ขอ้มูลดิจิตอลออกมาเพื่อ
น าไปใชง้านตามท่ีตอ้งการได ้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ภายในชิพจะมีหน่วยความจ า, Port อยู่ในชิพ
เพียงตัวเดียวซ่ึงอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ชิพเด่ียว ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นไมโคร
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โพรเซสเซอร์ชนิดหน่ึง   เช่นเดียวกบัหน่วยประมวลผลกลาง (CPU: Central Processing Unit) ท่ีใช้
ในคอมพิวเตอร์ แต่ไดรั้บการพฒันาแยกออกมาภายหลงัเพื่อน าไปใชใ้นวงจรทางดา้นงานควบคุม 
คือ แทนท่ีในการใชง้านจะตอ้งต่อวงจรภายนอกต่าง ๆ เพิ่มเติมเช่นเดียวกบัไมโครโพรเซสเซอร์ ก็
จะท าการรวมวงจรท่ีจ าเป็น เช่น หน่วยความจ า , ส่วนอินพุต/เอาต์พุต บางส่วนเขา้ไปในตวั ไอซี
เดียวกนั และเพิ่มวงจรบางอยา่งเขา้ไปดว้ยเพื่อให้มีความสามารถเหมาะสมกบัการใชใ้นงานควบคุม 
เช่น วงจรตั้งเวลา, วงจรการส่ือสารอนุกรม วงจรแปลงสัญญาณอนาลอคเป็นดิจิตอล เป็นตน้ สรุป
คือ Microcontroller = Microprocessor + Memory + I/O 
 ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวาง โดยมักจะเป็นการ
น าไปใชฝั้งในระบบของอุปกรณ์อ่ืน ๆ (Embeded Systems) เพื่อใชค้วบคุมการท างานบางอยา่ง เช่น 
ใชใ้นรถยนต,์ เตาอบไมโครเวฟ, เคร่ืองปรับอากาศ, เคร่ืองซกัผา้อตัโนมติั เป็นตน้  
 2.2.3  ขอ้ดีของไมโครคอนโทรลเลอร์  
  2.2.3.1 ชิพไอซีและระบบท่ีไดมี้ขนาดเลก็  
  2.2.3.2 ระบบท่ีไดมี้ราคาถูกกวา่การใชชิ้พไมโครโพรเซสเซอร์  
  2.2.3.3 วงจรท่ีไดจ้ะมีความซบัซอ้นนอ้ย ช่วยลดขอ้ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นได ้
  2.2.3.4 มีคุณสมบติัเพิ่มเติมส าหรับงานควบคุมโดยเฉพาะซ่ึงใชง้านไดง้่าย  
  2.2.3.5 ช่วยลดระยะเวลาในการพฒันาระบบได ้ 
 ไมโครคอนโทรลเลอร์มีหลายยี่ห้อ หลายตระกูล และหลายเบอร์ดว้ยกนั ซ่ึงแต่ละเบอร์ก็จะมี
โครงสร้างภายในและความสามารถในการท างานท่ีแตกต่างกันท าให้เลือกใช้กับงานได้อย่าง
เหมาะสม 
 Power Arduino Uno สามารถเช่ือมต่อโดย USB connector หรือ จาก power supply จากภายนอก
ได ้โดยแหล่งพลงังานจะถูกเลือกโดยอตัโนมติั แหล่งจ่ายจากภายนอกสามารถมาไดจ้าก AC-to-DC 
adapter หรือจากแบตเตอร่ี โดยต่อเข้ากับ 2.1mm center-positive plug ไปยงัช่องเสียบแหล่งจ่าย  
บอร์ดสามารถท างานไดใ้นช่วงแรงดนั 6 ถึง 20 volts ถา้ แหล่งจ่ายมีค่าต ่ากวา่ 7 V อาจส่งผลให ้5 V 
pin มีแรงดนัท่ีต ่ากว่า 5V และ บอร์ดอาจจะไม่เสถียร แต่ถา้หากแรงดนัมีค่าสูงกว่า 12 V อาจส่งผล
ใหบ้อร์ด Overheat และอาจท าใหบ้อร์ดเสียหายได ้  
 2.2.4  แรงดนัท่ีเหมาะสมกบับอร์ดคือ  7 V ถึง 12 V 
  2.2.4.1  VIN เป็น input voltage ของบอร์ด Arduino โดยใชแ้หล่งจ่ายจากภายนอก  
  2.2.4.2  5V เป็น output pin ท่ีควบคุม 5 V จากบอร์ด  
  2.2.4.3  3V3 เป็น 3.3 volt supply ท่ีสร้างขึ้นจาก regulator บนบอร์ด และให้กระแสได้
สูงสุด 50 mA 
  2.2.4.4  IOREF เป็น pin ท่ีให้ voltage reference กับไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อเลือกค่า
แรงดนัใหก้บั shield ท่ีมาเช่ือมต่อกบับอร์ด 
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 Memory ATmega328 มีหน่วยความจ า 32 KB (0.5 KB ใช้ส าหรับ bootloader ) นอกจากน้ียงัมี
อีก 2 KB ส าหรับ   SRAM และ 1 KB ส าหรับ EEPROM 
 Input and Output ในแต่ละ digital pins ทั้ง 14 pins บนบอร์ด Arduino Uno สามารถเป็นไดท้ั้ง 
input และ output โดยจะท างานท่ีแรงดนั 5 V และใหก้ระแสสูงสุด 40 mA       
ฟังกช์นัอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
Serial: 0 (Rx) และ 1(Tx) ใช้ส าหรับรับ (Rx) และส่ง(Tx) TTL serial data โดย pin น้ีจะถูกเช่ือม
ต่อไปยงั corresponding pins ของ ATmega8U2 USB-to-TTL serial  chip 
 External Interrupts  :  2 and 3. pins เหล่าน้ีสามารถท่ีจะก าหนดค่าท่ีเรียก interrupt ในค่าต ่า ๆ , 
ขอบขาขึ้นและลง หรือเปล่ียนแปลงค่า 
 PWM  :  3,5,6,9,10 และ 11 ให ้PWM output 8-bits  
 SPI :  10  (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13(SCK) ใชส้ าหรับรองรับการส่ือสารแบบ SPI 
 LED 13  :  เป็น build-in LED ท่ีเช่ือมต่อกบั digital pin 13 เม่ือ pin มีค่าเป็น HIGH LED จะติด , 
แต่เม่ือ pin เป็น LOW LED จะดบั 
 TWI  :  A4 or SDA pin and A5 or SCL pin ใช้ส าหรับการส่ือสารต่อแบบ TWI(Two wires 
Interface หรือ  I2C) 
 AREF  :  แรงดนัอา้งอิง ส าหรับ analog input 
 Reset  :  ใช้ในการ reset ไมโครคอนโทรลเลอร์  โดยทัว่ไปจะใช้โดยการเพิ่มปุ่ ม reset ไวบ้น 
sheild เพื่อป้องกนัปุ่ มท่ีอยูบ่นบอร์ด 
 Communication Arduino Uno สามารถส่ือสารกับคอมพิว เตอร์ ,Arduino ตัว อ่ืน ๆ หรือ 
microcontroller ได ้โดยท่ีไมโครคอนโทรลเลอร์บนบอร์ด คือ ATmega328 จะให้การส่ือสารแบบ
อนุกรม UART TTL (5 V) ซ่ึงมีอยู่ใน pins 0 (Rx) และ 1 (Tx) นอกจากน้ี ATmega328 ยงัรองรับ 
I2C และ SPI Communication ส่วน ATmega16U2 จะใชก้ารส่ือสารแบบอนุกรมผ่าน USB และจะ
ปรากฏเป็น COM port เสมือนไปยงั Software บนคอมพิวเตอร์ โดยท่ี 16U2 ใช ้firmware USB com 
driver ท่ีเป็นมาตรฐาน โดยไม่ตอ้งติดตั้ง driver จากภายนอก แต่อย่างไรกต้ามตอ้งใช ้ไฟล ์.inf บน
ระบบปฏิบติัการ Windows   
 Programming  Arduino Uno สามารถรองรับการโปรแกรมดว้ย Arduino Software โดยสามารถ
ใชไ้ดท้ั้งในระบบปฏิบติัการ Windows , Mac OS X และ Linux 
2.3  ท าความรู้จักกบั Sensor 
 ปัจจุบนัเทคโนโลยีเซนเซอร์อจัฉริยะ (smart sensor) ไดรั้บความสนใจมากขึ้น เน่ืองจากไม่ได ้
ท าหนา้ท่ีเพียงการตรวจวดัสัญญาณของความ เปลี่ยนแปลงเทา่นั้น แต่ตอ้งสามารถปรับแต่งสัญญาณ 
ดังกล่าวก่อนส่งไปยงัจุดหมายปลายทางหรือเครือข่ายท่ีท าหน้าท่ีควบคุม เซนเซอร์ดังกล่าวจะ
ท างานไดถู้กตอ้งแม่นย  าได ้ตอ้งไดรั้บการสอบเทียบ (calibrate) การชดเชยการ ท างานในอุณหภูมิ
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ต่าง ๆ และการปรับแกส้ัญญาณ เชิงเส้น (linear correction) นอกจากน้ียงัมีเซนเซอร์อจัฉริยะยงัตอ้ง 
สามารถขยายสัญญาณ ขจัดสัญญาณรบกวน แปลง สัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล 
ตรวจสอบ ความผิดปกติของตนเอง มีการควบคุมการท างานในตัวเอง ด้วย control logic มี
หน่วยความจ าส าหรับการเก็บ ขอ้มูล และมีความสามารถในการส่ือสารผา่นบสั ความสามารถต่าง ๆ  
เหล่าน้ีท าให้เซ็นเซอร์ อัจฉริยะสามารถท างานเป็นเครือข่าย ซ่ึงเป็นข้อ ได้เปรียบเม่ือเทียบกับ
เซนเซอร์เด่ียวแบบดั้งเดิม และ สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการ ใช้งานใน
ภาคอุตสาหกรรม การบริหารจดัการ การควบคุมอุปกรณ์ภายในบา้นหรือส านกังานแบบ อตัโนมติั 
การดูแลสุขภาพ การเกษตรอจัฉริยะ การ รักษาความปลอดภยั รวมทั้งโลจิสติกส์ เซนเซอร์เป็น
ตวัอย่างหน่ึงท่ีชดัเจนของการ ควบรวมเทคโนโลยีและความเช่ียวชาญสาขาต่าง  ๆ เขา้ดว้ยกนั เป็น
การพฒันาเคร่ืองมือท่ีตอ้งอาศยัการ ท างานเป็นทีม และน่ีคืองานยากมากถึงมากท่ีสุดส าหรับ คน
ไทย 
 Photoelectric Sensor คือ เคร่ืองเซ็นเซอร์ท่ีใช้ล าแสงในการตรวจจบัวตัถุโดยท่ีไม่ต้องมีการ
สัมผสั โดยมีคุณสมบติัพิเศษคือ มีการตอบสนองตอบอย่างรวดเร็ว ระยะการตรวจจบัไกล และ  ท่ี
ส าคญัไม่ว่าวตัถุใด ๆ Photoelectric Sensor ก็จะสามารถตรวจจบัได้ เหมาะส าหรับการใช้งานท่ี
ตอ้งการความเร็วในการตรวจจบัและไม่มีการสัมผสักบัตวัวตัถุ แต่การใชง้านเซ็นเซอร์ประเภทน้ี จะ
ไม่ค่อยเหมาะกับการติดตั้ งในบริเวณ ท่ีมีฝุ่ นหรือสารเคมีท่ีสามารถกัดกร่อนอย่างรุ่นแรงได้  
เน่ืองจากจะท าใหร้ะยะในการตรวจจบั และความแม่นย  าในการตรวจจบัลดลงเป็นอยา่งมาก 
 บริเวณส่วนหัวของเซ็นเซอร์จะมีสนามแม่เหล็กความถ่ีสูง โดยรับสัญญาณมาจากวงจร ก าเนิด
ความถี่ในกรณีท่ีมีวตัถุอยูใ่นบริเวณท่ีสนามแม่เหลก็ส่งไปถึง จะท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง ค่าความ
เหน่ียวน า ท าใหเ้กิดการหน่วงออสซิลเลท (Oscillate) ลดลง หรือบางทีอาจถึงจุดท่ี หยดุการออสซิล
เลท และเม่ือน าเอาวตัถุนั้นออกจากการตรวจจบั วงจรก าเนิดคล่ืนความถ่ีจะ เร่ิมการออสซิลเลทใหม่
อีกคร้ัง สภาวะดงักล่าวจะถูกแยกแยะไดด้ว้ยวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีอยู่ภายใน หลงัจากนั้นก็จะส่งผล
ไปยงัเอาตพ์ุตวา่ใหท้ างานหรือไม่ท างาน โดยทั้งน้ีจะขึ้นอยูก่บัชนิดของ เอาตพ์ุตวา่เป็นแบบใด โดย 
Photoelectric Sensor มีหลากหลายแบบใหเ้ลือก ซ่ึงแต่ละประเภทมีฟังกช์นัการท างานท่ีแตกต่างกนั
ไป  โดยติดตามได้จากบทความของเราท่ี ประเภทของ Photoelectric Sensor นอกจากน้ีย ังมี
ขอ้แนะน าส าหรับการเลือกโฟโตเ้ซ็นเซอร์ท่ีจะช่วยใหคุ้ณตดัสินใจเลือกไดง้่ายตรงกบัการใชง้าน 
 Photoelectric Sensor จะอาศยัหลกัการสะทอ้นหรือการหักเหของแสง จากตวัส่ง ไปยงัตวัรับ 
โดยภายในโครงสร้างของตัว Photoelectric Sensor จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ภาคส่ง
สัญญาณ  Emitter และภาครับสัญญาณ  Receiver ซ่ึงภาคส่งสัญญาณแสงนั้ น จะใช้อุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเรียกวา่ Light Emitting Diode หรือ LED โดย LED จะมีหนา้ท่ีสร้างแสงท่ีเป็นพลัส์ 
เพื่อส่งออกไปโดยแสงท่ีส่งออกไปนั้น ก็จะขึ้นอยู่กบัชนิดของ LED ว่าจะเป็นแบบ Visible Light 
หรือ Non Visible Light โดย Visible Light ก็จะเป็นแสงท่ีเราสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า เช่น 
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แสงสีแดง แสงสีเขียว แสงสีขาว แสงสีน ้าเงิน โดยทัว่ไปนั้น แสงสีแดงจะไดรั้บความนิยมสูงสุดใน
กลุ่ม Visible Light และในส่วนของ Non Visible Light ก็จะเป็น แสงท่ีเราไม่สามารถมองเห็นได้
ดว้ยตาเปล่า ซ่ึงไดแ้ก่ แสงอินฟราเรด ซ่ึงเป็นแสงชนิดท่ีมีใชใ้นการผลิตตวัโฟโตเ้ซ็นเซอร์มากท่ีสุด 
เ ม่ือแสงท่ีถูกส่งออกมาจากตัว  LED ของ Emitter ถูกส่งต่อไปยังตัว  Receiver โดยภายใน
ประกอบดว้ยตวั Photo Diode หรือ อีกช่ือหน่ึง คือ Photo Transistor ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการรับแสง และ 
เปล่ียนพลงังานแสงท่ีไดรั้บให้เป็นพลงังานไฟฟ้า เพื่อถูกส่งไปยงัวงจรฟิลเตอร์ความถ่ี PLL หรือ 
(Phase Lock Loop) ต่อจากนั้นจะเป็นการกรองเฉพาะความถ่ี ให้ตรงกับแสงท่ีตัวส่งเป็นผูส่้งมา
เท่านั้น โดยจะตดัตวัความถ่ีอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งออกไป เม่ือมีวตัถุหรือช้ินงานว่ิงผ่าน ก็จะท าให้
ตัวรับไม่สามารถรับสัญญาณแสงได้  ซ่ึงท าให้ภาควงจรตรวจจับสามารถรับรู้ได้ว่ามีการ
เปล่ียนแปลงแลว้จะส่งต่อไปยงัภาคขบัเอาตพ์ุต เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะเอาตพ์ุตต่อได ้
 

