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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
          เน่ืองจากในปัจจุบนั เทคโนโลยีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นมีความกา้วหนา้เป็นอย่างมาก จน
มาถึงยุคปัจจุบนั Smart Home เทคโนโลยีไร้สายท่ีจะช่วยให้เรานั้นสามารถควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ทุกอย่างภายในบา้นได้ และแมก้ระทัง่การตรวจจบัความผิดปกติ ดว้ยระบบรักษาความปลอดภยั
ภายในบา้น การใชเ้ทคโนโลยไีร้สายเขา้มาดูแลบา้นหรือ Smart Home เป็นอีกหน่ึงกระแสท่ีเขา้มามี
บทบาทภายในชีวิตประจาวนัของทุกคนมากขึ้นทุกวนั  
          ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นความส าคญัการใชอุ้ปกรณ์เปิด-ปิดไฟบา้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
จึงได้นามาใส่ในตัวโครงการ Smart Home น้ีจนเกิดมาเป็น Control the house lights over the 
internet ท่ีใช้ อุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบ้านผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และยงัสามารถตั้ งค่าให้อุปกรณ์ 
เปิด-ปิดไฟบ้านท างานตามท่ี เราได้ก าหนดค่าไว้ได้อีกด้วย  ทั้ ง น้ี อุปกรณ์ มีความทันสมัย  
สามารถควบคุมไฟภายในบา้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อีกทั้งยงัสามารถดูสถานะการใชง้านของไฟ
ภายในบา้นไดอี้กดว้ย นอกเหนือจากน้ียงัสามารถเช่ือมต่อกบัแอพพลิเคชัน่ Control the house lights 
over the internet เพื่อท าการการสั่งงานผ่านแอพพลิเคชั่นหรีอสามารถสั่งท่ีตวัอุปกรณ์เปิดปิดไฟ
บา้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก็ได ้และอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบา้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ยงัสามารถเช่ือ
ต่อกับเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผูอ้ยู่อาศัย เน่ืองจากเทคโนโลยีใน
ปัจจุบนัมีความทนัสมยัมากยิ่งขึ้น ทางคณะผูจ้ดัทาจึงนาเทคโนโลยีมาผสมผสานกบัไฟฟ้าภายใน
บา้น จนเกิดเป็น อุปกรณ์เปิดปิดไฟบา้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกบั Smart Home เพื่อสร้าง 
ความสะดวกสบายในการเปิด-ปิดไฟภายในบา้น ให้ง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น แอพพลิเคชัน่สั่ง
การอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบา้นผา่นระบบอินเทอร์เนต็ จะช่วยให้การคุมไฟภายในบา้นให้ดูทนัสมยั อีก
ทั้งสะดวกสบายต่อการควบคุมไฟภายในบา้นไดย้ิง่ขึ้นอีกดว้ย  
          ดังนั้ น การจัดทาอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบ้านผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จึงเป็นโครงการท่ีคณะ
ผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าเพื่อตอบสนองเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัขึ้นช่วยในการพฒันาอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟภายใน
บ้านผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทางคณะผูจ้ดัทามุ่งเน้นไปในทางสร้างความสะดวกสบายต่อการ
ควบคุมไฟภายบา้นและความสร้างความทนัสมยัดว้ยการสั่งผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนก็
สามารถควบคุม ดูสถานะไฟภายในบา้นไดอี้กดว้ย ทางคณะผูจ้ดัทาจึงเล็งเห็นว่าโครงการ อุปกรณ์
เปิด-ปิดไฟบา้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการเสริมสร้างทกัษะทางดา้นการทาช้ินงานฮาร์ดแวร์
ของคณะผูจ้ัดทา ด้านความคิด การแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและ ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้น าไป 
คิดวิเคราะห์และพฒันาต่อยอดอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 
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1.2.  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
          1.2.1 เพื่อศึกษาการท างานของ อุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบา้นผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  
          1.2.2 เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการควบคุมไฟในบา้นผา่นอินเทอร์เน็ต  
          1.2.3 เพื่อดูสถานะของการทางานไฟต่าง ๆภายในบา้น 
 
1.3.  ขอบเขตของโครงกำร  
          1.3.1 สามารถใชอุ้ปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดไฟภายในบา้นได ้ 
          1.3.2 สามารถใชต้วัอุปกรณ์ดูสถานะเปิด-ปิดการท างานของไฟภายในบา้นได ้ 
          1.3.3 สามารถใชต้วัอุปกรณ์ควบคุม เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ และเช่ือมต่อกบัแอพพลิเคชัน่  
                   ควบคุมอุปกรณ์เปิดปิดไฟบา้นผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

 
1.4 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 1.4.1  คิดหวัขอ้โครงการ  
 1.4.2  จดัท ารูปเล่มเสนอร่างโครงการ  

1.4.3  เสนอโครงการ  
1.4.4  แกไ้ขเสนอร่างโครงการ และจดัท าบทท่ี 1 
1.4.5  ส่งเสนอร่างโครงการท่ีแกไ้ขแลว้ และจดัท าบทท่ี 3 
1.4.6  ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัทาอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบา้นผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  
          และจดัท าบทท่ี 2 
1.4.7  รวบรวมขอ้มูลในดา้นโปรแกรมท่ีจะใชเ้ขียนโปรแกรมในการ  
          ควบคุมการท างาน  
1.4.8  วางแผนการท างานกระจายงานแบ่งการทางานเป็นส่วน ๆ  
1.4.9  จดัท าช้ินงาน  
1.4.10  ทดสอบการท างานของ อุปกรณ์ และจดัท าบทท่ี 4 
1.4.11  แกไ้ขตวัช้ินงาน และจดัท าบทท่ี 5 
1.4.12  จดัท าเอกสารโครงการ 
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รูปท่ี 1.1  แผนภาพ Flowchart ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ส้ินสุด 

คิดหวัขอ้โครงการ 

 

เสนอโครงการ แกไ้ข 

ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบับอร์ด
ควบคุม 

รวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบับอร์ด
ควบคุม 

วางแผนการท างาน 

จดัท าช้ินงาน 

จดัท าเอกสารโครงการ 

ทดสอบการ
ท างาน 

เร่ิมตน้ 

แกไ้ข 
ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

ผา่น 
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1.5  ระยะเวลำกำรท ำโครงกำร 
 ตารางการด าเนินงานโครงการน้ีใชร้ะยะเวลาในการพฒันา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง

เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563 ดงัตารางท่ี 1.1 
 
ตำรำงท่ี 1.1  ตารางแผนการด าเนินงาน 

ล ำดับ 
ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

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

1 
คิดหวัขอ้
โครงการ 

 

        

2 
จดัทารูปเล่ม
เสนอร่าง
โครงการ 

 
        

3 เสนอโครงการ 
 

        

4 
แกไ้ขเสนอร่าง
โครงการ 

 

        

5 
ส่งเสนอร่าง
โครงการท่ี
แกไ้ขแลว้ 

 

 

       

6 
ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล
เก่ียวกับบอร์ด
ควบคุม 

  
 

      

7 
รวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับบอร์ด
ควบคุม 

     
 

   

8 
ว า ง แ ผ น ก า ร 
ท างาน 
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ตำรำงท่ี 1.1  ตารางแผนการด าเนินงาน (ต่อ) 

ล ำดับ 
ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

ปี พ.ศ. 2562 
ปีพ.ศ. 
2563 

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

9 จดัท าช้ินงาน     
 

    

10 
ทดสอบการท างาน
ของช้ินงาน 

    
 

    

11 แกไ้ขตวัช้ินงาน          

12 น าเสนอโครงการ          

13 
จดัท าเอกสาร
โครงการ 

 
        

 
1.6  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
          1.6.1 ไดศึ้กษาการท างานของอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบา้นผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  
          1.6.2  เพิ่มความสะดวกสบายต่อการควบคุมต่อการเปิด-ปิดไฟภายในบา้นใหท้นัสมยัใน   
                    การ ใชง้านมากยิง่ขึ้น 
          1.6.3  สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ช ้
                    ใน การท าโครงการ 
 
1.7   งบประมำณที่ใช้ในกำรท ำโครงกำร 
          1.7.1 ESP-8266                          120     บาท  
          1.7.2 Arduino                             200     บาท  
          1.7.3 Delay 12v                          250     บาท  
          1.7.4 คทัเอาท ์                             200     บาท  
          1.7.5 กล่องใส่อุปกรณ์                350     บาท  
          1.7.6 ค่าหมึกพิมพเ์อกสาร          1,500  บาท  
          1.7.7 กระดาษ A4                       500     บาท  
                  รวม                                     3,120  บำท 



 
 

บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 
          ในการจดัท าโครงการอุปกรณ์เปิดปิดไฟบา้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต น้ีผูต้ดัท าโครงการได้
ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารและเวบ็ไซตต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

คณะผูจ้ดัท าไดแ้บ่งเอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งออกเป็นหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี   

 2.1  ความตอ้งการของระบบท่ีเหมาะสม 
2.2  ทฤษฎีเก่ียวกบับอร์ด Arduino 

        2.3  ไมโครคอนโทลเลอร์ 
 2.4  ทฤษฎีเก่ียวกบัโปรแกรม 
 2.5  ทฤษฎีเก่ียวกบับอร์ด Arduino Mega 2560 
 2.6  ทฤษฎีเก่ียวกบับอร์ด Module wifi  NodeMCU V3 ESP8266 
 2.7  ทฤษฎีเก่ียวกบับอร์ด Module Relay 16 chanel  
 2.8  ทฤษฎีเก่ียวกบั Breaker 
 2.9  ทฤษฎีเก่ียวกบั Adapter 
 2.10  ทฤษฎีเก่ียวกบัภาษาซี 
 2.11  ทฤษฎีเก่ียวกบัชุดค าสั่ง 
 2.12  ทฤษฎีเก่ียวกบั Wireless 

2.13  ทฤษฎีเก่ียวกบัตวัตา้นทาน 
2.14  ทฤษฎีเก่ียวกบั สายไฟจมัเปอร์ 
2.15  ทฤษฎีเก่ียวกบั บดักรี 
2.16  ทฤษฎีเก่ียวกบั ตะกัว่ 
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2.1  ความต้องการของระบบท่ีเหมาะสม 
       2.1.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ควรติดตั้งโปรแกรม Arduino 
       2.1.2  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ควรมีความจุ (RAM) 251 MB ขึ้นไป 
       2.1.3  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ควรมีพื้นท่ีว่างของอุปกรณ์บรรจุขอ้มูล  (Hard Disk) 100 GB ขึ้นไป
เพื่อรองรับและบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ  
 
2.2  ทฤษฎีเกีย่วกบับอร์ด Arduino 

Arduino เป็นภาษาอิตาลี อ่านวา่ อาดุอีโน่ (ฟังการออกเสียงไดท่ี้ทา้ยบทความ) หรือจะเรียก
อีกอย่างหน่ึงคือ  อาดุยโน่ ก็ได้ ไม่ได้มีอะไรผิดขอแค่ส่ือสารกันเข้าใจก็พอแล้ว , Arduino คือ 
OpenSourcePlatform  ส าหรับการสร้างตน้แบบทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ Arduino  
Platform เป็น Platform ท่ีง่ายต่อการใชง้านความง่ายของบอร์ด Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริม คือ
ผูใ้ช้งานสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิคส์จากภายนอกแล้วเช่ือมต่อเข้ามาท่ีขา  I/O ของบอร์ด ดู
ตวัอยา่งรูปท่ี 2.1 หรือเพื่อความสะดวกสามารถเลือกต่อกบับอร์ดเสริม (Arduino Shield)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.1 บอร์ด Arduino 
ท่ีมา:  (https://www.arduino.cc/) 
 

บอร์ด Arduino ขนาดเล็ก ท่ีมีไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) เป็นช้ินส่วนหลกั ถูกน ามา
ประกอบร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน หรือท่ีเรียกกันว่า  บอร์ด 
Arduino, โดยบอร์ด Arduino เองก็มีหลายรุ่นให้เลือกใช้ โดยในแต่ละรุ่นอาจมีความแตกต่างกัน 
ในเร่ืองของขนาดของบอร์ด หรือสเปค เช่น จ านวนของขารับส่งสัญญาณ  แรงดันไฟท่ีใช้
ประสิทธิภาพของ MCU เป็นต้น Arduino ถูกใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกับ MCU คือ ใช้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B
http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
https://www.thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino/unofficial-shields.html
https://www.arduino.cc/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ติดต่อส่ือสารและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ ดว้ยการเขียนโปรแกรมให้กบั MCU เพื่อควบคุมการ
รับส่งสัญญาณทางไฟฟ้าตามเง่ือนไขต่าง ๆ 

การประยุกต์ใช้ Arduino ในชีวิตประจ าวัน เช่น ระบบเปิด/ปิดไฟในบ้านอัตโนมัติ ,  

ระบบรดน ้ าตน้ไมอ้ตัโนมติั, ระบบเปิด/ปิดประตูอตัโนมติั, ระบบเคร่ืองซักผา้หยอดเหรียญ หรือ  

ใชค้วบคุมความเร็วและทิศทางการหมุนของคุมมอเตอร์ เป็นตน้ Arduino ก าลงัเป็นท่ีนิยม และเป็น

ท่ีสนใจ ส าหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ทั้งมือใหม่ และมือเก่า ท าให้เราสามารถหาอ่านคู่มือ วิธีใช้  

วิธีแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดง้่ายบนอินเทอร์เน็ตArduino พร้อมใชง้านทนัที เพราะบอร์ด Arduino ติดตั้ง

อุปกรณ์จ าเป็นพื้นฐานมาใหห้มดแลว้ (ต่างจาก MCU เปล่าๆ ท่ีตอ้งซ้ืออุปกรณ์จ าเป็นอ่ืน ๆ มาติดตั้ง

เพิ่มเติม)Arduino สามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานดว้ยไวยากรณ์ภาษา C/C++ง่ายส าหรับผูท่ี้มีพื้นฐาน

ดา้นการเขียนโปรแกรม แต่ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนเลยสามารถเร่ิมตน้ 

ศึกษา และหาหนงัสืออ่านไดไ้ม่ยาก นอกจากน้ียงัมี ไลบรารี (Library) ให้เลือกใชม้ากมาย 
ท าให้การเขียนโปรแกรมท าไดง้่ายและรวดเร็วขึ้นArduino ราคาไม่แพงเกินไปส าหรับผูท่ี้อยากจะ
เร่ิมตน้ใชง้านการอปัโหลดโปรแกรมท่ีเขียนบนคอมพิวเตอร์ลงไปท่ี Arduino ก็ท าไดโ้ดยง่าย แค่ใช้
สาย USB ต่อบอร์ด Arduino เขา้กับคอมพิวเตอร์ แลว้อปัโหลดด้วยโปรแกรม Arduino IDE เท่า
นั้ นเองจุดเด่นท่ีท าให้บอร์ด Arduino เป็นท่ีนิยมง่ายต่อการพัฒนา มีรูปแบบค าสั่งพื้นฐาน  
ไม่ซบัซอ้นเหมาะส าหรับผูเ้ร่ิมตน้มี Arduino Community  

Cross Platform สามารถพฒันาโปรแกรมบน OS ใดก็ได ้Arduino คือ โครงการท่ีน าชิปไอซี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่าง ๆ มาใช้ร่วมกนัในภาษา C ซ่ึงภาษา C น้ีเป็นลกัษณะเฉพาะ คือ 
มีการเขียนไลบาร่ีของ Arduino ขึ้นมาเพื่อให้การสั่งงานไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีแตกต่างกัน 
สามารถใช้งานโคด้ตวัเดียวกนัได ้โดยตวัโครงการไดอ้อกบอร์ดทดลองมาหลายๆรูปแบบสาเหตุ
หลกัท่ีท าให้ Arduino เป็นนิยมมาก เป็นเพราะซอฟแวร์ท่ีใช้งานร่วมกนัสามารถโหลดไดฟ้รี และ 
ตวับอร์ดทดลองยงัถูกแจกแปลน ท าใหผู้ผ้ลิตจีนน าไปผลิตและขายออกตลาดมาในราคาท่ีถูกมาก ๆ 
โดยบอร์ดท่ีถูกท่ีสุดในตอนน้ีคือบอร์ด Arduino ท่ีมีราคาเพียง 120 – 150 บาทเท่านั้น ค าว่า Uno 
เป็นภาษาอิตาลี ซ่ึงแปลวา่หน่ึง เป็นบอร์ด Arduino รุ่นแรกท่ีออกมา มีขนาดประมาณ 68.6x53.4mm 
เป็นบอร์ดมาตรฐานท่ีนิยมใช้งานมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นขนาดท่ีเหมาะส าหรับการเร่ิมตน้เรียนรู้ 
Arduino และมี Shields ให้เลือกใช้งานได้มากกว่าบอร์ด Arduino รุ่นอ่ืน ๆท่ีออกแบบมาเฉพาะ
มากกว่า โดยบอร์ด Arduino Uno ไดมี้การพฒันาเร่ือยมา ตั้งแต่ R2 R3 และรุ่นย่อยท่ีเปล่ียนชิปไอซี
เป็นแบบ SMD  Duo เป็นภาษาอิตาลี แปลว่า สอง เป็นรุ่นท่ีเพิ่มพอร์ตให้มากขึ้นเป็น 54 พอร์ต
ดิจิตอลอินพุตเอาตพ์ุต และ 12 พอร์ตอนาล็อกอินพุต 2 พอร์ตอนาล็อกเอาตพ์ุต เพิ่มพื้นท่ีโปรแกรม
เป็น 512KB สามารถใช้งานพื้นท่ีได้เต็มไม่มี Bootloader เน่ืองจากสามารถใช้กับพอร์ต USB ได้
โดยตรง มีขนาดบอร์ด 101.52x53.3mm สามารถใช้ Shields ของ Arduino Uno ได้ แต่บางตัว

http://www.arduino.cc/en/Reference/Libraries
https://poundxi.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1-arduino-ide-%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99
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จ าเป็นตอ้งแกข้าให้ถูกตอ้ง จากรูปท่ี 4 จะเห็นไดว้่าบอร์ดไดเ้ปล่ียนมาใช้ชิปไอซีแบบ SMD จึงไม่
นิยมน ามาใชใ้นแบบ Standalone แต่นิยมน ามาใชใ้นงานท่ีจ าเป็นตอ้งพื้นท่ีโปรแกรมมากขึ้น ท างาน
ท่ีซับซ้อนมากยิ่งขึ้ น บอร์ด Arduino Duoใช้ชิปไอซีเบอร์AT91SAM3X8E ซ่ึงเป็นชิปไอซีท่ีใช้
เทคโนโลยี ARM Core สถาปัตยกรรม 32 บิต เร่งความถ่ีคริสตอลขึ้นไปสูงถึง 84Mhz จึงท าให้
สามารถงานด้านการค านวน หรือการประมวลผลอัลกอริทึมได้เร็วกว่า Arduino Uno มาก แต่
เน่ืองจากชิปไอซีท างานท่ีแรงดนั 3.3V ดงันั้นการน าไปใช้งานกบัเซ็นเซอร์ควรระวงัไม่ให้แรงดนั 
5V ไหลเขา้บอร์ด ควรใชว้งจรแบ่งแรงดนัเพื่อช่วยใหล้อจิกลดแรงดนัลงมาให้เหมาะสม 

 
รูปท่ี 2.2 โลโกบ้ริษทัอาดุยโน่ 
ท่ีมา:  (https://www.arduino.cc/) 
 
  Arduino อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อาดุยโน่) เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ท่ีมี
การพัฒนาแบบ  Open Source คือ มีการ เ ปิด เผยข้อมูลทั้ งด้าน  Hardware และ  Software ตัว 
บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใชง้านไดง้่าย ดงันั้นจึงเหมาะส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ศึกษา ทั้งน้ีผูใ้ชง้าน
ยงัสามารถดดัแปลง เพิ่มเติม พฒันาต่อยอดทั้งตวับอร์ด หรือโปรแกรมต่อไดอี้กดว้ย 
 จุดเด่น ง่ายต่อการพฒันา มีรูปแบบค าสั่งพื้นฐาน ไม่ซับซ้อนเหมาะส าหรับผูเ้ร่ิมตน้มี Arduino 
Community กลุ่มคนท่ีร่วมกนัพฒันาท่ีแข็งแรง Open Hardware ท าให้ผูใ้ช้สามารถน าบอร์ดไปต่อ
ยอดใชง้านไดห้ลายดา้นราคาไม่แพงและCross Platform สามารถพฒันาโปรแกรมบน OS ใดก็ได ้
 
2.3  ไมโครคอนโทลเลอร์ 
 2.3.1ความรู้เก่ียวกบัไมโครคอนโทรลเลอร์เบ้ืองตน้ 
  ไมโคร คอนโทรลเลอร์ คือ อุปกรณ์ประเภทสารก่ึงตวัน าท่ีรวบรวมฟังก์ชัน่การท างาน
ต่างๆ ไวภ้ายในตวัของมนัเอง โดยมีโครงสร้างใกลเ้คียงกบัคอมพิวเตอร์ คือ ภายในประกอบดว้ย

https://www.arduino.cc/
http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
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หน่วยรับขอ้มูลและโปรแกรม หน่วยประมวลผล หน่วยความจ า หน่วยแสดงผล ซ่ึงส่วนประกอบ
เหล่าน้ีมีความสมบูรณ์ในตัวของมนัเอง ท าให้มีขนาดเล็ก และสามารถเขียนโปรแกรมควบคุม 
      ไมโคร คอนโทรลเลอร์ ( Microcontroller ) มาจากค า 2 ค า ค าหน่ึงคือ ไมโคร ( Micro ) 
หมายถึงขนาดเลก็ และค าวา่ คอนโทรลเลอร์ ( controller ) หมายถึงตวัควบคุมดหรืออุปกรณ์ควบคุม 
ดงันั้น ไมโครคอนโทรลเลอร์ จึงหมายถึงอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก แต่ในตวัอุปกรณ์ควบคุมขนาด
เล็กน้ี ไดบ้รรจุความสามารถท่ีคลา้ยคลึงกบัระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีคนโดยส่วนใหญ่คน้เคย กล่าวคือ
ภายใน ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไดร้วมเอาซีพียู , หน่วยความจ า และพอร์ต ซ่ึงเป็นส่วนประกอบ
หลกัส าคญัของระบบคอมพิวเตอร์เขา้ไวด้ว้ยกนั โดยท าการบรรจุเขา้ไวใ้นตวัถงัเดียวกนั 
 2.3.2 ภาษาท่ีใชก้บัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 ภาษา เคร่ือง (Machine Language) เป็นภาษาท่ีอยู่ในรูปแบบของรหัสเลขฐานสอง
ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถเขา้ใจภาษาน้ีไดท้นัที โดยไม่ตอ้งผา่นกระบวนการแปล แต่เป็นภาษา
ท่ียากต่อการเรียนรู้ เพราะอยู่ในรูปแบบของเลขฐานสอง และผูใ้ช้ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัฮาร์ดแวร์
เป็นอย่างดี แต่ขอ้ดีของภาษาน้ี คือ มีขนาดเล็ก ท างานไดร้วดเร็ว และสามารถติดต่อกบัฮาร์ดแวร์ 
ไดโ้ดยตรง 
ภาษา Assembly สร้างขึ้นมาเพื่อใหก้ารเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น ภาษา assembly ใชค้  าในภาษาองักฤษ
แทนรหสัเลขฐานสอง ในภาษาเคร่ือง ดงันั้นในการใชง้าน จะตอ้งผา่นการแปลจากภาษา Assembly 
เป็นภาษาเคร่ืองก่อน ตัวแปลภาษา เรียกว่า Assembler โปรแกรมท่ีเขียนโดยภาพา assembly  
จะท างานเร็วและมีขนาดเล็ก เพราะว่ามันสามารถเข้าถึง Hardware ได้โดยตรงเช่นเดียวกับ
ภาษาเคร่ือง แต่ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัวิธีการเขียนของผูเ้ขียนดว้ย 

       interpreter คือ ภาษาระดับสูงซ่ึงใกล้เคียงกับภาษาของมนุษย์ โดยจะฝังตัวอยู่ใน
หน่วยความจ า และท าหน้าท่ีอ่านค าสั่งจากโปรแกรมขึ้นมาทีละค าสั่ง ท าการแปลเป็นภาษาเคร่ือง 
แล้วปฏิบัติตามค าสั่งนั้ นๆ ตัวอย่างของ interpreter ท่ี รู้จักกันดีคือ ภาษา BASIC ข้อเสียของ 
interpreter คือ ท างานไดช้า้ เน่ืองจากตอ้งแปลค าสั่งทีละค าสั่ง  

compiler คือ ภาษาระดบัสูงซ่ึงท าหน้าท่ีแปลโปรแกรมท่ีเขียนขึ้นมาทั้งหมดให้เป็นภาษา 
เคร่ือง จากนั้นจึงน าเอาโปรแกรมท่ีแปลเสร็จแลว้เขา้ไปเก็บในหน่วยความจ า หลงัจากนั้นจึงสั่งให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ปฎิบติัตามค าสั่งนั้นๆ ท าให้การท างานไดเ้ร็วขึ้น ตวัอย่างเช่น ภาษา C เป็น
ตน้ 
 2.3.3 โครงสร้างโดยทัว่ไป ของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
  2.3.3.1 หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพีย ู(CPU : Central Processing Unit) 

    2.3.3.2 หน่วยความจ า (Memory) สามารถแบ่งออกเป็น ส่วน คือ หน่วยความจ าท่ีมี เก็บ 
โปรแกรมหลกั (Program Memory) เปรียบเสมือนฮาร์ดดิสก์ของ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คือ
ขอ้มูลใดๆ ท่ีถูกเก็บไวใ้นน้ีจะไม่สูญหายไปแมไ้ม่มีไฟเล้ียง อีกส่วนหน่ึงคือหน่วยความจ าขอ้มูล 
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(Data Memory) ใช้เป็นเหมือนกกระดาษทดในการค านวณของซีพียู และเป็นท่ีพกัขอ้มูลชัว่คราว
ขณะท างาน แต่หากไม่มีไฟเล้ียง ข้อมูลก็จะหายไปคลา้ยกับหน่วยความแรม (RAM) ในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ทัว่ๆ ไป แต่ส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์สมยัใหม่ หน่วยความจ าขอ้มูลจะมีทั้งท่ีเป็น
หน่วยความจ าแรม ซ่ึงขอ้มูลจะหายไปเม่ือไม่มีไฟเล้ียง และเป็นอีอีพรอม (EEPROM : Erasable 
Electrically Read-Only Mempry) ซ่ึงสามารถเก็บขอ้มูลไดแ้มไ้ม่มีไฟเล้ียง 

 2.3.3.4 ส่วนติดต่อกบัอุปกรณ์ภายนอก หรือพอร์ต (Port) มี 2 ลกัษณะคือ พอร์ตอินพุต 
(Input Port) และพอร์ตส่งสัญญาณหรือพอร์ตเอาตพ์ุต (Output Port) ส่วนน้ีจะใชใ้นการเช่ือมต่อกบั
อุปกรณ์ภายนอก ถือว่าเป็นส่วนท่ีส าคัญมาก ใช้ร่วมกันระหว่างพอร์ตอินพุต เพื่อรับสัญญาณ  
อาจจะด้วยการกดสวิตช์  เพื่อน าไปประมวลผลและส่งไปพอร์ตเอาต์พุต เพื่อแสดงผล  
เช่น การติดสวา่งของหลอดไฟ เป็นตน้ 

 2.3.3.5 ช่องทางเดินของสัญญาณ หรือบสั (BUS) คือเส้นทางการแลกเปลี่ยนสัญญาณ 
ข้อมูลระหว่าง ซีพียู หน่วยความจ าและพอร์ต เป็นลักษณะของสายสัญญาณ จ านวนมาก  
อยู่ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์  โดยแบ่ง เ ป็นบัสข้อมูล  (Data Bus)  , บัสแอดเดรส 
และบสัควบคุม (Control Bus) 
 2.3.3.6 วงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา นับเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัมากอีกส่วนหน่ึง 
เน่ืองจากการท างานท่ีเกิดขึ้นในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ จะขึ้นอยู่กับการก าหนดจงัหวะ หาก
สัญญาณนา ฬิ ก า มี ค ว าม ถ่ี สู ง  จั ง หวะก า รท า ง านก็ จ ะส าม า รถท า ไ ด้ ถ่ี ขึ้ น ส่ ง ผ ล ให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์จวันั้น มีความเร็วในการประมวลผลสูงตามไปดว้ย 

2.3.4 ประเภทไมโคร คอนโทรลเลอร์  
 2.3.4.1 ไมโคร คอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC (บริษทัผูผ้ลิต Microchip ไมโครชิป)  
 2.3.4.2 ไมโคร คอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS51 (บริษทัผูผ้ลิต Atmel,Phillips) 
 2.3.4.3 ไมโคร คอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR (บริษทัผูผ้ลิต Atmel) 

2.3.4.4 ไมโคร คอนโทรลเลอร์ตระกูล ARM7,ARM9  
 2.3.4.5 ไมโคร คอนโทรลเลอร์ตระกูล Basic Stamp (บริษทัผูผ้ลิต Parallax) 
 2.3.4.6 ไมโคร คอนโทรลเลอร์ตระกูล PSOC (บริษทัผูผ้ลิต CYPRESS) 
 2.3.4.7 ไมโคร คอนโทรลเลอร์ตระกูล MSP (บริษทัผูผ้ลิต Texas Intruments) 
 2.3.4.8 ไมโคร คอนโทรลเลอร์ตระกูล 68HC (บริษทัผูผ้ลิต MOTOROLA) 
 2.3.4.9 ไมโคร คอนโทรลเลอร์ตระกูล H8 (บริษทัผูผ้ลิต Renesas) 

2.3.4.10 ไมโคร คอนโทรลเลอร์ตระกูล RABBIT 
 2.3.4.11 ไมโคร คอนโทรลเลอร์ตระกูล Z80 (บริษทัผูผ้ลิต Zilog) 

    ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอยากให้มนัท า
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อะไรเราก็เขียนโปรแกรมท่ีเราตอ้งการยดัใส่ลงไป ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็เลยเขา้มาเก่ียวขอ้งเพื่อ
รองรับกบัความอยากน าไปควบคุมระบบท่ีความรู้ความเขา้ใจท่ีพวกเราอยากไดโ้ดยให้มีขนาดเล็ก
ท่ีสุด แต่ว่าไม่ใช่เพียงขนาดเล็กแค่นั้ น มันยังสามารถป้อนชุดค าสั่งให้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างอัตโนมัติ ด้วยแบบการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆตามความช านาญ นักออกแบบ  
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนนักประดิษฐ์ทั้ งหลาย ต่างหลีกเล่ียงไม่ได้เลยท่ีจะต้องอาศัยวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการควบคุม แต่คร้ันวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีน ามาต่ออนุกรม
เพื่อความสามารถท่ีเราตอ้งการ นั้นก็ใหญ่โตเสียเหลือเกิน ดูเหมือนจะขดัแยง้กบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค และหลกัการออกแบบผลิตภณัฑ ์
              AVR เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลหน่ึงผลิตโดยบริษทั Atmel AVR มีสถาปัตยกรรม
แบบ RISC มีความเร็วในการประมวลผล 1 ค  าสั่ง ต่อ 1 สัญญาณนาฬิกา ใชพ้ลงังานต ่าโดยบางรุ่น
ใช้ไฟเพียง 1.5 V – 5.5 V เท่านั้ นและยงัมีโหมดประหยัดพลังงานอีก 6 โหมด ในบทความน้ี 
ใช ้AVR เบอร์ ATmega48 ซ้ึงเป็นรุ่นเล็กสุดในกลุ่ม ATmega ส าหรับโปรแกรมท่ีใชเ้ขียนนั้นจะใช ้
mikroC for AVR  
              Arduino คือ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ในรูปแบบ open-source เน้นการใช้งานท่ีง่าย 
ทั้ง  hardware และ software  
              กว่าปีท่ี  Arduino ได้รับสมองของหลายพันโครงการจากวัตถุในชีวิตประจ าวันได้ 
ใชเ้คร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ท่ีซับซ้อนชุมชนทัว่โลกของผูผ้ลิต -. นกัเรียน, มือสมคัรเล่น, ศิลปิน, 
โปรแกรมเมอร์และผูเ้ช่ียวชาญด้าน – ได้รวมตัวกันรอบแพลตฟอร์มเปิดแหล่งท่ีมาน้ีผลงาน 
ของพวกเขาได ้เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนเงินท่ีเหลือเช่ือของความรู้ท่ีสามารถเขา้ถึงไดท่ี้สามารถช่วยท่ีดี
ของสามเณรและผูเ้ช่ียวชาญเหมือนกนั 
             Arduino คือ โครงการท่ีน าชิปไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่างๆ มาใช้ร่วมกันใน
ภาษา C ซ่ึงภาษา C น้ีเป็นลกัษณะเฉพาะ คือมีการเขียนไลบาร่ีของ Arduino ขึ้นมาเพื่อใหก้ารสั่งงาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีแตกต่างกัน สามารถใช้งานโคด้ตวัเดียวกนัได้ โดยตวัโครงการได้ออก
บอร์ดทดลองมาหลายๆรูปแบบ เพื่อใช้งานกบั IDE ของตนเอง สาเหตุหลกัท่ีท าให้ Arduino เป็น
นิยมมาก เป็นเพราะซอฟแวร์ท่ีใชง้านร่วมกนัสามารถโหลดไดฟ้รี และตวับอร์ดทดลองยงัถูกแจก
แปลน ท าให้ผูผ้ลิตจีนน าไปผลิตและขายออกตลาดมาในราคาท่ีถูกมากๆ โดยบอร์ดท่ีถูกท่ีสุด
ในตอนน้ีคือบอร์ด Arduino ท่ีมีราคาเพียง 120 – 150 บาทเท่านั้น 
             PIC หมายถึง microcontroller อีกระขา้ลหน่ึง ยอ่มาจากค าวา่ Peripheral Interface Controller
ซ่ึง concept ของเจา้ microcontroller เช้ือสายน้ีก็คือ มานะรวมเอาทุกๆส่ิงทุกๆอย่างไวใ้นตวัของมนั
ไม่ว่าจะเป็น PROGRAM MEMROY, RAM, EEPROM, SERIAL, I2C,อ่ืนๆ โดยไม่จ าเป็น จะตอ้ง
ต่อ เคร่ืองใช้ไม้สอยเสริมจากข้างนอกPIC เป็นครอบครัวท่ีเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ท าโดย
เ ท ค โ น โ ล ยี ไ ม โ ค ร ชิ พ ม า จ า ก  PIC1650 ก า ร พัฒ น า ม า จ า ก เ ค ร่ื อ ง ด น ต รี ทั่ ว ไ ป 
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ส่วนไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ช่ือ PIC แรกเรียกว่า Peripheral Interface แบบควบคุม ส่วนแรกของ
ครอบครัวท่ีมีอยู่ในปี 1976; ในปี 2013 บริษทั ฯ ได้จดัส่งกว่าสิบสองลา้นช้ินส่วนบุคคลท่ีใช้ใน
ความหลากหลายของระบบฝังตวั 
             รุ่นแรกของ PIC ไดร้อม (ROM) หรือ EPROM ฟิลดโ์ปรแกรมส าหรับการจดัเก็บโปรแกรม
บางคนท่ีมีบทบญัญติัส าหรับการลบหน่วยความจ า ทุกรุ่นในปัจจุบนัใชห้น่วยความจ า Flash ส าหรับ
การจัดเก็บข้อมูลของโปรแกรมและรูปแบบใหม่ให้ PIC การ reprogram ตัวเอง หน่วยความจ า
โปรแกรมและหน่วยความจ าขอ้มูลจะถูกแยกออกจากกนั หน่วยความจ าขอ้มูลเป็น 8 บิต 16 บิตและ
ในรุ่นล่าสุด 32 บิตกวา้ง ค าแนะน าการใชโ้ปรแกรมแตกต่างกนัในบิตนบัจากคนในครอบครัวของ 
PIC และอาจจะเป็น 12, 14, 16 หรือ 24 บิต ชุดค าสั่งยงัแตกต่างกนัโดยรุ่นท่ีมีชิปมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นการเพิ่มฟังกช์ัน่ค  าแนะน าส าหรับการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล 
 ไมโครคอนโทรลเลอร์ คือ อะไร จริงๆแลว้ค าวา่ ไมโครคอนโทรลเลอร์ คือ ชิพประมวลผล
ชนิดหน่ึง เป็นสมองของหุ่นยนต ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ช่วยให้นกัออกแบบในการติดต่อเซ็นเซอร์
และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ควบคุมพิเศษร่วมกนั (พร้อมกบัส่ิงท่ีจ าเป็นอ่ืนใดส าหรับโครงการ) และ
มีตรรกะโดยรวมของหุ่นยนต ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีมี Core Processor หน่วยความจ าและอินพุต / 
เอาต์พุต Programmable อุปกรณ์ต่อพ่วง หน่วยความจ าโปรแกรมในรูปแบบของ Ferroelectric 
RAM หรือแฟลชหรือ OTP รอมก็มกัจะรวมอยู่ในชิปเช่นเดียวกบัจ านวนเงินขนาดเล็กโดยทัว่ไป
ของแรม ไมโครคอนโทรลเลอร์ไดรั้บการออกแบบส าหรับการใชง้านท่ีฝังตวัในทางตรงกนัขา้มกบั
ไมโครโปรเซสเซอร์ท่ีใชใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือการใชง้านอเนกประสงค์อ่ืน ๆ ซ่ึง
ประกอบดว้ยชิปท่ีไม่ต่อเน่ืองต่างๆ ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีใชใ้นผลิตภณัฑ์ควบคุมโดยอตัโนมติั
และอุปกรณ์เช่นระบบควบคุมเคร่ืองยนต์รถยนต์, อุปกรณ์ทางการแพทย ์implantable, การควบคุม
ระยะไกล, เคร่ืองใชส้ านกังาน, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, เคร่ืองมือไฟฟ้า, ของเล่นและระบบฝังตวัอ่ืน ๆ โดย
การลดขนาดและค่าใช้จ่ายเม่ือเทียบกับการออกแบบท่ีใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ท่ีแยกต่างหาก , 
หน่วยความจ าและอินพุต / อุปกรณ์ส่งออกท่ีควบคุมขนาดเลก็ท าใหป้ระหยดัในการควบคุมอุปกรณ์
ดิจิทลัมากยิ่งขึ้นและกระบวนการ ไมโครคอนโทรลเลอร์สัญญาณผสมอยู่ร่วมกนับูรณาการแบบ 
อะนาล็อกช้ินส่วนจ าเป็นในการควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่ดิจิตอล ไมโครคอนโทรลเลอร์
บางคนอาจใช้ค  า ส่ี บิตและท างานท่ีความถ่ีต ่ า เ ป็น 4  เ ฮิ ร์ทซ์ส าหรับการใช้พลังงานต ่ า  
 (มิลลิวตัต์หลกัเดียวหรือไมโคร) พวกเขามกัจะมีความสามารถในการรักษาฟังก์ชันการท างาน
ขณะท่ีรอให้เหตุการณ์เช่นการกดปุ่ มหรือการขดัจงัหวะอ่ืน ๆ การใช้พลงังานในขณะนอนหลบั 
(นาฬิกา CPU และอุปกรณ์ต่อพ่วงส่วนใหญ่ปิด) อาจเป็นเพียง nanowatts ท าให้คนอีกจ านวนมาก
เหมาะส าหรับการใช้งานท่ียาวนานของแบตเตอร่ียาวนาน ไมโครคอนโทรลเลอร์อ่ืน ๆ  
อาจจะท าหนา้ท่ีบทบาทของประสิทธิภาพการท างานท่ีมีความส าคญัท่ีพวกเขาอาจจะตอ้งด าเนินการ
มากขึ้นเช่นประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาท่ีสูงขึ้นและการใช้
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พลงังาน ไมโครคอนโทรลเลอร์จะถือว่าเป็นระบบท่ีตนเองมีกบัหน่วยประมวลผลหน่วยความจ า
และอุปกรณ์ต่อพ่วงและสามารถน ามาใชเ้ป็นระบบฝังตวั. [13] ส่วนใหญ่ของไมโครคอนโทรลเลอร์
ในการใช้งานในวนัน้ีจะฝังตวัอยู่ในเคร่ืองจกัรอ่ืน ๆ เช่นรถยนต์, โทรศพัท์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับระบบคอมพิวเตอร์ ในขณะท่ีบางระบบฝังตวัมีความซับซ้อนมากหลายมี
ความตอ้งการนอ้ยท่ีสุดส าหรับหน่วยความจ าและระยะเวลาของหลกัสูตรดว้ยไม่มีระบบปฏิบติัการ
และความซับซ้อนซอฟต์แวร์ต ่า ทัว่ไปเขา้และส่งออกอุปกรณ์รวมถึงสวิทช์, รีเลย  ์solenoids ไฟ 
LED แสดงของเหลวใสขนาดเล็กหรือท่ีก าหนดเอง, อุปกรณ์คล่ืนความถ่ีวิทยุและเซ็นเซอร์ส าหรับ
ขอ้มูลเช่นอุณหภูมิความช้ืนระดบัแสง ฯลฯ ระบบฝังตวัมกัจะมีแป้นพิมพห์นา้จอ, ดิสก์ เคร่ืองพิมพ์
หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นท่ีรู้จกัของ I / O อ่ืน ๆ ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ท่ีอาจจะขาดการ
ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยใ์ด ๆ 
 ก า ร  Interrupts ข อ ง ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร์  คื อ  อ ะ ไ ร  ก า ร  interrupt ข อ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ คือวา่จะตอ้งใหเ้วลาจริง (คาดเดาได ้แต่ไม่จ าเป็นตอ้งเร็ว) การตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในระบบฝังตวัท่ีพวกเขาจะควบคุม เม่ือมีเหตุการณ์บางอยา่งเกิดขึ้นซ่ึงเป็นระบบ
การขดัจงัหวะสามารถส่งสัญญาณการประมวลผลในการระงบัการประมวลผลล าดบัการเรียนการ
สอนในปัจจุบนัและท่ีจะเร่ิมตน้ประจ าบริการขดัจงัหวะ (ISR หรือ “ขดัขวางการจดัการ”) ซ่ึงจะ
ด าเนินการประมวลผลใด ๆ ตอ้งอยู่บนพื้นฐานของแหล่งท่ีมาของการขดัจงัหวะก่อน กลบัไปท่ีการ
เรียนการสอนตามล าดบัเดิม แหล่งท่ีมาขดัจงัหวะเป็นไปไดข้ึ้นอยูก่บัอุปกรณ์และมกัจะมีเหตุการณ์
เช่นลน้จบัเวลาภายในเสร็จส้ินการอนาลอ็กเพื่อแปลงเป็นดิจิตอลมีการเปล่ียนแปลงระดบัตรรกะกบั
การป้อนขอ้มูลเช่นจากปุ่ มท่ีก าลงักดและขอ้มูลท่ีไดรั้บการเช่ือมโยงการส่ือสาร ท่ีใชพ้ลงังานเป็นส่ิง
ส าคญัในอุปกรณ์ batteried ขดัจงัหวะอาจต่ืนไมโครคอนโทรลเลอร์จากการนอนหลบัท่ีใชพ้ลงังาน
ต ่าท่ีโปรเซสเซอร์จะหยดุจนตอ้งท าบางส่ิงบางอยา่งจากเหตุการณ์ท่ีต่อพ่วง 
 ในปี 2002 ประมาณ 55% ของซีพียูทั้งหมดท่ีขายในโลกท่ีมีไมโครคอนโทรลเลอร์ 8 บิต
และไมโครโปรเซสเซอร์. มากกวา่สองพนัลา้น 8-bit Microcontrollers ถูกขายในปี 1997 และเป็นไป
ตาม Semico กว่าส่ีพนัล้าน 8 บิตไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกขายในปี 2006  เม่ือเร็ว ๆ น้ีได้อ้าง 
Semico ตลาด MCU ขยายตัว  36 .5% ในปี  2010  และ  12% ในปี  2011   บ้านโดยทั่วไป 
ในประเทศพัฒนาแล้วมีแนวโน้มท่ีจะมีเพียงส่ีไมโครวัตถุประสงค์ทั่วไป แต่รอบสามโหล
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทั่วไปรถยนต์ช่วงกลางเดือนมีเป็นจ านวนมากถึง 30 หรือมากกว่า
ไมโครคอนโทรลเลอร์ พวกเขายงัสามารถพบได้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายอย่างเช่นเคร่ืองซักผา้ ,  
เตาอบไมโครเวฟและโทรศพัท ์
 ในอดีตส่วน 8 บิตไดค้รอบง าตลาด MCU16 บิตไมโครคอนโทรลเลอร์กลายเป็นหมวดหมู่ 
MCU ปริมาณท่ีใหญ่ท่ีสุดในปี 2011 แซงอุปกรณ์ 8 บิตเป็นคร้ังแรกในปีนั้น IC ขอ้มูลเชิงลึกเช่ือวา่
การแต่งหน้าของ ตลาด MCU จะได้รับการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัในอีกห้าปีท่ีผ่านมากับ



15 
 

อุปกรณ์ 32 บิตอยา่งต่อเน่ืองโลภหุ้นใหญ่ของยอดขายและปริมาณหน่วย 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
วา่จะบญัชีกวา่ 25% ของพลงัการประมวลผลในยานพาหนะ 
 ในปี 2012 ยอดขายทั่วโลกของไมโครคอนโทรลเลอร์ 8 บิตประมาณ $ 4000000000 
 เพราะพวกเขามีประโยชน์เพื่อให้หลาย บริษัท จ าเป็นต้องให้พวกเขาสามารถท่ีจะคืบหน้า  
ในเทคโนโลยท่ีีดีกวา่ ในปี 2012, 4 บิตไมโครคอนโทรลเลอร์ยงัเห็นยอดขายท่ีส าคญั 
 ไมโครคอนโทรลเลอร์มกัจะมีจากหลายหลายสิบอเนกประสงคข์าอินพุต / เอาตพ์ุต (GPIO) 
หมุด GPIO ซอฟตแ์วร์ก าหนดให้ทั้งอินพุทหรือรัฐเอาทพ์ุท เม่ือหมุด GPIO มีการก าหนดให้เป็นรัฐ
อินพุตพวกเขามกัจะใช้ในการอ่านเซ็นเซอร์หรือสัญญาณภายนอก การก าหนดค่าให้รัฐเอาท์พุท ,  
ขา GPIO สามารถขบัรถอุปกรณ์ภายนอกเช่นไฟ LED หรือมอเตอร์มกัจะโดยอ้อมผ่านพลังงาน
ไฟฟ้าภายนอก 
 ระบบฝังตวัหลายคนตอ้งอ่านเซ็นเซอร์ท่ีผลิตสัญญาณอนาล็อก น่ีคือวตัถุประสงคข์องการ
แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล (ADC) ตั้งแต่โปรเซสเซอร์ถูกสร้างขึ้นเพื่อตีความและขอ้มูล
ดิจิตอลกระบวนการเช่น 1s และ 0s พวกเขาจะไม่สามารถท่ีจะท าอะไรกบัสัญญาณอนาล็อกท่ีอาจ
ถูกส่งไปได้โดยอุปกรณ์ ดังนั้นอนาล็อกเพื่อแปลงดิจิตอลจะใช้ในการแปลงข้อมูลท่ีเข้ามาใน
รูปแบบการประมวลผลท่ีสามารถรับรู้ คุณสมบติัทัว่ไปนอ้ยลงในไมโครคอนโทรลเลอร์บางแปลง
ดิจิตอลเป็นอะนาล็อก (DAC) ท่ีช่วยให้การประมวลผลสัญญาณอนาล็อกเอาท์พุทหรือระดับ
แรงดนัไฟฟ้า  
 นอกจากน้ีในการแปลงไมโครโปรเซสเซอร์ฝังอยู่จ  านวนมากรวมถึงความหลากหลายของ
ตวันบัไดเ้ป็นอยา่งดี หน่ึงในประเภทท่ีพบมากท่ีสุดของตวันบัเป็นจบัเวลาช่วง programmable (PIT) 
หลุมอาจนบัลงจากค่าบางอย่างให้เป็นศูนยห์รือเพิ่มขึ้นถึงขีดความสามารถของการลงทะเบียนนับ
ลน้ท่ีจะเป็นศูนย ์เม่ือมนัถึงศูนยก์็จะส่งขดัจงัหวะการประมวลผลแสดงใหเ้ห็นวา่ บริษทั ไดเ้สร็จส้ิน
การนับ น้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับอุปกรณ์เช่นอุณหภูมิซ่ึงเป็นระยะทดสอบอุณหภูมิรอบตัว 
พวกเขาเพื่อดูวา่พวกเขาจ าเป็นตอ้งเปิดเคร่ืองปรับอากาศในเคร่ืองท าความร้อนใน ฯลฯ 
 ทุ่มเท Pulse Width Modulation (PWM) บล็อกท าให้มันเป็นไปได้ส าหรับ CPU ในการ
ควบคุมแปลงไฟโหลดทาน, มอเตอร์ ฯลฯ โดยไม่ตอ้งใชจ้ านวนมากของทรัพยากรของ CPU ในลูป
จบัเวลาแน่น 
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 ยนิูเวอร์แซ Asynchronous Receiver / เคร่ืองส่งสัญญาณ (UART) บลอ็กท าใหม้นัเป็นไปได้
ท่ีจะไดรั้บและส่งขอ้มูลผ่านสายอนุกรมกบัภาระนอ้ยมากบน CPU ทุ่มเทบนชิปฮาร์ดแวร์ก็มกัจะมี
ความสามารถในการส่ือสารกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ (ชิป) ในรูปแบบดิจิตอลเช่น Inter-วงจรรวม (I²C) 
แบบ Serial Peripheral Interface (SPI) Universal Serial Bus (USB) และอีเธอร์เน็ต 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) เป็นอุปกรณ์ไอซี (IC: Integrated Circuit) ท่ีสามารถ
โปรแกรมการท างานไดซ้ับซ้อน สามารถรับขอ้มูลในรูปสัญญาณดิจิตอลเขา้ไปท าการประมวลผล
แลว้ส่งผลลพัธ์ขอ้มูลดิจิตอลออกมาเพื่อน าไปใชง้านตามท่ีตอ้งการได ้

ไมโครคอนโทรลเลอร์ภายในชิพจะมีหน่วยความจ า, Port อยู่ในชิพเพียงตวัเดียวซ่ึงอาจจะ
เรียกได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ชิพเด่ียว ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นไมโครโพรเซสเซอร์ชนิดหน่ึง   
เช่นเดียวกบัหน่วยประมวลผลกลาง (CPU: Central Processing Unit) ท่ีใชใ้นคอมพิวเตอร์ แต่ไดรั้บ
การพฒันาแยกออกมาภายหลงัเพื่อน าไปใชใ้นวงจรทางดา้นงานควบคุม คือ แทนท่ีในการใช้งาน
จะตอ้งต่อวงจรภายนอกต่าง ๆ เพิ่มเติมเช่นเดียวกับไมโครโปรเซสเซอร์ ก็จะท าการรวมวงจรท่ี
จ าเป็นเช่นหน่วยความจ าส่วนอินพุท/เอาท์พุท บางส่วนเขา้ไปในตวั ไอซีเดียวกนั และเพิ่มวงจร
บางอย่างเขา้ไปดว้ยเพื่อให้มีความสามารถเหมาะสมกบัการใช้ในงานควบคุม เช่น วงจรตั้งเวลา, 
วงจรการส่ือสารอนุกรม วงจรแปลงสัญญาณอนาลอคเป็นดิจิตอล เป็นตน้ สรุปคือ 
Microcontroller = Microprocessor + Memory + I/O 

ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานอย่างกวา้งขวาง โดยมกัจะเป็นการ
น าไปใช้ฝังในระบบของอุปกรณ์อ่ืน ๆ (Embeded Systems) เพื่อใช้ควบคุมการท างานบางอย่าง 
เ ช่น ใช้ในรถยนต์ , เตาอบไมโครเวฟ , เค ร่ืองปรับอากาศ , เค ร่ืองซักผ้าอัตโนมัติ  เป็นต้น  
เพราะวา่ไมโครคอนโทรลเลอร์มีขอ้ดีเหมาะสมต่อการใชใ้นงานควบคุมหลายประการ เช่น  

2.3.4.12 ชิพไอซีและระบบท่ีไดมี้ขนาดเลก็  
2.3.4.13 ระบบท่ีไดมี้ราคาถูกกวา่การใชชิ้พไมโครโพรเซสเซอร์  
2.3.4.14 วงจรท่ีไดจ้ะมีความซบัซอ้นนอ้ย ช่วยลดขอ้ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นได ้ 
2.3.4.15 มีคุณสมบติัเพิ่มเติมส าหรับงานควบคุมโดยเฉพาะซ่ึงใชง้านไดง้่าย  
2.3.4.16 ช่วยลดระยะเวลาในการพฒันาระบบได ้ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์มีหลายยีห่้อ หลายตระกูล และหลายเบอร์ดว้ยกนั ซ่ึงแต่ละเบอร์ก็จะมี

โครงสร้างภายในและความสามารถในการท างานท่ีแตกต่างกันท าให้เลือกใช้กับงานได้อย่าง
เหมาะสม  

 
       2.3.5 อนัตรายจากการท าโมเดล 
 ในส่วนของความปลอดภยัเก่ียวกับสี ตวัท าละลาย สามารถป้องกันได้ตั้งแต่ตน้ทางจนถึง
ปลายทางดงัน้ี 



17 
 

     2.3.5.1 ตั้งแต่ตน้คือเลือกใช ้ตวัท าละลายท่ีมีพิษนอ้ยท่ีสุด 
    2.3.5.2 ตวัท าละลายจะระเหยเป็นปกติ แต่ถา้น ามาพ่นจะฟุ้งกระจายระเหยอยา่งรวดเร็ว 
    2.3.5.3 สุดท้า่ยถา้สารระเหยฟุ้งออกมาแลว้ เราสามารถลดผลกระทบโดยการใชพ้ดัลมดูด
อากาศออกจากตวัหรือใส่หน้ากากป้องกัน  (ขอ้ควรระวงั สารละลายหลายชนิดไม่เพียง
ระเหยและเขา้ร่างการผา่นการสูดดม แต่สามารถดูดซึมผา่นผิวหนงัได)้ 

       2.3.6 ท าความรู้จกักบัArduino รุ่นต่างๆ Arduino เป็นภาษาอิตาลี อ่านว่า อาดุอีโน่ (ฟังการออก
เสียงไดท่ี้ทา้ยบทความ) หรือจะเรียกอีกอย่างหน่ึงคือ  อาดุยโน่ ก็ได ้ไม่ไดมี้อะไรผิดขอแค่ส่ือสาร
กนัเขา้ใจก็พอแลว้, Arduino คือOpenSourcePlatform  ส าหรับการสร้างตน้แบบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมีจุดมุ่งหมายให้ Arduino Platform เป็น Platform ท่ีง่ายต่อการใช้งานความง่ายของบอร์ด 
Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริม คือผูใ้ช้งานสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิคส์จากภายนอกแล้ว
เช่ือมต่อเขา้มาท่ีขาI/Oของบอร์ดบอร์ด Arduino ขนาดเล็ก ท่ีมีไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) เป็น
ช้ินส่วนหลกั ถูกน ามาประกอบร่วมกบัอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ เพื่อใหง้่ายต่อการใชง้าน หรือท่ี
เรียกกนัว่า บอร์ด Arduino, โดยบอร์ด Arduino เองก็มีหลายรุ่นให้เลือกใช้ โดยในแต่ละรุ่นอาจมี
ความแตกต่างกันในเร่ืองของขนาดของบอร์ด หรือสเปค เช่น จ านวนของขารับส่งสัญญาณ 
แรงดนัไฟท่ีใชป้ระสิทธิภาพของ MCU เป็นตน้ Arduino ถูกใชป้ระโยชน์ในลกัษณะเดียวกบั MCU 
คือ ใช้ติดต่อส่ือสารและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ ด้วยการเขียนโปรแกรมให้กับ MCU เพื่อ
ควบคุมการรับส่งสัญญาณทางไฟฟ้าตามเง่ือนไขต่างๆ  
 การประยุกตใ์ช ้Arduino ในชีวิตประจ าวนั เช่น ระบบเปิด/ปิดไฟในบา้นอตัโนมติั , ระบบรด
น ้ าตน้ไมอ้ตัโนมติั, ระบบเปิด/ปิดประตูอตัโนมติั, ระบบเคร่ืองซักผา้หยอดเหรียญ หรือ ใชค้วบคุม
ความเร็วและทิศทางการหมุนของคุมมอเตอร์ เป็นตน้ Arduino ก าลงัเป็นท่ีนิยม และเป็นท่ีสนใจ 
ส าหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ทั้งมือใหม่ และมือเก่า ท าให้เราสามารถหาอ่านคู่มือ วิธีใช้ วิธีแกปั้ญหา
ต่าง ๆ ไดง้่ายบนอินเทอร์เน็ตArduino พร้อมใชง้านทนัที เพราะบอร์ด Arduino ติดตั้งอุปกรณ์จ าเป็น
พื้นฐานมาให้หมดแลว้ (ต่างจาก MCU เปล่าๆ ท่ีตอ้งซ้ืออุปกรณ์จ าเป็นอ่ืน ๆ มาติดตั้งเพิ่มเติม)
Arduino สามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานดว้ยไวยากรณ์ภาษา C/C++ ซ่ึงง่ายส าหรับผูท่ี้มีพื้นฐานดา้น
การเขียนโปรแกรม แต่ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนเลยสามารถเร่ิมตน้ศึกษา และหา
หนังสืออ่านได้ไม่ยาก นอกจากน้ียงัมี ไลบรารี (Library) ให้เลือกใช้มากมาย ท าให้การเขียน
โปรแกรมท าไดง้่ายและรวดเร็วขึ้นArduinoราคาไม่แพงเกินไปส าหรับผูท่ี้อยากจะเร่ิมตน้ใชง้านการ
อปัโหลดโปรแกรมท่ีเขียนบนคอมพิวเตอร์ลงไปท่ี Arduino ก็ท าได้โดยง่าย แค่ใช้สาย USB ต่อ
บอร์ด Arduino เขา้กบัคอมพิวเตอร์ แลว้อปัโหลดดว้ยโปรแกรม Arduino IDE เท่านั้นเองจุดเด่นท่ี
ท าใหบ้อร์ด Arduino เป็นท่ีนิยมง่ายต่อการพฒันา มีรูปแบบค าสั่งพื้นฐาน ไม่ซบัซอ้นเหมาะส าหรับ
ผูเ้ร่ิมตน้มี Arduino Community  
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 Cross Platform สามารถพฒันาโปรแกรมบน OS ใดก็ได ้Arduino คือ โครงการท่ีน าชิปไอซี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่าง ๆ มาใช้ร่วมกันในภาษา C ซ่ึงภาษา C น้ีเป็นลักษณะเฉพาะ  
คือมีการเขียนไลบาร่ีของ Arduino ขึ้นมาเพื่อให้การสั่งงานไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีแตกต่างกัน 
สามารถใช้งานโคด้ตวัเดียวกนัได ้โดยตวัโครงการไดอ้อกบอร์ดทดลองมาหลายๆรูปแบบ เพื่อใช้
งานกับ IDE ของตนเอง สาเหตุหลกัท่ีท าให้ Arduino เป็นนิยมมาก เป็นเพราะซอฟแวร์ท่ีใช้งาน
ร่วมกนัสามารถโหลดไดฟ้รี และตวับอร์ดทดลองยงัถูกแจกแปลน ท าให้ผูผ้ลิตจีนน าไปผลิตและ
ขายออกตลาดมาในราคาท่ีถูกมาก ๆ โดยบอร์ดท่ีถูกท่ีสุดในตอนน้ีคือบอร์ด Arduino ท่ีมีราคาเพียง 
120 – 150 บาทเท่านั้ น ค าว่า Uno เป็นภาษาอิตาลี ซ่ึงแปลว่าหน่ึง เป็นบอร์ด Arduino รุ่นแรก 
ท่ีออกมา มีขนาดประมาณ 68.6x53.4mm เป็นบอร์ดมาตรฐานท่ีนิยมใชง้านมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็น
ขนาดท่ีเหมาะส าหรับการเร่ิมตน้เรียนรู้ Arduino และมี Shields ให้เลือกใช้งานได้มากกว่าบอร์ด 
Arduino รุ่นอ่ืน ๆท่ีออกแบบมาเฉพาะมากกว่า โดยบอร์ด Arduino Uno ได้มีการพฒันาเร่ือยมา 
ตั้งแต่ R2 R3 และรุ่นยอ่ยท่ีเปลี่ยนชิปไอซีเป็นแบบ SMD  Duo เป็นภาษาอิตาลี แปลวา่ สอง เป็นรุ่น
ท่ีเพิ่มพอร์ตให้มากขึ้นเป็น 54 พอร์ตดิจิตอลอินพุตเอาตพ์ุต และ 12 พอร์ตอนาล็อกอินพุต 2 พอร์ต
อนาล็อกเอาต์พุต เพิ่มพื้นท่ีโปรแกรมเป็น 512KB สามารถใช้งานพื้นท่ีได้เต็มไม่มี Bootloader 
เน่ืองจากสามารถใชก้บัพอร์ต USB ไดโ้ดยตรง มีขนาดบอร์ด 101.52x53.3mm สามารถใช ้Shields 
ของ Arduino Uno ได ้แต่บางตวัจ าเป็นตอ้งแกข้าใหถู้กตอ้ง จากรูปท่ี 4 จะเห็นไดว้า่บอร์ดไดเ้ปล่ียน
มาใชชิ้ปไอซีแบบ SMD จึงไม่นิยมน ามาใชใ้นแบบ Standalone แต่นิยมน ามาใชใ้นงานท่ีจ าเป็นตอ้ง
พื้ น ท่ี โปรแกรมมากขึ้ น  ท า ง าน ท่ีซับซ้ อนมากยิ่ ง ขึ้ น  บอ ร์ด  Arduino Duoใช้ ชิ ปไอ ซี
เบอร์AT91SAM3X8E ซ่ึงเป็นชิปไอซีท่ีใชเ้ทคโนโลย ีARM Core สถาปัตยกรรม 32 บิต เร่งความถี่
คริสตอลขึ้นไปสูงถึง 84Mhz จึงท าให้สามารถงานดา้นการค านวน หรือการประมวลผลอลักอริทึม
ไดเ้ร็วกว่า Arduino Uno มาก แต่เน่ืองจากชิปไอซีท างานท่ีแรงดนั 3.3V ดงันั้นการน าไปใชง้านกบั
เซ็นเซอร์ควรระวงัไม่ให้แรงดัน 5V ไหลเขา้บอร์ด ควรใช้วงจรแบ่งแรงดันเพื่อช่วยให้ลอจิกลด
แรงดนัลงมาใหเ้หมาะสม 
 2.3.6.1 Arduino Uno R3 เป็นบอร์ด Arduino ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด เน่ืองจากราคาไม่แพง 
ส่วนใหญ่โปรเจคและ Library ต่างๆ ท่ีพฒันาขึ้นมา Support จะอา้งอิงกบับอร์ดน้ีเป็นหลกั และขอ้ดี
อีกอยา่งคือ กรณีท่ี MCU เสีย ผูใ้ชง้านสามารถซ้ือมาเปล่ียนเองไดง้่าย  
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รูปท่ี 2.3  Arduino Uno R3 
ท่ีมา:  (https://www.arduino.cc/) 
 