 
 

รูปท่ี 2.15  Photoelectric Sensor  
 ท่ีมา(https://mall.factomart.com/what-is-photoelectric-sensor/) 

 
 2.3.1 การแบ่งประเภทตามโหมดการท างาน 
เพื่อให้การเลือกใช้งาน โฟโตอิ้เล็กทริคเซ็นเซอร์ ให้เป็นไปตามความตอ้งการ และ เหมาะสมกบั
วตัถุ หรือ ช้ินงานท่ีเราตอ้งการตรวจจบันั้น เราจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจประเภท หรือ โหมดการ
ท างานของตัวเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะเลือกใช้ โดยเราจะสามารถแบ่งโฟโต้เซ็นเซอร์
ออกเป็นประเภทหรือโหมดต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
  2.3.1.1 Opposed Mode ,Through Beam Photoelectric sensor  โฟโต้เซ็นเซอร์แบบตัวรับ-
ตวัส่ง อยูแ่ยกกนั 

https://mall.factomart.com/what-is-photoelectric-sensor/
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เม่ือถึงเวลาการใช้งานจะวางให้อยู่ตรงขา้มกัน  ซ่ึงเป็นโฟโตเ้ซ็นเซอร์ท่ีสามารถตรวจจบัวตัถุท่ีมี
ขนาดใหญ่ และช่วงระยะในการตรวจจบัมากท่ีสุด ซ่ึงในสภาวะการท างานปกติตวัรับ Receiver จะ
สามารถรับสัญญาณแสงจากตวัส่ง Emitter ไดต้ลอดเวลา โดยเซ็นเซอร์แบบน้ีจะท าหน้าตรวจจบั
วตัถุท่ีเคล่ือนท่ีตดัผา่นหนา้เซ็นเซอร์ ซ่ึงวตัถุหรือช้ินงานท่ีผา่นหนา้เซ็นเซอร์จะขวางล าแสงท่ีส่งจาก
ตวัส่ง Emitter ไปยงัตวัรับ Receiver 
เม่ือล าแสงไม่สามารถถึงตวัรับ จะท าให้วงจรภายในรับรู้ได้ว่า  มีวตัถุหรือช้ินงานขวางอยู่ ท าให้
สถานะของเอาท์พุตของตวัรับเปล่ียนแปลงไป โดยเราเรียกลกัษณะการท างานแบบน้ีว่า Dark On 
หรือ Dark Operate 

 

 
รูปท่ี 2.16  Photoelectric sensor  แบบ Opposed Mode  
 ท่ีมา(https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/) 
  

 
 
 

รูปท่ี 2.17  Photoelectric sensor  แบบ Through Beam Photoelectric sensor 
 ท่ีมา(https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/) 
 
 2.3.1.2 Retro-reflective Photoelectric sensor  โฟโตเ้ซ็นเซอร์แบบใชง้านคู่กบัแผน่สะทอ้น 

ภายตวัเซ็นเซอร์แบบน้ีจะมีตวัส่ง Emitter และตวัรับ Receiver ติดตั้งภายในตวัเดียวกนั ท าให้ไม่
จ าเป็นตอ้งเดินสายไฟทั้งสองฝ่ังเหมือนแบบ Opposed Mode ท าให้การติดตั้งใชง้านไดง้่ายกว่า แต่
อยา่งไรก็ตามจ าเป็นตอ้งติดตั้งตวัแผ่นสะทอ้นหรือ Reflector ไวต้รงขา้มกบัตวัเซ็นเซอร์เอง โดยโฟ
โตเ้ซ็นเซอร์แบบท่ีใชแ้ผ่นสะทอ้นแบบน้ีจะเหมาะส าหรับช้ินงานท่ีมีลกัษณะทึบแสงไม่เป็นมนัวาว 

https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/
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เน่ืองจากอาจท าให้ตัวเซ็นเซอร์เข้าใจผิดว่าเป็นตัวแผ่นสะท้อน  และท าให้ท างานผิดพลาดได้
เซ็นเซอร์แบบน้ีจะมีช่วงในการท างานหรือระยะในการตรวจจบัจะไดใ้กลก้ว่าแบบ Opposed mode 
ซ่ึงในสภาวะการท างานปกติตัวรับ Receiver จะสามารถรับสัญญาณแสงจากตัวส่ง Emitter ได้
ตลอดเวลา เน่ืองจากล าแสงจะสะท้อนกับแผ่นสะท้อน Reflector อยู่ตลอดเวลาหน้าท่ีหลักของ
เซ็นเซอร์ชนิดน้ีจะคอยตรวจจบัวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีตดัผา่นหนา้เซ็นเซอร์ เม่ือวตัถุหรือช้ินงานผา่นเขา้มา
ท่ีหน้าเซ็นเซอร์ แลว้จะการขวางล าแสงท่ีส่งจากตวัส่ง Emitter ท่ีส่งไปยงัแผ่นสะทอ้น จึงท าให้
ตวัรับ Receiver ไม่สามารถรับล าแสงท่ีจะสะทอ้นกลบัมาไดซ่ึ้งจะท าให้วงจรภายในรับรู้ไดว้่า มี
วตัถุหรือช้ินงานขวางอยู่ ท าให้สถานะของเอาทพ์ุตของตวัรับเปล่ียนแปลงไป โดยเราเรียกลกัษณะ
การท างานแบบน้ีว่า Dark On หรือ Dark Operate นอกจากน้ีตัว Photoelectric sensor ท่ีใช้แผ่น
สะท้อน สามารถแบ่ งได้ เ ป็น  2 กลุ่ มใหญ่  ได้ดัง น้ี  Non Polarization Photoelectric sensor / 
Polarization Photoelectric sensor 
 

 
 
รูปท่ี 2.18  Photoelectric sensor  แบบ Retro-reflective Photoelectric sensor 
 ท่ีมา(https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/) 
 
  2.3.1.3  Diffuse mode, Proximity mode โฟโตเ้ซ็นเซอร์แบบสะทอ้นกบัวตัถุโดยตรง 
ภายในตวัเซ็นเซอร์แบบน้ีจะมีตวัส่ง Emitter และตวัรับ Receiver ติดตั้งภายในตวัเดียวกนั ท าให้ไม่
จ าเป็นตอ้งเดินสายไฟทั้งสองฝ่ังเหมือนแบบ Opposed Mode ท าให้การติดตั้งใชง้านไดง้่ายกว่า โฟ-
โตเ้ซ็นเซอร์แบบสะทอ้นกบัวตัถุเซ็นเซอร์ชนิดน้ีจะใชใ้นการ ตรวจจบัช้ินงานท่ีมีลกัษณะทึบแสง
และโปร่งแสงได ้ซ่ึงในสถานะการท างานปกติตวัรับ Receiver จะไม่สามารถรับสัญญาณจากตวัส่ง 
Emitter ได้ เน่ืองจากไม่มีวตัถุท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นตวัสะทอ้นล าแสงกลบัมายงัตวัรับ  Receiver โดย
เซ็นเซอร์แบบน้ีจะท าหน้าท่ีตรวจจับวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีตัดผ่านท่ีหน้าของเซ็นเซอร์ โดยวตัถุหรือ
ช้ินงานท่ีผ่านหน้าเซ็นเซอร์จะท าหน้าท่ีสะทอ้นล าแสงท่ีส่งมาจากตวัส่ง Emitter กลบัไปยงัตวัรับ 
จึงท าใหต้วัรับ Receiver สามารถรับล าแสงท่ีจะสะทอ้นกลบัมาได ้ซ่ึงจะท าใหว้งจรภายในรับรู้ไดว้่า 
มีวตัถุหรือช้ินงานขวางอยู ่ท าใหส้ถานะของเอาทพ์ุตของตวัรับเปล่ียนแปลงไป โดยเราเรียกลกัษณะ
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การท างานแบบน้ีว่า Light On หรือ Light Operate นอกจากน้ีตัว Photoelectric sensor ท่ีใช้แผ่น
สะทอ้น สามารถแบ่งประเภทยอ่ยไดด้งัน้ี 
 

 
รูปท่ี 2.19 Photoelectric sensor  แบบ Diffuse mode sensor 
 ท่ีมา(https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/) 
 
 Diffuse Mode เป็นโหมดการท างานพื้นฐานสุดของ Photoelectric sensor แบบ Diffuse mode 
ซ่ึงแสงท่ีส่งออกจากตวั Emitter นั้น จะท ามุมกบัตวัเซ็นเซอร์เอง แต่ตวัรับหรือ Receiver นั้นจะรับ
เฉพาะแส่งท่ีสะทอ้นกบัวตัถุแลว้ส่งกลบัมาตั้งฉากกับตวัรับเท่านั้น ซ่ึงการท างานแบบน้ี ในเร่ือง
ของสี ขนาด และความสวา่งของวตัถุ มีผลต่อระยะทางในการตรวจจบัทั้งส้ิน 

 
รูปท่ี 2.20 Photoelectric sensor  แบบ Diffuse Mode  
 ท่ีมา(https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/) 
 
 Background Suppression เป็นโฟโตเ้ซ็นเซอร์ชนิดหน่ึงท่ีอยู่ในกลุ่มของ Diffuse Mode โดยโฟ
โตเ้ซ็นเซอร์แบบ Background Suppression นั้น ถูกออกแบบมาให้แกปั้ญหาในการตรวจจบัวตัถุท่ีมี
ต าแหน่งในการตรวจจบัวางอยู่ใกลก้บัตวัพื้นหลงั ซ่ึงอาจมีลกัษณะของพื้นผิวท่ีใกลเ้คียงกบัช้ินงาน
จนท าให้บางคร้ังตวัเซ็นเซอร์แบบธรรมดาไม่สามารถแยกแยะระหว่างช้ินงานกบัพื้นหลงัได ้ท าให้
การท างานเกิดความผิดพลาด 
 แต่ส าหรับ Photoelectric sensor background suppression นั้ นจะอาศัยหลักการท างานแบบ
สามเหล่ียมมุมฉาก โดยตวั Emitter จะส่งสัญญาณแสงเป็นเส้นตรงโดยตั้งฉากกบัเลนส์ ส่วนภาครับ

https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/
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จะติดตั้งให้ท ามุมกบัภาคส่ง เพื่อแสงสะทอ้นกับช้ินงานแลว้กลบัมายงัภาครับ ซ่ึงภาครับของตวั 
Photosensor แบบ Background Suppression จะประกอบไปดว้ย Photo Transistor 2 ชุด ซ่ึงท าหนา้ท่ี
รับสัญญาณแสงท่ีจะทอ้นกลบัมา และท าการเปรียบเทียบกบัเป็นวงจร Window Comparator เพื่อให้
สามารถรับรู้ได้ว่าต าแหน่งท่ีตอ้งการตรวจจบัอยู่ท่ีตรงไหน โดย  Photo Transistor ทั้งสองชุดจะ
จดจ าค่าระดบัของแสงท่ีรับไดเ้อาไว้ ก็จะสามารถจ ากดัระยะทางในการตรวจจบัได ้ตามขนาดของ
มุมท่ีสะทอ้นกลบัมา 