 2.3.6.2 Arduino Uno SMD เป็นบอร์ดท่ีมีคุณสมบติัและการท างานเหมือนกบับอร์ด Arduino 
UNO R3 ทุกประการ แต่จะแตกต่างกบัท่ี Package ของ MCU ซ่ึงบอร์ดน้ีจะมี MCU ท่ีเป็น Package 
SMD (Arduino UNO R3 มี MCU ท่ีเป็น Package DIP) 

 
รูปท่ี 2.4  Arduino Uno SMD 
ท่ีมา:  (https://www.arduino.cc/) 
 
 2.3.6.3Arduino Mega 2560 R3 เป็นบอร์ด Arduino ท่ีออกแบบมาส าหรับงานท่ีตอ้งใช ้I/O 
มากกวา่ Arduino Uno R3 เช่น งานท่ีตอ้งการรับสัญญาณจาก Sensor หรือควบคุมมอเตอร์ Servo 
หลายๆ ตวั ท าให ้Pin I/O ของบอร์ด Arduino Uno R3 ไม่สามารถรองรับได ้ทั้งน้ีบอร์ด Mega 2560 
R3 ยงัมีความหน่วยความจ าแบบ Flash มากกวา่ Arduino Uno R3 ท าใหส้ามารถเขียนโคด้
โปรแกรมเขา้ไปไดม้ากกวา่ ในความเร็วของ MCU ท่ีเท่ากนั  

https://www.arduino.cc/
https://www.arduino.cc/
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รูปท่ี 2.5  Arduino Mega 2560 R3 
ท่ีมา:  (https://www.arduino.cc/) 
 
 2.3.6.4 Arduino Mega ADK เป็นบอร์ดท่ีออกแบบมาใหบ้อร์ด Mega 2560 R3 สามารถ
ติดต่อกบัอุปกรณ์ Android Deviceผา่นพอร์ต USB Host ของบอร์ดได ้

 
รูปท่ี 2.6  Arduino Mega ADK  
ท่ีมา:  (https://www.arduino.cc/) 
 

2.3.6.5 Arduino Leonardo การท างานจะคลา้ยกบับอร์ด Arduino Uno R3 แต่มีการเปล่ียน 
MCU ตวัใหม่เป็น ATmega32U4 ซ่ึงมีโมดูลพอร์ต USB มาดว้ยบนชิป (แตกต่างจากบอร์ด Arduino 
UNO R3 หรือ Arduino Mega 2560 ท่ีตอ้งใชชิ้ป ATmega16U2 ร่วมกบั Atmega328 ในการ
เช่ือมต่อกบัพอร์ต USB) 

https://www.arduino.cc/
https://www.arduino.cc/
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รูปท่ี 2.7  Arduino Leonardo 
ท่ีมา:  (https://www.arduino.cc/) 
 

2.3.6.6 Arduino Mini 05 เป็นบอร์ด Arduino ขนาดเลก็ท่ีใช ้MCU เบอร์ ATmega328 เบอร์
เดียวกบับอร์ด Arduino UNO R3 

 
รูปท่ี 2.8  Arduino Mini 05 
ท่ีมา:  (https://www.arduino.cc/) 
 

2.3.6.7Arduino Pro Mini 328 3.3V เป็นบอร์ด Arduino ขนาดเลก็ ท่ีใช ้MCU เบอร์ 
ATmega328 ซ่ึงจะคลา้ยกบับอร์ด Arduino Mini 05 แต่บนบอร์ดจะมี Regulator 3.3 V ชุดเดียว
เท่านั้น ระดบัแรงดนัไฟท่ีขา I/O คือ 3.3V 

https://www.arduino.cc/
https://www.arduino.cc/
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รูปท่ี 2.9  Arduino Pro Mini 328 3.3V 
ท่ีมา:  (https://www.arduino.cc/) 
 

2.3.6.8 Arduino Pro Mini 328 5V เป็นบอร์ด Arduino ขนาดเลก็ ท่ีใช ้MCU เบอร์ 
ATmega328 เช่นเดียวกบับอร์ด Arduino Mini 05 แต่บนบอร์ดจะมี Regulator 5V ชุดเดียวเท่านั้น
ระดบัแรงดนัไฟท่ีขา I/O คือ 5V 

 
รูปท่ี 2.10  Arduino Pro Mini 328 5V 
ท่ีมา:  (https://www.arduino.cc/) 
 

2.3.6.9 Arduino Ethernet with PoE module เป็นบอร์ด Arduino ท่ีใช้ MCU เบอร์เดียวกับ 
Arduino Uno SMD ในบอร์ดมีชิป Ethernet และช่องส าหรับเสียบ SD Card รวมทั้ งโมดูล POE  
ท าให้บอร์ดน้ีสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟจากสาย LAN ได้โดยตรง โดยไม่ต้องต่อ Adapter เพิ่ม  
แต่บอร์ด Arduino Ethernet with PoE module น้ีจะไม่มีพอร์ต USB ท าให้เวลาโปรแกรมต้องต่อ
บอร์ด USB toSerial Converter เพิ่มเติม 

https://www.arduino.cc/
https://www.arduino.cc/
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รูปท่ี 2.11  Arduino Ethernet with POE module 
ท่ีมา:  (https://www.arduino.cc/) 
 

2.3.6.10 Arduino Ethernet without PoE module บอร์ดน้ีจะตดัโมดูล POE ออกไป ตอ้งใช้
ไฟจากพอร์ต Power Jack เท่านั้น คุณสมบติัอ่ืนๆ จะเหมือนกบับอร์ด Arduino Ethernet with PoE 
module 

 
รูปท่ี 2.12  Arduino Ethernet without PoE module 
ท่ีมา:  (https://www.arduino.cc/) 
 
 2.3.6.11 Arduino Due เป็นบอร์ด Arduino ท่ีเปล่ียนชิป MCU ใหม่ ซ่ึงจากเดิมเป็นตระกูล 
AVR เปล่ียนเป็นเบอร์ AT91SAM3X8E (ARM Cortex-M3) แทน ท าให้การประมวลผลเร็วขึ้ น  
 

https://www.arduino.cc/
https://www.arduino.cc/
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รูปท่ี 2.13  Arduino Due 
ท่ีมา:  (https://www.arduino.cc/) 

 
2.4  ทฤษฎีเกีย่วกบัโปรแกรม 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง ค าสั่งหรือชุดค าสั่ง ท่ีเขียนขึ้ นมาเพื่อสั่งให้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท างานตามท่ีเราต้องการ เราจะให้คอมพิวเตอร์ท าอะไรก็เขียนเป็นค าสั่ง โดยใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหน่ึง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาปาสคาล (PASCAL) ภาษาโคบอล 
(COBAL) ภาษาเบสิก(BASIC) หรือภาษาแอสเซมบล้ี (Assembly) หรือภาษาอ่ืน ๆ ซ่ึงตอ้งสั่งเป็น
ขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนต้องท าอย่างละเอียดและครบถ้วน ซ่ึงจะเกิดเป็นงานช้ินหน่ึงขึ้นมา 
มี ช่ือ เ รียกว่ า  "โปรแกรม"  ซอฟต์แว ร์จะแบ่ งออก เ ป็นประ เภทใหญ่  ๆ  ได้  2 ประ เภท  
คือซอฟตแ์วร์ระบบ (System Software) ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์(Application Software) 

2.4.1  ซอฟต์แวร์ระบบ (SystemSoftware)คือซอฟต์แวร์ท่ี ช่วยในการจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์ จดัการอุปกรณ์รับเขา้และส่งออก การรับขอ้มูลจากแผงแป้นอกัขระการแสดงผลขอ้มูล
การส่ือสารขอ้มูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการประสานงานกบัซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
ซอฟต์แวร์ระบบจึงหมายถึงซอฟต์แวร์ท่ีท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์ให้
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ท างานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟตแ์วร์ระบบท่ีรู้จกั
กันดี คือ ระบบปฏิบัติการ(operating system) เช่น MS-DOS UNIX ลินุกซ์ OS2 Windows 7 หรือ 
Microsoft Windows 8 ของบริษทั Microsoft หรือ MAC OS บนเคร่ือง Macintosh ของบริษทั Apple  
ซอฟตแ์วร์ระบบ แบ่งได ้4 ชนิด ดงัน้ี 
 

https://www.arduino.cc/
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รูปท่ี 2.14  ระบบปฏิบติัการ (Operating System) 
ท่ีมา: (https://tuyfat2.wordpress.com/2015/09/17/os-operating-system/) 
 
 2.4.1.1  ระบบปฏิบติัการ (Operating System) หมายถึง ชุดโปรแกรมท่ีอยู่ระหว่าง
ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ประยุกตมี์หนา้ท่ีควบคุมการปฏิบติังานของฮาร์ดแวร์ และสนบัสนุนค าสั่ง
ส าหรับควบคุมการท างานของฮาร์ดแวร์ใหก้บัซอฟตแ์วร์ประยกุต ์เช่น Windows XP , DOS , Linux 
, Mac OS  

  
 
 

 
 

 
 
 
 
รูปท่ี 2.15  Utility Program 
ท่ีมา: (https://toledocomputerrepair.com/top-rated-utility-software-programs/) 
 
  2.4.1.2  ยูทิลิต้ี (Utility Program) เป็นโปรแกรมท่ีท าหน้าท่ีเพิ่มประสิทธิภาพของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท าใหเ้คร่ืองท างานง่ายขึ้นเร็วขึ้น และการป้องกนัการรบกวนโดยโปรแกรมท่ีไม่
พึงประสงค ์เช่น โปรแกรมป้องกนัไวรัส , โปรแกรม Defrage เพื่อจดัเรียงขอ้มูลบนฮาร์ดดิสก์ใหม่ 
ท าใหก้ารอ่านขอ้มูลเร็วขึ้น , โปรแกรมยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม Uninstall Program  
 

https://tuyfat2.wordpress.com/2015/09/17/os-operating-system/
https://toledocomputerrepair.com/top-rated-utility-software-programs/
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รูปท่ี 2.16  Device Driver 
ท่ีมา: ( https://www.slideshare.net/kushalmodi9/device-drivers-12289033) 
 
 2.4.1.3  ดีไวซ์ไดเวอร์ (Device Driver หรือ Driver) เป็นโปรแกรมท่ีท าหนา้ท่ีติดต่อ
กบัคอมพิวเตอร์ในส่วนการรับเขา้และการส่งออก ของแต่ละอุปกรณ์ เช่น เม่ือเราซ้ือกลอ้งวีดีโอมา
ใหม่และตอ้งการน าเอาวีดีโอท่ีถ่ายเสร็จ น าไปตดัต่อท่ีคอมพิวเตอร์ ก็ตอ้งติดตั้งไดเวอร์  

 
รูปท่ี 2.17 Language Translator 
ท่ีมา: ( http://www.edunet-learning.com/C-Language-Course- -Dehradun-Noida.aspx) 
 
  2.4.1.4  ตวัแปลภาษา (LanguageTranslator) คือโปรแกรมแปลภาษาระดับต ่าหรือ
ระดบัสูงเพื่อให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เขา้ใจว่าตอ้งการให้ท าอะไร เช่น เม่ือโปรแกรมเมอร์ได้เขียน
โปรแกรมเสร็จโดยเขียนในลกัษณะภาษาระดบัต ่า (Assembly) หรือภาษาระดบัสูง โปรแกรมภาษา
C เสร็จก็ตอ้งมีตวัแปลภาษาเพื่อใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์อ่านเขา้ใจ เพราะเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะเขา้ใจ 
 2.4.2  ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์(Application Software) คือซอฟตแ์วร์ท่ีเขียนขึ้น เพื่อประยกุตก์บั
งานท่ีผูใ้ช้ต้องการ เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลค า ซอฟต์แวร์จัดเก็บภาษี ซอฟต์แวร์สินค้า คงคลงั 
ซอฟตแ์วร์ตารางท างาน ซอฟตแ์วร์กราฟิก ซอฟตแ์วร์จดัการฐานขอ้มูล เป็นตน้ การท างานใด ๆโดย
ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ จ าเป็นต้องท างานภายใต้สภาพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ระบบด้วย 

https://www.slideshare.net/kushalmodi9/device-drivers-12289033)
http://www.edunet-learning.com/C-Language-Course-Training-in-Dehradun-Noida.aspx
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ตวัอย่างเช่น ซอฟตแ์วร์ประมวลค าตอ้งท างานภายใตซ้อฟตแ์วร์ระบบปฏิบติัการเอ็มเอสดอสหรือ
วินโดวส์ เป็นตน้ 
 ซอฟตแ์วร์ประยกุตไ์ดรั้บความนิยมใชง้านอยา่งแพร่หลายในทุกวงการ ความนิยมส่วนหน่ึง
มาจาก ขีดความสามารถของซอฟต์แวร์ประยุกต์นั้ น ๆ เพราะซอฟต์แวร์ท่ีผลิตออกจ าหน่าย  
ต่างพยายามแข่งขนักนัหลายๆ ดา้น เช่น เรียนรู้และใชง้านไดง้่าย สนบัสนุนให้ใชก้บัเคร่ืองพิมพไ์ด้
ดี มีคู่มือการใช้ซอฟต์แวร์ท่ีอ่านเขา้ใจง่าย ให้วิธีหรือขั้นตอนท่ีอธิบายไวอ้ย่างชดัเจน และมีระบบ
โอนยา้ยขอ้มูลเขา้ประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์  อาจแบ่งได้เป็น 2 แบบใหญ่ๆคือซอฟต์แวร์ 
ใช้เฉพาะทาง เป็นโปรแกรมท่ีไดรั้บการออกแบบและพฒันาส าหรับน าไปใช้งานเฉพาะดา้นหรือ  
ในสาขาใดสาขาหน่ึงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยท่ีผูเ้ขียน คือ โปรแกรมเมอร์ (Programmer) ท่ีมี
ความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ และต้องศึกษาท าความเข้าใจงานและ
รายละ เ อียดของการประยุกต์นั้ น เ ป็นอย่ า ง ดี  เ ช่น  โปรแกรมช่วยจัดการด้านการ เ งิน  
โปรแกรมช่วยจัดการบริการลูกค้า ฯลฯ ตามปกติจะไม่ค่อยได้พบเห็นซอฟต์แวร์ประเภทน้ี 
ในทอ้งตลาดทัว่ไป แต่จะซ้ือหาไดจ้ากผูผ้ลิตหรือตวัแทน 
 โครงสร้างของซอฟต์แวร์เฉพาะทางมกัจะประกอบดว้ย ฐานขอ้มูลเพื่อใช้เก็บขอ้มูลลูกคา้
และระบบหลกัของงาน ภายในซอฟต์แวร์ควรจะมีส่วนท างานประมวลค าเพื่อใช้สร้างรายงาน 
ติดต่อโตต้อบจดหมาย และการนดัหมายตามก าหนดการ ลกัษณะของซอฟตแ์วร์เฉพาะทางน้ี มีทั้ง
รูปแบบท่ีมีผูใ้ชง้านคนเดียวหรือผูใ้ชง้านไดพ้ร้อมกนัหลายคนในประเทศไทย มีการใชซ้อฟต์แวร์
ประเภทใชเ้ฉพาะทางอยู่บา้ง ส่วนใหญ่จะเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีบริษทัผูผ้ลิตต่างประเทศไดอ้อกแบบมา
เพื่อรองรับงานดา้นธุรกิจในท่ีน่ีไดร้วบรวมจดัประเภทไวด้งัน้ี 
              2.4.2.1  ซอฟต์แวร์ระบบงานด้านบญัชี ได้แก่ ระบบงานบญัชีเจ้าหน้ี บญัชีลูกหน้ี 
บญัชีสินทรัพย ์ถาวร 
              2.4.2.2  ซอฟต์แวร์ระบบงานจัดจ าหน่าย  ได้แก่ ระบบงานรับใบสั่งซ้ือสินค้า 
ระบบงานบริหารสินคา้ 
              2.4.2.3  ซอฟต์แวร์ระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้แก่ระบบงานก าหนด
โครงสร้างผลิตภณัฑ ์การวางแผนก าลงัการผลิต การค านวณตน้ทุนของงาน การประเมินผลงานของ
พนกังาน การวางแผนการผลิตหลกั การวางแผนความตอ้งการวสัดุ การควบคุมการท างานภายใน
โรงงาน 
 2.4.2.4  ซอฟต์แวร์อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ระบบการสร้างรายงาน การบริหารการเงิน การเช่า
ซ้ืออสังหาริมทรัพย ์และการเช่าซ้ือรถยนต ์
             2.4.3  ซอฟตแ์วร์ส าเร็จ  เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีมีบริษทัผูผ้ลิตไดส้ร้างขึ้น และวางขายทัว่ไป ผูใ้ช้
สามารถหาซ้ือมาประยุกต์ใช้งานทัว่ไปได ้ซอฟตแ์วร์ประเภทน้ีไม่ไดมุ้่งเนน้เฉพาะส าหรับงานใด
งานหน่ึง ผูใ้ช้งานจะตอ้งเป็นผูน้ าไปประยุกต์กบังานของตน ผูใ้ช้อาจตอ้งมีการสร้างหรือพฒันา
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ช้ินงานภายในซอฟต์แวร์ต่อไปอีก ราคาของซอฟต์แวร์ใช้งานทั่วไปน้ีจะไม่สูงมากเกินไป
ซอฟต์แวร์ใช้งานทัว่ไป ในบรรดาซอฟต์แวร์ส าเร็จท่ีมีหลายกลุ่มน้ี กลุ่มซอฟต์แวร์ท่ีมีการใช้งาน
มากและจ าเป็นตอ้งมีประจ าหน่วยงาน มกัจะเป็นรายการแรก คือ ดา้นการประมวลค า ดา้น ตาราง
ท างาน ดา้นระบบฐานขอ้มูล และดา้นกราฟิกซอฟตแ์วร์ส าเร็จส่วนใหญ่เป็นซอฟตแ์วร์ประยกุตเ์ชิง
พาณิชยท่ี์ น าเขา้จากต่างประเทศ ยกเวน้เฉพาะกลุ่มแรก คือ โปรแกรมประมวลค าท่ีประเทศไทยมี
การสร้างและพัฒนาขึ้นมาเอง เพื่อให้สามารถน ามาใช้งานร่วมกับภาษาไทย และยงัมีการน า
ซอฟตแ์วร์เดิมมาดดัแปลงและเพิ่มเติมส่วนท่ีใชง้านเป็นภาษาไทยในบรรดาซอฟตแ์วร์ประยุกตท่ี์มี
ใชก้นัทัว่ไป ซอฟตแ์วร์ส าเร็จ (package) เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีมีความนิยมใชก้นัสูงมาก ซอฟตแ์วร์ส าเร็จ
เป็นซอฟต์แวร์ท่ีบริษทัพฒันาขึ้น แลว้น าออกมาจ าหน่าย เพื่อให้ผูใ้ช้งานซ้ือไปใช้ไดโ้ดยตรง ไม่
ตอ้งเสียเวลาในการพฒันาซอฟตแ์วร์อีก ซอฟตแ์วร์ส าเร็จท่ีมีจ าหน่ายในทอ้งตลาดทัว่ไป และเป็นท่ี
นิยมของผูใ้ชมี้ 5 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ 

 2.4.3.1  ซอฟตแ์วร์ประมวลค า (word processing software) 
 2.4.3.2  ซอฟตแ์วร์ตารางท างาน (spread sheet software) 
 2.4.3.3  ซอฟตแ์วร์จดัการฐานขอ้มูล (data base management software) 
 2.4.3.4  ซอฟตแ์วร์น าเสนอ (presentation software) 
 2.4.3.5  ซอฟตแ์วร์ส่ือสารขอ้มูล (data communication software)  
 

2.5  ทฤษฎีเกีย่วกบับอร์ด Arduino Mega 2560 

 Arduino Mega 2560 เ ป็นบอร์ดไมโครคอนโทรล เลอ ร์ ท่ีท า ง านบนพื้ นฐานของ 

ATmega2560 ซ่ึงประกอบดว้ย 

             2.5.1  54 digital input/output pins ( 15 pin สามารถใชเ้ป็น PWM output ได ้) 

             2.5.2  16 analog inputs 

             2.5.3  4 UARTs 

             2.5.4  16 MHz crystal oscillator  

             2.5.5  USB connection 

             2.5.6  ช่องเสียบแหล่งจ่าย 

             2.5.7  ICSP header :In-Circuit Serial Programming   

             2.5.8  ปุ่ มกด reset 
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รูปท่ี 2.18 Arduino Mega 2560 

ท่ีมา: ( http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560 ) 
 

โดยบอร์ด Arduino  Leonardo น้ีมีทุกส่ิงท่ีไมโครคอนโทรลเลอร์จ าเป็นตอ้งใชอ้ย่างการต่อไฟเล้ียง

สามารถท าได้ทั้ งการเช่ือมต่อเข้ากับ USB cable หรือ จ่ายไฟด้วย AC-DC adapter หรือ การใช้

แบตเตอร่ี ซ่ึง Mega เป็นบอร์ดท่ีเขา้กนัไดก้บั shield ท่ีออกแบบมาเพื่อ Duemilanove  Mega 2560 น้ี

มีความแตกต่างจากบอร์ด ก่อนหน้าตรง ท่ีไม่ ใช้  FTDI USB-to-serial driver chip แต่จะ มี  

ATmega16U2 เ ข้ า ม า เ ป็นโปรแกรมแปลง  USB-to-serialArduino Mega2560 Revision 2 มี  

ATmega8U2 ท าใหอ้พัเดท firmware ผา่น USB protocal ท่ีเรียกวา่ DFU(Device Firmware Update ) 

ไดง้่ายขึ้น Arduino Mega Revision 3 มี featureใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาดงัน้ี 

             2.5.9  1.0 pinout:  เพิ่ม SDA และ SCL (อยูใ่กลก้บั AREF pin) และอีกสอง pins  

             2.5.10  วงจร Reset ท่ีดีขึ้น 

             2.5.11  ใช ้ATmega 16U2 แทน 8U2 

http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560
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รูปท่ี 2.19 Arduino Mega pinout 
ท่ีมา: ( http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560 ) 
 
 Power  Arduino Mega สามารถเช่ือมรับพลังงานโดยการเช่ือมต่อ micro USB connector 

หรือ จาก power supply จากภายนอกได ้โดยแหล่งพลงังานจะถูกเลือกโดยอตัโนมติั แหล่งจ่ายจาก

ภายนอกสามารถมาได้จาก AC-to-DC adapter หรือจากแบตเตอร่ี โดยต่อเข้ากับ 2.1mm center-

positive plug ไปยงัช่องเสียบแหล่งจ่าย และการต่อเขา้กบัแบตเตอร่ีสามารถท าไดโ้ดยการต่อเขา้กบั 

GND และ Vin pin header ของ power connecter  บอร์ดสามารถท างานได้ในช่วงแรงดัน 6 ถึง 20 

volts ถา้ แหล่งจ่ายมีค่าต ่ากว่า 7 V อาจส่งผลให้ 5 V pin มีแรงดนัท่ีต ่ากว่า 5V และ บอร์ดอาจจะไม่

เสถียร แต่ถา้หากแรงดนัมีค่าสูงกว่า 12 V อาจส่งผลใหบ้อร์ด Overheat และอาจท าใหบ้อร์ดเสียหาย

ได ้ ดงันั้นช่วงแรงดนัท่ีเหมาะสมกบับอร์ดคือ  7 V ถึง 12 V 

             2.5.12  VIN เป็น input voltage ของบอร์ด Arduino โดยใชแ้หล่งจ่ายจากภายนอก  

             2.5.13  5V เป็น output pin ท่ีควบคุม 5 V จากบอร์ด  

             2.5.14  3V3 เป็น 3.3volt supplyท่ีสร้างขึ้นจากregulatorบนบอร์ดใหก้ระแสไดสู้งสุด 50mA 

             2.5.15  GND เป็น groud pin 

             2.5.16  IOREF เป็น pin ท่ีให้ voltage reference กับไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อเลือกค่า

แรงดนัใหก้บั shield ท่ีมาเช่ือมต่อกบับอร์ด 

http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560
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Memory  ATmega2560 มีหน่วยความจ า 256 KB (8 KB ใชส้ าหรับ bootloader ) นอกจากน้ี

ยงัมีอีก 8 KB ส าหรับ   SRAM และ 4 KB ส าหรับ EEPROM 

Input and Output  ในแต่ละ digital pins ทั้ง 54 pins บนบอร์ด Arduino Uno สามารถเป็นได้

ทั้ง input และ output โดยจะท างานท่ีแรงดนั 5 V และใหก้ระแสสูงสุด 40 mA       

ฟังก์ชนัอ่ืนๆเพิ่มเติม Serial: 0 (Rx) และ 1(Tx); Serial 1: 19(Rx) และ 18 (Tx); Serial 2: 17 

(Rx) และ 16(Tx); Serial 3:15 (Rx) และ 14 (Tx)ใชส้ าหรับรับ (Rx) และส่ง(Tx) TTL serial data โดย 

pin 0 และ 1 จะถูกเช่ือมต่อไปยงั corresponding pins ของ ATmega16U2 USB-to-TTL serial  chip 

External Interrupts: 2 (interrupt 0) , 3 (interrupt 1), 18 (interrupt 5), 19 (interrupt 4), 20 (interrupt 

3), 21 (interrupt 2). pins เหล่าน้ีสามารถท่ีจะก าหนดค่าท่ีเรียก interrupt ในค่าต ่าๆ, ขอบขาขึ้นและ

ลง หรือเปล่ียนแปลงค่า  PWM: 2 ถึง 13 และ 44 ถึง 46 ให้ output PWM output 8-bits SPI: 50 

(MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS) ใช้ส าหรับรองรับการส่ือสารแบบ SPI โดยท่ีไม่เก่ียวขอ้ง

กันกับ ICSP header ซ่ึงจะมีลักษณะคล้ายกับ Uno, Duemilanove และ Diecimila  LED 13 : เป็น 

build-in LED ท่ีเช่ือมต่อกับ digital pin 13 เม่ือ pin มีค่าเป็น HIGH LED จะติด , แต่เม่ือ pin เป็น 

LOW LED จะดับ  TWI : 20 (SDA) and 21 (SCL). รองรับการเ ช่ือมต่อแบบ TWI(I2C) บอร์ด 

Mega2560  มี 16 analog inputs  แต่ละ pins ให้ความละเอียด 10 bits  AREF. แรงดนัอา้งอิง ส าหรับ 

analog input Reset ใชใ้นการ reset ไมโครคอนโทรลเลอร์  โดยทัว่ไปจะใชโ้ดยการเพิ่มปุ่ ม reset ไว้

บน sheild เพื่อป้องกนัปุ่ มท่ีอยูบ่นบอร์ด 

 

2.6  ทฤษฎีเกีย่วกบับอร์ด Module wifi  NodeMCU V3 ESP8266 

 ความเป็นมาของ NodeMCU V2 ESP8266  การใชง้าน ESP8266 ในช่วงแรกนั้นจะเป็นการ

น าเอา ESP ไปใช้ในลักษณะของโมดูล Serial to Wi-Fi ท าให้ Microcontroller ของเราสามารถ

เช่ือมต่อกบัระบบ Wi-Fi ไดอ้ย่างง่ายดายผ่าน AT Command ต่อมาเร่ิมมีการน า ESP มาใช้งานใน

รูปแบบ Standalone มากขึ้น โดยเขียน Firmware ลงไปบน ESP8266 โดยตรงเพื่อให้ ESP สามารถ

รับค่าจาก Sensor ต่างๆ ประมวลผล และรับส่งขอ้มูลไดด้ว้ยตวัมนัเพียงล าพงั ซ่ึงสามารถพฒันาได้

โดยใช ้SDK จากผูผ้ลิต แต่การใชง้าน SDK ก็ไม่สะดวกกบัการพฒันามากนกั ต่อมาจึงมีการพฒันา