 
 

รูปท่ี 2.21 Photoelectric sensor  แบบ Background Suppression 
 ท่ีมา(https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/) 
 
 Convergent เป็นโฟโตเ้ซ็นเซอร์ชนิดหน่ึงท่ีอยู่ในกลุ่มของ Diffuse Mode โดยโฟโตเ้ซ็นเซอร์
แบบ Convergent นั้นถูกออกแบบมาใหต้รวจจบัวตัถุในลกัษณะของการจ ากดัพื้นท่ี หรือ ยา่นในการ
ตรวจจบั โดยจะตรวจจบัช้ินงาน หรือวตัถุเฉพาะท่ีอยูใ่นยา่นการตรวจจบัเท่านั้น โดยอาศยัการสร้าง
พื้นท่ีในการตรวจจบัจากการท ามุมของตวัส่งและตวัรับภายในเซ็นเซอร์เอง 
 

 
 

รูปท่ี 2.22 Photoelectric sensor  แบบ Convergent 
 ท่ีมา(https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/) 
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 Divergent เป็นโฟโต้เซ็นเซอร์ชนิดหน่ึงท่ีอยู่ในกลุ่มของ Diffuse Mode โดยโฟโตเ้ซ็นเซอร์
แบบ Divergent ถูกออกแบบมาให้แกปั้ญหาในการตรวจจบัวตัถุท่ีมีความมนัวาว หรือมีขนาดเล็ก ๆ 
ซ่ึงในบางคร้ังการใช้ตัวเซ็นเซอร์แบบธรรมดานั้น ไม่สามารถตรวจจับและท าให้การท างาน
ผิดพลาดได ้
 แต่ส าหรับ Divergent นั้น จะอาศยัหลกัการท างานโดยการลดย่านในการตรวจจับให้สั้ นลง 
เพื่อให้สามารถตรวจจบัวตัถุท่ีมีความมนัวาวได ้โดยจะท าให้เกิดการกระจายแสง  หรือสะทอ้นกลบั
ของแสงแบบกระจาย แต่จะมีแสงบางส่วนเท่านั้นท่ีสะทอ้นมาตรงกบัตวัเซ็นเซอร์ ซ่ึงเป็นผลท าให้
ใหร้ะยะในการตรวจจบัสั้นลง 

 

 
รูปท่ี 2.23  Photoelectric sensor  แบบ Divergent 
 ท่ีมา(https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/) 
 
 2.3.2 การแบ่งประเภทตามลกัษณะการใชง้าน 
  2.3.2.1  Foreground Suppression (Adjustable)ส าหรับช้ินงานหรือวตัถุท่ีมีสีหรืออตัราการ
สะทอ้นไม่เท่ากนัทั้งช้ินงาน แต่ดา้นหลงัมี Background ท่ีมีสีเดียวกนัท่ีสม ่าเสมอ เราอาจจะใช้ตวั
เซ็นเซอร์แบบ Foreground Suppression ในการตรวจจบัเฉพาะ Background แลว้ให้ตวัช้ินงานท่ีว่ิง
ผ่านเป็นตวัตดัล าแสงหรือบงัล าแสงแทนก็ได้ โดยสามารถดูไดจ้ากวีดีโอเปรียบเทียบการท างาน
ระหวา่ง Foreground suppression และ Background suppression ได ้
 

 
 

รูปท่ี 2.24  Photoelectric sensor  แบบ Foreground Suppression 
 ท่ีมา(https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/) 
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 2.3.2.2  Fiber Optic Sensor เป็นโฟโตเ้ซ็นเซอร์ชนิดหน่ึงท่ีออกแบบมาใหต้รวจจบัวตัถุท่ีมี
ขนาดเล็กมาก ๆ หรือตอ้งการติดตั้งภายในพื้นท่ีจ ากัด แต่ยงัคงรูปแบบหรือวิธีการในการท างาน
เหมือนโฟโตเ้ซ็นเซอร์ทัว่ ๆ ไป เพียงแต่มีการแยกในส่วนของตวัก าเนิดแสง ตวัรับแสง ออกจาก
เลนส์หรือท่อน าแสง ซ่ึงในส่วนของ Fiber Optics Sensor นั้นจะใช้การน าแสงไปยงัจุดท่ีตอ้งการ
ตรวจจบัผา่นสายไฟเบอร์ และรับแสงกลบัมายงัตวัรับสัญญาณผา่นทางสายไฟเบอร์เช่นกนั  
 

 
 

รูปท่ี 2.25 Photoelectric sensor  แบบ Fiber Optic Sensor 
 ท่ีมา(https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/) 
 
องคป์ระกอบของเซ็นเซอร์ประเภทน้ีมีดงัน้ี 
 Amplifier เป็นส่วนท่ีใชใ้นการก าเนิดแสงและรับแสง รวมถึงการสั่งงานเอาทพ์ุตดว้ย ซ่ึงแสงท่ี 
Amplifier สร้างขึ้นจะเป็นแบบ Visible Light เท่านั้น 
 Fiber Cable เป็นส่วนท่ีใช้ในการน าแสงไปยงัวตัถุท่ีต้องการตรวจจับ ซ่ึงจะมีรูปแบบ  หรือ 
โหมดการท างานเหมือน Photoelectric Sensor นั่นก็คือแบบ Opposed Mode, Through Beam และ 
Diffuse mode, Proximity mode ซ่ึงรูปร่างของสายไฟเบอร์ออฟติคก็มีให้เลือกหลากหลายขึ้นอยูก่บั
ความตอ้งการของการใชง้าน 
 2.3.3  ประเภท Special Photoelectric Sensor 
นอกเหนือจาก Photoelectric sensor แบบต่าง ๆ ท่ีได้แนะน าในขา้งตน้แลว้ ยงัคงมี Photoelectric 
Sensor ชนิดพิเศษท่ีถูกออกแบบมาใหใ้ชก้บังานท่ีมีความเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ เช่น งานท่ีตอ้งการ
ตรวจจบัและแยกแยะความแตกต่างของสี หรืองานท่ีตอ้งการตรวจจบัแผ่นพลาสติกหรือฟิล์มท่ีมี
ความเงา หรือตรวจจบัต าแหน่งมาร์คต่าง ๆ บนบรรจุภณัฑ์หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ หรือเซ็นเซอร์ท่ี
ตอ้งการใชใ้นงานตรวจวดัระยะทาง ตวัอยา่งของ Special Photoelectric Sensor ไดแ้ก่ 
 True Color Sensor ส าหรับงานตรวจจบัของเหลวในขวดพลาสติกใสท่ีมีสีท่ีแตกต่างกันบน
สายพานคอนเวย์เยอร์เดียวกันนั้ น เป็นงานยากมากถ้าใช้ Photoelectric sensor แบบธรรมดา 
เน่ืองจากความตอ้งการแยกว่าขวดใดเติมน ้ าหรือไม่ได้เติม รวมถึงการติดสลากหรือไม่ได้ติด แต่
ส าหรับการใช้งานตวั True Color Sensor ในงานประเภทน้ีนั้น เป็นเร่ืองง่าย เน่ืองจากใช้หลกัการ
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ของแสงสีขาว ท่ีเกิดจากการผสมกนัของสีนัน่ก็คือ แดง เขียว และน ้ าเงิน แสงท่ีไดจ้ากการสะทอ้น
กลบัมานั้น จะผ่านวงจรกรองแบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้สามารถแยกแยะระหว่างขวดใสหรือขวด
ท่ีมีการยอ้มสีได ้โดยเราสามารถโปรแกรมภาคเอาท์พุตทั้ง  3 ไดว้่า จะให้เอาท์พุตไหนท างานเม่ือ
ตรวจจบัสีใดได ้

 
 
รูปท่ี 2.26 ตวัอยา่งการใชง้าน True Color Sensor 
 ท่ีมา(https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/) 
 
 Laser Sensor ส าหรับงานตรวจจบัต าแหน่งวตัถุ หรือ งานท่ีตอ้งการทราบว่าช้ินงานมีหรือไม่มี
นั้น ถา้เป็นช้ินงานท่ีมีขนาดเล็กและมีพื้นผิวไม่เรียบ หรือค่อนขา้งทึบแสงนั้น การใชง้านตวั Photo 
sensor ทัว่ไปอาจจะพอใช้งานได้ แต่จะขาดความเท่ียงตรงหรือตอ้งมรการติดตั้งในระยะท่ีใกลก้บั
ช้ินงานมาก  
 แต่ถา้เราใชแ้หล่งก าเนิดแสงท่ีเป็นลกัษณะของ Laser ทั้ง Class 1 และ Class 2 เช่น Photoelectric 
sensor Q4X จะสามารถลดขอ้จ ากัดในการใช้งานเหล่าน้ีได้เน่ืองจากมีความละเอียด แม่นย  าและ
ก าลงัสูง สามารถแยกแยะวตัถุท่ีมีสีเขม้บนพื้นหลงัท่ีเขม้เหมือนกนัได ้

 
 
รูปท่ี 2.27  ตวัอยา่งการใชง้าน Laser Sensor 
 ท่ีมา(https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/) 
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 Clear Object Detection Sensor การใช้งานเซ็นเซอร์แสงในงานตรวจจบัวตัถุท่ีมีลกัษณะเป็น
แผน่ใสและมีความบาง ใหมี้ประสิทธิภาพแม่นย  านั้น เป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งยาก ในปัจจุบนัมีเซ็นเซอร์
ท่ีเป็น Clear Object Detection Sensor ซ่ึงจะใชห้ลกัการท างานของแสงเลเซอร์ หรือคล่ืนอลัตราโซ
นิค ซ่ึงมีความเร็วสูงและเหมาะกบังานประเภทน้ี 

 
 
รูปท่ี 2.28 ตวัอยา่งการใชง้าน Clear Object Detection Photoelectric Sensor ตรวจจบัวตัถุใส 
 ท่ีมา(https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/) 
 
 Area Sensor เป็นเซ็นเซอร์ท่ีออกมาเพื่อใชใ้นงานกั้นพื้นท่ี หรือจ ากดัพื้นท่ีการท างานให้กบัคน 
เคร่ืองจกัร หรือหุ่นยนต์ โดยตวัของเซ็นเซอร์เองจะประกอบไปดว้ยตวั Photoelectric sensor แบบ 
opposed mode หลายๆ คู่ วางอยูห่่างๆ กนัตามความตอ้งการเช่น 1,2 หรือ 4 เซนติเมตร โดยเซ็นเซอร์
เหล่าน้ีจะมีระยะทางในการท างานท่ีสามารถตรวจจบัไดต้ั้งแต่ 3-7 เมตรขึ้นไป 

 
 
รูปท่ี 2.29  ตวัอยา่งการใชง้าน Area Sensor และ Light Curtain Sensor 
 ท่ีมา(https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/) 

https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/
https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/


35 

 Laser Distance Sensor ส าหรับงานบางประเภทท่ีตอ้งการใช้ตวัเซ็นเซอร์ในการวดัระยะทาง
โดยไม่จ าเป็นตอ้งสัมผสักบัช้ินงาน การใชง้านตวัอุลตราโซนิกเซ็นเซอร์อาจจะให้ความละเอียดไม่
เพียงพอ ปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีเลเซอร์ มีมากขึ้นท าให้ตน้ทุนในการผลิตลดลง 
จึงได้มีการน าเอาแสงเลเซอร์มาเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือวดั L-Gauge เป็นเลเซอร์เซ็นเซอร์ท่ี
สามารถวดัค่าระยะทางไดสู้งถึง 250m. และมีสัญญาณอนาล็อกเอาท์พุต 4..20 mA เพื่อใช้ส าหรับ
งานท่ีตอ้งการควบคุมได ้

 
 
รูปท่ี 2.30 ตวัอยา่งการใชง้าน Laser Distance Sensor ในงานวดัและควบคุมระยะทาง 
 ท่ีมา(https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/) 
 
 Slot Sensor โฟโตเซ็นเซอร์แบบก้ามปู ซ่ึงเป็นช่ือเรียกตามลกัษณะ และ โครงสร้างของตวั
เซ็นเซอร์เอง เป็นเซ็นเซอร์ชนิดพิเศษท่ีมีระยะในการตรวจจบัท่ีคงท่ี แต่จะอาศยัการปรับความไวใน
การตรวจจบัขึ้นอยู่กบัชนิดและขนาดของวตัถุท่ีตอ้งการตรวจจบัโดย จากตวัอย่างเป็นการใช ้Slot 
Sensor ในการนบัจ านวนตวัหลอดฉีดยาพลาสติกท่ีก าลงัถูกล าเรียงออกจากแม่พิมพ์ โดยการล าเรียง
ช้ินงานเหล่าน้ีจะมีการแกวง่ไปมา แต่ส าหรับ Slot sensor แลว้ จะสามารถตรวจจบัไดอ้ยา่งแม่นย  า 

 
 
รูปท่ี 2.31 ตวัอยา่งการใชง้าน Slot Sensor ในงานนบัจ านวนช้ินงาน 
 ท่ีมา(https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/) 
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 2.3.4  การประยกุตใ์ชง้านเซ็นเซอร์  
 โฟโตอิ้เล็กทริคเซ็นเซอร์ ส าหรับวดัระยะวดัไดแ้ม่นย  า สามารถวดัได ้ถึงระยะ 13 m มีความ
ละเอียดในการวดัถึง 2 m สามารถใชไ้ดก้บัการวดัวตัถุชนิดใด และสีแบบไหนก็ได ้
 

 
 
รูปท่ี 2.32  ตวัอยา่งโฟโตอิ้เลก็ทริคเซ็นเซอร์ 
 ท่ีมา(http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะน าการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งาน
เซ็นเซอร์.html) 
 
 อินดกัทีฟเซ็นเซอร์ ส าหรับวดัระยะ ใชส้ าหรับการวดัระยะของโลหะ สามารถวดัไดถึ้ง 16 mm 
มีความละเอียดสูง มีความเท่ียงตรงและมีความเป็นเชิงเส้นสูง 
 

 
 
รูปท่ี 2.33 ตวัอยา่งอินดกัทีฟเซ็นเซอร์ 
 ท่ีมา(http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะน าการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งาน
เซ็นเซอร์.html) 

http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/images/apply/apply1.jpg
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 วิชั่นเซ็นเซอร์ VeriSens  การติดตั้งและการปรับโปรแกรมท าได้ง่าย มีฟังก์ชั่นการจับแบบ 
Contours ท่ีมีความเท่ียงตรง 
 

 
 
รูปท่ี 2.34  ตวัอยา่งวิชัน่เซ็นเซอร์ 
 ท่ีมา(http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะน าการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งาน
เซ็นเซอร์.html) 
 
 อลัตราโซนิคเซ็นเซอร์ตรวจจบัวตัถุท่ีมีรูปทรงหลากหลายไดแ้ม่นย  า ใชค้ล่ืนเสียงเพื่อแยกแยะ
วตัถุ 

 
 
รูปท่ี 2.35  ตวัอยา่งอลัตราโซนิคเซ็นเซอร์ 
 ท่ีมา(http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะน าการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งาน
เซ็นเซอร์.html) 

http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/images/apply/apply3.jpg
http://www.isensor.co.th/images/apply/apply5.jpg


38 

 เลเซอร์ ก๊อปป้ี เคาน์เตอร์ ตรวจนบักระดาษหรือหนงัสือพิมพใ์นสายพานการผลิตท่ีซ้อนกนัได ้
ไม่มีผลกระทบกบัทิศทาง การไหลของช้ินงาน สี หรือผิวช้ินงานท่ีมนัวาว 
 

 
 
รูปท่ี 2.36  ตวัอยา่งเลเซอร์ ก๊อปป้ี เคาน์เตอร์ 
 ท่ีมา(http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะน าการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งาน
เซ็นเซอร์.html) 
 
 เลเซอร์เซ็นเซอร์ ตรวจจบัวตัถุไดแ้ม่นย  าดว้ยความเร็วในการตอบสนองนอ้ยกวา่ 0.05 ms 
 

 
 
รูปท่ี 2.37  ตวัอยา่งเลเซอร์เซ็นเซอร์ 

 ท่ีมา(http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะน าการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งาน
เซ็นเซอร์.html) 

http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/images/apply/apply6.jpg
http://www.isensor.co.th/images/apply/apply7.jpg
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 อลัตราโซนิคเซ็นเซอร์ วดัระดบัของเหลวไดห้ลากหลายประเภท ในบรรจุภณัฑข์นาดเล็ก และ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นอนัตราย 
 

 
 
รูปท่ี 2.38  ตวัอยา่งอลัตราโซนิคเซ็นเซอร์ 
 ท่ีมา(http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะน าการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งาน
เซ็นเซอร์.html) 
 
 โฟโตอิ้เล็กทริคเซ็นเซอร์ วดัระดบัและการร่ัว ตรวจจบัของเหลวไดง้่ายและเท่ียงตรง สามารถ
ใชง้านไดห้ลากหลายส่ิงแวดลอ้ม ทนสารเคมี 
 

 
 
รูปท่ี 2.39  ตวัอยา่งโฟโตอิ้เลก็ทริคเซ็นเซอร์  
 ท่ีมา(http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะน าการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งาน
เซ็นเซอร์.html) 

http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/images/apply/apply9.jpg
http://www.isensor.co.th/images/apply/apply10.jpg
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 อินดักทีฟเซ็นเซอร์ ส าหรับวดัระยะ วดัมุมได้ 360 องศา ด้วยการใช้แผ่น Eccentric วดัการ
เคล่ือนท่ีในแนวเส้นดว้ยการวตัถุรูปกรวย 
 

 
 
รูปท่ี 2.40  ตวัอยา่งอินดกัทีฟเซ็นเซอร์ 
 ท่ีมา(http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะน าการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งาน
เซ็นเซอร์.html) 
 
 แม็กเนติกเซ็นเซอร์ ไม่ตอ้งใชแ้บร่ิงและอุปกรณ์อ่ืน สามารถวดัมุมไดล้ะเอียดถึง 0.09 องศา ใช้
ในหอ้งเกียร์ เพื่อหาความเร็วรอบในส่ิงแวดลอ้มท่ีแย ่
 

 
 
รูปท่ี 2.41  ตวัอยา่งแมก็เนติกเซ็นเซอร์ 
 ท่ีมา(http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะน าการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งาน
เซ็นเซอร์.html) 

http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/images/apply/apply11.jpg
http://www.isensor.co.th/images/apply/apply12.jpg
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 คาปาซิทีฟเซ็นเซอร์ ตรวจระดบัของของเหลวในกล่องหรือถงั สามารถติดตั้งท่ีดา้นนอกภาชนะ 
ป้องกนั ความเสียหายของอุปกรณ์และของเหลว ดา้นใน 
 

 
 
รูปท่ี 2.42  ตวัอยา่งคาปาซิทีฟเซ็นเซอร์ 
 ท่ีมา(http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะน าการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งาน
เซ็นเซอร์.html) 
 
 คาปาซิทีฟ เซ็นเซอร์ไม่ต้องสัมผสักับช้ินงาน ไม่มีผลกับสีวตัถุ จะเป็นโลหะหรืออโลหะก็
ตรวจจบัได ้ทึบแสงหรือโปร่งแสงก็ไม่มีปัญหา 
 

 
 
รูปท่ี 2.43  ตวัอยา่งคาปาซิทีฟ เซ็นเซอร์ 
 ท่ีมา(http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะน าการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งาน
เซ็นเซอร์.html) 

http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/images/apply/apply13.jpg
http://www.isensor.co.th/images/apply/apply14.jpg
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 โฟโตอิ้เล็กทริคเซ็นเซอร์ ตรวจแยกสีของวตัถุแบบอตัโนมติั เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต หรือ
ป้องกนัการปะปนของช้ินงาน 
 

 
 
รูปท่ี 2.44  ตวัอยา่งโฟโตอิ้เลก็ทริคเซ็นเซอร์ 
 ท่ีมา(http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะน าการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งาน
เซ็นเซอร์.html) 
 
 อลัตราโซนิคเซ็นเซอร์ ตรวจช้ินงานท่ีผิดรุ่น โดยการวดัความสูงของช้ินงานดว้ยคล่ืนเสียง 
 

 
 
รูปท่ี 2.45  ตวัอยา่งอลัตราโซนิคเซ็นเซอร์ 
 ท่ีมา(http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะน าการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งาน
เซ็นเซอร์.html) 

http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/index.php/th/แนะนำการใช้งาน/การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์.html
http://www.isensor.co.th/images/apply/apply15.jpg
http://www.isensor.co.th/images/apply/apply16.jpg
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2.4  สาย Jumper Female to Male  
 สาย Jumper Female to Male เหมาะส าหรับใช้งานในวงจรทั่ว ๆ ไป หรือใช้กับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี PIN ตวัผู ้เช่น บอร์ด Arduino Nano ท่ีตวั Pin ของบอร์ดเป็นตวัผู ้และนอกจากน้ี
ยงัสามารถใชร่้วมกบัสายจมัป์แบบ ผู-้ผู ้เพื่อต่อเพิ่มความยาวของสายไฟ ขนาด 26 AWG สามารถ
ทนกระแสสูงสุดได ้2.2 A ถา้ต่อสายแบบ Chassis Wiring (ต่อแบบแยกสาย) ,สามารถทนกระแสได ้
0.36 A ถา้ต่อแบบ Power Transmission 
 

 
รูปท่ี 2.46  สาย Jumper Female to Male 
 ท่ีมา(https://commandronestore.com/products/bb503.php) 
 
2.5  ท าความรู้จักกบั Protoboard 
 โพรโทบอร์ด (Protoboard) หรืออาจจะเรียกทบัศพัท์ว่า เบรดบอร์ด (Breadboard) เป็นบอร์ดท่ี
ใชท้ดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลกัษณะเป็นแผ่นพลาสติกหนาสีขาว บนแผ่นมีรูเรียงกนัจ านวนมาก 
ภายในรูมีตวัน าไฟฟ้าซ่ึงเช่ือมต่อกนัในรูปแบบท่ีมีการก าหนดไว ้เวลาทดลองก็เสียบขาของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ลงไปให้ตัวน าภายในเช่ือมวงจรถึงกัน และอาจใช้สายไฟเสียบลงรูเพื่อเช่ือม
วงจรไฟฟ้าไดเ้ช่นกนั ขอ้ดีของโพรโทบอร์ดคือ ไม่ตอ้งออกแบบแผงวงจรและไม่ตอ้งบดักรี แต่มี
ขอ้เสียคือใชท้ดลองวงจรท่ีท างานท่ีความถี่สูง ๆ ไม่ไดเ้น่ืองมีปัญหาเร่ืองสัญญาณรบกวนในวงจร  
จะแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
 กลุ่มแนวตั้ง เป็นกลุ่มท่ีเป็นพื้นท่ีส าหรับการเช่ือมต่อวงจร วางอุปกรณ์ จะมีช่องเวน้กลางกลุ่ม
ส าหรับเสียบไอซีตวัถงัแบบ DIP และบ่งบอกการแบ่งเขตเช่ือมต่อ 

https://commandronestore.com/products/bb503.php
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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 กลุ่มแนวนอน เป็นกลุ่มท่ีมีการเช่ือมต่อกนัในแนวนอน ใชส้ าหรับพกัไฟท่ีมาจากแหล่งจ่าย เพื่อ
ใชส้ าหรับเช่ือมต่อไฟจากแหล่งจ่ายเล้ียงใหว้งจรต่อไป และจะมีสีสัญลกัษณ์สกรีนเพื่อบอกขั้ว 
 

 
 
รูปท่ี 2.47  โพรโตบ้อร์ด (Protoboard) หรือเบรดบอร์ด (Breadboard) 
 ท่ีมา(https://sites.google.com/site/somyongregina/academic/electronic/protoboard) 
 
2.6  ท าความรู้จักกบั Relay Module  
 รีเลย์ (Relay) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหน่ึง ซ่ึงท าหน้าท่ีตัดต่อวงจรแบบเดียวกับสวิตช์ โดย
ควบคุมการท างานด้วยไฟฟ้า  Relay มีหลายประเภท ตั้ งแต่  Relay ขนาดเล็ก ท่ีใช้ในงาน
อิเล็กทรอนิกส์ทัว่ไป จนถึง Relay ขนาดใหญ่ท่ีใชใ้นงานไฟฟ้าแรงสูง โดยมีรูปร่างหนา้ตาแตกต่าง
กนัออกไป แต่มีหลกัการท างานท่ีคลา้ยคลึงกนั ส าหรับการน า Relay ไปใชง้าน จะใชใ้นการตดัต่อ
วงจร ทั้งน้ี Relay ยงัสามารถเลือกใชง้านไดห้ลากหลายรูปแบบ 

 

 
 

รูปท่ี 2.48  ตวัอยา่งการใชง้าน Arduino Relay Module ควบคุมการปิดเปิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article/Example-
project-for-control-electrical-device-using-arduino-and-relay-module.html) 

https://sites.google.com/site/somyongregina/academic/electronic/protoboard
http://thaieasyelec.com/products-components/relay.html
http://thaieasyelec.com/products-components/relay.html
http://thaieasyelec.com/products-components/relay.html
http://thaieasyelec.com/products-components/relay.html
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 รูปท่ี 2.49  สัญลกัษณ์ในวงจรไฟฟ้าของรีเลย ์
 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article/Example- 
project-for-control-electrical-device-using-arduino-and-relay-module.html) 
 