มาใช้ Node MCU โดยใช้ ภาษา Lua ในการพฒันา ซ่ึงก็สามารถใช้งานไดดี้ในระดบัหน่ึง  และใน

ท่ีสุดวนัน้ี ESP8266 ก็สามารถพฒันาด้วย Platform Arduino ได้แล้ว และใช้ Arduuino IDE เป็น 
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Tool ในการพฒันาและ โปรแกรม ท าให้ขั้นตอนในการติดตั้ง Environment ต่างๆง่ายขึ้น และยงัใช้

รูปแบบการเขียนโปรแกรมเช่นเดียวกบั Arduino ท่ีคุน้เคยกนัเป็นอยา่งดี 

 

รูปท่ี 2.20 NodeMCU V3 ESP8266 
ท่ีมา: ( http://arduino.cc/en/Main/NodeMCU V3 ESP8266 ) 

 

NodeMCU V3 ESP8266 NodeMCU Development Kit V2 เป็นตวัท่ีพฒันาจาก NodeMCU 

Version เดิมโดยเป็นโมดูลท่ีประกอบดว้ย ESP8266-12 E มีเสาอากาศแบบ PCB Antenna เช่ือมต่อ

เฮดเดอร์ส าหรับขาสัญญาณต่างๆ ไดแ้ก่ GPIO, PWM, I2C, 1-wire, ADC และ มี SPI เพิ่มขึ้นมาจาก 

Version เดิม มีส่วนของ USB-to-TTL และพอร์ต micro USB ซ่ึงใช้ชิพ USB to Serial ของ silicon 

lab cp2102 เช่ือมต่อเข้ากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาโปรแกรม สามารถติดตั้ งเฟิร์มแวร์ 

NodeMCU ได้  และยงัมีขนาดของ PCB ท่ีเล็กลงสามารถใช้งานกับ breadboardได้ ผูใ้ช้สามารถ

เลือกพฒันาดว้ยสคริปต ์Lau โดยใชเ้ฟิร์มแวร์ NodeMCU หรือใชเ้ป็นชุดพฒันาดว้ยโมดูล ESP8266 

ก็ไดซ่ึ้งสามารถเขียนดว้ย Arduino IDE ได ้โมดูลมี GPIO ให้ใชถึ้ง 10 พอร์ต สามารถน ามาพฒันา

โปรเจ็คทางดา้น Internet of Things (IoTs) เช่ือมต่อกบัอุปกรณ์อ่ืนๆ ตามตอ้งการ โมดูล ESP8266 มี

หลายรุ่นให้เลือกใช้งาน ส าหรับผูท่ี้สนใจทดลองใช้งานชิป ESP8266 SoC บอร์ด NodeMCU v2 

("NodeMCU-DevKit 1.0") เป็นอีกตวัเลือกหน่ึง และมีจุดเด่นหลายขอ้ เม่ือเปรียบเทียบกับบอร์ด

อ่ืนๆ และซ่ึงมีหลายจุดท่ีแตกต่างจาก NodeMCU v1 ("NodeMCU-DevKit") ซ่ึงเป็นเวอร์ชนั ขอ้มูล

ส าคญัเชิงเทคนิคของบอร์ด NodeMCU v3 

             2.6.1  ใชโ้มดูล ESP-12E (ESP8266 SoC chip) ของบริษทั AI Thinker              

             2.6.2  ใชชิ้ป Flash ความจุ 32Mbits (4MBytes) 

http://arduino.cc/en/Main/NodeMCU%20V3%20ESP8266
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             2.6.3  มีขนาดแคบกว่า NodeMCU v1 ดงันั้นเม่ือเสียบขาลงบนเบรดบอร์ด จะมีช่องเหลือ

ดา้นขา้งท าใหส้ะดวกในการต่อวงจรบนเบรดบอร์ด 

             2.6.4  มีวงจรควบคุมแรงดัน 3.3V (@800mA max.) บนบอร์ด ใช้ไอซีท่ีจ่ายกระแสได้

มากกวา่บอร์ด NodeMCU v1 

             2.6.5  ใชชิ้ป CP2102 ของ Silabs ท าหนา้ท่ีเป็นส่วนเช่ือมต่อ USB-to-Serial  

             2.6.6  มีขาส าหรับ SPI ส าหรับต่อกบัการ์ด SD (เพิ่มจากเดิมท่ีมีขาส าหรับ HSPI) 

             2.6.7  มีขา GPIO3/RXD0 และ GPIO1/TXD0 ท่ีต่อกบัขา TXD และ RXD ของชิป CP2102  

             2.6.8  มีขา GPIO13/RXD2 และ GPIO15/TXD2 (ใชเ้ป็นพอร์ต Serial เพิ่มอีกหน่ึงชุด) 

             2.6.9  ใช้คอนเนกเตอร์แบบ micro-USB ส าหรับจ่ายแรงดนัไฟเล้ียง (VUSB) เท่ากบั +5V 

และส าหรับดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ (แรงดนั VUSB ต่อผา่น Schottky Diode 1N5819 ไปยงั VDD5V) 

             2.6.10  สามารถจ่ายแรงดนัไฟเล้ียง +5V จากภายนอกได ้(ต่อเขา้ท่ีขา VDD5V) 

             2.6.11  มีปุ่ มกด RST (รีเซตการท างาน) และ Flash (ส าหรับโปรแกรมเฟิร์มแวร์ใหม่) 

             2.6.12  มีขา A0 รับอินพุตแรงดันแบบแอนะล็อกส าหรับวงจร ADC (ขนาด 10 บิต) ท่ีอยู่

ภายในชิปผา่นวงจรแบ่งแรงดนัดว้ยตวัตา้นทาน 100k / 220k  

 

รูปท่ี 2.21 วงจร NodeMCU V3 ESP8266 
ท่ีมา: ( http://arduino.cc/en/Main/NodeMCU V3 ESP8266 ) 
 

 

 

 

 

 

http://arduino.cc/en/Main/NodeMCU%20V3%20ESP8266
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2.7  ทฤษฎีเกีย่วกบับอร์ด Module Relay 16 channel 

 รีเลย ์(Relay) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหน่ึง ซ่ึงท าหนา้ท่ีตดัต่อวงจรแบบเดียวกบัสวิตช์โดย

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 2.22  Module Relay 16 channel 
ท่ีมา: ( http://arduino.cc/en/Main/Module Relay 16 channel  ) 

 

อุปกรณ์ภายในของ Relay หน้าสัมผสั NC (Normally Close) เป็นหน้าสัมผสัปกติปิด โดย

ในสภาวะปกติหน้าสัมผสัน้ีจะต่อเข้ากับขา COM (Common) และจะลอยหรือไม่สัมผสักันเม่ือ 

มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด หน้าสัมผัส NO (Normally Open) เป็นหน้าสัมผัสปกติเปิด  

โดยในสภาวะปกติจะลอยอยู่ ไม่ถูกต่อกบัขา COM (Common) แต่จะเช่ือมต่อกนัเม่ือมีกระแสไฟ

ไหลผ่านขดลวด ขา COM (Common) เป็นขาท่ีถูกใชง้านร่วมกนัระหว่าง NC และ NO ขึ้นอยู่กบัว่า 

ขณะนั้นมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดหรือไม่ หน้าสัมผสัใน Relay 1 ตัวอาจมีมากกว่า 1 ชุด 

ขึ้นอยู่กบัผูผ้ลิตและลกัษณะของงานท่ีถูกน าไปใช ้จ านวนหนา้สัมผสัถูกแบ่งออกดงัน้ี สวิตช์จะถูก

แยกประเภทตามจ านวน Pole และจ านวน Throw ซ่ึงจ านวน Pole (SP-Single Pole, DP-Double 

Pole, 3P-Triple Pole, etc.) จะบอกถึงจ านวนวงจรท่ีท าการเปิด-ปิดหรือจ านวนของขา COM นัน่เอง 

และจ านวน Throw (ST, DT) จะบอกถึงจ านวนของตวัเลือกของ Pole ตวัอย่างเช่น SPST- Single 

http://arduino.cc/en/Main/Module%20Relay%2016%20channel
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Pole Single Throw สวิตช์จะสามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวโดยจะเป็นปกติเปิด (NO-Normally 

Open) หรือปกติปิด (NC-Normally Close) แต่ถา้เป็น SPDT- Single Pole Double Throw สวิตช์จะมี

หน่ึงคู่เป็นปกติเปิด (NO) และอีกหน่ึงคู่เป็นปกติปิดเสมอ (NC)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.23  วงจร Module Relay 
ท่ีมา: ( http://arduino.cc/en/Main/Module Relay 16 channel  ) 

 

2.8  ทฤษฎีเกีย่วกบั Breaker 

 เบรกเกอร์ ELCB เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีถูกผลิตขึ้ นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักส าหรับ

น ามาใชป้้องกนัไฟดูดหรือไฟร่ัวซ่ึงเบรกเกอร์ ELCB มีช่ือเต็มๆคือ Earth Leakage Circuit Breaker 

แต่ในบางคร้ังช่ือย่อของเบรกเกอร์ ELCB ก็โดยมีผู ้คนบางส่วนเรียกเป็น “ELB” ก็มีรวมถึง 

ช่ือภาษาไทยก็มกัจะเรียกกนัวา่ “เบรกเกอร์กนัดูด” 

http://arduino.cc/en/Main/Module%20Relay%2016%20channel
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ลกัษณะของเบรกเกอร์ เบรกเกอร์ ELCB จะมีรูปทรงท่ีคลา้ยคลึงกนักบัเซฟต้ีเบรกเกอร์ ท่ี

น ามาใชเ้ป็นควบคุมเคร่ืองต่าง ฯลฯซ่ึงหนา้ตาภายนอกโดยรวมถือว่าคลา้ยกบัเซฟต้ีเบรกเกอร์มาก 

ต่างกนัท่ี ELCB จะมีปุ่ มเลก็ๆท่ีเรียกวา่ปุ่ ม TEST แต่เซฟต้ีเบรกเกอร์นั้นไม่มีปุ่ มTEST และหลกัการ

ท างานและวตัถุประสงคข์องการน าไปใชง้านก็แตกต่างกนัดว้ย 

 

 รูปท่ี 2.24  Breaker 
ท่ีมา: ( https://www.baanandbeyond.com/en/60040733.html ) 

 

เบรกเกอร์ ELCB มีหนา้ท่ีคือตดัหรือปลดวงจรไฟฟ้าลงอตัโนมติัเม่ือมีกระแสไฟฟ้าร่ัวลง

ดินจนถึงค่าท่ีตรวจจบัได ้และยงัสามารถปลดวงจรไฟฟ้าเม่ือเกิดไฟฟ้าลดัวงจรไดอี้กดว้ย  แต่เบรก

เกอร์ ELCB จะไม่สามารถปลดวงจรไฟฟ้าออกไดเ้องในกรณีท่ีใชก้ระแสไฟฟ้าเกินกว่าพิกดัท่ีระบุ

ไวอ้ยา่งเช่น บนตวั ELCB ระบุค่าพิกดักระแสท่ี 30 A แต่เม่ือมีการใชก้ระแสไฟฟ้าสูงเกินกว่าท่ีระบุ

ไวห้ากเป็นเบรกเกอร์แบบธรรมดาก็จะปลดวงจรออกเองเม่ือใชง้านพิกดักระแสเกินกว่าท่ีระบุแต่ใน

กรณีของ ELCB พิกดักระแสท่ีระบุบนตวัของเบรกเกอร์คือค่าสูงสุดท่ีเบรกเกอร์จะทนไดไ้ม่ใช่ค่าท่ี

เบรกเกอร์จะปลดวงจร การมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเกินพิกัดสูงสุดท่ีแสดงบนELCB ก็จะท าให้

เบรกเกอร์พงัโดยท่ีไม่มีการปลดวงจร ELCB จึงเหมาะกบัการน าไปใชง้านเพื่อควบคุมและป้องกนั

ความเส่ียงเฉพาะกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าซ่ึงเราทราบปริมาณการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดอยู่แลว้อยา่งเช่นเคร่ืองท า

น ้าอุ่น,เคร่ืองท าน ้าร้อน เป็นตน้ 

https://www.baanandbeyond.com/en/60040733.html


37 
 

ความเร็วในการตดัไฟโดยทัว่ไป ELCB ท่ีวางขายอยู่ตามทอ้งตลาดมีค่าความเร็วในการตดั

ไฟอยู่ท่ีประมาณ 0.01 - 0.04 วินาที ซ่ึงถือว่าเป็นความไวท่ีอยู่ในระดับมาตรฐานเน่ืองจากว่า

มาตรฐานก าหนดความเร็วในการปลดวงจรของอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดท่ีใช้ป้องกันบุคคลต้อง

สามารถปลดวงจรออกได้ในระยะเวลาไม่เกิน0.04 วินาที หลักการท างานของ ELCB คือการ

เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าระหว่างสายไฟ2 สาย โดยท่ีในสภาวะปกตินั้น กระแสไฟฟ้าท่ีไหลไป

กลบัตอ้งมีค่าเท่ากนัผลรวมของค่ากระแสไฟฟ้าท่ีไหลไปและกลบัจะมีค่าเท่ากบั 0  

รูปท่ี 2.25  การเปรียบเทียบขณะกระแสไฟฟ้าร่ัวและไหลผา่นร่างกายมนุษย(์ไฟดูด) 
ท่ีมา: ( https://www.baanandbeyond.com/en/60040733.html ) 

 

แต่หากมีกระแสร่ัวออกจากระบบหรือมีคนถูกไฟดูดผลรวมของกระแสไฟฟ้าท่ีไหลไปและ

กลบัจะไม่เป็น 0 และผลต่างท่ีเกิดขึ้นน้ีหากมีค่ามากพอถึงจุดท่ีก าหนด ก็จะถูกส่งเขา้วงจรขยาย

สัญญาณ และสั่งการใหค้อยลแ์ม่เหลก็ภายในปลดวงจรออกทนัที เบรกเกอร์กนัไฟดูด ELCB จะมีค่า

ความไวในการตรวจจบักระแสไฟร่ัวหรือท่ีเรียกวา่ค่า Sensitive มีหน่วยเป็น มิลลิแอมแปร์ : mA ใน

กรณีของเบรกเกอร์ELCB ในทอ้งตลาดมีค่าความไวให้เลือกอยู่ 2 ค่า คือ 15 mA และ 30 mA และ

หากจะน าเบรกเกอร์ ELCB มาใชง้านกบัเคร่ืองท าน ้ าอุ่นหรือเคร่ืองท าน ้ าร้อน ควรเลือกค่าความไว

ในระดบั 15 mA จะเหมาะสมท่ีสุด 

 

2.9  ทฤษฎีเกีย่วกบั Adapter 

 Adaptor อแดปเตอร์ คือหมอ้แปลงไฟฟ้า จากไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) ท่ีใช้ทัว่ๆ ไปตาม

บา้น ท่ีมีความต่างศกัย ์220 โวลต์ ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ท่ีมีความต่างศกัยต์ ่าลง เพื่อให้

สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าได ้หรือจ่ายไฟใหก้บัตวักลอ้งวงจรปิด 

 

https://www.baanandbeyond.com/en/60040733.html
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รูปท่ี 2.26  Adapter 
ท่ีมา: ( https://www.arduinoall.com/product/644/arduino-adapter-12v-2a ) 

 

การเลือกใช ้Adaptor กระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายให้กบัตวักลอ้ง 12VDC 1A มีการจ่ายไฟเกินหรือ

ไฟขาดหรือไม่ สามารถจ่ายไฟไดคุ้ณภาพคงท่ีหรือไม่ เพราะปกติของกลอ้งวงจรปิด ถา้เป็นกลอ้ง

ของ AVTECH นั้น ส่วนใหญ่แลว้จะให้ค่าเพิ่มหรือลดได้ไม่เกิน 10% ค่าตวัเลขก็คือ ไม่ควรเกิน 

13.1V และไม่ควรต ่ากวา่ 10.8V 

ความร้อนท่ีเกิดขั้นจากการใชง้านอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างมีความร้อนและตวัอแดปเตอร์ถา้

เป็นแบบคุณภาพต ่า ตวั Case ขออแดปเตอร์ท่ีเป็นพลาสติกสามารถติดไฟไดง้่ายๆเหมือนกนัดงันั้น

ควรเลือกซ้ืออแดปเตอร์จากแหล่งผลติท่ีไวใจได ้

มาตรฐานวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ บางคร้ังเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าอุปกรณ์ท่ีใช้ขา้งในเป็นแบบ
ไหนบา้ง ของแทห้รือไม่หรือการท่ีตรวจเช็ค และดูตามทอ้งตลาด ตอนน้ีมีการพฒันาการ Cppy จะมี
ตั้งแต่ Copy เกรด A B C D และลกัษณะเหมือนกนั การตรวจสอบบางคร้ังผูผ้ลิตท าออกมาขายแลว้
อาจจะไม่ได้ QC เพราะอาจจะเน่ืองจากลดค่าแรง ลดเวลา ท าให้ราคาอแแดปเตอร์ถูกลงซ่ึงถา้เกิด
เสีย 1 ตวัก็ไม่คุม้แลว้ครับ 

 
 
 
 

https://www.arduinoall.com/product/644/arduino-adapter-12v-2a-%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-12v-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA-2a-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7-jack-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94-5-5x2-5-5-5x2-1mm


39 
 

2.10  ทฤษฎีเกีย่วกบัภาษาซี 
ภาษาซี  (C) เป็นภาษาโปรแกรมส าหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป เร่ิมพัฒนาขึ้ นระหว่าง  

พ.ศ.  2512-2516 (ค.ศ.  1969-1973)  โดยเดนนิส ริช ช่ี  (Dennis Retchie)  ท่ี เอทีแอนด์ที เบลล์
แล็บส์ (AT&T Bell Labs) ภาษาซีเป็นภาษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการเขียนโปรแกรมและมีเคร่ืองมือ
อ านวยความสะดวกส าหรับการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างและอนุญาตให้มีขอบข่ายตัว
แปร (scope) และการเรียกซ ้ า (recursion) ในขณะท่ีระบบชนิดตวัแปรอพลวตัก็ช่วยป้องกันการ
ด าเนินการท่ีไม่ตั้งใจหลายอย่าง เหมือนกับภาษาโปรแกรมเชิงค าสั่งส่วนใหญ่ในแบบแผนของ
ภาษาอลักอล การออกแบบของภาษาซีมีคอนสตรักต ์(construct) ท่ีโยงกบัชุดค าสั่งเคร่ืองทัว่ไปได้
อย่างพอเพียง จึงท าให้ยงัมีการใชใ้นโปรแกรมประยุกตซ่ึ์งแต่ก่อนลงรหัสเป็นภาษาแอสเซมบลี คือ
ซอฟตแ์วร์ระบบอนัโดดเด่นอยา่งระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยนิูกซ์ 
 ภาษาซีเป็นภาษาโปรแกรมหน่ึงท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายมากท่ีสุดตลอดกาล  และ
ตวัแปลโปรแกรมของภาษาซีมีใหใ้ชง้านไดส้ าหรับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบติัการ
ต่างๆ เป็นส่วนมาก 

ภาษาหลายภาษาในยุคหลังได้หยิบยืมภาษา ซีไปใช้ทั้ งท างตรงและทางอ้อม 
ตวัอย่างเช่น ภาษาดี ภาษาโก ภาษารัสต ์ภาษาจาวา จาวาสคริปต์ ภาษาลิมโบภาษาแอลพีซี ภาษาซี
ชาร์ป ภาษาอ็อบเจกทีฟ-ซี ภาษาเพิร์ล ภาษาพีเอชพี ภาษาไพทอน ภาษาเวอริล็อก (ภาษาพรรณนา
ฮาร์ดแวร์) และซีเชลลข์องยูนิกซ์ ภาษาเหล่าน้ีไดดึ้งโครงสร้างการควบคุมและคุณลกัษณะพื้นฐาน
อ่ืน ๆ มาจากภาษาซี ส่วนใหญ่มีวากยสัมพนัธ์คลา้ยคลึงกบัภาษาซีเป็นอย่างมากโดยรวม (ยกเวน้
ภาษาไพทอนท่ีต่างออกไปอยา่งส้ินเชิง) และตั้งใจท่ีจะผสานนิพจน์และขอ้ความสั่งท่ีจ าแนกไดข้อง
วากยสัมพนัธ์ของภาษาซี ดว้ยระบบชนิดตวัแปร ตวัแบบขอ้มูล และอรรถศาสตร์ท่ีอาจแตกต่างกนั
โดยมูลฐาน ภาษาซีพลสัพลสัและภาษาอ็อบเจกทีฟ-ซีเดิมเกิดขึ้นในฐานะตวัแปลโปรแกรมท่ีสร้าง
รหัสภาษาซี ปัจจุบนัภาษาซีพลสัพลสัแทบจะเป็นเซตใหญ่ของภาษาซี ในขณะท่ีภาษาอ็อบเจกทีฟ-
ซีก็เป็นเซตใหญ่อนัเคร่งครัดของภาษาซี 
 ก่อนท่ีจะมีมาตรฐานภาษาซีอย่างเป็นทางการ ผูใ้ช้และผูพ้ฒันาต่างก็เช่ือถือในขอ้ก าหนด
อย่างไม่เป็นทางการในหนงัสือท่ีเขียนโดยเดนนิส ริตชี และไบรอัน เคอร์นิกนั (Brian Kernighan) 
ภาษาซีรุ่นนั้นจึงเรียกกันโดยทั่วไปว่า ภาษาเคแอนด์อาร์ซี (K&R C) ต่อมา พ.ศ. 2532 สถาบัน
มาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา(ANSI) ได้ตีพิมพ์มาตรฐานส าหรับภาษาซีขึ้นมา เรียกกัน
วา่ ภาษาแอนซีซี (ANSI C) หรือ ภาษาซี 89 (C89) ในปีถดัมา  

องคก์ารระหว่างประเทศว่าดว้ยการมาตรฐาน(ISO) ไดอ้นุมติัให้ขอ้ก าหนดเดียวกนัน้ีเป็น
มาตรฐานสากล เรียกกันว่า ภาษาซี90 (C90) ในเวลาต่อมาอีก องค์การฯ ก็ได้เผยแพร่ส่วนขยาย
มาตรฐานเพื่อรองรับสากลวิวตัน์ (internationalization) เม่ือ พ.ศ. 2538 และมาตรฐานท่ีตรวจช าระ
ใหม่เม่ือ พ.ศ. 2542 เรียกกันว่า ภาษาซี99 (C99) มาตรฐานรุ่นปัจจุบันก็ได้รับอนุมัติเม่ือเดือน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2512
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2516
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA_%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9F-%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B599&action=edit&redlink=1
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ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรียกกนัว่า ภาษาซี12(C12) ก่อนอ่ืนของแนะน าพื้นฐานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
กนัซกันิด ก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนรู้ภาษา C กนั หน่วยส าคญัท่ีสุดของคอมพิวเตอร์ก็คือ หน่วยประมวลผล
หรือท่ีเรียกกันว่า CPU โดยปกติ CPU จะมีภาษาของตัวเองท่ีเรียกว่า ภาษาเคร่ือง (Machine 
Language)  ซ่ึงจะเป็นภาษาท่ีประกอบไปด้วยเลขฐานสองมากมาย ดังนั้ นการท่ีจะเขียน
โปรแกรมควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาเคร่ืองโดยตรงนั้นจึงท าไดย้าก จึงไดมี้
การพฒันาตวัแปรภาษาเคร่ืองท่ีเรียกว่า โปรแกรมภาษาระดบัสูงขึ้นมา หรือท่ีเรียกว่า High Level 
Languages โดยภาษาในระดบัสูงเหล่าน้ี จะมีลกัษณะรูปแบบการเขียน (Syntax) ท่ีท าให้เขา้ใจได้
ง่ายต่อการส่ือสารกับผูพ้ฒันา และถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน และจะเปล่ียนค าสั่งจาก
ผูใ้ช้งาน ไปเป็นเป็นภาษาเคร่ือง เพื่อท่ีจะควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์ต่อไป ตวัอย่างของ
โปรแกรมภาษาระดบัสูง ไดแ้ก่ COBOL ใชก้นัมากส าหรับโปรแกรมทางดา้นธุรกิจ, Fortran ใชก้นั
มากส าหรับการพฒันาโปรแกรมดา้นวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพราะง่ายต่อการค านวณ , 
Pascal มีใช้กนัทัว่ไป แต่เน้นส าหรับการพฒันาเคร่ืองมือส าหรับการเรียนการสอน, C & C++ ใช้
ทัว่ไป ปัจจุบนัมีผูเ้ลือกท่ีจะใชก้นัอย่างแพร่หลาย, PROLOG เนน้หนกัไปทางดา้นงานประเภท  AI  
และ  JAVA  ใช้ได้ทัว่ไปคราวน้ีเราลองมาเตรียมตวักันซักนิก ก่อนท่ีจะลงมือพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ขั้นแรก เราต้องศึกษารูปแบบความต้องการของโปรแกรมท่ีจะพัฒนา จากนั้นก็
วิเคราะห์ถึงปัญหาตลอดจนวิธีการแกปั้ญหา จากนั้นจึงน าเอาความคิดในการแกปั้ญหาอย่างเป็น
ขั้ นตอน ไปเขียนในรูปแบบของโปรแกรมภาษาในระดับสูง  ซ่ึ งจะอยู่ ในรูปแบบของ  
Source Program หรือ Source Code จากนั้นเราก็จะใช้ Complier ของภาษาท่ีเราเลือก มาท าการ 
Compile Source code หรือกล่าวง่ายๆ คือแปลง Source code ของเราให้เป็นภาษาเคร่ืองนั่นเอง ซ่ึง
ในขั้นตอนน้ี ผลท่ีได้ เราจะเรียกว่า Object code จากนั้น Complier ก็จะท าการ Link หรือเช่ือม 
Object code เขา้กบัฟังก์ชนัการท างานใน Libraries ต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการใช้งาน แลว้น าไปไวใ้น
หน่วยความจ า แลว้เราก็จะสามารถ Run เพื่อดูผลของการท างานโปรแกรมได้ หากโปรแกรมมี
ขอ้ผิดพลาด เราก็จะท าการแก ้หรือท่ีเรียกกนัในภาษาคอมพิวเตอร์วา่ การ Debug  

 
2.11  ทฤษฏีเกีย่วกบัชุดค าส่ัง Arduino 
 2.11.1  ทฤษฎีของการออกแบบ และสร้างภาษา แนวคิดเก่ียวกบัภาษาฟอร์มลั รูปแบบ และ
คุณลกัษณะทางไวยากรณ์เบ้ืองตน้ ชนิด และโครงสร้างของขอ้มูล โครงสร้างของการควบคุม และ
การเคล่ือนท่ีของขอ้มูล การพิจารณาเวลาในการประมวลผล อลักอริทึมแบบขนาน การออพติไมซ์ 
การออกแบบ และสร้างลกัษณะต่าง ๆ ของภาษา ลกัษณะเฉพาะของภาษาแบบโครงสร้างบล็อก 
แบบมอดูลาร์ แบบเชิงวตัถุ ประเภทของภาษาชุดค าสั่ง แบบก าหนดกระบวนการ และแบบไม่
ก าหนดกระบวนการ การวิเคราะห์ประโยคค าสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบติัการเขียน และ
ทดสอบโปรแกรมดว้ยภาษาปาสคาล ภาษาซี หรือภาษาระดบัสูงอ่ืน ๆ  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B511&action=edit&redlink=1
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 2.11.2  ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computerlanguage) คือภาษาท่ีใช ้หรือเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ 
ซ่ึงมกัใชร่้วมกบัภาษาโปรแกรม แต่ภาษาคอมพิวเตอร์นั้นมีความหมายท่ีกวา้งกว่า โดยไม่จ าเป็นท่ี
จะตอ้งเป็นภาษาโปรแกรม ซ่ึงเป็นท่ีรู้กนัว่าภาษาอย่างHTML หรือ SQL ไม่ใช่ภาษาโปรแกรม แต่
ถือวา่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ 
  2.11.3  ภาษาโปรแกรม (Programlanguage) คือ วิธีการมาตรฐานในการส่ือสารส าหรับ
แสดงค าสั่งไปยงัคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรมก าหนดไวยากรณ์และการตีความหมายจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีเขียนขึ้น ภาษาโปรแกรมท าให้โปรแกรมเมอร์สามารถระบุอย่างชดัเจนถึงขอ้มูลท่ี
คอมพิวเตอร์จะท างาน และวิธีการท่ีคอมพิวเตอร์จะประมวลผลขอ้มูลเหล่านั้น 
 
2.12  ทฤษฎีเกีย่วกบั Wireless 

รูปท่ี 2.27  Wireless LAN 
ท่ีมา: (www.accoladewireless.com/solutions/wireless-networking/wireless-lan-wifi-wlan/) 
 
 2.12.1  เทคโนโลยี Wireless LAN Wireless LAN เป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยให้ผูใ้ช้สามารถ
เช่ือมต่อกบัระบบเน็ตเวิร์คไดจ้ากสถานท่ีต่าง ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชส้ายน าสัญญาณ ในปัจจุบนัเร่ิม
ไดรั้บความนิยมเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็ว 

2 .12. 2   ความหมายของ  Wireless LAN ระบบเค รือข่ ายไ ร้สาย   (Wireless LAN)   
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LANs) เกิดขึ้นคร้ังแรก ในปี ค.ศ.1971 บนเกาะฮาวาย โดยโปรเจค 
ของนกัศึกษา ของมหาวิทยาลยัฮาวาย ท่ีช่ือว่า  “ ALOHNET ” ขณะนั้นลกัษณะ การส่งขอ้มูล เป็น
แบบ Bi-directional ส่งไป-กลบัง่ายๆ ผ่านคล่ืนวิทยุ ส่ือสารกนัระหว่างคอมพิวเตอร์ 7 เคร่ือง ซ่ึง
ตั้งอยู่บนเกาะ 4 เกาะโดยรอบ และมีศูนยก์ลางการเช่ือมต่ออยู่ท่ีเกาะๆหน่ึง ท่ีช่ือว่า  Oahu Wireless 
LAN (WLAN) คือระบบ LAN ท่ีไม่ตอ้งต่อสาย เทคโนโลยีน้ีเกิดขึ้นมานานกว่าสิบปี แต่เพิ่งไดรั้บ
ความนิยมไม่นาน ทั้งน้ีเน่ืองจากไดรั้บผลประโยชน์จากราคาของอุปกรณ์ท่ีลดลง รวมทั้งการพฒันา
มาตรฐานของ Wireless LAN ระบบ Wireless LAN ใช้คล่ืนความถ่ีวิทยุในการรับ-ส่งขอ้มูลแทน
การใชส้ายเคเบิ้ลน าสัญญาณ โดยทัว่ไปแลว้มีรัศมีในการท างานกวา้งประมาณ 500 ถึง 1000 ฟุต แต่
เราสามารถเพิ่มรัศมีในการท างานไดก้วา้งขึ้นโดยการเพิ่มเติมอุปกรณ์พิเศษ เช่นเสาอากาศ การเพิ่ม

http://www.accoladewireless.com/solutions/wireless-networking/wireless-lan-wifi-wlan/
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ก าลังส่ง หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้ ระบบ WLAN นั้ นจ าเป็นต้องมี  Access Point (AP) ท่ีต่อกับ 
ระบบ LAN ดว้ยสายเคเบิ้ล โดย AP จะท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการเช่ือมต่ออุปกรณ์  

Wireless ชนิดต่าง ๆ (WLAN = Wireless Local Area Network) คือ ระบบการส่ือสารขอ้มูล
ท่ีมีรูปแบบในการส่ือสารแบบไม่ใช้สาย โดยใช้การส่งคล่ืนความถ่ีวิทยุในย่านวิทยุ  RF และ  
คล่ืนอินฟราเรด ในการรับและส่งขอ้มูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ือง ผ่านอากาศ , ทะลุก าแพง
เพดานหรือส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ โดยปราศจากความต้องการของการเดินสาย นอกจากนั้นระบบ
เครือข่ายไร้สายก็ยงัมีคุณสมบติัครอบคลุมทุกอยา่งเหมือนกบัระบบ LAN แบบใชส้าย 

ปัจจุบนัโลกของเราเป็นยคุแห่งการติดต่อส่ือสาร เทคโนโลยตี่างๆ เช่นโทรศพัทมื์อถือ เป็น
ส่ิงจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ าวนั ความตอ้งการขอ้มูลและการบริการต่างๆ 
มีความจ าเป็นส าหรับนักธุรกิจ เทคโนโลยีท่ีสนองต่อความต้องการเหล่านั้ น มีมากมาย เช่น 
โทรศพัทมื์อถือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก เคร่ืองปาลม์ ไดถู้กน ามาใชเ้ป็นอย่างมากและ ผูท่ี้น่าจะ
ไดป้ระโยชน์จากการใช ้ระบบเครือข่ายไร้สาย มีมากมาย 

2.12.3  ประเภทของเทคโนโลย ี Wireless  
 2.12.3.1  PAN (Personal Area Network) – Bluetooth เป็นมาตรฐานกาเช่ือมต่อใน

ประเภทน้ี โดย Bluetooth นั้นมีขอ้จ ากดัคือมีแบนด์วิธท่ีแคบและระยะทางใกล ้มกัจะใช้เช่ือมต่อ
ระหวา่งอุปกรณ์กบัอุปกรณ์ (Peer-to-Peer หรือ Device-to-Device) 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.28  PAN (Personal Area Network) – Bluetooth 
ท่ีมา: (https://sites.google.com/site/chutima5610313/rabb-man-metropolitan-area-network) 
 
  2.12.3.2  LAN (Local Area Network) – มาตรฐาน 802.11 HiperLAN2 ความเร็ว 11 
– 54 Mbps มีรัศมีกวา้งกวา่ Bluetooth ใชส้ าหรับระบบเน็ตเวิร์ค (Enterprise networks) 
 
 

https://sites.google.com/site/chutima561031362/rabb-man-metropolitan-area-network
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รูปท่ี 2.29  LAN (Local Area Network) 
ท่ีมา: (https://sites.google.com/site/internet -kar-reiyn-ru-thi-3-reuxng/lan-local-area-network) 
 
  2.12.3.3  MAN (Metropolitan Area Network) – มาตรฐาน 802.11 MMDS, LMDS 
ความเร็ว 11 – 100+ Mbps แทนระบบ T1 รัศมีไกล 

 
รูปท่ี 2.30  MAN (Metropolitan Area Network) 
ท่ีมา: (https://sites.google.com/site/chutima5610313/rabb-man-metropolitan-area-network) 
 
 2.12.3.4  WAN (Wide Area Network) – มาตรฐาน GSM, GPRS, CDMA, 2.5-3G 
ความเร็ว 10 – 384 Kbps รัศมีไกลมาก ใชใ้นโทรศพัทมื์อถือ และระบบเซลลูล่าร์ 

 
รูปท่ี 2.31  WAN (Wide Area Network) 
ท่ีมา: (https://sites.google.com/site/chutima561031362/rabb-wan-wide-area-network) 
 

https://sites.google.com/site/internet5611210/hna-hl/hnwy-kar-reiyn-ru-thi-3-reuxng/lan-local-area-network
https://sites.google.com/site/chutima5610313/rabb-man-metropolitan-area-network)
https://sites.google.com/site/chutima561031362/rabb-wan-wide-area-network
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2.12.4  การน า Wireless LAN มาใช้ ในช่วงแรก Wireless LAN ได้รับความนิยมใช้ใน
สถานศึกษา และในอาคารส านักงานเป็นส่วนใหญ่ และต่อมาเน่ืองจากความสะดวกและความ
ไดเ้ปรียบของ Wireless LAN จึงมีการน ามาใชใ้นสถานท่ีต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก เช่นในบา้นส าหรับ
การใชง้านอินเตอร์เน็ตร่วมกนัหลาย ๆ คนพร้อมกนั ในรีสอร์ท อพาร์ตเมน้ต ์สถานีรถไฟ ร้านกาแฟ 
ห้างสรรพสินคา้ หรือในสนามบิน โดยส่วนใหญ่แลว้จะมีการใช้  Wireless LAN ในบริเวณท่ียงั
ไม่ไดว้างระบบ LAN เอาไว ้
 

 
รูปท่ี 2.32  Wireless LAN 
ท่ีมา: ( https://www.slideshare.net/victerpaul/8-80211-wireless-lan) 
 

2.12.5  รูปแบบและการท างานของระบบเครือข่ายไร้สาย  ระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ ท่ีประกอบไปดว้ยอุปกรณ์ไม่มากนกั และมกัจ ากดัอยูใ่นอาคารหลงั
เดียวหรืออาคารในละแวกเดียวกัน การใช้งานท่ีน่าสนใจท่ีสุดของเครือข่ายไร้สายก็ คือ ความ
สะดวกสบายท่ีไม่ต้องติดอยู่กับท่ี ผูใ้ช้สามารถเคล่ือนท่ีไปมาได้โดยท่ียงัส่ือสารอยู่ในระบบ
เครือข่าย 

2.12.6  รูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือข่ายไร้สาย Peer-to-peer ( ad hoc mode ) 
            
   
 
 
 
 
 
รูปท่ี  2.33  Peer-to-peer ( ad hoc mode ) 
ท่ีมา: ( http://pop-comnetwork.blogspot.com/2015/11/4-peer-to-peer-clientserver.html) 

https://www.slideshare.net/victerpaul/8-80211-wireless-lan
http://pop-comnetwork.blogspot.com/2015/11/4-peer-to-peer-clientserver.html
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2.12.6.1  รูปแบบการเช่ือมต่อระบบแลนไร้สายแบบ Peer to Peer เป็นลักษณะ  
การเช่ือมต่อแบบโครงข่ายโดยตรง ระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ืองหรือมากกว่านั้น 
เป็นการใช้งานร่วมกันของ   wireless adapter cards  โดยไม่ได้มีการเช่ือมต่อกบัเครือข่ายแบบใช้
สายเลย โดยท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองจะมีความเท่าเทียมกนั    สามารถท างานของตนเองได้
และขอใชบ้ริการเคร่ืองอ่ืนได ้เหมาะส าหรับการน ามาใชง้านเพื่อจุด ประสงคใ์นดา้นความรวดเร็ว
หรือติดตั้งได้โดยง่ายเม่ือไม่มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีจะรองรับ ยกตัวอย่างเช่น ในศูนย์ ประชุม,  
หรือการประชุมท่ีจดัขึ้นนอกสถานท่ี เครือข่ายแบบน้ีจะเก็บไฟลแ์ละการเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ต่างๆ 
ไวท่ี้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชแ้ต่ละคน โดยไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางท่ีท าหนา้ท่ีน้ี เรียกไดว้่า
ต่างคนต่างเก็บ ต่างคนต่างใช ้แต่ผูใ้ชใ้นเครือข่ายสามารถเรียกใชไ้ฟลจ์ากคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนได ้
ถา้คอมพิวเตอร์เคร่ืองนั้นท าการแชร์ไฟล์เหล่านั้นไว ้เครือข่ายแบบ Peer-to-Peer น้ีเหมาะส าหรับ
องคก์รขนาดเลก็ท่ีมีคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกนัไม่เกิน 10 เคร่ือง เน่ืองจากติดตั้งง่าย ราคาไม่แพง และ 
การดูแลไม่ยุง่ยากนกั แต่ถา้คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย 
 

 
รูปท่ี 2.34  Client / server 
ท่ีมา: (http://www.mohaminfo.com/client-server) 
 

 2.12.6.2  ระบบเครือข่ายไร้สายแบบ Client / server หรือ Infrastructure mode เป็น
ลกัษณะการรับส่งขอ้มูลโดย อาศยั Access Point (AP) หรือเรียกวา่ “Hot spot” ท าหนา้ท่ีเป็นสะพาน
เช่ือมต่อระหว่างระบบเครือข่ายแบบใช ้สายกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (client) โดยจะกระจาย
สัญญาณคล่ืนวิทยุเพื่อ รับ-ส่งขอ้มูลเป็นรัศมีโดยรอบ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ในรัศมีของ AP จะ
กลายเป็น เครือข่ายกลุ่มเดียวกนัทนัที โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จะ สามารถติดต่อกนั หรือติดต่อกบั 
Server เพื่อแลกเปล่ียนและคน้หาขอ้มูลได้ โดยตอ้งติดต่อผ่าน AP เท่านั้น ซ่ึง AP 1 จุด สามารถ
ให้บริการเคร่ืองลูกข่ายได้ถึง 15-50 อุปกรณ์ ของเคร่ืองลูกข่าย เหมาะส าหรับการน าไปขยาย
เครือข่ายหรือใชร่้วมกบัระบบเครือข่ายแบบใชส้ายเดิมในออฟฟิตหอ้งสมุด หรือในหอ้งประชุม 

http://www.mohaminfo.com/client-server
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        2.12.7  ความปลอดภยัของ Wireless LAN การรักษาความปลอดภยัของ Wireless LAN มีวิธี
รักษาความปลอดภยัหลายระดบั ทั้งขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมและการน าไปใช้ ทั้งความปลอดภยั
ดว้ย Encryption และ Authentication ในปัจจุบนัมีการคน้พบว่าความปลอดภยัของ Wireless LAN 
นั้นมีช่องโหว่ท่ีท าให้สามารถเจาะเขา้ระบบได ้ดงันั้นความปลอดภยัจึงเป็นจุดอ่อนประการหน่ึง
ของ Wireless LAN ความปลอดภยั ตอ้งยอมรับวา่ เครือข่ายไร้สาย มีเสถียรภาพ และความปลอดภยั
ท่ีต ่ากว่า เครือข่ายแบบมีสายอยู่มากพอสมควร เช่น ถา้เปรียบเทียบในการรับส่งขอ้มูลแบบ Plain 
Text (ไม่ไดเ้ขา้รหัสขอ้มูล) หากเป็นเครือข่าย LAN ทัว่ไป หากเราตอ้งการดกัจบั ขอ้มูล วิธีการท่ี
เป็นพื้นฐานท่ีสุด ก็คือการ Tap สาย เพื่อดกัจบัขอ้มูล เช่น ถา้เป็น Ethernet 10Base-T หรือ Ethernet 
100Base-TX ผูด้ักจบัขอ้มูลก็จะท าการ Tab สาย UTP หรือท่ีเรียกกันทัว่ไปว่าสายแลน เส้นท่ี 1,2 
(Transmit Pair) และ 3,6 (Received Pair) หรือไม่ก็ใชอุ้ปกรณ์ HUB เพื่อใหข้อ้มูลมีการกระจายมาถึง
ผูด้กัจบัขอ้มูล หรือว่า ถา้เช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ Switching HUB หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า Switch ก็จะ
ใช้ Function จ าพวก Mirror Port หรือการ Forward ขอ้มูลมาท่ี Port ท่ีผูด้กัจบัขอ้มูลเช่ือมต่ออยู่ ซ่ึง
จะเห็นไดว้่า ตอ้งใช้ความสามารถ และตอ้งใช้ความพยายามในการดกัจบัขอ้มูลสูง ส่วน Wireless 
LAN นั้น เพียงแค่ผูด้กัจบัขอ้มูลอยูใ่นพื้นท่ีท่ีสัญญาณ WIFI จากเป้าหมายท่ีตอ้งการ แพร่มาถึง ผูด้กั
จบัขอ้มูลก็สามารถน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ได้โดยสะดวก และคน้หาผูก้ระท าความผิดได้ยากมาก 
เน่ืองจากเป็นการรับสัญญาณ ท่ีแพร่มาในอากาศ ไม่จ าเป็นตอ้งเช่ือมต่อเขา้ระบบก่อนแต่ประการใด 
จึงมี “มิจฉาชีพ” จ านวนไม่นอ้ย ท าการดกัจบัขอ้มูลและน าไปแสวงหาประโยชน์จนเป็นอาชีพ ตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองแม่ข่าย จะตอ้งเช่ือมสัญญาณผ่าน
เครือข่าย LAN เน่ืองจาก มีความเสถียรภาพในการรับส่งขอ้มูลมากกว่าเครือข่าย Wireless LAN 
ส่วนเหตุผลท่ีสัญญาณเครือข่ายไม่มีเสถียรภาพนั้น เกิดจากหลายปัจจยัดว้ยกนั เช่น ในบริเวณท่ีใช้
งานมีอุปกรณ์ตัวอ่ืนๆ แพร่สัญญาณ ด้วยช่องสัญญาณเดียวกัน ก็จะมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น 
(Noise) จึงมีการวดัค่าเปรียบเทียบ สัญญาณท่ีตอ้งการเทียบกบัสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น หรือท่ีเรียกว่า 
Signal to Noise Ratio นั่นเอง ซ่ึงโดยทัว่ไปท่ีพบว่าผูใ้ช้งานเม่ือน าอุปกรณ์มาใชง้านนั้น ส่วนใหญ่
จะตั้งค่าการใชง้านตามท่ีมีมาจากโรงงาน เพราะไม่ทราบว่าจะตอ้งปรับแต่งค่าอย่างไร ซ่ึงอุปกรณ์
ทัว่ไปก็จะตั้งค่าเร่ิมตน้เป็น ช่อง 1 กบัช่อง 11 ดงันั้น หากท่านผูอ่้านเจอปัญหา WIFI 3 วนัดี 4 วนัไข ้
สัญญาณแรง แต่ไม่สามารถใชง้านไดดี้ ดงันั้นขอ้มูลท่ีควรน ามาเป็นองคป์ระกอบในการวิเคราะห์
หาสาเหตุก็คือ เร่ืองความกระจุกตวัของการใช้ช่องสัญญาณนั่นเอง ปัจจุบนัยงัไม่มีบทความ หรือ
เอกสารทางวิชาการใดๆ ท่ีกล่าวถึงอยา่งชดัเจน ในเร่ืองสัญญาณท่ีแพร่กระจายจากอุปกรณ์เครือข่าย
ไร้สาย ท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพ แต่ท่ีเห็นไดช้ดัคือ ประเด็นของเร่ืองความถ่ี ในการรับส่งขอ้มูลของ
อุปกรณ์ไร้สาย ซ่ึงเม่ือดูตามมาตรฐานของอุปกรณ์ทัว่ไปท่ีมีขายตามทอ้งตลาด เราจะพบว่า ส่วน
ใหญ่อุปกรณ์จะใชค้วามถ่ีย่าน 2.4GHz ซ่ึงเป็นความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาต
จากหน่วยงาน กสทช.ซ่ึงในอนาคตอันใกลเ้ราจะพบอุปกรณ์ท่ีใช้ย่านความถ่ี 5 GHz อีก 1 ย่าน
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ความถ่ี ท่ีถูกน ามาใชง้าน เน่ืองจากปัจจุบนั ถือเป็นย่านความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งขอ
อนุญาต จากหน่วยงาน กสทช. เช่นเดียวกนัเม่ือกลบัมาส ารวจตลาดอุปกรณ์ไร้สายท่ียา่นความถี่ 2.4 
GHz พบว่าไม่เฉพาะอุปกรณ์โทรคมนาคมอย่างเดียวท่ีใช้คล่ืนความถ่ีดังกล่าว แต่มีอุปกรณ์ต่างๆ
มากมายท่ีน าความถ่ีย่านน้ีมาใช้ โดยขอสรุปเป็นอุปกรณ์หลกัๆไดด้งัน้ี อุปกรณ์จ าพวกท่ีเช่ือมต่อ
ดว้ย Bluetooth (IEEE 802.15) อุปกรณ์ WIFI (Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n) อุปกรณ์โทรศพัท์
บา้นไร้สายบางผลิตภณัฑ์ ของเล่นบงัคบัวิทยุท่ีน าเขา้จากประเทศจีน กลอ้งวงจรปิดไร้สายบาง
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซ่ึงความถ่ี 2.4 GHz ท่ีกล่าวถึงนั้ น ถ้าเรียกกันตามภาษาชาวบ้านง่ายๆ ก็
คือ “ความถ่ีช่วงคล่ืนไมโครเวฟ” ซ่ึงก็คือสัญญาณเดียวกนักบัท่ีเราน ามาใช้ในเรดาห์ตรวจจบัวตัถุ
อากาศยาน ท่ีเป็นจานหมุนๆ อยู่ตามสนามบิน เน่ืองจากช่วงคล่ืนไมโครเวฟ มีคุณสมบติัสะทอ้น
โลหะไดดี้ และ เตาอบไฟฟ้าไมโครเวฟ ดงันั้นจะเห็นว่า ความถ่ีท่ีถูกส่งออกมาจากอุปกรณ์ต่างๆ 
นั้น เป็นความถ่ีเดียวกบัท่ีเราใชใ้นการอุ่นอาหาร หรือท าอาหารให้สุกได ้ดงันั้นจึงขอให้ท่านผูอ่้าน
ลองพิจารณาดูว่า “ถา้เราอยู่ใกลจุ้ดรับส่งสัญญาณ หรืออยู่ในพื้นท่ี ท่ีรับ – ส่ง สัญญาณดว้ยก าลงัส่ง
ท่ีสูง เป็นเวลานานๆหรือศึกษาเพิ่มเติมได้จาก ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ืองมาตรฐานความปลอดภยัต่อสุขภาพของมนุษยจ์ากการใชเ้คร่ืองวิทยุคม
นาคปัจจุบนั แนวโน้มการใช้งานอุปกรณ์ไร้สาย เร่ิมสูงขึ้น อนัเน่ืองมาจาก ตน้ทุนในการจดัตั้ ง
ระบบท่ีไม่แพง ความรวดเร็วในการจดัท าระบบ และง่ายต่อการติดตั้งและบ ารุงรักษา ตั้งแต่ UBC 
Cable จนมาเป็น UBC จานแดง โทรศพัทพ์ื้นฐาน ก็ ถูกแทนท่ีดว้ยโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เมาส์ คียบ์อร์ด
มีสาย ก็เปล่ียนเป็น เมาส์ คียบ์อร์ดไร้สาย เครือข่าย LAN ก็ เปล่ียนเป็น WIFI หรือแมก้ระทัง่หูฟังมี
สาย ก็เปลี่ยนมาเป็นหูฟัง Bluetooth ซ่ึงก็ท าใหเ้พิ่มมูลค่าของอุปกรณ์ไดไ้ม่นอ้ย แต่เม่ือเรามามองใน
มิติของความปลอดภยัของขอ้มูล หรือมิติของความปลอดภยัในสุขภาพแล้ว เราจะพบว่า มีการ
กล่าวถึงเร่ืองของความปลอดภยัน้อยมาก ดังนั้น ผูเ้ขียนจึงขอให้ขอ้มูลเพิ่มเติม ในมิติด้านความ
ปลอดภยั และขอ้แนะน าในการน าเทคโนโลยีไร้สายไปใชง้านต่อไป โดยจะเน้นไปท่ีเร่ือง ระบบ 
WIFI หรือ Wireless LAN ซ่ึงปัจจุบนัมีแนวโนม้ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว 

 2.12.7.1  ประโยชน์ของระบบ Wireless LAN 
  1)  สะดวกในการเคล่ือนยา้ย เน่ืองจาก WLAN ไม่จ าเป็นตอ้งมีสายเคเบิ้ล   
       2)  ง่ายในการติดตั้ง เพราะไม่จ าเป็นตอ้งเดินสายเคเบิ้ล  
         3)  ลดค่าใชจ่้าย เน่ืองจากไม่ตอ้งจ าเป็นตอ้งเสียค่าบ ารุงรักษา ในระยะยาว  
         4)  สามารถขยายเครือข่ายไดไ้ม่จ ากดั  

 2.12.7.2  ขอ้เสียของระบบ Wireless LAN 
        1)  มีอตัราการลดทอนสัญญาณสูงหมายความวา่ “ส่งสัญญาณไดร้ะยะสั้น ” 
            2)  มีสัญญาณรบกวนสูง 
            3)  ตอ้งแชร์กนัใชช่้องสัญญาณคล่ืนความถ่ีเดียวกนั 
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  4)  ยงัมี หลายมาตรฐาน ตามผูผ้ลิต ท าใหมี้ปัญหาในการใชง้านร่วมกนั 
            5)  ราคาแพงกวา่ระบบเครือข่ายแบบมีสาย  
            6)  มีความเร็วไม่สูงมากนกั 
 
2.13  ทฤษฎีเกีย่วกบัตัวต้านทาน 

ตวัตา้นทาน หรือ รีซิสเตอร์ (องักฤษ: resistor) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหน่ึงท่ีมีคุณสมบติัใน
การตา้นการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า ท าด้วยลวดตา้นทานหรือถ่านคาร์บอน เป็นตน้ [1] นั่นคือ 
 ถ้าอุปกรณ์มีความต้านทานมากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะน้อยลงเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดพาสซี
ฟสองขั้วท่ีสร้างความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมขั้วทั้ งสอง (V) โดยมีสัดส่วนมากน้อยตามปริมาณ
กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่าน (I) อตัราส่วนระหว่างความต่างศกัย ์และปริมาณกระแสไฟฟ้า ก็คือ  ค่า
ความต้านทานทางไฟฟ้า หรือค่าความต้านทานของตัวน ามีหน่วยเป็นโอห์ม ( สัญลักษณ์  : Ω) 
 เขียนเป็นสมการตามกฎของโอห์ม ดงัน้ี 

ค่าความตา้นทานน้ีถูกก าหนดว่าเป็นค่าคงท่ีส าหรับตัวตา้นทานธรรมดาทั่วไปท่ีท างาน
ภายในค่าก าลงังานท่ีก าหนดของตวัมนัเองตวัตา้นทานท าหนา้ท่ีลดการไหลของกระแสและในเวลา
เดียวกันก็ท าหน้าท่ีลดระดับแรงดันไฟฟ้าภายในวงจรทั่วไป Resistors อาจเป็นแบบค่าความ
ตา้นทานคงท่ี หรือค่าความตา้นทานแปรได ้เช่นท่ีพบใน ตวัตา้นทานแปรตามอุณหภูมิตวัตา้นทาน
เป็นช้ินส่วนธรรมดาของเครือข่ายไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นท่ีแพร่หลาย ในอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ตวัตา้นทานในทางปฏิบติัจะประกอบดว้ยสารประกอบและฟิลม์ต่างๆ เช่นเดียวกบั
สายไฟตา้นทาน (สายไฟท่ีท าจากโลหะผสมความตา้นทานสูง เช่น นิกเกิล -โครเม่ียม) Resistors  
ยงัถูกน าไปใชใ้นวงจรรวม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในอุปกรณ์แอนะล็อก และยงัสามารถรวมเขา้กบัวงจร
ไฮบริดและวงจรพิมพ ์ฟังกช์นัทางไฟฟ้าของตวัตา้นทานจะถูกก าหนดโดยค่าความตา้นทานของมนั 
ตวัตา้นทานเชิงพาณิชย์ทั่วไปถูกผลิตในล าดับท่ีมากกว่าเก้าขั้นของขนาด เม่ือท าการระบุว่าตัว
ตา้นทานจะถูกใชใ้นการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ความแม่นย  าท่ีจ าเป็นของความตา้นทานอาจ
ตอ้งใหค้วามสนใจในการสร้างความอดทนของตวัตา้นทานตามการใชง้านเฉพาะของมนั นอกจากน้ี
ค่าสัมประสิทธ์ิอุณหภูมิของความตา้นทานยงัอาจจะมีความกงัวลในการใชง้านบางอย่างท่ีตอ้งการ
ความแม่นย  า ตวัตา้นทานในทางปฏิบติัยงัถูกระบุถึงว่ามีระดบัพลงังานสูงสุดซ่ึงจะตอ้งเกินกว่าการ
กระจายความร้อนของตวัตา้นทานท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในวงจรเฉพาะ ส่ิงน้ีเป็นความกงัวลหลกัในการ
ใช้งานกบัอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั ตวัตา้นทานท่ีมีอตัราก าลงัท่ีสูงกว่าก็จะมีขนาดท่ีใหญ่กว่าและอาจ
ตอ้งใช ้heat sink ในวงจรไฟฟ้าแรงดนัสูง บางคร้ังก็ตอ้งให้ความสนใจกบัอตัราแรงดนัการท างาน
สูงสุดของตวัตา้นทาน ถา้ไม่ไดพ้ิจารณาถึงแรงดนัไฟฟ้าในการท างานขั้นต ่าสุดส าหรับตวัตา้นทาน 
ความลม้เหลวอาจก่อใหเ้กิดการเผาใหมข้องตวัตา้นทาน เม่ือกระแสไหลผา่นตวัมนั 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99#cite_note-1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%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%81%E0%B8%8F%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%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%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
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ตวัตา้นทานในทางปฏิบติัมีค่าการเหน่ียวน าต่ออนุกรมและค่าการเก็บประจุขนาดเลก็ขนาน
อยู่กับมัน ข้อก าหนดเหล่าน้ีจะมีความส าคญัในการใช้งานความถ่ีสูง ในตัวขยายสัญญาณเสียง
รบกวนต ่าหรือพรีแอมป์ ลกัษณะการรบกวนของตวัตา้นทานอาจเป็นประเด็น การเหน่ียวน าท่ีไม่
ตอ้งการ, เสียงรบกวนมากเกินไปและค่าสัมประสิทธ์ิอุณหภูมิ เหล่าน้ีจะขึ้นอยู่กบัเทคโนโลยีท่ีใช้ 
ในการผลิตตวัตา้นทาน ปกติพวกมนัจะไม่ไดถู้กระบุไวเ้ป็นรายตว้ของตวัตา้นทานท่ีถูกผลิตโดยใช้
เทคโนโลยีอย่างใดอย่างหน่ึง ตระกูลของ ตวัตา้นทานเด่ียวก็มีคุณลกัษณะตาม form factor ของมนั 
นั่นคือ ขนาดของอุปกรณ์และต าแหน่งของขา (หรือขั้วไฟฟ้า) ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งในการผลิตจริง
ของวงจรท่ีน ามนัไปใช ้

ชนิดของตวัตา้นทาน ตวัตา้นทานท่ีผลิตออกมาในปัจจุบนัมีมากมายหลายชนิด ในกรณีท่ี
แบ่งโดยยึดเอาค่าความ ตา้นทานเป็นหลกัจะแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ชนิดคือ 1. ตวัตา้นทานแบบค่าคงท่ี 
(Fixed Resistor) 2. ตวัตา้นทานแบบปรับค่าได ้(Adjustable Resistor) 3. ตวัตา้นทานแบบเปล่ียนค่า
ได้ (Variable Resistor) ตวัตา้นทานแบบค่าคงท่ี (Fixed Resistor) ตวัตา้นทานชนิดค่าคงท่ีมีหลาย
ประเภท ในหนังสือเล่มน้ีจะขอกล่าวประเภทท่ีมีความนิยม ในการน ามาประกอบใช้ในวงจร 
ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไป ดัง น้ีชนิดท่ี1.ตัวต้านทานชนิดคาร์บอนผสม (Carbon 
Composition) ชนิดท่ี 2. ตวัตา้นทานแบบฟิลม์โลหะ ( Metal Film) ชนิดท่ี 3. ตวัตา้นทานแบบฟิล์ม
คาร์บอน ( Carbon Film) ชนิดท่ี  4. ตวัตา้นทานแบบไวร์วาวด ์(Wire Wound) ชนิดท่ี 5. ตวัตา้นทาน
รูปแบบแผน่ ฟิลม์หนา ( Thick  Film  Network) ชนิดท่ี  6. ตวัตา้นทาน แบบแผน่ฟิลม์ บาง  
( Thin Film Network) ตวัตา้นทานแบบปรับค่าได ้โครงสร้างของตวัตา้นทานแบบน้ีมีลกัษณะคลา้ย
กบัแบบไวร์วาวด์ แต่โดยส่วนใหญ่บริเวณลวดตวัน า จะไม่เคลือบดว้ยสารเซรามิคและมีช่องว่างท า
ใหม้องเห็นเส้นลวดตวัน า เพื่อท าการลดัเข็มขดัค่อมตวัตา้นทาน โดยจะมีขาปรับใหส้ัมผสัเข้ากบัจุด
ใดจุดหน่ึง บนเส้นลวดของความตา้นทาน ตวัตา้นทานแบบน้ีส่วนใหญ่มีค่าความตา้นทานต ่า แต่
อตัราทนก าลงัวตัต์สูง การปรับค่าความตา้นทานค่าใดค่าหน่ึง สามารถกระท าไดใ้นช่วงของความ
ตา้นทานตวันั้น ๆ เหมาะกบังาน ท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงความตา้นทานเสมอ ๆ ตวัตา้นทานแบบ
เปล่ียนค่าได ้ตวัตา้นทานแบบเปลี่ยนค่าได ้(Variable Resistor) โครงสร้างภายในท ามาจากคาร์บอน 
เซรามิค หรือพลาสติกตวัน า ใช้ในงานท่ีตอ้งการเปล่ียนค่าความตา้นทานบ่อย ๆ เช่นในเคร่ืองรับ
วิทย,ุ โทรทศัน์ เพื่อปรับลดหรือเพิ่มเสียง, ปรับลดหรือเพิ่มแสงในวงจรหร่ีไฟ มีอยูห่ลายแบบขึ้นอยู่
กบัวตัถุประสงคข์องการใชง้าน เช่นโพเทนชิโอมิเตอร์ (Potentiometer) หรือพอต (Pot)ส าหรับชนิด 
ท่ีมีแกนเล่ือนค่าความตา้นทาน หรือแบบท่ีมีแกนหมุนเปลี่ยนค่าความตา้นทานคือโวลลุ่ม (Volume) 
เพิ่มหรือลดเสียงมีหลายแบบใหเ้ลือกคือ 1 ชั้น, 2 ชั้น และ 3 ชั้น เป็นตน้ ส่วนอีกแบบหน่ึงเป็นแบบ
ท่ีไม่มีแกนปรับโดยทัว่ไปจะเรียกวา่ โวลลุ่มเกือกมา้ หรือทิมพอต (Trimpot) 