 ภายใน Relay จะประกอบไปดว้ยขดลวดและหนา้สัมผสั  
 หน้าสัมผสั NC (Normally Close) เป็นหน้าสัมผสัปกติปิด โดยในสภาวะปกติหน้าสัมผสัน้ีจะ
ต่อเขา้กบัขา COM (Common) และจะลอยหรือไม่สัมผสักนัเม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นขดลวด 
 หนา้สัมผสั NO (Normally Open) เป็นหนา้สัมผสัปกติเปิด โดยในสภาวะปกติจะลอยอยู่ ไม่ถูก
ต่ อ กั บ ข า  COM (Common) แ ต่ จ ะ เ ช่ื อ ม ต่ อ กั น เ ม่ื อ มี ก ร ะ แ ส ไ ฟ ไ ห ล ผ่ า น ข ด ล ว ด 
ขา COM (Common) เป็นขาท่ีถูกใช้งานร่วมกันระหว่าง NC และ NO ขึ้ นอยู่กับว่า ขณะนั้ นมี
กระแสไฟฟ้าไหลผา่นขดลวดหรือไม่ หนา้สัมผสัใน Relay 1 ตวัอาจมีมากกวา่ 1 ชุด ขึ้นอยูก่บัผูผ้ลิต
แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ง า น ท่ี ถู ก น า ไ ป ใ ช้  จ า น ว น ห น้ า สั ม ผั ส ถู ก แ บ่ ง อ อ ก ดั ง น้ี 
สวิตชจ์ะถูกแยกประเภทตามจ านวน Pole และจ านวน Throw ซ่ึงจ านวน Pole (SP-Single Pole, DP-
Double Pole, 3P-Triple Pole, etc.) จะบอกถึงจ านวนวงจรท่ีท าการเปิด-ปิด หรือ จ านวนของขา 
COM นั่นเอง และจ านวน Throw (ST, DT) จะบอกถึงจ านวนของตวัเลือกของ Pole ตวัอย่างเช่น 
SPST- Single Pole Single Throw สวิตชจ์ะสามารถเลือกไดเ้พียงอยา่งเดียวโดยจะเป็นปกติเปิด (NO-
Normally Open) หรือปกติปิด (NC-Normally Close) แต่ถา้เป็น SPDT- Single Pole Double Throw 
สวิตชจ์ะมีหน่ึงคู่เป็นปกติเปิด (NO) และอีกหน่ึงคู่เป็นปกติปิดเสมอ (NC) ดงัรูปดา้นล่าง 

 
รูปท่ี 2.50  SPST คือ Single Pole Single Throw ,  SPDT คือ Single Pole Double Throw 
 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article/Example- 
project-for-control-electrical-device-using-arduino-and-relay-module.html) 

http://thaieasyelec.com/products-components/relay.html
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 รูปท่ี 2.51  SPDT คือ Single Pole Double Throw 
 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article/Example- 
project-for-control-electrical-device-using-arduino-and-relay-module.html) 
 

 
 
รูปท่ี 2.52  DPST คือ Double Pole Single Throw , DPDT คือ Double Pole Double Throw 
 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article/Example- 
project-for-control-electrical-device-using-arduino-and-relay-module.html) 

 
 
รูปท่ี 2.53  DPDT คือ Double Pole Double Throw       
 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article/Example- 
project-for-control-electrical-device-using-arduino-and-relay-module.html) 
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รูปท่ี 2.54  กระแสไฟฟ้าสภาวะปกติ 
 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article/Example- 
project-for-control-electrical-device-using-arduino-and-relay-module.html) 
 

 
 
รูปท่ี 2.55   กระแสไฟฟ้าสภาวะจ่ายกระแสไฟ 
 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article/Example- 
project-for-control-electrical-device-using-arduino-and-relay-module.html) 
 
 จากรูปประกอบขา้งตน้ ในบทความน้ีจะใชง้าน Relay แบบ SPDT (Single Pole Double Throw) 
หลกัการท างานของ Relay นั้น ในส่วนของขดลวด เม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่น จะท าใหข้ดลวดเกิด
การเหน่ียวน าและท าหนา้ท่ีเสมือนแม่เหลก็ไฟฟ้า ส่งผลใหข้า COM ท่ีเช่ือมต่ออยูก่บัหนา้สัมผสั NC 

http://thaieasyelec.com/products-components/relay.html
http://thaieasyelec.com/products-components/relay.html
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(ในสภาวะท่ียงัไม่เกิดการเหน่ียวน า) ยา้ยกลบัเช่ือมต่อกบัหนา้สัมผสั NO แทน และปล่อยใหข้า NC 
ลอย เม่ือมองท่ีขา NC กบั COM และ NO กบั COM แลว้จะเห็นวา่มีการท างานติด-ดบัลกัษณะคลา้ย
ก า ร ท า ง า น ข อ ง ส วิ ช ต์  เ ร า ส า ม า ร ถ อ า ศั ย คุ ณ ส ม บั ติ น้ี ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ง า น ไ ด้   
ถึงวิ ธีการน า  Relay Module ไปประยุกต์ใช้งานจริง  แต่ก่อนอ่ืนเรามาดูวิ ธี อ่านคุณสมบัติ
ของ Relay ว่าสามารถรองรับการท างานท่ีแรงดนัและกระแสไฟฟ้าเท่าไร ใช้แรงดนัไฟฟ้าในการ
ท างานอยา่งไรก่อน 

2.6.1 วิธีอ่านคุณสมบติั Relay 
2.6.1.1  ยีห่อ้ รุ่นของผูผ้ลิต (แบรนด)์ รวมถึงสัญลกัษณ์มาตรฐานต่าง ๆ 
2.6.1.2  รายละเอียดของไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีรองรับการท างานได ้(VAC) 

 2.6.1.3  รายละเอียดของไฟฟ้ากระแสตรงท่ีรองรับการท างานได ้(VDC)  
 2.6.1.4  โมเดล ระดบัแรงดนัฝ่ังขดลวด ชนิดและโครงสร้าง และขอ้มูลดา้น Coil Sensitivi 
คุณสมบติัแบบละเอียด ดูไดจ้ากตารางดา้นล่างน้ี 
 

 
 
รูปท่ี 2.56  การเปรียบเทียบ  Relay ยีห่อ้ต่าง ๆ  
 
จากรูปท่ี 2.56 สามารถสรุปได้ว่าเป็น Relay ยี่ห้อ Songle โมเดล SRD รองรับการท างานแรงดัน
กระแสสลบัท่ี 250V@10A หรือ 125V@10A รองรับแรงดนักระแสตรงท่ี 28VDC@10A ฝ่ังขดลวด
ท างานดว้ยแรงดนั 5V โครงสร้างตวั Relay เป็นแบบซีลด์ มีค่าความไวขดลวดท่ี 0.36W หนา้สัมผสั
เป็นรูปแบบ 1 from C 
     หนา้สัมผสัแบบ A (Form A) หมายถึง หนา้สัมผสัของ Relay ในสภาพปกติจะเปิดอยู ่(Normally 
open) และหนา้สัมผสัเป็นแบบ SPST ถา้จะเขียนเป็นสัญลกัษณ์ไดค้ือ 
 
 

http://thaieasyelec.com/products-components/relay.html
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รูปท่ี 2.57  Relay รูปแบบ Normally open 
 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article/Example- 
project-for-control-electrical-device-using-arduino-and-relay-module.html) 
 
    หน้าสัมผสัแบบ B (Form B) หมายถึง หน้าสัมผสัของ Relay ในสภาพปกติจะปิด (Normally 
close) และเป็นแบบ SPST เขียนเป็นสัญลกัษณ์ไดค้ือ 
 

 

 
 
รูปท่ี 2.58  Relay รูปแบบ Normally close 
 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article/Example- 
project-for-control-electrical-device-using-arduino-and-relay-module.html) 
 
     หน้าสัมผสัแบบ C (Form C) แบบน้ีเรียกว่า "break, make หรือ transfer" เป็นหน้าสัมผสัแบบ 
SPDT เขียนสัญลกัษณ์ไดด้งัน้ี 
 

 
 
รูปท่ี 2.59  Relay รูปแบบ transfer 
 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article/Example- 
project-for-control-electrical-device-using-arduino-and-relay-module.html) 

http://thaieasyelec.com/products-components/relay.html
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     หนา้สัมผสัแบบ C จะมีอยู่ดว้ยกนั 3 ขา ในขณะท่ี Relay ยงัไม่ท างาน หนา้สัมผสั 1 และ 2 จะต่อ
กนัอยู ่เม่ือ Relay ท างานหนา้สัมผสั 1 และ 2 จะแยกกนั จากนั้นหนา้สัมผสั 1 จะมาต่อกบัหนา้สัมผสั 
3 แทน พอ Relay หยดุท างานหนา้สัมผสั 1 กบั 2 ก็จะกลบัมาต่อกนัตามเดิม 
 หลังจากท่ีเราทราบคุณสมบัติของ  Relay กันไปแล้ว  ในบทความน้ีเราจะยกตัวอย่างการ
ประยกุตใ์ชง้านโดยใช ้Relay โดยจะใช ้Relay Module 4 Channels แบบ OPTO-ISOLATED  
 

 
 
 รูปท่ี 2.60  Relay Module 4 Channels แบบ OPTO-ISOLATED 
 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article/Example- 
project-for-control-electrical-device-using-arduino-and-relay-module.html) 
 
Relay Module 4 Channels มีเอาตพ์ุตคอนเน็คเตอร์ท่ี Relay เป็น NO/COM/NC สามารถใชก้บัโหลด
ไดท้ั้งแรงดนัไฟฟ้า DC และ AC โดยใชส้ัญญาณในการควบคุมการท างานดว้ยสัญญาณโลจิก TTL 
 2.6.2 คุณสมบติั (Features)  
  2.6.2.1 รีเลยเ์อาตพ์ุตแบบ SPDT จ านวน 4 ช่อง  

   2.6.2.2 สั่งงานดว้ยระดบัแรงดนั TTL  
   2.6.2.3 CONTACT OUTPUT ของรีเลยรั์บแรงดนัไดสู้งสุด 250 VAC 10 A, 30VDC 10 A  
   2.6.2.4 มี LED แสดงสถานะ การท างานของรีเลยแ์ละแสดงสถานะของบอร์ด  
   2.6.2.5 มีจมัพเ์ปอร์ส าหรับเลือกวา่จะใชก้ราวด์ร่วมหรือแยก  
  2.6.2.6 มี OPTO-ISOLATED เพื่อแยกกราวดส่์วนของสัญญาณควบคุมกบัไฟฟ้าท่ีขบัรีเลย์

ออกจากกนั 

http://thaieasyelec.com/products-components/relay.html
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รูปท่ี 2.61  ภาพแสดงขาท่ีใชใ้นการเช่ือมต่อของ Relay Module 4 Channels 
 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article/Example- 
project-for-control-electrical-device-using-arduino-and-relay-module.html) 
 

 
 
รูปท่ี 2.62  ตวัอยา่ง Relay module 4 channels กบั Arduino UNO R3 ควบคุมการเปิด-ปิดไฟ 
 ท่ีมา(https://www.myarduino.net/article/108/สอนใช้งาน-arduino-ควบคุมเปิดปิดไฟ
บา้น-ดว้ย-relay-module-220vac) 
 
 ในบทความ น้ี  เ ราจะยกตัวอย่ า งการน า  Relay Module 4 Channels ไปใช้ง าน  โดย มี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 ในการควบคุมการสั่งงาน จะยกตวัอย่างการประยุกต์ใช้

http://thaieasyelec.com/products/components-th/relay/4-channels-relay-module-detail.html
https://www.myarduino.net/article/108/
http://thaieasyelec.com/products/components-th/relay/4-channels-relay-module-detail.html
http://thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino/official-boards-made-in-italy/arduino-uno-r3-detail.html
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งาน 2 ตัวอย่างคือ ตัวอย่างท่ี1 ควบคุมมอเตอร์ DC ให้หมุนได้ทั้ งซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องการคุม
ความเร็วรอบ และตวัอยา่งท่ี2 ควบคุมการปิด-เปิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ากระแสสลบั 220 VAC  
ตวัอยา่งท่ี1 ควบคุมมอเตอร์ใหห้มุนไดท้ั้งซา้ย-ขวา โดยไม่ตอ้งการคุมความเร็วรอบ 
 

 
 
 รูปท่ี 2.63  มอเตอร์หมุนขวา   
 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article/Example- 
project-for-control-electrical-device-using-arduino-and-relay-module.html) 
 

 
 
 รูปท่ี 2.64  มอเตอร์หมุนซา้ย  
 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article/Example- 
project-for-control-electrical-device-using-arduino-and-relay-module.html) 
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          จากวงจรน้ี เราจะเห็นได้ว่าในการจะควบคุมให้มอเตอร์หมุนไปกลับ หรือ ซ้าย -ขวา นั้น
จะตอ้งใช ้Relay 2 ตวัในการควบคุม  
 2.6.3 วิธีการต่อวงจร 
 2.6.3.1 น าขั้ว + ของมอเตอร์ต่อเขา้กบัขา COM ของรีเลยต์วัท่ี 1 

2.6.3.2 น าขั้ว – ของมอเตอร์ต่อเขา้กบัขา COM ของรีเลยต์วัท่ี 2 
2.6.3.3 น าขา NC ของรีเลยท์ั้ง 2 ตวั ต่อเขา้กบัไฟลบ (GND) 
2.6.3.4 น าขา NO ของรีเลยท์ั้ง 2 ตวั ต่อเขา้กบัไฟบวก (+5VDC) 