2.13.1  ชนิดของตวัตา้นทาน ตวัตา้นทานท่ีใชใ้นงานอิเลก็ทรอนิกส์จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
ไดแ้ก่ ตวัตา้นทานชนิดปรับค่าได ้( Variable Value Resistor ) และตวัตา้นทานชนิดค่าคงท่ี ( Fixed 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93
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Value Resistor ) ซ่ึงตวัตา้นทานค่าคงท่ีน้ีจะมีค่าความตา้นทานท่ีแน่นอน และเป็นค่าท่ีนิยมมากใน
งานดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ ตวัอยา่งเช่น 

 2.13.1.1  ตวัตา้นทานปรับค่าได ้(Variable Resistor) 

 
รูปท่ี 2.35  ตวัตา้นทานปรับค่าไดแ้บบวอลุ่ม (Potentiometer) 
ท่ีมา: (https://sites.google.com/site/somyongregina/academic/electronic/resistor) 
 

ตวัตา้นทานปรับค่าได้ (Variable Resistor) เป็นตวัตา้นทานชนิดหน่ึง ท่ีสามารถปรับค่า
ความตา้นทานได ้นิยมใชง้านแบบวงจรแบ่งแรงดนั เช่น ใชป้รับค่าความดงัของเสียง ปรับค่าแรงดนั
เอาตพ์ุต เป็นตน้ตวัตา้นทานปรับค่าไดมี้ตวัถงัหลายรูปแบบ ในรูปท่ี 3.5 เป็นตวัตา้นทานปรับค่าได้
แบบวอลุ่ม จะมีอยูด่ว้ยกนั 2 ชนิด คือชนิด A และชนิด B 

1)   ตวัตา้นทานปรับค่าไดแ้บบวอลุ่มชนิด A ลกัษณะการปรับค่าความตา้น
จะไม่เป็นเชิงเส้น นิยมใชใ้นการปรับค่าความดงัของเสียง จะหาซ้ือไดย้ากกวา่ชนิด B 

2)   ตวัตา้นทานปรับค่าไดแ้บบวอลุ่มชนิด B ลกัษณะของการปรับค่าความ
ตา้นทานจะเป็นแบบเชิงเส้น นิยมใชง้านทัว่ไป สามารถหาซ้ือไดง้่าย 

นอกจากน้ีตวัตา้นทานปรับค่าไดแ้บบวอลุ่ม ยงัมีแบบชนิดมีแทบกลาง แบบ 2 ชั้น แบบ 4 
ชั้น และแบบมีสวิตซ์ในตวั ส าหรับในชุดบทความน้ียกมาแต่แบบธรรมดา 3 ขาเท่านั้นตวัตา้นทาน
ปรับค่าได ้มีขาใชง้านอยู ่3 ขาโดยขากลาง จะเป็นขาท่ีต่ออยูก่บัแกนเพื่อหมุนเลือกค่าความตา้นทาน 
ส่วนอีก 2 ขา จะต่ออยูก่บัแถบคาบอนท่ีมีค่าความตา้นทาน 
 2.13.1.2  ตวัตา้นทานชนิดค่าคงท่ี ( Fixed Value Resistor ) 

https://sites.google.com/site/somyongregina/academic/electronic/resistor
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รูปท่ี 2.36  ตวัตา้นทานชนิดค่าคงท่ี 
ท่ีมา: (https://mindsetsonline.co.uk/shop/fixed-value-resistors/) 
 

2.14  ทฤษฎีเกีย่วกบั สายไฟจัมเปอร์ 

 
รูปท่ี 2.37  สายจมัเปอร์ 
ท่ีมา: (http://arduino.cc/en/Main/NodeMCU V3 ESP8266) 
 
 สายไฟจัมเปอร์แบบ ผู ้-ผู ้ เหมาะส าหรับใช้งานในวงจรทั่วๆไป เช่น วงจรทดลองบน 
Protroboard เพราะมีหัวเข็มหรือ Pin Header ท่ีออกแบบมาใช้ส าหรับเสียบลงบน Protoboard 
โดยเฉพาะ หรือใชง้านกบับอร์ด Arduino รุ่น UNO หรือรุ่นอ่ืนๆท่ีมี Socket ตวัเมีย ขนาด 26 AWG 
สามารถทนกระแสสูงสุดได ้2.2 A ถา้ต่อสายแบบ Chassis Wiring (ต่อแบบแยกสาย) ,สามารถทน
กระแสได ้0.36 A ถา้ต่อแบบ Power Transmission (รวมเป็นกระจุก) 
 การน าไปใชง้าน สายไฟจมัเปอร์แบบ เมีย-เมีย เหมาะส าหรับใชง้านในวงจรทัว่ๆไป หรือใช้
กบัอุปกณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี PIN ตวัผู ้เช่น บอร์ด Arduino Nano ท่ีตวั Pin ของบอร์ดเป็นตวัผู ้และ
นอกจากน้ียงัสามารถใชร่้วมกบัสายจมัป์แบบ ผู-้ผู ้เพื่อต่อเพิ่มความยาวของสายไฟ ขนาด 26 AWG 

https://mindsetsonline.co.uk/shop/fixed-value-resistors/
http://arduino.cc/en/Main/NodeMCU%20V3%20ESP8266
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สามารถทนกระแสสูง สุดได้  2 . 2  A ถ้าต่อสายแบบ Chassis Wiring (ต่อแบบแยกสาย) , 
สามารถทนกระแสได้ 0.36 A ถา้ต่อแบบ Power Transmission (รวมเป็นกระจุก) ค่า AWG บอก
อะไร ค่า AWG หรือ American Wire Gauge คือค่าท่ีเอาไวบ้อกขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง และการทน
กระแสสูงสุดของสายไฟ ตามมารตฐานอเมริกนั โดยมีขอ้สังเกตดงัน้ี 

2.14.1 AWG มาก ,เส้นใหญ ่
2.14.2 AWG นอ้ย ,ทนกระแสไดม้าก 

ดงันั้น สรุปไดว้า่สายไฟท่ีมีค่า AWG นอ้ย คือสายไฟท่ีเส้นใหญ่ และทนกระแสไดม้าก นัน่เอง 
 
2.15 ทฤษฎีเกีย่วกบับัดกรี 
 

 
รูปท่ี 2.38 บดักรี 
ท่ีมา: (https://fablabthailand.com/content/howtosoldering/) 
 
 บดักรี คือการเช่ือมโลหะเขา้ดว้ยกนัโดยการใชโ้ลหะท่ีมีจุดหลอมเหลวต ่า (เช่นตะกัว่ผสม
กบัโลหะอ่ืน) โดยให้ความร้อนท่ี 180 ถึง 190 เซลเซียส (360 ถึง 370 ฟาเรนไฮต)์ ดว้ยหัวแร้ง นิยม
ใชใ้นการเช่ือมอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
 ลวดบดักรีมกัจะท ามาจากตะกัว่และตะกัว่ในมีส่วนผสมของโลหะระหว่าง 5% - 70% โดย
ปริมาณของดีบุกจะมีผลต่อแรงดึงและแรงเชียร์ของบดักรี ลวดบดักรีท่ีมีขายในทอ้งตลาดคือ 60/40 
Sn/Pb และ 63/37 Sn/Pb 
 เทคนิคการบัดกรี  ในปัจจุบันในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หลายชนิด เช่น ตวัตา้นทาน ตวัเก็บประจุ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ซ่ึงอุปกรณ์
เหล่าน้ีจะเป็นอุปกรณ์ท่ีต่อกนัอยู่ในวงจร โดยขาของอุปกรณ์ถูกบดักรีให้เช่ือมต่อถึงกนั ซ่ึงถา้หาก
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จุดบดักรีติดกันไม่สนิท สกปรกหรือใช้ปริมาณตะกั่วบดักรีน้อยเกินไปในการบดักรี อาจจะเป็น
สาเหตุใหก้ารท างานของวงจรผิดพลาดและก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบโดยรวมได ้    
  การบดักรีเป็นทกัษะท่ีสามารถพฒันาไดโ้ดยการฝึกปฏิบติัและการมีความรู้ท่ีถูกตอ้งซ่ึงการ
บดักรีเป็นการประสานส่วนท่ีเป็นโลหะ 2 ส่วน เขา้ดว้ยกนัโดยการใหค้วามร้อน และใชต้ะกัว่บดักรี
เป็นตวัประสาน ซ่ึงการบดักรีของโลหะทั้งสองเขา้ดว้ยกนัจะเป็นการเช่ือมต่อกนัทางโครงสร้างและ
ทางไฟฟ้า สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น เคร่ืองมือ วิธีการบดักรี และเทคนิคการบดักรี  เคร่ืองมือท่ีใช ้ มี
ดงัน้ี  หัวแร้ง (Soldering Iron) , ตะกัว่,ท่ีดูดตะกัว่  (Solder sucker),ตวัประสาน (Flux),ท่ีวางหัวแร้ง 
(Solder Stand),  คีมตดั (คีมปากนกแกว้),คีมจบั ,มีดคตัเตอร์,ทินเนอร์+ แปรงสีฟัน (อุปกรณ์ท าความ
สะอาด),ช้ินงาน 
 หวัแร้งเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการบดักรี มีหนา้ท่ีให้ความร้อนเพื่อละลายตะกัว่ หวัแร้ง
บดักรีจะแบ่งตามอตัราก าลงัไฟฟ้าท่ีหัวแร้งบดักรีแต่ละขนาดใช้หรืออาจจะหมายความถึงความ
ส้ินเปลืองก าลงัไฟฟ้าของหัวแร้งบดักรีนั่นเอง นอกจากนั้นอตัราก าลงัไฟฟ้าของหัวแร้งบดักรียงั
แสดงถึงปริมาณความร้อนท่ีสามารถแพร่กระจายออกมาจากหัวแร้งบดักรีไดอี้กดว้ย การน าหัวแร้ง
บดักรีมาสัมผสัยงัจุดท่ีจุดบดักรี จะท าใหค้วามร้อนจากหวัแร้งบดักรีส่งผา่นไปยงัช้ินงานท่ีสัมผสัอยู่ 
ดังนั้น ถา้เป็นจุดบดักรีขนาดใหญ่ก็จ าเป็นท่ีต้องใช้หัวแร้งบดักรีท่ีมีอัตราก าลงัไฟฟ้าสูง ๆ ด้วย 
ส าหรับการบดักรีช้ินงานทางดา้นอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะมีหัวแร้งให้เลือกใช้หลายชนิด ในท่ีน้ีจะขอ
กล่าวแค่ 3 ชนิด 
 หัวแร้งแช่ยุคแรก ๆ หัวแร้งแช่จะมีลกัษณะคลา้ย ๆ ดา้มปากกามีก าลงัไฟประมาณ 25-60 
วตัต์ การใช้งานจะต้องเสียบแช่อยู่ตลอดเวลาหัวแร้งชนิดน้ีจะให้ความร้อนท่ีคงท่ีสม ่าเสมอซ่ึง
เหมาะสมส าหรับงานบดักรีคร้ังละหลาย ๆ จุด เช่น การประกอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ แต่ใน
ปัจจุบนัน้ีเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใชง้านไดม้ากขึ้นจึงไดมี้การเพิ่มความสามารถของหัวแร้ง
แช่ให้มีความสามารถเหมือนหัวแร้งปืน โดยโครงสร้างยงัเหมือนเดิมแต่จะมีปุ่ มกดเพื่อเพิ่มความ
ร้อน ซ่ึงความร้อนท่ีไดใ้นตอนกดปุ่ มจะเท่ากบัหัวแร้งปืนประมาณ 130 วตัต ์ท าใหส้ามารถบดักรีได้
ทั้งจุดเลก็และจุดใหญ่  ยีห่อ้ท่ีนิยมใชก้นัมากจะเป็น Hakko หรือยีห่อ้ Good 
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รูปท่ี 2.39  หวัแร้งแช่  
ท่ีมา: (https://fablabthailand.com/content/howtosoldering/) 
 
 หวัแร้งปืนจะมีลกัษณะคลา้ย ๆ ปืน ในการใชง้านจะมีสวิทชท่ี์ดา้มจบั   หวัแร้งชนิดน้ีจะมี
ความร้อนไดร้วดเร็วมีขนาดประมาณ 130 วตัต ์เหมาะส าหรับงานบดักรีเป็นคร้ังคราวและจุดท่ี
ค่อนขา้งใหญ่ แต่ไม่เหมาะส าหรับท่ีจะใชก้บัอุปกรณ์ท่ีไม่ทนความร้อน  เช่น ขั้วล าโพง แจ็คเสียบ 

 
รูปท่ี 2.40 หวัแร้งปืน 
ท่ีมา: (https://fablabthailand.com/content/howtosoldering) 
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รูปท่ี 2.41 หวัแร้งไร้สาย 
ท่ีมา: (https://fablabthailand.com/content/howtosoldering/) 
 
 หวัแร้งไร้สายเป็นหัวแร้งท่ีเหมาะส าหรับงานนอกสถานท่ี งานท่ีไม่สามารถใชไ้ฟฟ้าได ้เช่น 
บนเสาสัญญาณสูง ๆ บนดาดฟ้า เป็นตน้ 
 หัวแร้งแก๊สเป็นหัวแร้งท่ีเหมะส าหรับงานนอกสถานท่ีใชเ้ป็นคร้ังคราว ตอ้งตรวจสอบก่อน
ใชง้านทุกคร้ังเพราะอยา่ลืมหวัแร้งตวัน้ีใชแ้ก๊ส อาจจะระเบิดได ้
 หวัแร้งท่ีใชแ้บตเตอร่ีจะมีลกัษณะคลา้ยหวัแร้งแก๊ส  การน าไปใชง้านก็เหมือน ๆ กนั ต่างกนั
ตรงท่ี หวัแร้งท่ีใชแ้บตเตอร่ีจะใชถ้่าน AA 3 กอ้นซ่ึงจะมีความปลอดภยัมากกวา่หวัแร้งแก๊ส 
 ตะกัว่บดักรีก็เป็นส่ิงส าคญัอีกส่ิงหน่ึงท่ีขาดไม่ได ้เพราะใช้เป็นตวัเช่ือมอุปกรณ์ให้ติดกัน 
เช่น ใช้เป็นตวัเช่ือมอุปกรณ์อิเล็กหรอนิกส์ ใช้เช่ือมอุปกรณ์กบัสายไฟและใช้เช่ือมทองแดงของ
แผน่ปร้ินท ์เป็นตน้ 
 ตะกัว่ท่ีมีขายกนัอยู่ทัว่ไปนั้น มีหลายยี่ห้อผมไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนดีเหมือนกนั แต่เท่าท่ีลองใช้ดู 
ก็รู้สึกว่าไม่ก็ไม่ไดต้่างกนั ทุกยี่ห้อจะมีมาตรฐานเด่ียวกนัคือมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.25  mm.  0.5 
mm.  0.8 mm. และ 1.2 mm. การเลือกขนาดเส้นตะกัว่ขึ้นอยูก่บัท่ีจุดท่ีตอ้งการบดักรีว่ามีขนาดใหญ่
หรือเลก็ และมาตรฐานอีกอยา่งท่ีใชบ้อกส่วนผสมคือแบบ 60/40 และแบบ 40/60 ยกตวัอยา่งตวัเลข 
60/40 น้ีก็คือ ส่วนผสมของตะกัว่ และดีบุกคือ มีดีบุก 60 % และตะกัว่ 40 % ยิง่มีดีบุกมากก็จะยิ่งท า
ให้การบดักรีแลว้รอยบดักรีเงาสวยงาม และติดสนิทยิ่งขึ้น ตะกั่วท่ีขึ้นช่ือว่าเป็นตะกัว่ท่ีดีสุด คือ
ตะกั่วท่ีผสมด้วยเงิน ใช้ส าหรับการบดักรีงานพิถีพิถนัในเร่ืองของสัญญาณ เช่น เคร่ืองเสียงดี ๆ 
สายสัญญาณ เป็นตน้ 
 ท่ีดูดตะกัว่ (Solder sucker) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ กล่าวคือเม่ือมีการ
เปล่ียนอุปกรณ์ออกจากแผ่นปร้ินท ์ซ่ึงถา้ไม่มีท่ีดูดตะกัว่การบดักรีอุปกรณ์ออกจะท าไดย้าก อาจจะ
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ท าลายปร้ินท์เสียหาย ท่ีดูดตะกั่วน้ีท าหน้าท่ีดูดตะกั่ว ตรงจุดท่ีต้องการ จะเอาอุปกรณ์ออกและ 
ในปัจจุบันน้ีมีท่ีดูดตะกั่วหลาย ๆ รูปแบบและมีขนาดต่าง ๆ กัน เช่น ท่ีดูดตะกั่วแบบธรรมดา 
ท่ีดูดตะกัว่พร้อมหวัแร้งในตวัเดียว 
 ตวัประสาน  (Flux) นอกจากเป็นตวัประสานแลว้ เรายงัใชใ้นการใชล้า้งหวัแร้ง กรณีสกปรก
ท่ีปลายหัวแร้ง เม่ือใชห้ัวแร้งซักประมาณ 5-6 วินาที จะมีเขม่าเกาะ เขม่าพวกน้ี หากลงไปผสมกบั
ตะกัว่ก็จะท าให้ตะกัว่หมอง ไม่สดใส เกาะติดขาอุปกรณ์ไม่แน่น วิธีใชท่ี้เร็ว ง่าย สะดวกท่ีสุด ก็จุ่ม
หวัแร้งท่ีร้อน ๆ  ลงไป พอท่ีจะสะอาดก็ยกหวัแร้งขึ้น 

 
รูปท่ี 2.42 ตวัประสาน 
ท่ีมา: (https://fablabthailand.com/content/howtosoldering) 
 
 ท่ีวางหัวแร้ง (Solder Stand) ในขณะท่ีท่านใช้หัวแร้งแบบแช่หรือแบบปืน ส่ิงหน่ึงท่ีตอ้ง
ระวงัคือ ความร้อน ของหัวแร้งอาจจะท าให้เกิดอนัตรายจากความร้อนของหัวแร้งบนโต๊ะท่ีวางหัว
แร้ง ดงันั้นท่ีวางหวัแร้งจึงมีความจ าเป็นมากซ่ึงจะมองดูเป็นระเบียบและป้องกนัอุบติัเหตุไดใ้นขณะ
ปฏิบติังาน 
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รูปท่ี 2.43  ท่ีวางหวัแร้ง  
ท่ีมา: (https://fablabthailand.com/content/howtosoldering/) 
 
 คีมตัด (คีมปากนกแก้ว)  ใช้ตัดสายไฟท่ีมีและไม่มีฉนวนหุ้ม คีมตัดบางชนิดมีรูเล็ก ๆ 
ส าหรับปอกฉนวนของสายไฟไดด้ว้ย 

 
รูปท่ี 2.44 คีมตดั (คีมปากนกแกว้)   
ท่ีมา: (https://fablabthailand.com/content/howtosoldering/) 
 
 คีมจบั (คีมปากจ้ิงจก)  คีมจบัใชส้ าหรับจบัและดดัช้ินงาน 
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รูปท่ี 2.45 คีมจบั (คีมปากจ้ิงจก)   
ท่ีมา: (https://fablabthailand.com/content/howtosoldering/) 
 
  ทินเนอร์และแปรงสีฟันในขั้นตอนสุดท้ายของการบัดกรี เราควรล้างแผ่นปร้ินท์เพื่อดู
ผลงานท่ีเราท าว่าเป็นอย่างไรบา้ง  โดยการเอาแปรงสีฟันจุ่มทินเนอร์แลว้ไปถูท่ีจุดบดักรี เพื่อให้
สามารถมองเห็นจุดบดักรีไดช้ดัเจน 
 

 
รูปท่ี 2.46 ทินเนอร์ 
ท่ีมา: (https://fablabthailand.com/content/howtosoldering/) 
 
 ช้ินงานท่ีจะบดักรีอนัน้ีก็ส าคญัมาก เพราะถา้ไม่มีอะไรจะมาให้บดักรีแลว้ก็ไม่รู้จะบัดกรี
อะไร แต่โลหะในโลกน้ี มีอยู่ตั้งหลายชนิด บางชนิดก็บดักรีได ้บางชนิดก็บดักรีไม่ได ้แยกไดด้งัน้ี 
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โลหะท่ีบดักรีไดเ้หลก็,สังกะสี,ทองเหลือง,ทองแดง,เงินและ โลหะท่ีบดักรีไม่ได ้อะลูมิเนียม,สแตน
เลส,เหล็กหล่อ,เหล็กชุบโครเม่ียม ส่ิงท่ีเห็นได้ง่ายท่ีสุดคือ สายโคแอ็คเชียล (Coaxial Cable) 
 จะสังเกตวา่เราจะบดักรีไม่ติดไม่วา่จะขดูอยา่งไงก็ตาม 
 วิธีบดักรี เสียบปลัก๊หัวแร้ง,ในขณะท่ีรอให้หัวแร้งร้อน เราก็ตอ้งเตรียมผิวของช้ินงานท่ี 
จะบดักรีเสียก่อน ให้มีความสะอาด โดยการใชค้ตัเตอร์ขูดท่ีจุดบดักรีให้สะอาด แต่อย่าขูดแรงมาก
เกินไปเพราะขาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ บอบบาง อาจจะหักได้ง่าย และขอแนะ  
อีกอย่างตอนขูดให้ใชส้ันมีด อย่าใชค้มมีดขูดเพราะอาจจะท าให้มีดไม่คม ,การใส่อุปกรณ์มีเทคนิค
พื้น ๆ คือ ตอ้งใส่อุปกรณ์ตวัเล็ก ๆ และเต้ีย ๆ ก่อนโดยเฉพาะพวกจัม๊เปอร์ การใส่อุปกรณ์ตอ้งกด
อุปกรณ์ทุกตวัใหติ้ดแผ่นปร้ินทม์ากท่ีสุด  เม่ือใส่อุปกรณ์และกดอุปกรณ์จนแนบปร้ินทแ์ลว้ เทคนิค
ท่ีส าคญัอนัหน่ึงก็คือ ตอ้งพบัขาอุปกรณ์ให้แยกออกเป็นตรงขา้มกนั และตอ้งพบัให้ชิดปร้ินทม์าก
ท่ีสุดดว้ย,เม่ือท าความสะอาดจุดบดักรีเสร็จแลว้ เราก็ทดสอบว่าหัวแร้งร้อนหรือไม่  โดยเอาตะกัว่
ลองมาแตะ ดูท่ีปลายหวัแร้ง ถา้ละลายแปลวา่ใชไ้ดแ้ลว้,เม่ือหวัแร้งร้อนไดท่ี้แลว้ การบดักรีท่ีถูกตอ้ง
คือ ตอ้งน าปลายหัวแร้งไปป้อนความร้อนให้กับช้ินงาน จะตอ้งป้อนบริเวณท่ีเป็นจุดบดักรีและ 
ขาอุปกรณ์พร้อม ๆ กนั แลว้จึงป้อนตะกัว่ และการป้อนตะกัว่ท่ีถูกตอ้ง จ าเป็นตอ้งป้อนท่ีบริเวณ
ช้ินงานไม่ใช่ป้อนท่ีหัวแร้ง เม่ือตะกัว่ละลายทัว่จุดบดักรีแลว้ก็ยกหัวแร้งขึ้นและให้เป่าดว้ยปากให้
ตะกัว่แขง็ตวัเร็วขึ้น แต่ถา้เป็นจุดบดักรีเลก็ ๆ ก็ไม่ตอ้งเป่าก็ไดเ้พราะ ตะกัว่จะแขง็ตวัเกือบทนัทีท่ียก
หัวแร้งออกจากจุดบดักรีในขั้นตอนสุดทา้ยของการบดักรี เราควรลา้งแผ่นปร้ินทเ์พื่อดูผลงานท่ีเรา
ท าว่าเป็นอย่างไรบา้ง  เพราะหลงัจากการบดักรีจะเกิดคราบสกปรกจากตะกัว่ท าให้เรามองเห็นรอย
บดักรีไดไ้ม่ชดัเจน รอยบดักรีของเราอาจจะเป็นตามดหรืออาจบดักรีไม่ติด ดงันั้นเพื่อใหก้ารบดักรีมี
คุณภาพและดูเป็นเงาสวยงามเราควรลา้งจุดบดักรีทุกคร้ัง 
 