วิธีต่อใชง้านจริงตามภาพดา้นล่างน้ี โดยมีอุปกรณ์ดงัน้ี Arduino + Relay Module + DC Motor 
 

 
 รูปท่ี 2.65  ภาพแสดงการต่อใชง้าน Arduino + Relay Module + Motor 
 ท่ีมา(https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article/Example- 
project-for-control-electrical-device-using-arduino-and-relay-module.html) 
 

http://thaieasyelec.com/products-components/relay.html


 บทที่ 3 
  วิธีการด าเนินโครงการ 
  ในการด าเนินโครงการเซ็นเซอร์ตรวจจบัเส้น (Detection Sensor Line)  มีขั้นตอนการสร้าง
ในส่วนต่าง ๆ โดยทางกลุ่มผูส้ร้างไดร่้วมกนัวางแผนในการปฏิบติังานและจดัแบ่งงานตามความ
เหมาะสมขั้นตอนในการด าเนินโครงการ แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
  3.1  การวางแผนและการเตรียมการ 
  3.2  การออกแบบ 
  3.3  การด าเนินการสร้าง 
 
3.1  การวางแผนและการเตรียมการ 
        การวางแผนและการเตรียมการ  เร่ิมเม่ือคณะกรรมการพิจารณาโครงการให้เสนอหัวข้อ
โครงการในภาคเรียนท่ี 1 ทางกลุ่มผูจ้ดัท าไดเ้สนอหวัขอ้โครงการเซ็นเซอร์ตรวจจบัเส้น 
 3.1.1  คิดหวัขอ้โครงการ 
 3.1.2  จดัท าเอกสารแบบเสนอร่าง 
 3.1.3  เสนอหวัขอ้โครงการ 
 3.1.4  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 1 
 3.1.5  ศึกษาการใชโ้ปรแกรม Arduino 
 3.1.6  ศึกษาระบบการท างานของเซ็นเซอร์ 
 3.1.7  ศึกษาขั้นตอนการท าช้ินงาน 
 3.1.8  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 3 
 3.1.9  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 2 
 3.1.10  ลงมือด าเนินช้ินงาน 
 3.1.11  ทดสอบการท างาน 
 3.1.12  ปรับปรุงและแกไ้ข 
 3.1.13  ตรวจสอบความเรียบร้อย 
 3.1.14  น าเสนอโครงการ 
 3.1.15  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 4 
 3.1.16  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 5 
 3.1.17  จดัท ารูปเล่มโครงการทั้งหมด 
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 ตารางการด าเนินงานโครงการน้ีใช้ระยะเวลาในการพฒันา ตั้งแต่เดือน กรกฎคม พ.ศ. 2562 ถึง
เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563 ดงัตารางท่ี 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาการท าโครงการ 
  

 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 คิดหวัขอ้โครงการ *        

2 จดัท าเอกสารเสนอร่าง *        

3 เสนอหวัขอ้โครงการ * *       

4 เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 1 * *       

5 
ศึกษาการใชโ้ปรแกรม 
Arduino 

* *     
  

6 
ศึกษาระบบการท างานของ
เซ็นเซอร์ 

* *     
  

7 ศึกษาขั้นตอนการท าช้ินงาน  *       

8 เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 3  * *      

9 เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 2  * *      

10 ลงมือด าเนินช้ินงาน   * *     

11 ทดสอบการท างาน   * *     

12 ปรับปรุงและแกไ้ข    * *    

13 ตรวจสอบความเรียบร้อย    * *    
14 น าเสนอโครงการ 

 
   *    

15 เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 4      *   
16 เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 5      *   

17 
จดัท ารูปเล่มโครงการ
ทั้งหมด 

     * * * 

 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน ล าดับ 
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3.2  การออกแบบ 

1 โฟโตบ้อร์ด 5.5cm x 16.5cm 
พลาสติก/
ทองแดง  

001 1 

ช้ินท่ี รายการ ขนาดวสัดุ วสัดุ หมายเลขแบบ จ านวน 
ผูเ้ขียนแบบ นายณัฐพล  วรรณมานะ 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ
วิทยพ์ณิชยการ 

ผูต้รวจสอบ นางสางวรรณภา  สริยามนัธ์ุ 

ผูอ้อกแบบ 
นายณัฐพล  วรรณมานะ 

มาตราส่วน 
1:10 

ช่ือช้ินงาน 
Breadboard 830 Point 

หมายเลขแบบ 
001 

 

 

+  - 

+  - +  - 

+  - 

J    I    H    G   F E   D   C  B   A 

A    B   C   D   E F   G   H  I    J 

5.5 C M.

M. 

16.5 C M
.M

. 
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1 โฟโตบ้อร์ด 5.5cm x 0.8cm 
พลาสติก/
ทองแดง 

002 1 

ช้ินท่ี รายการ ขนาดวสัดุ  วสัดุ หมายเลขแบบ จ านวน 
ผูเ้ขียนแบบ นายณัฐพล  วรรณมานะ 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ
วิทยพ์ณิชยการ 

ผูต้รวจสอบ นางสาววรรณภา  สริยามนัธ์ุ 

ผูอ้อกแบบ นายณัฐพล  วรรณมานะ 

มาตราส่วน 
1:10 

ช่ือช้ินงาน 
ฐาน Breadboard 830 Point 

หมายเลขแบบ 
002 
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2 เซนเซอร์ตรวจเส้น 1.4cm. x 3.2cm.  
พลาสติก/
เซนเซอร์ 

003 2 

ช้ินท่ี รายการ ขนาดวสัดุ วสัดุ หมายเลขแบบ จ านวน 
ผูเ้ขียนแบบ นายณัฐพล  วรรณมานะ 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการ 

ผู ้
ตรวจสอบ 

นางสาววรรณภา  สริยามนัธ์ุ 

ผูอ้อกแบบ นายณัฐพล  วรรณมานะ 

มาตราส่วน 
1:50 

ช่ือช้ินงาน 
Line Tracking Sensor Module 

หมายเลขแบบ 
003 

http://www.robotsiam.com/product/70/5-channel-line-tracking-sensor-module-bfd-1000
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2 เซนเซอร์ตรวจเส้น 1.4cm. x 0.3cm. 
พลาสติก/
เซนเซอร์ 

004 2 

ช้ินท่ี รายการ ขนาดวสัดุ วสัดุ หมายเลขแบบ จ านวน 
ผูเ้ขียนแบบ นายณัฐพล  วรรณมานะ 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชย
การ 

ผู ้
ตรวจสอบ 

นางสาววรรณภา  สริยามนัธ์ุ 

ผูอ้อกแบบ นายณัฐพล  วรรณมานะ 

มาตราส่วน 
1:50 

ช่ือช้ินงาน 
Line Tracking Sensor Module 

หมายเลขแบบ 
004 

http://www.robotsiam.com/product/70/5-channel-line-tracking-sensor-module-bfd-1000
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3 Arduino UNO R3 6.8cm x 5.3cm  
พลาสติก/
อลูมิเนียม 

005 1 

ช้ินท่ี รายการ ขนาดวสัดุ วสัดุ หมายเลขแบบ จ านวน 
ผูเ้ขียนแบบ นายณัฐพล  วรรณมานะ 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการ 

ผู ้
ตรวจสอบ 

นางสาววรรณภา  สริยามนัธ์ุ 

ผูอ้อกแบบ นายณัฐพล  วรรณมานะ 

มาตราส่วน 
1:50 

ช่ือช้ินงาน 
Arduino UNO R3  

หมายเลขแบบ 
005 

http://www.robotsiam.com/product/2/arduino-uno-r3-made-in-italy
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3 
Arduino UNO 

R3 
6.8cm x 0.3cm 

พลาสติก/
อลูมิเนียม  

006 1 

ช้ินท่ี รายการ ขนาดวสัดุ วสัดุ หมายเลขแบบ จ านวน 
ผูเ้ขียนแบบ นายณัฐพล  วรรณมานะ 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการ 

ผูต้รวจสอบ นางสาววรรณภา  สริยามนัธ์ุ 

ผูอ้อกแบบ 
นายณัฐพล  วรรณมานะ 

มาตราส่วน 
1:50 

ช่ือช้ินงาน 
Arduino UNO R3  

หมายเลขแบบ 
006 

http://www.robotsiam.com/product/2/arduino-uno-r3-made-in-italy
http://www.robotsiam.com/product/2/arduino-uno-r3-made-in-italy
http://www.robotsiam.com/product/2/arduino-uno-r3-made-in-italy
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4 
 Jumper Male 

Female 
0.2cm x 20cm  

พลาสติก/
ทองแดง 

007 2 

ช้ินท่ี รายการ ขนาดวสัดุ วสัดุ หมายเลขแบบ จ านวน 
ผูเ้ขียนแบบ นายณัฐพล  วรรณมานะ 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชย
การ 

ผูต้รวจสอบ นางสาววรรณภา  สริยามนัธ์ุ 

ผูอ้อกแบบ 
นายณัฐพล  วรรณมานะ 

มาตราส่วน 
1:2 

ช่ือช้ินงาน 
Jumper Cable Wire Female and Male 

หมายเลขแบบ 
007 

http://www.robotsiam.com/product/16/jumper-f2m-cable-wire-40pcs-2-54mm-20cm-female-to-male


63 

  

4 
 Jumper Male 

Female 
0.2cm x 0.2cm 

พลาสติก/
ทองแดง 

008 2 

ช้ินท่ี รายการ ขนาดวสัดุ วสัดุ หมายเลขแบบ จ านวน 
ผูเ้ขียนแบบ นายณัฐพล  วรรณมานะ 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการ 

ผูต้รวจสอบ นางสาววรรณภา  สริยามนัธ์ุ 

ผูอ้อกแบบ 
นายณัฐพล  วรรณมานะ 

มาตราส่วน 
1:100 

ช่ือช้ินงาน 
Jumper Cable Wire Female and Male 

หมายเลขแบบ 
008 

http://www.robotsiam.com/product/16/jumper-f2m-cable-wire-40pcs-2-54mm-20cm-female-to-male


64 

ตารางท่ี 3.3 แสดงส่วนประกอบของเซ็นเซอร์ตรวจจับเส้น 
 

 

1 โฟโตบ้อร์ด 5.5cm x16.5cm  
พลาสติก/
ทองแดง 

001 1 

2 
เซนเซอร์ 
ตรวจเส้น 

1.4cm. x3.2cm.  
พลาสติก/
เซนเซอร์ 

003 2 

3 
Arduino  
UNO R3 

6.8cm x5.3cm  
พลาสติก/
อลูมิเนียม 

005 1 

4 
 Jumper Male 

Female 
0.2cm x20cm  

พลาสติก/
ทองแดง 

007 2 

ช้ินท่ี รายการ ขนาดวสัดุ วสัดุ หมายเลขแบบ จ านวน 
ผูเ้ขียนแบบ นายณัฐพล  วรรณมานะ 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 

ผูต้รวจสอบ นางสาววรรณภา  สริยามนัธ์ุ 

ผูอ้อกแบบ นายณัฐพล  วรรณมานะ 

มาตราส่วน 
1:50 

ช่ือช้ินงาน 
Line Tracking Sensor Module 

หมายเลขแบบ 
003 

http://www.robotsiam.com/product/16/jumper-f2m-cable-wire-40pcs-2-54mm-20cm-female-to-male
http://www.robotsiam.com/product/70/5-channel-line-tracking-sensor-module-bfd-1000


 

 

บทที่ 4  
ผลการศึกษา 

 
 การจัดท าโครงการเซนเซอร์ตรวจจับเส้น น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาความรู้ทางการ
ประดิษฐ์ส่ิงของอ านวยความสะดวกภายในองคก์รให้เกิดประโยชน์ เพื่อพฒันาศกัยภาพทางดา้น
การใชโ้ปรแกรม Arduino ผูจ้ดัท าโครงงานสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้ห้เขา้กบัการเรียนรู้ของตนเอง
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดร้ะหว่างครู เพื่อนและผูส้นใจทัว่ไป  ซ่ึงมีผลการ
ด าเนินงานโครงงาน ดงัน้ี 
 
4.1  ผลการพฒันาโครงการ 
   คณะผูจ้ัดท าได้สร้างรถส่งเอกสารอัจฉริยะเดินตามเส้นโดยใช้เซนเซอร์  คณะผูจ้ัดท าได้
ด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินงานท่ีเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ จากนั้นไดน้ าเสนอเผยแพร่
ผลงานผ่านท่านคณะกรรมการ ซ่ึงรถส่งเอกสารอจัฉริยะสามารถใชป้ระโยชน์ในการส่งเอกสารได้
ในระยะทางท่ีก าหนด ผูใ้ช้สามารถก าหนดระยะทางได้ ท่ีจะให้รถส่งเอกสารอัจฉริยะไปยงั
จุดมุ่งหมาย 
 
4.2  ขั้นตอนการท างาน 
 4.2.1  การต่อสาย Jumper Cable Wire Female and Male เขา้กบั Breadboard และ Arduino 
UNO R3  

 
 