2.16 ทฤษฎีเกีย่วกบั ตะกัว่ 

 
รูปท่ี 2.47 ตะกัว่ 
ท่ีมา: (https://fablabthailand.com/content/howtosoldering/) 
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 ตะกัว่ เป็นโลหะอ่อนท่ีมีจุดหลอมเหลวต ่า มีสีเทาเงินหรือแกมน ้าเงิน สามารถรีดหรือตีขึ้นรูป
ไดง้่าย น ามาใชป้ระโยชน์ในหลายดา้น โดยเฉพาะการผลิตแบตเตอร์ร่ี ตะกัว่อิเล็กทรอนิกส์ สี และ
หัวกระสุน เป็นตน้ ตะกัว่เป็นธาตุทรานสิชนัตวัท่ี 5 ของหมู่ IV Aในตารางธาตุ พบกระจายทัว่ไป
ตามธรรม ชาติมีหลายไอโซโทป เช่น Pb204 1.48%, Pb207 22.6%, Pb206 23.60% และ Pb208 
52.30% แต่ท่ีปรากฏเป็นไอโซโทปท่ีเสถียรมีเพียงชนิดเดียว คือ Pb208 มีเลขออกซิเดชนั +2 และ +4 
ในสภาวะปกติตะกัว่จะมีสถานะเป็นของแขง็ สีน ้าเงินปนเทา มีความวาวแบบโลหะ ทึบแสง มีความ
อ่อนตวัค่อนขา้งสูง สามารถดดั รีดหรือตีขึ้นรูปไดง้่าย ตะกัว่เป็นโลหะอ่อนท่ีมีจุดหลอมเหลวต ่า 
ขยายตวัไดม้ากเม่ือไดรั้บความร้อน มีความหล่อล่ืนในตวัเอง ทนทานต่อการกดักร่อน สามารถผสม
กับโลหะต่างๆ เป็นโลหะผสมได้หลายชนิด  สารประกอบของตะกั่วส่วนมากไม่ละลายน ้ า หรือ
ละลายในน ้ าไดเ้ล็กน้อย แต่ละลายไดดี้ในกรดไนตริก และกรดก ามะถนัท่ีร้อน โดยทัว่ไปมีสีขาว
หรือไม่มีสี แต่ออกไซด์ของตะกัว่จะมีสีเหลืองหรือสีส้ม ส่วนไดออกไซด์มีสีเทาหรือด า ตะกัว่อาจ
อยู่ในรูปสารประกอบอินทรียบ์างชนิดซ่ึงสามารถละลายน ้ าได ้ตะกัว่ไม่ละลายน ้ า แต่จะละลายได้
ในกรดไนตริก และกรดก ามะถนัเขม้ขน้ ทั้งน้ี ตะกัว่ท่ีใช้บนโลกถูกผลิตมาจากเหมืองตะกั่วเป็น
หลกั 
 การได้รับตะกั่วเขา้สู่ร่างกาย ทางระบบทางเดินอาหาร การได้รับตะกั่วผ่านระบบทางเดิน
อาหารเกิดจากการกินอาหารหรือน ้ าด่ืมท่ีมีการปนเป้ือนตะกั่วเป็นหลกั ตะกั่วจะผ่านลงสู่ล าคอ 
กระเพาะอาหาร และล าไส้ โดยตะกั่วจะถูกละลายได้มากท่ีกระเพาะอาหาร เพราะมีกรดน ้ าย่อย 
เข้าช่วย หากตะกั่วมีความเข้มข้นมากจะท าให้เยื่อบุในระบบต่างระคายเคือง เกิดการอักเสบ  
เป็นแผล และมีอาการคล่ืนไส้อาเจียน หลงัจากนั้น จะถูกดูดซึมเขา้กระแสเลือดท่ีล าไส้เล็กส่วนตน้ 
และบางส่วนจะหลุดปะปนออกมากบัอุจจาระ 
  ทางการหายใจ การไดรั้บตะกัว่เขา้ร่างกายทางการหายใจมกัไดรั้บตะกัว่ในรูปไอตะกัว่ และ
ฝุ่ นตะกั่ว ซ่ึงจะผ่านเขา้ยงัปอดโดยตรง หากไอตะกั่วมีความเขม้ขน้มากจะท าให้ล าคออกัเสบ มี
อาการไอ แน่น และปวดแสบหนา้อก หายใจล าบาก จากนั้น ตะกัว่จะเขา้สู่กระแสเลือด จากนั้น จึง
แพร่เขา้สู่อวยัวะต่างๆ 
 ทางผิวหนงั เน่ืองจากตะกัว่ละลายน ้าไดน้อ้ย ดงันั้น การซึมผา่นผิวหนงัหากไม่มีน ้าเขา้ช่วยจะ
ซึมผ่านไดย้าก ตะกัว่อินทรียส์ามารถดูดซึมผ่านผิวหนังได ้แต่ตะกัว่อนินทรียจ์ะถูกดูดซึมเฉพาะ
บริเวณท่ีมีบาดแผลเท่านั้น เพราะมีน ้าเหลืองหรือเลือดเขา้ช่วย โดยทัว่ไปการสัมผสักบัตะกัว่อนินท
รียจ์ะไม่เกิดอนัตราย แต่ในบางรายท่ีมีภูมิไวต่อตะกัว่มกัเกิดอาการแพ ้เกิดผ่ืนแดง มีอาการปวดร้อน
ไดเ้ช่นกนั 
 การขบัตะกัว่ออกจากร่างกาย ตะกัว่ท่ีร่างกายไดรั้บทั้งหมด ร่างกายจะขบัออกไดท้างปัสสาวะ
ประมาณ 76% ขบัออกทางอุจจาระ ประมาณ 16% และขบัออกทางเหง่ือท่ีผิวหนัง ประมาณ 8% 
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ส่วนเส้นผม หากร่างกายได้รับตะกั่วเกินขีดความสามารถการขบัออก ตะกั่วจะมีการสะสมใน
อวยัวะต่างๆ 
 การตรวจปริมาณตะกั่วท่ีขบัออกมาทางอุจจาระหรือปัสสาวะจะช่วยช้ีบ่งถึงพิษเร้ือรังของ
ตะกัว่ได ้หากพบปริมาณตะกัว่ในอุจจาระเกินกว่า 1.10 มก./วนั และในปัสสาวะ เกินกว่า 0.12 มก./
วนั จะแสดงถึงภาวะเส่ียงต่อพิษเร้ือรังของตะกัว่ จ าเป็นตอ้งไดรั้บการบ าบดั 
 พิษของตะกั่ว ตะกั่วสามารถเขา้สู่ร่างกายได้หลายทาง ทั้งจากการหายใจ การกิน และทาง
ผิวหนัง ขึ้นอยู่กับลักษณะและรูปแบบของตะกั่วท่ีได้รับ ยกตัวอย่างเช่น ตะกั่วอินทรีย์ ได้แก่ 
Pb(C18H35O2)2, Pb(C2H5)4 และ Pb(CH3)4 ท่ีสามารถซึมผ่านผิวหนังได้ เม่ือตะกั่วซึมเข้าสู่
กระแสเลือดแลว้จะถูกส่งผ่านไปยงัส่วนต่างๆ ของร่างกาย ท าให้สามารถพบตะกัว่ไดใ้นทุกๆ ส่วน
ของร่างกาย ทั้งเน้ือ เยื่ออ่อน ไดแ้ก่ ไขกระดูก ระบบประสาท ไต และตบั เป็นตน้ รวมทั้งเน้ือเยื่อ
แขง็ ไดแ้ก่ กระดูก เส้นผม เลบ็ และฟัน เป็นตน้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะสะสมอยูใ่นกระดูกสูงถึง 90 % 
 อย่างไรก็ดีตะกัว่จะถูกขบัออกจากร่างกายผ่านทางเหง่ือ ปัสสาวะ หรือน ้ านม หากถา้ไดรั้บ
เพิ่มขึ้นหรือสะสมจนถึงระดบัหน่ึง ร่างกายก็จะแสดงอาการเจ็บป่วยออกมา เช่น ในระบบเลือดหาก
มีตะกั่วสูงกว่า 10 Ug ต่อ 100 mL อาจท าให้โลหิตจาง เน่ืองจากตะกั่วจะไปขัดขวางการสร้าง
ฮีโมโกลบินและเม็ดเลือด หรือเม่ือ มีตะกัว่ในเลือดเกินกว่า 16 μg ต่อ 100 mL จะมีผลต่อระบบ
ประสาท และกล้ามเน้ือท าให้เกิดอาการ ประสาทหลอน กระวนกระวาย อารมณ์แปรปรวน  
ชกั กลา้มเน้ืออ่อนแรง ตามวั และอาจรุนแรงถึงตาบอดได ้นอกจากน้ี ยงัท าให้ไตอกัเสบ รวมทั้งมี
ผลต่อระบบสืบพนัธุ์ โดยเฉพาะผูท่ี้ไดรั้บการสะสมติดต่อกนัเป็นเวลานานอาจท าให้เป็นหมนัได้ 
 พิษเฉียบพลนั การเกิดพิษเฉียบพลนัมีโอกาสพบไดน้อ้ย แต่หากรับประทานอาหารหรือน ้ าด่ืม
ท่ีปนเป้ือนตะกัว่ในปริมาณมากหรือตั้งใจรับประทานตะกัว่เขม้ขน้เขา้ไป รวมถึงการสูดดมไอตะกัว่
เขม้ขน้ ส่ิงเหล่าน้ี ท าให้เกิดพิษเฉียบพลนัได้ทนัที ได้แก่ ปวดทอ้งอย่างรุนแรง คล่ืนไส้ อาเจียน 
กระหายน ้ า คอแห้ง อาจมีอาการถ่ายอุจจาระบ่อย หรือทอ้งเสีย มือชา เป็นตะคริว ปวดศรีษะรุนแรง 
กลา้มเน้ืออ่อนแรง เดินเซ เศร้าซึม มีอาการชกั เป็นลมหมดสติ และถึงขั้นเสียชีวิตไดภ้ายใน 1-2 วนั 
 พิษเร้ือรังพิษต่อระบบประสาท ไดแ้ก่ เซลล์สมองถูกท าลาย มีอาการกระวนกระวาย เดินเซ 
ขอ้มือ ขอ้เทา้ตก ความจ าเส่ือม หากเป็นรุนแรงมากจะมีอาการชกั หมดสติ และเสียชีวิต 
  พิษต่อระบบเลือด ไดแ้ก่ ยบัย ั้งการสังเคราะห์เม็ดเลือดแดงในไขกระดูก เซลลเ์ม็ดเลือดแดง
ถูกท าลาย เซลลเ์มด็เลือดผิดปกติ เมด็เลือดมีขนาดเลก็ เซลลเ์มด็เลือดแตกง่าย และมีอายสุั้น 
 พิษต่อไต ไดแ้ก่ พบกรดอะมิโน และฟอสเฟตในปัสสาวะสูง แต่ฟอสเฟตในเลือดต ่า เพราะ
ไม่มีการดูดกลบั ขดัขวางการสร้างพลงังานของไต ไตท างานผิดปกติ ท าให้รูปร่างไตผิดรูป ไตมี
ขนาดเลก็ลง และเกิดภาวะไตวายตามมา 
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  พิษต่อระบบทางเดินอาหาร ไดแ้ก่ พบเส้นของตะกัว่สีเงินท่ีเหงือกท่ีเกิดจากตะกัว่ซัลไฟด์ 
เขา้ไปเกาะ กลา้มเน้ือกระเพาะ และล าไส้เกร็ง มีอาการปวดทอ้งบ่อย คล่ืนไส้ อาเจียน เบ่ืออาหาร 
เพราะตะกัว่เขา้ท าลายระบบการท างานของน ้ายอ่ย 
  พิษต่อระบบสืบพนัธุ์ ได้แก่ เม่ือรับ และสะสมตะกัว่นานๆ และเพิ่มปริมาณมากจะส่งผล
กระทบต่อระบบสืบพันธุ์  เ กิดเป็นหมันทั้ งในชาย และหญิง เพศชายมีจ านวนอสุจิน้อย  
ตวัอสุจิอ่อนแอ มีความผิดปกติของรูปร่าง ส่วนเพศหญิงจะมีประจ าเดือนมาผิดปกติ รังไข่ท างาน
ผิดปกติ หากมีลูกจะแทง้ไดง้่าย 
 การรักษาพิษตะกั่ว การรักษาผูท่ี้มีตะกั่วสะสมในร่างกายมากหรือได้รับพิษจากตะกั่ว  
มีการรักษาดว้ยการใชย้า คือ Chelating agents เพราะสารชนิดน้ีสามารถรวมตวัจบักบัตะกัว่ในเลือด 
ในอวยัวะ และกระดูกได้ดี เม่ือจับกับตะกั่วแล้ว ไตจะท าหน้าท่ีก าจัดออกผ่านทางปัสสาวะ  
แต่ยาชนิดน้ี มีผลขา้งเคียง คือ ตวัยาจะเขา้ท าปฏิกิริยากับกระดูก ท าให้กระดูกปลดปล่อยตะกั่ว 
เขา้ไปในกระแสเลือดได ้รวมถึงตวัยาสามารถรวมตวักบัแคลเซียม ท าให้แคลเซียมในกระดูกลดลง 
ส่งผลท าใหเ้กิดโรคกระดูกพรุนได ้
 Chelating agents ท่ีนิยมใช้ คือ Ethylene diamine tetyra acetic acid (EDTA) เม่ือฉีด EDTA 
เขา้เส้นเลือดแลว้ Ca2+ ใน EDTA จะถูกแทนท่ีด้วย Pb2+ พร้อมกับขบัออกทางระบบปัสสาวะ 
 ท าใหป้ริมาณตะกัว่ในร่างกายลดลง 



 

 

บทที่  3 
วิธีด ำเนินโครงกำร 

 
 

ในการด าเนินโครงการอุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิดไฟบา้นผา่นอินเทอร์เน็ต (Control the house 
lights over the internet) มีขั้นตอนการสร้างในส่วนต่าง ๆ โดยทางกลุ่มผูส้ร้างไดร่้วมวางแผนในการ
ปฏิบติังานและจดัแบ่งงานตามความเหมาะสม 
 ขั้นตอนในการด าเนินโครงการ แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
 3.1  การวางแผนและการเตรียมการ 
 3.2  เขียนค าสั่งควบคุม 
 3.3  ประกอบอุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิดไฟบา้นผา่นอินเทอร์เน็ต 

 
3.1  กำรวำงแผนและกำรเตรียมกำร 
 การวางแผนและการเตรียมการ เร่ิมเม่ือคณะกรรมการพิจารณาโครงการใหเ้สนอหวัขอ้
โครงการในภาคเรียนท่ี 1 ทางกลุ่มผูจ้ดัท าแสนอหัวขอ้โครงการอุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิดไฟบา้นผา่น
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการดงัตารางท่ี 3.1 
 3.1.1 การวางแผนท าโครงการ 
           3.1.1.1  เสนอหัวขอ้โครงการกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
           3.1.1.2  ศึกษาโปรแกรม Arduino IDE 
           3.1.1.3  อนุมติัโครงการ โดยอาจารยค์ุณานนท ์ สุขเกษม 
           3.1.1.4  เขียนโครงการบทท่ี 1-2 
           3.1.1.5  ศึกษาแบบและขอ้มูล โดยศึกษาตามเวบ็ไซตต่์าง ๆ 
           3.1.1.6  ออกแบบโดยจดัท าแบบช้ินงานขึ้นมา 
           3.1.1.7  วางแผนการปฏิบติังาน โดยจดัล าดบัก่อนและหลงัการปฏิบติังาน 
           3.1.1.8  ส่งโครงการบทท่ี 1-2 ใหอ้าจารยค์ุณานนท ์ สุขเกษม 
           3.1.1.9  ศึกษาบอร์ด Arduino Uno 
           3.1.1.10  ศึกษาบอร์ด Node mcu esp8266 
           3.1.1.11  ศึกษาบอร์ด Relay 10A 250v 
           3.1.1.12  ด าเนินการจดัซ้ือบอร์ดต่างๆ 
           3.1.1.13  ด าเนินการประกอบช้ินงาน 
           3.1.1.14  ใชโ้ปรแกรม Arduino IDE ในการเขียนชุดค าสั่ง 
           3.1.1.15  ตรวจสอบดูโคด้ท่ีผิดพลาด         
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            3.1.1.16  ทดลองเปิดอุปกรณ์ใชง้าน        
             3.1.1.17  ตรวจสอบดูจุดท่ีผิดพลาดของอุปกรณ์ 

3.1.1.18  ส่งโครงการบทท่ี 1-4โดยอาจารยสุ์ธารัตน์  ทองใหม่เป็นผูต้รวจความ
ถูกตอ้ง 
3.1.1.19  ยื่นขอสอบโครงการหลงัจากทฤษฎีบทท่ี 1-5 ไดผ้่านการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งแลว้ 
3.1.1.20  สอบโครงการ เป็นการน าเสนอเน้ือหาต่าง ๆในบทท่ี 1-5 กบัคณะกรรมการ
สอบโครงการ ใหท้ราบขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าโครงการน้ี 
3.1.1.21  ส่งโครงการ โดยการน าเน้ือหาบทท่ี 1-5 มาเข้าเล่มแล้วน าไปให้กับ
คณะกรรมการสอบโครงการไวเ้ป็นตวัอยา่งในการศึกษาและเป็นหลกัฐาน 
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ตำรำงท่ี 3.1 แสดงแผนการด าเนินโครงการ 

 
ล ำดับขั้นกำรท ำงำน 

เดือนท่ี 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

1.  เสนอหวัขอ้โครงการกบัอาจารย ์ *      
2.  ศึกษาโปรแกรม Arduino IDE *      
3.  อนุมติัโครงการ โดยอาจารย ์ *      
4.  เขียนโครงการบทท่ี 1-2 *      
5.  ศึกษาแบบและขอ้มูล โดยศึกษา
ตามเวบ็ไซตต์่าง ๆ 

*      

6.  ออกแบบโดยจดัท าแบบช้ินงาน
ขึ้นมา 

 *     

7.  วางแผนการปฏิบติังาน  *     
8.  ส่งโครงการบทท่ี 1-2 ให้อาจารย ์  *     
9.  ศึกษาบอร์ด Arduino Uno   *    
10.  ศึกษาบอร์ด Node mcu esp8266    *   
11.  ศึกษาบอร์ด Relay 10A 250v    *   
12.  ด าเนินการจดัซ้ือบอร์ดต่างๆ    *   
13.  ด าเนินการประกอบช้ินงาน     *  
14. ใชโ้ปรแกรม Arduino IDE ในการ
เขียนชุดค าสั่ง 

    *  

15. ตรวจสอบดูโคด้ท่ีผิดพลาด     *  
16. ทดลองเปิดอุปกรณ์ใชง้าน     *  
17.  ตรวจสอบดูจุดท่ีผิดพลาดของ
อุปกรณ์ 

    *  

18.  เขียนโครงการบทท่ี 3-5     *  
19.  ส่งโครงการบทท่ี 1-4     *  
20.  ยืน่ขอสอบโครงการหลงัจาก
ทฤษฎีบทท่ี 1-5 

    *  

21.  สอบโครงการ     *  
22.  ส่งโครงการ      * 
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3.2 กำรออกแบบ 
 3.3.1 การออกแบช้ินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ชุดอุปกรณ์ 13”x8.75“x 4.25” Steel 0001 1 
ช้ินท่ี รายการ ขนาดวสัดุ วสัดุ หมายเลขแบบ จ านวน 

ผูเ้ขียนแบบ นายศุภชยั  มุ่งจีนกลาง 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชย
การ 

ผูต้รวจสอบ นายนรรัตน์  ชีพชล 

ผูอ้อกแบบ นายศุภชยั  มุ่งจีนกลาง 

มาตราส่วน 
1:4 

ช่ือช้ินงาน 
อุปกรณ์เปิด-ปิดไฟผา่นอินแทอร์เน็ต 

หมายเลขแบบ 
0001 

 

 

LCD 

1 2 3 A 

4 5 6 B 

7 8 9 C 

* 0 # D 

8.75”

” 

13” 
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Top 
 
 8.75” 
 
 
 

              4.25” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ดา้นบน 8.75”x4.25” Steel 0002 1 
ช้ินท่ี รายการ ขนาดวสัดุ วสัดุ หมายเลขแบบ จ านวน 

ผูเ้ขียนแบบ นายศุภชยั  มุ่งจีนกลาง 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
ผูต้รวจสอบ นายนรรัตน์  ชีพชล 
ผูอ้อกแบบ นายศุภชยั  มุ่งจีนกลาง 
มาตราส่วน 

1:4 
ช่ือช้ินงาน 
ดา้นบน 

หมายเลขแบบ 
0002 

 

 



68 
 

 
 
 

Button 
 
 10” 
 
 
 

         3.8” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ดา้นล่าง 8.75”x4.25” Steel 0003 1 
ช้ินท่ี รายการ ขนาดวสัดุ วสัดุ หมายเลขแบบ จ านวน 

ผูเ้ขียนแบบ นายศุภชยั  มุ่งจีนกลาง 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
ผูต้รวจสอบ นายนรรัตน์  ชีพชล 
ผูอ้อกแบบ นายศุภชยั  มุ่งจีนกลาง 
มาตราส่วน 

1:4 
ช่ือช้ินงาน 
ดา้นล่าง 

หมายเลขแบบ 
0003 
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Left side 
 
 
  
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ดา้นซา้ย 13”x4.25” Steel 0004 1 
ช้ินท่ี รายการ ขนาดวสัดุ วสัดุ หมายเลขแบบ จ านวน 

ผูเ้ขียนแบบ นายศุภชยั  มุ่งจีนกลาง 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
ผูต้รวจสอบ นายนรรัตน์  ชีพชล 
ผูอ้อกแบบ นายศุภชยั  มุ่งจีนกลาง 
มาตราส่วน 

1:4 
ช่ือช้ินงาน 
ดา้นขวา 

หมายเลขแบบ 
0004 

 

  

 

13” 

4.25” 
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Right side 
 
 
  
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ดา้นขวา 13”x4.25” Steel 0005 1 
ช้ินท่ี รายการ ขนาดวสัดุ วสัดุ หมายเลขแบบ จ านวน 

ผูเ้ขียนแบบ นายศุภชยั  มุ่งจีนกลาง 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
ผูต้รวจสอบ นายนรรัตน์  ชีพชล 
ผูอ้อกแบบ นายศุภชยั  มุ่งจีนกลาง 
มาตราส่วน 

1:4 
ช่ือช้ินงาน 
ดา้นซา้ย 

หมายเลขแบบ 
0005 

 

  

 

13” 

4.25” 
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                                                                  Font 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

6 ดา้นหนา้ 13”x8.75” Steel 0006 1 
ช้ินท่ี รายการ ขนาดวสัดุ วสัดุ หมายเลขแบบ จ านวน 

ผูเ้ขียนแบบ นายศุภชยั  มุ่งจีนกลาง 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
ผูต้รวจสอบ นายนรรัตน์  ชีพชล 
ผูอ้อกแบบ นายศุภชยั  มุ่งจีนกลาง 
มาตราส่วน 

1:4 
ช่ือช้ินงาน 
ดา้นหนา้ 

หมายเลขแบบ 
0006 

 

 

13” 

8.75” 

75” 
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 Behide 
 
 
  
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 ดา้นหลงั 13”x8.75” Steel 0007 1 
ช้ินท่ี รายการ ขนาดวสัดุ วสัดุ หมายเลขแบบ จ านวน 

ผูเ้ขียนแบบ นายศุภชยั  มุ่งจีนกลาง 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชย
การ 

ผูต้รวจสอบ นายนรรัตน์  ชีพชล 

ผูอ้อกแบบ นายศุภชยั  มุ่งจีนกลาง 

มาตราส่วน 
1:4 

ช่ือช้ินงาน 
ดา้นหลงั 

หมายเลขแบบ 
0007 

 

  

 

13” 

8.75” 
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ตำรำงท่ี 3.2 แสดงส่วนประกอบอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟผา่นอินแทอร์เน็ต 

1 ชุดอุปกรณ์ 13”x8.75“x 4.25” Steel 0001 1 
2 ดา้นบน 8.75”x4.25” Steel 0002 1 
3 ดา้นล่าง 8.75”x4.25” Steel 0003 1 
4 ดา้นซา้ย 13”x4.25” Steel 0004 1 
5 ดา้นขวา 13”x4.25” Steel 0005 1 
6 ดา้นหนา้ 13”x8.75” Steel 0006 1 
7 ดา้นหลงั 13”x8.75” Steel 0007 1 

ช้ินท่ี รายการ ขนาดวสัดุ วสัดุ หมายเลขแบบ จ านวน 
ผูเ้ขียน นายศุภชยั  มุ่งจีนกลาง 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
ผูต้รวจ นายนรรัตน์  ชีพชล 

ผูอ้อกแบบ นายศุภชยั  มุ่งจีนกลาง 

มาตรา
ส่วน 1:4 

ช้ินงาน 
อุปกรณ์เปิด-ปิดไฟผา่น

อินแทอร์เน็ต 

หมายเลขแบบ 
0001 

 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษาท าให้เราได้เรียนรู้ถึงการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ต้องสามัคคีกันในการ

วิเคราะห์และออกแบบตลอดจนถึงขั้นตอนการท างานแต่ละขั้นตอนว่ามีอะไรบา้ง ในท่ีน้ีทางคณะ
ผูจ้ดัท าจะกล่าวถึงผลของการศึกษาขอ้มูล และผลท่ีไดรั้บอยา่งละเอียด แบ่งออกเป็นดงัน้ี 

4.1  ขั้นตอนการด าเนินการสร้าง 
4.2  ขั้นตอนการประกอบอุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิดไฟบา้นผา่นอินเทอร์เน็ต 
4.3  ขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิดไฟบา้นผา่นอินเทอร์เน็ต 
 

4.1  ขั้นตอนการด าเนินการสร้าง 
 ขั้นตอนน้ีคณะผูจ้ ัดท าได้ท าออกความคิดและเพื่อแบ่งหน้าท่ีของแต่ละคนเพื่อท าให้
ขั้นตอนการท างานเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และมีการกระจายหนา้ท่ีการท างานใหเ้ท่าเทียมกนัเพื่อให้ทุก
คนแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ และใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการท างานและรับความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้นดว้ย ขั้นตอนการสร้างมีดงัน้ี 
 4.1.1  แนวคิดท่ีทางคณะผูจ้ ัดท าได้เร่ิมจาก การท าอุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิดไฟบ้านผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยสามารถควบคุมไฟจากท่ีไหนก็ได้เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต ในส่วนของอุปกรณ์
ควบคุมเปิด-ปิดไฟบ้านผ่านอินเทอร์เน็ต จะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ช้ในการสั่งการ
อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยไม่ตอ้งเดินไปเปิดเอง และศึกษาเก่ียวกับ อุปกรณ์ควบคุมเปิด -ปิดไฟบา้นผ่าน
อินเทอร์เน็ต ดว้ย Arduino เพื่อเป็นตน้แบบใหก้บันกัศึกษา สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศต่อไป 

 
รูปท่ี 4.1 Board Arduino r3 UNO 
ท่ีมา: ( http://arduino.cc/en/Main) 
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4.1.2  การเร่ิมคิดตน้แบบ ในการเร่ิมตน้คิดแบบทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ร่ิมการคน้ควา้หาขอ้มูล
ต่าง ๆ และคน้หาอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นการประกอบอุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิดไฟบา้นผา่นอินเทอร์เน็ต 
อุปกรณ์ท่ีทางคณะผูจ้ดัท าคิดไวมี้ดงัน้ี  

1.  Board Arduino r3 UNO 
2.  ตูไ้ฟ 16” x 8” x 3.8” 
3.  Node mcu ESP8266 
4.  สายจัม๊เปอร์ 
5.  Relay 16 ch. 
6.  Adapter 
7.  เตา้รับไฟ 
8.  กาวร้อนแท่ง 
9.  สายไฟ 
10. ตะกัว่ 
11. บดักี 
12. ปืนกาว 
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4.2  ขั้นตอนการประกอบอุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิดไฟบ้านผ่านอนิเทอร์เน็ต 
4.2.1  เร่ิมตน้การซ้ือบอร์ด  Arduino r3 UNO และ Node MCU 
 

 
รูปท่ี 4.2 Board Arduino r3 UNO 
ท่ีมา: ( http://arduino.cc/en/Main) 
 

 
รูปท่ี 4.3 Esp 8266 
ท่ีมา: ( http://arduino.cc/en/Main/NodeMCU V3 ESP8266 ) 
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 น าตวับอร์ด Arduino r3 UNO มาท าการศึกษาลายละเอียดต่างๆ ในท่ีน้ีทางคณะผูจ้ดัท าได้
ท าการศึกษาในหลายส่วนในบทน้ีกล่าวถึงเร่ืองของ Code ในส่วนของตวั Code นั่นจะมีลกัษณะ 
เป็น ภาษาซี และปรับค่าต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านในโปรเจค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.4 ตูไ้ฟ 16” x 8” x 3.8” 
ท่ีมา: ( http://arduino.cc/en/Main) 

 

รูปท่ี 4.5 Relay 16 ch.  
ท่ีมา: ( http://arduino.cc/en) 
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 รูปท่ี 4.6 สายจัม๊เปอร์ 
ท่ีมา: ( http://arduino.cc/en) 

 
 

รูปท่ี 4.7 เตา้รับไฟ 
ท่ีมา: ( https://www.baanandbeyond.com/th/lighting-plumbing/electrical/60131747.html) 
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รูปท่ี 4.8 Adapter 
ท่ีมา: ( http://advice.com) 

รูปท่ี 4.9 สายไฟ 
ท่ีมา: ( https://www.baanandbeyond.com/th/lighting-plumbing/electrical/60131747.html) 
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รูปท่ี 4.10 กาวร้อนแท่ง 
ท่ีมา: ( https://www.baanandbeyond.com/th/lighting-plumbing/electrical) 
 

 
รูปท่ี 4.11 ตะกัว่ 
ท่ีมา: ( https://www.baanandbeyond.com/th/lighting-plumbing/electrical) 
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รูปท่ี 4.12หวัแร้ง 
ท่ีมา: ( https://www.baanandbeyond.com/th/lighting-plumbing/electrical) 
 

 
รูปท่ี 4.13 ปืนกาว 
ท่ีมา: ( https://www.baanandbeyond.com/th/lighting-plumbing/electrical) 
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4.2  ขั้นตอนการประกอบอุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิดไฟบ้านผ่านอนิเทอร์เน็ต 

 
รูปท่ี 4.14  น าตูไ้ฟมาตดั,เจาะตามขนาดท่ีวางเอาไว ้

 
รูปท่ี 4.15  น าแผงไฟมาติดตั้งชุดวงจรไฟฟ้าตามท่ีไดว้าดวงจรไฟฟ้าไว ้
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รูปท่ี 4.16  ต่อสายวงจรเขา้บอร์ดและต่อเขา้กบัไฟ Relay และไฟ 220v 
 

 
รูปท่ี 4.17  ช้ินงานท่ีประกอบเสร็จสมบูรณ์ 
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4.3  ขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิดไฟบ้านผ่านอนิเทอร์เน็ต 
ในขั้นตอนน้ีเราไดท้ าการออกแบบให้ใช ้แอพพลิเคชนั ในการควบคุมการอุปกรณ์ควบคุม

เปิด-ปิดไฟบา้นผ่านอินเทอร์เน็ต เราจึงท าการทดสอบดว้ยการสั่ง เปิด-ปิดไฟผ่านแอพพลิเคชนัและ
ทดลองใส่รหสัผา่นจาก แอพพลิเคชนัเพื่อสั่งการเปิดประตู ทดสอบการสแกนลายน้ิวมือและการกด 
รหสัผา่นจากหนา้ดูเพื่อปลดลอ็คประตู ผลปรากฎวา่ทุก อยา่งสามารถท างานไดเ้ป็นอยา่งดี 



บทที ่5 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
ในการท าโครงการเป็นการพฒันาอุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิดไฟบา้นผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถ

บรรลุว ัตถุประสงค์ตามท่ีผู ้จัดท าได้วางแผนเอาไว้ ซ่ึง อุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิดไฟบ้านผ่าน
อินเทอร์เน็ต สามารถท างานได้ตรงตามท่ีตอ้งการและการประสบปัญหาต่าง ๆ ในท่ีน้ีทางคณะ
ผูจ้ดัท าไดป้ระส[ปัญหาในการปฏิบติังานหลายๆ อย่าง ซ่ึงขณะผูจ้ดัท าจากโครงการมีขอ้เสนอแนะ
ท่ีจะน ามาปรับปรุงแกไ้ขในส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิดไฟบา้นผ่านอินเทอร์เน็ต ให้
ท างานไดดี้มากยิง่ขึ้น 

 
5.1วัตถุประสงค์ของโครงการ 
       5.1.1 เพื่อศึกษาการท างานของ อุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบา้นผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
       5.1.2 เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการควบคุมไฟในบา้นผา่นอินเทอร์เน็ต 
       5.1.3 เพื่อดูสถานะของการทางานไฟต่าง ๆภายในบา้น 
 
5.2 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          5.2.1 ไดศึ้กษาการท างานของอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบา้นผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  
          5.2.2  เพิ่มความสะดวกสบายต่อการควบคุมต่อการเปิด-ปิดไฟภายในบา้นใหท้นัสมยัใน   
                    การใชง้านมากยิง่ขึ้น 
          5.2.3  สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ช้ 
                    ในการท าโครงการ 
 
5.3 ปัญหาที่ประสบในการด าเนินโครงการ 
 การด าเนินการของโครงการอุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิดไฟบา้นผ่านอินเทอร์เน็ต นั้นทางคณะ
ผูจ้ดัท าไดป้ระสบปัญหาการด าเนินโครงการหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี 
 5.3.1 ปัญหาในการเช่ือมต่อ Node mcu กบั Arduino UNO 
 5.3.2 ปัญหาในเช่ือมกบั Node mcu กบั Could anto 
 5.3.3 ปัญหาดา้นสายไฟและจุดเช่ือมต่อต่าง ๆ ในตูไ้ฟฟ้า 
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5.4 ผลการด าเนินโครงการ 
 ในการด าเนินโครงการอุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิดไฟบา้นผ่านอินเทอร์เน็ต เร่ิมจากการเสนอ
โครงการต่อคณะกรรมการพิจารณา ทางคณะกรรมการพิจารณาได้เสนอแนะในส่วนต่าง ๆ และ
คณะผูจ้ดัท าไดท้ าตามขอ้เสนอของคณะกรรมการจนไดรั้บการอนุมติัการท าโครงการแลว้ทางคณะ
ผูจ้ดัท าได้ศึกษาขอ้มูลรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับการจดัท าอุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิดไฟบา้นผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยไดท้ าการออกแบบและด าเนินการตามท่ีวางแผนไวจ้นส าเร็จลุร่วง  
 ผลการด าเนินโครงการอุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิดไฟบา้นผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถควบคุม
ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ต ดูสถานะไฟ และสามารถกดรหัสเพื่อปลดล็อคช่องไฟท่ีก าหนดไวจ้ากท่ี
ไหนก็ได ้ดว้ยแอพพลิเคชนั 
 
5.5 การอภิปรายผล 
 ในการสั่งการอุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิดไฟบา้นผ่านอินเทอร์เน็ต โครงการน้ีไดใ้ช้ Arduino 
IED ในการเขียนชุดค าสั่ง สั่งการเช่ือต่อกบั Server เพื่อไปรับขอ้มูลการสั่งกานบน Server แลว้น าไป
สั่งการ Relay เพื่อ เปิด-ปิดไฟแสดงสถานะและป้อนรหสัผา่นเพื่อปลดลอ็คได ้
 
5.6 ข้อเสนอแนะ 
 ในน้ีจะกล่าวถึงขอ้เสนอแนะ ในการพฒันาและต่อยอดอุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิดไฟบา้นผ่าน
อินเทอร์เน็ต 
 5.6.1ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
 5.6.1.1 ควรเพิ่มชุดป้องกนัไฟฟ้าร่ัวใหดี้ยิง่ขึ้น 
 5.6.1.2 ควรจดัสายไฟใหเ้ป็นระเบียบ 
 5.6.2 ขอ้เสนอแนะทางเทคนิค 
 5.6.2.1 ควรเลือกสายแพท่ีเช่ือมระหวา่งชุดไฟใหดี้เพื่อป้องกนัปัญหาไฟไม่ติด 
 5.6.2.2 ควรต่อสายไฟใหแ้น่นหนา  
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แบบเสนอร่างโครงการ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ช่ือโครงการ อุปกรณ์เปิดปิดไฟบา้นผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
                           Control the house lights over the internet 
 

ช่ือผูเ้สนอโครงการ   1. นายศุภชยั   มุ่งจีนกลาง       รหสัประจ าตวั  36994 (หวัหนา้กลุ่มโครงการ) 
ช่ือผูร่้วมโครงการ     2. นายนรรัตน์     ชีพชล          รหสัประจ าตวั  40813 

   
   

นกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  รอบเชา้ 
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ   อาจารยค์ุณานนท ์ สุขเกษม 
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม           อาจารยสุ์ธารัตน์    ทองใหม่ 
 
 

 มีความประสงคข์ออนุมติัหวัขอ้โครงการ  เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ในวิชาโครงการ  จ านวน  4  หน่วยกิต 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  ดงัรายละเอียดโครงการท่ีแนบมาดว้ย 
 
   ลงช่ือ  ................................................................... (หวัหนา้กลุ่มโครงการ) 
   ลงช่ือ  ................................................................... (สมาชิกกลุ่มโครงการ)
                    .............. / ............................ / .............. 
 