รูปท่ี  4.1  การต่อสาย Jumper Cable Wire Female and Male เขา้กบั Breadboard 
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 4.2.2. การติดเซนเซอร์เขา้กบัฐานรถ    
 

 
  
รูปท่ี  4.2  การติดเซนเซอร์เขา้กบัฐานรถ 



 

บทที่  5 
สรุปอภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

       ในการท าโครงการเซนเซอร์ตรวจจบัเส้น ท่ีสามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีผูจ้ดัท าไดว้างแผน
ไว ้ซ่ึงสามารถใช้ในการขนส่งเอกสารไปยงัตามท่ีเป้าหมาย สามารถท างานไดต้ามท่ีตอ้งการและ
การประสบปัญหาต่าง ๆ ในท่ีน้ีทางคณะผูจ้ดัท าได้ประสบปัญหาในการท าหลายอย่าง ซ่ึงคณะ
ผูจ้ดัท าจากโครงการมีขอ้เสนอแนะท่ีจะน ามาใชป้รับปรุงแกไ้ขในส่วนต่าง ๆ ของเซนเซอร์ตรวจจบั
เส้นจะท าใหมี้ประสิทธิภาพในการท างานท่ีดีขึ้น 
 
5.1 วัตถุประสงค์โครงการ 
  5.1.1  เพื่อพฒันาความรู้ทางการประดิษฐ์ส่ิงของอ านวยความสะดวกภายในองคก์ร 
  5.1.2  เพื่อพฒันาศกัยภาพทางดา้นการใชโ้ปรแกรม Arduino  
  5.1.3  เพื่อพฒันาทกัษะในดา้นไฟฟ้า 
  5.1.4  เพื่อพฒันาทกัษะในดา้นการเขียนโคด้ 
  5.1.5   เพื่อใหผู้จ้ดัท าโครงการน าความรู้จากการศึกษาในหลกัสูตรของประกาศนียบตัร  
    วิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการสร้างตวัยกเอกสารอจัฉริยะ 
 

5.2  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
  5.2.1  ไดพ้ฒันาความรู้ทางการประดิษฐ์ส่ิงของอ านวยความสะดวกภายในองคก์ร 
  5.2.2  เพิ่มศกัยภาพทางดา้นการใชโ้ปรแกรม Arduino  
  5.2.3  ไดพ้ฒันาทกัษะในดา้นไฟฟ้า 
  5.2.4  ไดพ้ฒันาทกัษะในดา้นการเขียนโคด้ 
  5.2.5   เพื่อใหผู้จ้ดัท าโครงการน าความรู้จากการศึกษาในหลกัสูตรของประกาศนียบตัร  
    วิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการสร้างตวัยกเอกสารอจัฉริยะ 
 

5.3  ปัญหาที่ประสบในการด าเนินโครงการ 
       การด าเนินการของช้ินงาน นั้นทางคณะผูจ้ดัท าไดป้ระสบปัญหาการด าเนินโครงการหลายอย่าง
ในท่ีน้ีทางคณะผูจ้ดัท าโครงการจะอธิบายสาเหตุ และวิธีการแกปั้ญหาเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 
 5.3.1  ปัญหาเซนเซอร์ตรวจจบัไม่ค่อยเสถียร 
 5.3.2  ปัญหาเซนเซอร์ตรวจจบัเส้นโคง้ชา้ 
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5.4  ผลการด าเนินงาน 
 5.4.1  คิดหวัขอ้โครงการ 
 5.4.2  จดัท าเอกสารแบบเสนอร่าง 
 5.4.3  เสนอหวัขอ้โครงการ 
 5.4.4  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 1 
 5.4.5  ศึกษาการใชโ้ปรแกรม Arduino 
 5.4.6  ศึกษาระบบการท างานของเซ็นเซอร์ 
 5.4.7  ศึกษาขั้นตอนการท าช้ินงาน 
 5.4.8  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 3 
 5.4.9  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 2 
 5.4.10  ลงมือด าเนินช้ินงาน 
 5.4.11 ทดสอบการท างาน 
 5.4.12  ปรับปรุงและแกไ้ข 
 5.4.13  ตรวจสอบความเรียบร้อย 
 5.4.14  น าเสนอโครงการ 
 5.4.15  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 4 
 5.4.16  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 5 
 5.4.17  จดัท ารูปเล่มโครงการทั้งหมด 
  
5.5  ความอภิปรายผล 
       จากผลของการด าเนินโครงการน้ีถือว่าประสบความส าเร็จตามท่ีตั้งจุดประสงคไ์ว ้คือสามารถ
ท าการเดินตามเส้นไดจ้ริง มีประสิทธิภาพในการใชง้านดี สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งดีและ
สามารถน าความรู้ในการท างานช้ินงานน้ีไปต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น นอกจากน้ีคณะผูจ้ดัท ายงัได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ท่ีดีในการท าโครงการน้ีเป็นอยา่งมาก 
 
5.6  ข้อเสนอแนะ 
 ในน้ีจะกล่าวถึงขอ้เสนอแนะ ในการพฒันาและต่อยอดเซนเซอร์  
 5.6.1 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
     5.6.1.1  สามารถใชเ้ซนเซอร์ในการขบัเคล่ือนรถส่งของในโรงงานอุตสาหกรรม 
     5.6.1.2  สามารถใชเ้ซนเซอร์ในการยกขนส่ิงของ 
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 5.6.2  ขอ้เสนอแนะทางเทคนิค 
 5.6.2.1  การวิเคราะห์และการออกแบบการวางสาย Jumper เพื่อให้เป็นระเบียบและไม่ให้
การว่ิงของกระแสไฟขดัขอ้ง 
 5.6.2.2  ควรศึกษาและพฒันาต่อยอดในการใช้เซนเซอร์และอุปกรณ์ท่ีติดกับตัวรถส่ง
เอกสารอจัฉริยะ 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แบบเสนอร่างโครงการ 
 

เร่ือง 

เซนเซอร์ตรวจจับเส้น 
Detection Sensor Line 

 
 
 
 

จัดท าโดย 
 นายณฐัพล      วรรณมานะ 
 นางสาววรรณภา           สริยามนัธุ์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาคเรียนท่ี 1/2562 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ   

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
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แบบเสนอร่างโครงการ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ช่ือโครงการ เซนเซอร์ตรวจจบัเส้น 
  Detection Sensor Line 
 
ช่ือผูเ้สนอโครงการ  1.นายณัฐพล   วรรณมานะ          รหสัประจ าตวั 40750 (หวัหนา้กลุ่มโครงการ) 
ช่ือผูร่้วมโครงการ    2. นางสาววรรณภา  สริยามนัธุ์    รหสัประจ าตวั 36954 
 
นกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  รอบ  เชา้ 
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  อาจารยสุ์ธารัตน์  ทองใหม่ 
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม          อาจารย ์สุลาวลัย ์ บุริจนัทร์ 
 มีความประสงค์ขออนุมติัหัวขอ้โครงการ  เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ในวิชาโครงการ  จ านวน  4  หน่วยกิต 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  ดงัรายละเอียดโครงการท่ีแนบมาดว้ย 
 
   ลงช่ือ  ................................................................... (หวัหนา้กลุ่มโครงการ)
              ..................................................................(สมาชิกกลุ่มโครงการ) 

...................... / ............................ / .............. 
 
 
ความเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
.                                    
               ลงนาม ................................................. 
                                ............ /.................. / .......... 
                ลงนาม ................................................. 
                                ............ /.................. / .......... 

ความเห็นผูรั้บผิดชอบโครงการ  สาขาวิชาฯ 
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
.                                 
               ลงนาม ............................................... 
                                ............ /................ / ......... 
 

หมายเหตุ  พร้อมแนบโครงการ  ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดมาดว้ยแลว้ 
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1.  ช่ือโครงการ   เซนเซอร์ตรวจจบัเส้น 
Detection Sensor Line 
 

2.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลากหลายเพื่ออ านวยความสะดวกสบาย ได้ก้าวล ้ าไปยงัโลกของ
อนาคต ไดเ้กิดนวตักรรมต่าง ๆ ขึ้นบนโลกมากมายท่ีเกิดขึ้นจากการคิดคน้ เพื่อประโยชน์ใช้สอย
ต่าง ๆ ในปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็น ส่ิงท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นต่าง ๆ ของโลก
ปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัย เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านการส่ือสาร ด้านการคมนาคม ด้านความ
สะดวกสบาย และเพิ่มระยะเวลาการใชชี้วิตใหดี้มีคุณภาพขึ้น เพื่อใหโ้ลกกา้วพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง
และรวดเร็ว 
  ปัจจุบนัส่ิงประดิษฐ์มีความล ้าสมยั  และการใชเ้ซ็นเซอร์ในการประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ เทคโนโลยี
เซนเซอร์เขา้มามีบทบาทส าคญัส าหรับมนุษยใ์นชีวิตประจ าวนั เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมหลักมากมาย โดยเม่ือพิจารณาถึงจุดก าเนิดและทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเซนเซอร์ท่ีเร่ิมตน้ในประเทศไทย มีจุดก าเนิดจากอุปกรณ์ด้านชุดตรวจ
วิเคราะห์ทดสอบเพื่อใชป้ระโยชน์ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ใชใ้นการตรวจวิเคราะห์ทั้งเช้ือ
โรคและสารเคมีต่างๆ ท่ีอยู่ในอาหารและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยจุดประสงคเ์พื่อให้ประชากรในประเทศ
ไปสู่สังคมของการกินดี อยู่ดี และขยายผลไปยงังานวิจยัต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เซ็นเซอร์คืออุปกรณ์
ตรวจจบัสัญญาณหรือปริมาณทางฟิสิกส์ต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ เสียง แสง และการสัมผสั มาใชบ้นมือ
ถือ และใช้ในชีวิตประจ าวนั ทางเราได้ค้นพบแนวคิดในการสร้างช้ินงานท่ีใช้เซ็นเซอร์เป็น
ส่วนประกอบของช้ินงาน เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในชีวิตของเราส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่มากก็
นอ้ย  
  ดงันั้นคณะผูจ้ดัท า จึงไดจ้ดัท าโครงรถส่งเอกสารอจัฉริยะ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาความรู้ทางการประดิษฐ์ส่ิงของอ านวยความสะดวกภายในองค์กร 
และคาดหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าช้ินงานน้ีจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย และสามารถพฒันาให้เกิด
ความกา้วหน้าทางช้ินงานเพื่อเกิดประโยชน์ในภายหน้าต่อคนรุ่นหลงัได ้และน าไปพฒันาต่อ จน
ช้ินงานน้ีสมบูรณ์แบบในทุก ๆ ด้าน และทางเราคาดหวงัใจเป็นอย่างยิ่งว่าช้ินงานของเราจะให้
วิทยาทานกบัเด็กรุ่นหลงัต่อไปได ้
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3.1  เพื่อพฒันาความรู้ทางการประดิษฐ์ส่ิงของอ านวยความสะดวกภายในองคก์ร 
  3.2  เพื่อพฒันาศกัยภาพทางดา้นการใชโ้ปรแกรม Arduino  
  3.3  เพื่อพฒันาทกัษะในดา้นไฟฟ้า 
  3.4  เพื่อพฒันาทกัษะในดา้นการเขียนโคด้ 
  3.5  เพื่อใหผู้จ้ดัท าโครงการน าความรู้จากการศึกษาในหลกัสูตรของประกาศนียบตัร  
    วิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการสร้างตวัยกเอกสารอจัฉริยะ 
 
4. ขอบเขตของโครงการ  
   4.1  ใชเ้ซนเซอร์ IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor Module ตรวจจบัเส้นทางจากเส้น  
   4.2  ใชเ้ทปสีด าเป็นเส้นทางไปยงัปลายทางท่ีตอ้งการ 
   4.3  ใชโ้ปแกรม Arduino ในการเขียนโคด้ 
 
 
5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   5.1  คิดหวัขอ้โครงการ 
   5.2  จดัท าเอกสารแบบเสนอร่าง 
   5.3  เสนอหวัขอ้โครงการ 
   5.4  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 1 
   5.5  ศึกษาการใชโ้ปรแกรม Arduino 
   5.6  ศึกษาระบบการท างานของเซ็นเซอร์ 
   5.7  ศึกษาขั้นตอนการท าช้ินงาน 
   5.8  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 3 
   5.9  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 2 
   5.10  ลงมือด าเนินช้ินงาน 
   5.11  ทดสอบการท างาน 
   5.12  ปรับปรุงและแกไ้ข 
   5.13  ตรวจสอบความเรียบร้อย 
       5.14  น าเสนอโครงการ 
   5.15  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 4 
   5.16  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 5 
   5.17  จดัท ารูปเล่มโครงการทั้งหมด 
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6.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 6.1  ไดพ้ฒันาความรู้ทางการประดิษฐ์ส่ิงของอ านวยความสะดวกภายในองคก์ร 
 6.2  เพิ่มศกัยภาพทางดา้นการใชโ้ปรแกรม Arduino  
 6.3  ไดพ้ฒันาทกัษะในดา้นไฟฟ้า 
 6.4  ไดพ้ฒันาทกัษะในดา้นการเขียนโคด้ 
 6.5  เพื่อใหผู้จ้ดัท าโครงการน าความรู้จากการศึกษาในหลกัสูตรของประกาศนียบตัร  
    วิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการสร้างตวัยกเอกสารอจัฉริยะ 
 