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

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

หมายเหตุ  พร้อมแนบโครงการ  ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดมาดว้ยแลว้ 
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1.  ช่ือโครงการ 

อุปกรณ์เปิดปิดไฟบา้นผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
              Control the house lights over the internet 
2.  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
          เน่ืองจากในปัจจุบนั เทคโนโลยีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้นมีความกา้วหน้าเป็นอย่างมาก จน
มาถึงยุคปัจจุบนั Smart Home เทคโนโลยีไร้สายท่ีจะช่วยให้เรานั้นสามารถควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ทุกอย่างภายในบา้นได้ และแมก้ระทัง่การตรวจจบัความผิดปกติ ดว้ยระบบรักษาความปลอดภยั
ภายในบา้น การใชเ้ทคโนโลยีไร้สายเขา้มาดูแลบา้นหรือ Smart Home เป็นอีกหน่ึงกระแสท่ีเขา้มามี
บทบาทภายในชีวิตประจาวนัของทุกคนมากขึ้นทุกวนั  
          ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นความส าคญัการใชอุ้ปกรณ์เปิด-ปิดไฟบา้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
จึงได้นามาใส่ในตัวโครงการ Smart Home น้ีจนเกิดมาเป็น Control the house lights over the 
internet ท่ีใช ้อุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบา้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และยงัสามารถตั้งค่าให้อุปกรณ์เปิด-
ปิดไฟบา้นท างานตามท่ีเราไดก้ าหนดค่าไวไ้ดอี้กดว้ย ทั้งน้ีอุปกรณ์มีความทนัสมยั สามารถควบคุม
ไฟภายในบา้นผา่นระบบอินเตอร์เน็ต อีกทั้งยงัสามารถดูสถานะการใชง้านของไฟภายในบา้นไดอี้ก
ดว้ย นอกเหนือจากน้ียงัสามารถเช่ือมต่อกบัแอพพลิเคชัน่ Control the house lights over the internet 
เพื่อท าการการสั่งงานผ่านแอพพลิเคชั่นหรีอสามารถสั่งท่ีตัวอุปกรณ์เปิดปิดไฟบ้านผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตก็ได้ และอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบา้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ยงัสามารถเช่ือต่อกบัเคร่ือง
สแกนลายน้ิวมือ เพื่อเพิ่มความปลอดภยัให้กับผูอ้ยู่อาศยั เน่ืองจากเทคโนโลยีในปัจจุบนัมีความ
ทนัสมยัมากยิ่งขึ้น ทางคณะผูจ้ดัทาจึงนาเทคโนโลยีมาผสมผสานกับไฟฟ้าภายในบา้น จนเกิดเป็น 
อุปกรณ์เปิดปิดไฟบ้านผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  เช่นเดียวกับ Smart Home เพื่อสร้างความ
สะดวกสบายในการเปิด-ปิดไฟภายในบา้น ให้ง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น แอพพลิเคชั่นสั่งการ
อุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบา้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จะช่วยให้การคุมไฟภายในบา้นให้ดูทนัสมยั อีกทั้ง
สะดวกสบายต่อการควบคุมไฟภายในบา้นไดย้ิง่ขึ้นอีกดว้ย  
          ดงันั้น การจดัทาอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบา้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จึงเป็นโครงการท่ีคณะผูจ้ดั
ทาไดจ้ดัทาเพื่อตอบสนองเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัขึ้นช่วยในการพฒันาอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟภายในบา้น
ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ทางคณะผูจ้ดัทามุ่งเนน้ไปในทางสร้างความสะดวกสบายต่อการควบคุมไฟ
ภายบา้นและความสร้างความทันสมยัด้วยการสั่งผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนก็สามารถ
ควบคุม ดูสถานะไฟภายในบา้นไดอี้กดว้ย ทางคณะผูจ้ดัทาจึงเล็งเห็นว่าโครงการ อุปกรณ์เปิด-ปิด
ไฟบา้นผา่นระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการเสริมสร้างทกัษะทางดา้นการทาช้ินงานฮาร์ดแวร์ของคณะผู ้
จดัทา ดา้นความคิด การแกไ้ขปัญหาอย่างถูกตอ้งและ ให้เยาวชนรุ่นใหม่ไดน้ าไปคิดวิเคราะห์และ
พฒันาต่อยอดอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 
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3.  วตัถุประสงคข์องโครงการ 
  3.1 เพื่อศึกษาการท างานของ อุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบา้นผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
  3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการควบคุมไฟในบา้นผา่นอินเทอร์เน็ต 
  3.3 เพื่อดูสถานะของการท างานไฟต่าง ๆภายในบา้น 
  
4. ขอบเขตของโครงการ  
  4.1 สามารถใชอุ้ปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดไฟภายในบา้นได ้
  4.2 สามารถใชต้วัอุปกรณ์ดูสถานะเปิด-ปิดการท างานของไฟภายในบา้นได ้
  4.3 สามารถใชต้วัอุปกรณ์ควบคุม เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ และเช่ือมต่อกบัแอพพลิเคชัน่  
                    ควบคุมอุปกรณ์เปิดปิดไฟบา้นผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
 
5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 5.1 คิดหวัขอ้โครงการ 
 5.2 จดัท ารูปเล่มเสนอร่างโครงการ 
 5.3 เสนอร่างโครงการ 

5.4 แกไ้ขเสนอร่างโครงการ 
 5.5 ส่งเสนอร่างโครงการท่ีแกไ้ขแลว้ 

5.6 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัท าอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบา้นผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  
      และจดัท าบทท่ี 2 
5.7 รวบรวมขอ้มูลในดา้นโปรแกรมท่ีจะใชเ้ขียนโปรแกรมในการ  
      ควบคุมการท างาน 

 5.8 วางแผนการท างานกระจายงานแบ่งการท างานเป็นส่วน ๆ 
 5.9 ท าช้ินงาน 
 5.10 ทดสอบการท างานของ อุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบา้นผา่นระบบอินเทอร์เน็ต และจดัท า 
                      บทท่ี 4 
 5.11 แกไ้ขตวัช้ินงาน และจดัท าบทท่ี 5 
 5.12 จดัท าเอกสารโครงการ 
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รูปท่ี 1.1 แผนภาพ Flowchart ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        คิดหวัขอ้โครงการ 

     เสนอโครงการ 

ศึกษาขอ้มูล 

รวบรวมขอ้มูล 

วางแผนการท างาน 

       จดัท าช้ินงาน 

ทดสอบการท างาน 
 

     
   แกไ้ข 

       เร่ิมตน้ 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

     
   แกไ้ข 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

จดัท าเอกสารโครงการ 

       ส้ินสุด 
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6. ระยะเวลาการท าโครงการ 
 ตารางการด าเนินงานโครงการน้ีใชร้ะยะเวลาในการพฒันา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง 
เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563 ดงัตารางท่ี 1.1 
ตารางท่ี 1.1 ตารางแผนการด าเนินงาน 
ล าดับ ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 2560 
มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 คิดหวัขอ้โครงการ        
2 จดัท าเอกสารแบบ

เสนอร่างโครงการ 
       

3 เสนอหวัขอ้โครงการ        
4 คน้หาขอ้มูล        
5 รวบรวมขอ้มูล        
6 วางแผนการท างาน        
7 เขียนโปรแกรม 

ควบคุมการท างาน 
       

8 ทดสอบการท างาน        
9 แกไ้ขโปรแกรม        
10 ตรวจสอบความ

เรียบร้อย 
       

11 น าเสนอโครงการ        
12 จดัท ารูปเล่มโครงการ        
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7. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 7.1 ไดศึ้กษาการท างานของแอพพลิเคชัน่สั่งการอุปกรณ์เปิดปิดไฟบา้นผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
 7.2  เพิ่มสร้างความสะดวกสบายต่อการควบคุมต่อการเปิด-ปิดไฟภายในบา้นใหท้นัสมยัในการ                       
            ใชง้านมากยิง่ขึ้น 
 7.3  สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้น 
             การท าโครงการ 
 
8. งบประมาณท่ีใชใ้นการท าโครงการ 
      8.1  ESP-8266                           120      บาท  
          8.2  Arduino                                      200     บาท  
          8.3  Delay 12v                           250      บาท  
          8.4  คทัเอาท ์                              200      บาท  
          8.5  กล่องใส่อุปกรณ์                 350      บาท  
          8.6  ค่าหมึกพิมพเ์อกสาร           1,500   บาท  
          8.7  กระดาษ A4                        500      บาท  
                  รวม                                      3,120   บาท 
 
9.  เอกสารอา้งอิง  

 https://www.it24hrs.com/2019/arena_garden_smart_home/ 

 https://www.smartsecurity.in.th/ 
 https://www.1belief.com/fingerprint/ 
          
 
         

https://www.it24hrs.com/2019/arena_garden_smart_home/
https://www.smartsecurity.in.th/
https://www.1belief.com/fingerprint/


 
 

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก แบบเสนอร่างโครงการ 
ภาคผนวก ข รายงานผลความคืบหน้า 
ภาคผนวก ค วิธีการใช้งานอุปกรณ์ 
ภาคผนวก ง ประวัติผู้เขียน 

 



 
 

ภาคผนวก ก 
แบบเสนอร่างโครงการ 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แบบเสนอร่างโครงการ 

 
เร่ือง 

อุปกรณ์เปิดปิดไฟบา้นผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
Control the house lights over the internet 

 
 
 
 

โดย 
                                   นายศุภชยั        มุ่งจีนกลาง       รหสัประจ าตวั  36994 
                                   นายนรรัตน์     ชีพชล               รหสัประจ าตวั  40813 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนท่ี 1/2562 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
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แบบเสนอร่างโครงการ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ช่ือโครงการ อุปกรณ์เปิดปิดไฟบา้นผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
                           Control the house lights over the internet 
 

ช่ือผูเ้สนอโครงการ   1. นายศุภชยั   มุ่งจีนกลาง       รหสัประจ าตวั  36994 (หวัหนา้กลุ่มโครงการ) 
ช่ือผูร่้วมโครงการ     2. นายนรรัตน์     ชีพชล          รหสัประจ าตวั  40813 

   
   

นกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  รอบเชา้ 
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ   อาจารยค์ุณานนท ์ สุขเกษม 
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม           อาจารยสุ์ธารัตน์    ทองใหม่ 
 
 

 มีความประสงคข์ออนุมติัหวัขอ้โครงการ  เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ในวิชาโครงการ  จ านวน  4  หน่วยกิต 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  ดงัรายละเอียดโครงการท่ีแนบมาดว้ย 
 
   ลงช่ือ  ................................................................... (หวัหนา้กลุ่มโครงการ) 
   ลงช่ือ  ................................................................... (สมาชิกกลุ่มโครงการ)
                    .............. / ............................ / .............. 
 

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

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

หมายเหตุ  พร้อมแนบโครงการ  ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดมาดว้ยแลว้ 
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1.  ช่ือโครงการ 

อุปกรณ์เปิดปิดไฟบา้นผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
              Control the house lights over the internet 
2.  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
          เน่ืองจากในปัจจุบนั เทคโนโลยีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้นมีความกา้วหน้าเป็นอย่างมาก จน
มาถึงยุคปัจจุบนั Smart Home เทคโนโลยีไร้สายท่ีจะช่วยให้เรานั้นสามารถควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ทุกอย่างภายในบา้นได้ และแมก้ระทัง่การตรวจจบัความผิดปกติ ดว้ยระบบรักษาความปลอดภยั
ภายในบา้น การใชเ้ทคโนโลยไีร้สายเขา้มาดูแลบา้นหรือ Smart Home เป็นอีกหน่ึงกระแสท่ีเขา้มามี
บทบาทภายในชีวิตประจาวนัของทุกคนมากขึ้นทุกวนั  
          ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นความส าคญัการใชอุ้ปกรณ์เปิด-ปิดไฟบา้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
จึงได้นามาใส่ในตัวโครงการ Smart Home น้ีจนเกิดมาเป็น Control the house lights over the 
internet ท่ีใช้ อุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบา้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และยงัสามารถตั้งค่าให้อุปกรณ์เปิด-
ปิดไฟบา้นท างานตามท่ีเราไดก้ าหนดค่าไวไ้ดอี้กดว้ย ทั้งน้ีอุปกรณ์มีความทนัสมยั สามารถควบคุม
ไฟภายในบา้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อีกทั้งยงัสามารถดูสถานะการใชง้านของไฟภายในบา้นไดอี้ก
ดว้ย นอกเหนือจากน้ียงัสามารถเช่ือมต่อกบัแอพพลิเคชัน่ Control the house lights over the internet 
เพื่อท าการการสั่งงานผ่านแอพพลิเคชั่นหรีอสามารถสั่งท่ีตัวอุปกรณ์เปิดปิดไฟบ้านผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตก็ได้ และอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบา้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ยงัสามารถเช่ือต่อกบัเคร่ือง
สแกนลายน้ิวมือ เพื่อเพิ่มความปลอดภยัให้กับผูอ้ยู่อาศยั เน่ืองจากเทคโนโลยีในปัจจุบนัมีความ
ทนัสมยัมากยิ่งขึ้น ทางคณะผูจ้ดัทาจึงนาเทคโนโลยีมาผสมผสานกบัไฟฟ้าภายในบา้น จนเกิดเป็น 
อุปกรณ์ เปิดปิดไฟบ้านผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  เช่นเดียวกับ  Smart Home เพื่ อส ร้างความ
สะดวกสบายในการเปิด-ปิดไฟภายในบา้น ให้ง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น แอพพลิเคชั่นสั่งการ
อุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบา้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จะช่วยให้การคุมไฟภายในบา้นให้ดูทนัสมยั อีกทั้ง
สะดวกสบายต่อการควบคุมไฟภายในบา้นไดย้ิง่ขึ้นอีกดว้ย  
          ดงันั้น การจดัทาอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบา้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จึงเป็นโครงการท่ีคณะผูจ้ดั
ทาไดจ้ดัทาเพื่อตอบสนองเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัขึ้นช่วยในการพฒันาอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟภายในบา้น
ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ทางคณะผูจ้ดัทามุ่งเนน้ไปในทางสร้างความสะดวกสบายต่อการควบคุมไฟ
ภายบ้านและความสร้างความทันสมัยด้วยการสั่งผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนก็สามารถ
ควบคุม ดูสถานะไฟภายในบา้นไดอี้กดว้ย ทางคณะผูจ้ดัทาจึงเล็งเห็นว่าโครงการ อุปกรณ์เปิด-ปิด
ไฟบา้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการเสริมสร้างทกัษะทางดา้นการทาช้ินงานฮาร์ดแวร์ของคณะผู ้
จดัทา ดา้นความคิด การแกไ้ขปัญหาอย่างถูกตอ้งและ ให้เยาวชนรุ่นใหม่ไดน้ าไปคิดวิเคราะห์และ
พฒันาต่อยอดอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 
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3.  วตัถุประสงคข์องโครงการ 
  3.1 เพื่อศึกษาการท างานของ อุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบา้นผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
  3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการควบคุมไฟในบา้นผา่นอินเทอร์เน็ต 
  3.3 เพื่อดูสถานะของการท างานไฟต่าง ๆภายในบา้น 
  
4. ขอบเขตของโครงการ  
  4.1 สามารถใชอุ้ปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดไฟภายในบา้นได ้
  4.2 สามารถใชต้วัอุปกรณ์ดูสถานะเปิด-ปิดการท างานของไฟภายในบา้นได ้
  4.3 สามารถใชต้วัอุปกรณ์ควบคุม เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ และเช่ือมต่อกบัแอพพลิเคชัน่  
                    ควบคุมอุปกรณ์เปิดปิดไฟบา้นผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
 
5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 5.1 คิดหวัขอ้โครงการ 
 5.2 จดัท ารูปเล่มเสนอร่างโครงการ 
 5.3 เสนอร่างโครงการ 

5.4 แกไ้ขเสนอร่างโครงการ 
 5.5 ส่งเสนอร่างโครงการท่ีแกไ้ขแลว้ 

5.6 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัท าอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบา้นผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  
      และจดัท าบทท่ี 2 
5.7 รวบรวมขอ้มูลในดา้นโปรแกรมท่ีจะใชเ้ขียนโปรแกรมในการ  
      ควบคุมการท างาน 

 5.8 วางแผนการท างานกระจายงานแบ่งการท างานเป็นส่วน ๆ 
 5.9 ท าช้ินงาน 
 5.10 ทดสอบการท างานของ อุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบา้นผา่นระบบอินเทอร์เน็ต และจดัท า 
                      บทท่ี 4 
 5.11 แกไ้ขตวัช้ินงาน และจดัท าบทท่ี 5 
 5.12 จดัท าเอกสารโครงการ 
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รูปท่ี 1.1 แผนภาพ Flowchart ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        คิดหวัขอ้โครงการ 

     เสนอโครงการ 

ศึกษาขอ้มูล 

รวบรวมขอ้มูล 

วางแผนการท างาน 

       จดัท าช้ินงาน 

ทดสอบการท างาน 
 

     
   แกไ้ข 

       เร่ิมตน้ 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

     
   แกไ้ข 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

จดัท าเอกสารโครงการ 

       ส้ินสุด 



85 
 
 
6. ระยะเวลาการท าโครงการ 
 ตารางการด าเนินงานโครงการน้ีใชร้ะยะเวลาในการพฒันา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง 
เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563 ดงัตารางท่ี 1.1 
ตารางท่ี 1.1 ตารางแผนการด าเนินงาน 
ล าดับ ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 2560 
มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 คิดหวัขอ้โครงการ        
2 จดัท าเอกสารแบบ

เสนอร่างโครงการ 
       

3 เสนอหวัขอ้โครงการ        
4 คน้หาขอ้มูล        
5 รวบรวมขอ้มูล        
6 วางแผนการท างาน        
7 เขียนโปรแกรม 

ควบคุมการท างาน 
       

8 ทดสอบการท างาน        
9 แกไ้ขโปรแกรม        
10 ตรวจสอบความ

เรียบร้อย 
       

11 น าเสนอโครงการ        
12 จดัท ารูปเล่มโครงการ        
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7. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 7.1 ไดศึ้กษาการท างานของแอพพลิเคชัน่สั่งการอุปกรณ์เปิดปิดไฟบา้นผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
 7.2  เพิ่มสร้างความสะดวกสบายต่อการควบคุมต่อการเปิด-ปิดไฟภายในบา้นใหท้นัสมยัในการ                       
            ใชง้านมากยิง่ขึ้น 
 7.3  สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใ์ชใ้น 
             การท าโครงการ 
 
8. งบประมาณท่ีใชใ้นการท าโครงการ 
      8.1  ESP-8266                           120      บาท  
          8.2  Arduino                                      200     บาท  
          8.3  Delay 12v                           250      บาท  
          8.4  คทัเอาท ์                              200      บาท  
          8.5  กล่องใส่อุปกรณ์                 350      บาท  
          8.6  ค่าหมึกพิมพเ์อกสาร           1,500   บาท  
          8.7  กระดาษ A4                        500      บาท  
                  รวม                                      3,120   บาท 
 
9.  เอกสารอา้งอิง  

 https://www.it24hrs.com/2019/arena_garden_smart_home/ 

 https://www.smartsecurity.in.th/ 
 https://www.1belief.com/fingerprint/ 
          
 
          
 
 
 
 
 

https://www.it24hrs.com/2019/arena_garden_smart_home/
https://www.smartsecurity.in.th/
https://www.1belief.com/fingerprint/
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ภาคผนวก ข 
รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ 
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แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าโครงการ 
 

ช่ือโครงการ  อุปกรณ์เปิดปิดไฟบ้านผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต 

Control the house lights over the internet 

ปีการศึกษา  2562 
 
ช่ือผู้จัดท าโครงการ (1)   นายศุภชัย    มุ่งจีนกลาง  รหัส 37027 ระดับปวส. 2 
   (2)   นายนรรัตน์    ชีพชล         รหัส 37544 ระดับปวส.2 
     
    
ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ   อาจารย์  สุธารัตน์    ทองใหม่ 
ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการร่วม  อาจารย์  คุณานนท์  สุขเกษม 

 

โครงการนีจ้ัดอยู่ในกลุ่มของ 
 

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

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

 

ขอบเขตของโครงการท้ังหมด  
1.  สามารถใชอุ้ปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดไฟภายในบา้นได ้ 
2.  สามารถใชต้วัอุปกรณ์ดูสถานะเปิด–ปิดการทางานของไฟภายในบา้นได้  
3.  สามารถใชต้วัอุปกรณ์ควบคุม เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ และเช่ือมต่อกบัแอพพลิเคชัน่  
     ควบคุมอุปกรณ์เปิดปิดไฟบา้นผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  
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รายงานผลความกา้วหนา้ของโครงการ 25% 
 

 รายละเอียดของหวัขอ้ท่ีรายงานผลความกา้วหนา้ ผา่น  ไม่ผา่น เหตุผล(กรณีไม่ผา่น) 
1.  รวบรวมขอ้มูล    
2.  ศึกษาขอ้มูล    
3.  วิเคราะห์ขอ้มูล    
4.  ออกแบบอุปกรณ์ควบคุมไฟบา้น 
        - ออกแบบกล่องใส่แผงวงจร 

   

5.  โครงการ  บทท่ี 1    
6.  โครงการ  บทท่ี 2 (บางส่วน)    

 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
   ผา่น              ไม่ผา่น 
ขอ้ช้ีแจงของอาจารยท่ี์ปรึกษา(กรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินไม่ผา่น) 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
       ลายเซ็น................................................... 
                 ( อาจารยสุ์ธารัตน์ ทองใหม่  ) 
                อาจารยท่ี์ปรึกษา 
        วนัท่ี......./.........../........... 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
   ผา่น              ไม่ผา่น 
ขอ้ช้ีแจงของอาจารยท่ี์ปรึกษา(กรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมประเมินไม่ผา่น) 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
       ลายเซ็น................................................... 
                 (     อาจารยค์ุณานนท ์ สุขเกษม    ) 
            อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
        วนัท่ี......./.........../........... 
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ส่วนน้ีส าหรับกรรมการ 
การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยกรรมการ 
   ผา่น              ไม่ผา่น 
ความคิดเห็นของกรรมการ(กรณีท่ีกรรมการประเมินไม่ผา่น) 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
       ลายเซ็น................................................... 
                 (                 ) 
            กรรมการตรวจสอบ 
        วนัท่ี......./.........../........... 
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รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ  50% 
 

รายละเอยีดของหัวข้อที่รายงานผลความก้าวหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน เหตุผล (กรณีไม่ผ่าน) 
1. โปรแกรมสั่งการ Arduino mega    

2. เช่ือม Arduino mega เขา้กบั                      
Node mcu esp 8266 

   

3. เขียนโปรแกรมเช่ือต่อบอร์ดกบั wifi    
4. เช่ือมต่อ  relay Arduino 16 ch.    
5. สั่ง เปิด-ปิด relay Arduino 16 ch.    
6. ทดลองต่อกบัไฟฟ้า 220v    
7. จดัท าเอกสารโครงการบทท่ี 2 ในส่วน 

ท่ีเหลือ 
   

8. จดัท าเอกสารโครงการบทท่ี 3    
 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 
❑ ผ่าน ❑ ไม่ผ่าน 

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

                ( อาจารยสุ์ธารัตน์ ทองใหม ่ ) 
    อาจารย์ที่ปรึกษา 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 2562 

 
การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 

❑ ผ่าน ❑ ไม่ผ่าน 
ขอ้ช้ีแจงของอาจารยท่ี์ปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินไมผ่า่น)   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

          (      อาจารยค์ุณานนท ์ สุขเกษม ) 
    อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 2562 
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ส่วนนีส้ าหรับกรรมการ 
การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยกรรมการ 

❑ ผ่าน ❑ ไม่ผ่าน 
ความคิดเห็นของกรรมการ (กรณีท่ีกรรมการประเมินไม่ผา่น)   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 
              กรรมการตรวจสอบ 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 2562 
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รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ 75% 

 
รายละเอยีดของหัวข้อที่รายงานผลความก้าวหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน เหตุผล (กรณีไม่ผ่าน) 
9. ต่ออุปกรณ์เขา้กบั finger scan และ แผน่

แม่เหลก็ลอ็คประตู 
   

10. ทดลองสั่งเปิดประตูผา่นโปรแกรม    
11. ทดลองสั่งเปิดประตูผา่น finger scan    
12. เช่ือมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดกบัแอพพลิเคชนั    
13. ทดลองสั่งเปิด-ปิดไฟผา่นแอพพลิเคชนั    
14. ทดลองสั่งปลดลอ็คประตูผา่นแอพพลิเคชนั    
15. ทดลองระบบทั้งหมดของอุปกรณ์    
16. จดัท าโครงการบทท่ี 4    

 
การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 

❑ ผ่าน ❑ ไม่ผ่าน 
ขอ้ช้ีแจงของอาจารยท่ี์ปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินไมผ่า่น)   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

                ( อาจารยสุ์ธารัตน์ ทองใหม ่ ) 
               อาจารย์ที่ปรึกษา 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 2562 

 
การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 

❑ ผ่าน ❑ ไม่ผ่าน 
ขอ้ช้ีแจงของอาจารยท่ี์ปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินไมผ่า่น)   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

          (      อาจารยค์ุณานนท ์ สุขเกษม ) 
    อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 2562 
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ส่วนนีส้ าหรับกรรมการ 
การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยกรรมการ 

❑ ผ่าน ❑ ไม่ผ่าน 
ความคิดเห็นของกรรมการ (กรณีท่ีกรรมการประเมินไม่ผา่น)   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 
                 กรรมการตรวจสอบ 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 2562 
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รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ 100% 
 

รายละเอยีดของหัวข้อที่รายงานผลความก้าวหน้า หมายเหตุ 
17. จดัท าโครงการบทท่ี 5  
18. แกไ้ขงานและสรุประบบงาน  
19. รูปเล่มโครงการฉบบัสมบูรณ์  
20. ขอสอบโครงการ  

 
หมายเหตุ  รายงานผลความกา้วหนา้ของโครงการ 100% จะอยูช่่วงหลงัจากสอบน าเสนอโครงการ

ไปแลว้ 
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บันทึกการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

วัน / เดือน / ปี ลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา หมายเหตุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
วิธีการใช้งานอุปกรณ์เปิดปิดไฟบ้านผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต 
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วิธีการใช้งานอุปกรณ์เปิดปิดไฟบ้านผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต 
1.เสียบปลัก๊อุปกรณ์เขา้กบัฟ้าบา้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ดึงคทัเอาทข์ึ้น เพื่อเปิดระบบของอุปกรณ์ 
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3. รอจนบอร์ด ESP8266 โชวไ์ฟสีฟ้า แสดงวา่บอร์ดเช่ือต่อ Wifi ส าเร็จ 

 
4. ปิดฝาอุปกรณ์ ขณะน้ีอุปกรณ์สามารถสั่งการผา่นแอปพลิเคชนัไดแ้ลว้ 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

ประวัติผู้เขียน 
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ประวติัผูเ้ขียน 
 

ช่ือ-ช่ือสกุล นายศุภชยั  มุ่งจีนกลาง 
วนัเดือนปีเกิด 16  มีนาคม  2562 
สถานท่ีเกิด กรุงเทพมหานคร 
สถานท่ีอยูปั่จจุบนั 32 ซอยวชิรธรรมสาธิต 13 ถนนสุขมุวิท101/1 แขวงบางจาก 
                                                            เขตพระโขนง 
ประวติัการศึกษา 
พ.ศ.2557 มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3   

โรงเรียนปทุมคงคา 
พ.ศ.2560 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ   
วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

ผลงาน 
พ.ศ.2560 ส่ือมลัติมีเดียแนะน าสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
พ.ศ.2561 เขา้ร่วมการอบรม TSTEC Camp 
 วิทยากรอบรบ การสร้างแอพลิเคชัน่เบ้ืองตน้ ATC. นิทศัน์
พ.ศ.2562 เขา้ร่วมโครงการอุ่นไอรักจากพี่สู่นอ้ง  
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ประวติัผูเ้ขียน 

 
ช่ือ-ช่ือสกุล นายนรรัตน์ ชีพชล 
วนัเดือนปีเกิด 22 กรกฏาคม 2541 
สถานท่ีเกิด กรุงเทพมหานคร 
สถานท่ีอยูปั่จจุบนั 8/187 ซ.เปรมฤทยั ถ.บางนา-ตราด ต.บางแกว้ อ.บางพลี 
                                                            จ.สมุทรปราการ 10540 
ประวติัการศึกษา 
พ.ศ.2556 มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 

โรงเรียนราชวินิตบางแกว้ 
พ.ศ.2559 มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 

โรงเรียนราชวินิตบางแกว้ 
ผลงาน 
พ.ศ.2562 เขา้ร่วมโครงการอุ่นไอรักจากพี่สู่นอ้ง 
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