7.  งบประมาณท่ีใช้ในการท าโครงการ 
 7.1  ค่าบอร์ดArduino 500  บาท 
 7.2  ตวั Module 200  บาท 
 7.3  แบตเตอร์ร่ี 1300  บาท 
 7.4  ตวัเซ็นเซอร์ 300  บาท 
 7.5  ค่าเล่มโครงการ 60   บาท 
 7.6  ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน 500   บาท 
    รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 2,860   บาท 
 
8.  เอกสารอ้างองิ 
https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/latest-blogs/what-is-arduino-ch1.html 
http://my-cnc.lnwshop.com/article/2/micro-controller 
https://mall.factomart.com/what-is-photoelectric-sensor/ 
https://commandronestore.com/products/bb503.php 
https://sites.google.com/site/somyongregina/academic/electronic/protoboard 
https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article/Example-project-for-control-
electrical-device-using-arduino-and-relay-module.html 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/somyongregina/academic/electronic/protoboard
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9.  ระยะเวลาท าโครงการ 
 ตารางการด าเนินงานโครงการน้ีใช้ระยะเวลาในการพฒันา  ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2562  ถึง
เดือน กุมภาพนัธ์ 2563  ดงัตารางท่ี 1.1 
 
ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาการท าโครงการ 

  

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 คิดหวัขอ้โครงการ 
 

       

2 จดัท าเอกสารเสนอร่าง 
 

       

3 เสนอหวัขอ้โครงการ 
 

       

4 เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 1 
 

       

5 
ศึกษาการใชโ้ปรแกรม 
Arduino 

      
  

6 
ศึกษาระบบการท างานของ
เซ็นเซอร์ 

      
  

7 ศึกษาขั้นตอนการท าช้ินงาน         

8 เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 3         

9 เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 2         

10 ลงมือด าเนินช้ินงาน         

11 ทดสอบการท างาน         

12 ปรับปรุงและแกไ้ข    
 

    

13 ตรวจสอบความเรียบร้อย    
 

    

14 น าเสนอโครงการ 
 

       

15 เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 4         

16 เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 5         

17 
จดัท ารูปเล่มโครงการ
ทั้งหมด 

        

ขั้นตอนการด าเนินงาน ล าดับ 
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รูปท่ี 1.1 แผนภาพ Flowchart ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

เร่ิมตน้ 

คิดหวัขอ้โครงการ 

เสนอหวัขอ้โครงการ แกไ้ข 
No 

Yes 

A 

A 

จดัท าเอกสารแบบเสนอร่าง 

เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 1 

ศึกษาการใชโ้ปรแกรม Arduino 

ศึกษาระบบการท างานของเซ็นเซอร์ 

ศึกษาขั้นตอนการท าช้ินงาน 

เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 3 
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รูปท่ี 1.1 แผนภาพ Flowchart ขั้นตอนการด าเนินงาน(ต่อ) 
 

เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 2 

ลงมือด าเนินช้ินงาน 

แกไ้ข No 

Yes 

ทดสอบการท างาน 

ตรวจสอบความเรียบร้อย 

น าเสนอโครงการ 

เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 4  

เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 5  

จดัท ารูปเล่มโครงการทั้งหมด 

ส้ินสุด 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
รายงานผลความคืบหนา้ 
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แบบประเมินความกา้วหนา้โครงการ 

 
         ช่ือโครงการ  เซนเซอร์ตรวจจับเส้น 

ช่ือโครงการ  Detection Sensor Line 
 
 
 
 
 

 
ช่ือผู้จัดท ำ 

  นายณฐัพล             วรรณมานะ        รหสัประจ าตวั 40750 
     นางสาววรรณภา   สริยามนัธุ์           รหสัประจ าตวั 36954 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคเรียนท่ี 1/2562 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
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แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าโครงการ 
 

ช่ือโครงกำร  เซนเซอร์ตรวจจบัเส้น  
ช่ือโครงกำร  Detection Sensor Line 
ปีการศึกษา    2562 
 
ช่ือผู้จัดท ำโครงกำร (1)   นายณฐัพล  วรรณมานะ            รหัส 40750       
   (2)   นางสาววรรณภา  สริยามนัธุ์        รหัส 36954       
     
    
ช่ืออำจำรย์ท่ีปรึกษำโครงกำร  อำจำรย์สุธำรัตน์ ทองใหม่ 
ช่ืออำจำรย์ท่ีปรึกษำโครงกำรร่วม  อำจำรย์ สุลำวลั บุริจันทร์ 

 
โครงการน้ีจัดอยู่ในกลุ่มของ 
 

❑ Web Programming ❑ Computer Multimedia 
❑  Computer Programming 
❑  Hardware  Computer                             

❑ Database System 
❑ .................................................... 

 

ขอบเขตของโครงกำรท้ังหมด  
1. ใชเ้ซนเซอร์ IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor Module ตรวจจบัเส้นทางจากเส้น  
2. ใชเ้ส้นด าเป็นเส้นทางไปยงัปลายทางท่ีตอ้งการ  
3. ใชโ้ปแกรม Arduino ในการเขียนโคด้ 
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หมำยเหต:ุ 1. ในส่วนของขอบเขตของโครงการทั้งหมด ให้นักศึกษาเป็นผูก้  าหนดขอบเขต
ตามแผนท่ีได้น าเสนอไวใ้น Project Study และตอ้งอยู่ภายใตค้วามเห็นชอบ
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 2. ในการรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการทุกคร้ัง จะต้องผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และมีลำยเซ็นของอาจารยท่ี์ปรึกษาดว้ยทุกคร้ัง 
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รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร  25% 
 

รำยละเอยีดของหัวข้อที่รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ ผ่ำน ไม่ผ่ำน เหตุผล (กรณีไม่ผ่ำน) 
1. ศึกษาการใชโ้ปรแกรม Arduino    
2. ศึกษาระบบการท างานของเซ็นเซอร์    
3. ศึกษาขั้นตอนการท าช้ินงาน    
4. เสนอหวัขอ้โครงการ    
5. จดัท าเอกสารโครงการบทท่ี 1    

 

การประเมินผลความกา้วหนา้ของโครงการโดยอาจารยที์่ปรึกษา 
❑ ผ่ำน ❑ ไม่ผ่ำน 

ขอ้ช้ีแจงของอาจารยท่ี์ปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินไมผ่า่น)   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 
              อาจารยที์่ปรึกษา 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 
 

การประเมินผลความกา้วหนา้ของโครงการโดยอาจารยที์่ปรึกษาร่วม 

❑ ผ่ำน ❑ ไม่ผ่ำน 
ขอ้ช้ีแจงของอาจารยท่ี์ปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินไมผ่า่น)   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 
              อาจารยที์่ปรึกษาร่วม 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 
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ส่วนน้ีส าหรบักรรมการ 
การประเมินผลความกา้วหนา้ของโครงการโดยกรรมการ 

❑ ผ่ำน ❑ ไม่ผ่ำน 
ความคิดเห็นของกรรมการ (กรณีท่ีกรรมการประเมินไม่ผา่น)   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 
      กรรมการตรวจสอบ 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 
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รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร  50% 
 

รำยละเอยีดของหัวข้อที่รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ ผ่ำน ไม่ผ่ำน เหตุผล (กรณีไม่ผ่ำน) 
6. จดัท าเอกสารโครงการบทท่ี 2    
7. จดัท าเอกสารโครงการบทท่ี 3    
8. ลงมือด าเนินช้ินงาน    
9. ติดตั้งเซนเซอร์กบัโมเดลรถ    

 

การประเมินผลความกา้วหนา้ของโครงการโดยอาจารยที์่ปรึกษา 
❑ ผ่ำน ❑ ไม่ผ่ำน 

ขอ้ช้ีแจงของอาจารยท่ี์ปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินไมผ่า่น)   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 
      อาจารยที์่ปรึกษา 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 
 
การประเมินผลความกา้วหนา้ของโครงการโดยอาจารยที์่ปรึกษาร่วม 

❑ ผ่ำน ❑ ไม่ผ่ำน 
ขอ้ช้ีแจงของอาจารยท่ี์ปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินไมผ่า่น)   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 
      อาจารยที์่ปรึกษาร่วม 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 
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ส่วนน้ีส าหรบักรรมการ 
การประเมินผลความกา้วหนา้ของโครงการโดยกรรมการ 

❑ ผ่ำน ❑ ไม่ผ่ำน 
ความคิดเห็นของกรรมการ (กรณีท่ีกรรมการประเมินไม่ผา่น)   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 
      กรรมการตรวจสอบ 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 
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รายงานผลความกา้วหนา้ของโครงการ 75% 
 

รำยละเอยีดของหัวข้อที่รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ ผ่ำน ไม่ผ่ำน เหตุผล (กรณีไม่ผ่ำน) 
10. จดัท าเอกสารโครงการบทท่ี 4    
11. ทดสอบการท างานของช้ินงาน    
12. ปรับปรุงและแกไ้ขช้ินงาน    

 
การประเมินผลความกา้วหนา้ของโครงการโดยอาจารยที์่ปรึกษา 

❑ ผ่ำน ❑ ไม่ผ่ำน 
ขอ้ช้ีแจงของอาจารยท่ี์ปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินไมผ่า่น)   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 
       อาจารยที์่ปรึกษา 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 
 
 
การประเมินผลความกา้วหนา้ของโครงการโดยอาจารยที์่ปรึกษาร่วม 

❑ ผ่ำน ❑ ไม่ผ่ำน 
ขอ้ช้ีแจงของอาจารยท่ี์ปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินไมผ่า่น)   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 
        อาจารยที์่ปรึกษาร่วม 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 
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ส่วนน้ีส าหรบักรรมการ 
การประเมินผลความกา้วหนา้ของโครงการโดยกรรมการ 

❑ ผ่ำน ❑ ไม่ผ่ำน 
ความคิดเห็นของกรรมการ (กรณีท่ีกรรมการประเมินไม่ผา่น)   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 
       กรรมการตรวจสอบ 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 
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รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 100% 

 
รำยละเอยีดของหัวข้อที่รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ หมำยเหตุ 

13. น าเสนอโครงการ  
14. จดัท าเอกสารโครงการบทท่ี 5  
15. ช้ินงานโครงการเสร็จสมบูรณ์  
16. รูปเล่มโครงการฉบบัสมบูรณ์  
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บนัทึกการเขา้พบอาจารยที์่ปรึกษา 
 

วนั / เดือน / ปี ลำยเซ็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ หมำยเหตุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ค 
คู่มือการใชง้าน 
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คู่มือการใช้โปรแกรม 
ขั้นตอนที ่1  สแกนคิวอาร์โคด้ลงโทรศพัท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที ่2  เม่ือกดเขา้โปรแกรมจะเจอหนา้แรกของโปรแกรม 
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ขั้นตอนที ่3  เม่ือกดเขา้มาจะมีใหเ้ลือกการควบคุมแบบตามเส้นหรือแบบแมนนวล 

 

 

 

ขั้นตอนที ่4  เม่ือกดปุ่ มควบคุมตามเส้นจะใหก้ าหนดเป้าหมาย 

 

 



95 
 

ขั้นตอนที ่5  เม่ือตวัยกเอกสารถึงเป้าหมายจะท าการยกตวัเอกสารขึ้น 

  

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ง 
ประวติัผูเ้ขียน 
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ประวติัผูเ้ขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล นายณฐัพลวรรณมานะ  
วนัเดือนปีเกิด 21 พฤศจิกายน 2542 
สถานท่ีเกิด โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
สถานท่ีอยูปั่จจุบนั 2012 หมู่ 8 อาคาร ธีรวรรณอพาร์ทเมน้ท ์ ต าบลส าโรงเหนือ    

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ  
สถานท่ีศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
 
ประวติัการศึกษา 
พ.ศ.2558 มธัยมศึกษาตอนตน้  

สวายวิทยาคาร 
พ.ศ.2561 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

สาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 

พ.ศ.2563 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ   
วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 
ผลงานและกิจกรรม 
พ.ศ.2559         ดูแลนิทรรศการอิเลก็ทรอนิกส์ของวิทยาลยัเทคนิคฯ 
พ.ศ.2561         ดูแลรุ่นนอ้งไปทศันศึกษา 
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ประวติัผูเ้ขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล                        นางสาวรรณภา  สริยามนัธุ์ 
วนัเดือนปีเกิด 4 กรกฎาคม  2542 
สถานท่ีเกิด โรงพยาบาลสมุทรปราการ  
สถานท่ีอยูปั่จจุบนั 35/96 ซ.เศวตวิทย ์แขวงบางนา เขตบางนา 
 จ.กรุงเทพมหานคร 10260 
สถานท่ีศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
 
ประวติัการศึกษา 
พ.ศ.2558 มธัยมศึกษาตอนตน้  

โรงเรียนสิริรัตนาธร 
พ.ศ.2561 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ   
วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

พ.ศ.2563 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ   
วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 
ผลงานและกิจกรรม 
พ.ศ.2559        PR ATC 
พ.ศ.2560 จดับูท ATC นิทรรศน์ 
พ.ศ.2561        เชียร์ลีดเดอร์กีฬาสี 
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