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หน่วยที่ 6
งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ดว้ยโปรแกรม Arduino  
เพ่ือใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียง 

เดชา กาญวงษา 

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

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

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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แผนบริหารการสอนประจําหน่วยที่ 6
รหัสวิชา 2105-2105 วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร ์ สอนครั้งท่ี 6
หน่วยท่ี 6 งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino  
 เพ่ือใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียง เวลา 4 ชั่วโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ทฤษฏ ี
6.1  อุปกรณ์กําเนิดเสียง 
6.2  การตอ่วงจรอุปกรณ์กําเนิดเสียงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
6.3  โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียง 
6.4  การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียงกับไมโครคอนโทรลเลอร ์

ปฏิบัต ิ
ใบปฏิบัตงิานท่ี 6

สาระสําคัญ
แหล่งกําเนิดเสียงเกิดจากวัตถุท่ีทําให้เกิดเสียงเม่ือวัตถุนั้นเกิดการสั่นสะเทือน แหล่งกําเนิดเสียงแต่

ละชนิดจะทําให้กําเนิดเสียงท่ีมีความแตกต่างกันไประดับความดังของเสียง และอุปกรณ์กําเนิดเสียง ก็คือ วัตถุ 
หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นแหล่งกําเนิดของคลื่นเสียง ซ่ึงในการใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียงในระบบงานของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์มีความจําเป็นอย่างมาก ซึงเสียงจะช่วยในการแจ้งเตือนในสถานะต่างๆ เช่น การแจ้ง
เตือนเม่ือกดปุ่ม การแจ้งเตือนเม่ือเกิดข้อผิดพลาด ดังนั้น อุปกรณ์กําเนิดเสียงจึงมีความสําคัญในงานด้าน
ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอย่างมาก 

สมรรถนะประจําหน่วย 
1. ตอ่วงจรอุปกรณ์กําเนิดเสียง กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียง 

จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือ

ใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียง 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.  อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณ์กําเนิดเสียง ไดอ้ย่างถูกต้อง 
2.  อธิบายวิธีการต่อวงจรอุปกรณ์กําเนิดเสียง กับไมโครคอนโทรลเลอร์ ไดอ้ย่างถูกต้อง 
3.  อธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียง ไดอ้ย่างถูกต้อง 
4.  อธิบายการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียง ไดอ้ย่างถูกต้อง 
5.  ตอ่วงจรอุปกรณ์กําเนิดเสียง กับไมโครคอนโทรลเลอร์ตามท่ีกําหนดให ้ไดอ้ย่างถูกต้อง 
6.  เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียง ตามท่ีกําหนดให ้ไดอ้ย่างถูกต้อง 

สื่อการสอน 
1.  เอกสารประกอบชุดการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบดว้ย 

1.1  เอกสารประกอบการสอน 
1.2  ใบปฏิบัตงิาน 
1.3  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

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

 
คําช้ีแจงการใช้เอกสารประกอบการสอน 

1.  นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอนก่อนเข้าชั้นเรียน 
2.  นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก่์อนเรียน 
3.  การดาํเนินการสอนประกอบด้วยข้ันตอน ดงันี้ 

4.  ครูผู้สอนควรดําเนินการสอนตามแผนการสอนโดยเลือกสื่อ เนื้อหาและแบบฝึกหัดให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละข้อ

5.  ครูผู้สอนควรศึกษาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แผนการสอน เนื้อหา ใบปฏิบัติงานและแบบฝึกหัดให้
เข้าใจดเีสียก่อน 

6.  เม่ือสอนเสร็จทุกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้ว ทําการประเมินโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน 

ขัน้ตอนท่ี 1

สร้างปัญหาให้
ผู้เรียนสนใจ 
(Motivation)

ขัน้ตอนท่ี 2

ให้เนื้อหาและสรุป
(Information)

ขัน้ตอนท่ี 3

ประเมินความรู้ด้วย
แบบฝึกหัด
(Application)

ขัน้ตอนท่ี 4

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

วิชาชีพ ประเมินผลผู้เรียนโดยสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2.  พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้ึนอยู่กับครูผู้สอน

เห็นสมควรและมีความเหมาะสมกับเนือ้หาของวิชานั้นๆ 

วิธีวัดประเมินผล (ด้านความรู้)
1.  ผู้เรียนจะตอ้งทําแบบฝึกหัดหลังจากศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆ การประเมินผลจากแบบฝึกหัด

ประจําหน่วยท่ี 6 จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
2. การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะวัดผลและประเมินผลด้านทฤษฎี ด้วย

แบบทดสอบหลังเรียน หลังจากท่ีผู้เรียนได้ผ่านการปฏิบัติงานตามใบปฏิบัติงาน ประเมินผลจากแบบทดสอบ
หลังเรียนหน่วยท่ี 6 จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

วิธีการประเมินผลใบปฏิบตัิงาน (ด้านทักษะ)
1. ครูผูส้อนเป็นผู้กําหนดจุดประเมินในการปฏิบัติงานนั้นๆ เม่ือเห็นว่าจุดนั้นๆ มีความสําคัญในการ

ปฏิบัตงิาน 
2. ครูผู้สอนจะต้องไปตรวจสอบเม่ือผู้เรียนปฏิบัติงานถึงจุดประเมินท่ีครูผู้สอนได้กําหนดไว้ การ

ประเมินผลจากการทดลองตามใบปฏิบัติงาน โดยจัดทําคะแนนให้เป็น 100 เปอร์เซน็ต์ 
3. ประเมินผลจากแบบประเมินผล ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จํานวน 

10 คะแนน (แนบหลังกิจกรรมเสริมทักษะ)
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หน่วยที่ 6
งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือใช้งานอุปกรณ์กําเนดิเสียง 

6.1 อุปกรณ์กําเนิดเสียง 
6.1.1 ความหมายของอุปกรณ์กาํเนิดเสียง 

เสียงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เกิดข้ึนเม่ือวัตถุหรือแหล่งกําเนิดเสียง มีการสั่นสะเทือน 
ส่งผลตอ่การเคลื่อนท่ีของโมเลกุลของอากาศท่ีอยู่โดยรอบ กล่าวคือโมเลกุลของอากาศเหล่านั้นจะเคลื่อนท่ีจาก
ตาํแหน่งแหล่งกําเนิดเสียงไปชนกับโมเลกุลของอากาศท่ีอยู่ถัดออกไป จะเกิดการถ่ายโอนโมเมนตัมจากโมเลกุล
ท่ีมีการเคลื่อนท่ีไปให้กับโมเลกุลของอากาศท่ีอยู่ในสภาวะปกติจากนั้นโมเลกุลท่ีชนกันจะแยกออกจากกันโดย
โมเลกุลของอากาศท่ีเคลื่อนท่ีมาชนจะถูกดึงกลับไปยังตําแหน่งเดมิด้วยแรงปฏิกิริยาและโมเลกุลท่ีได้รับการถ่าย
โอนพลังงานก็จะเคลื่อนท่ีตอ่ไปและไปชนกับโมเลกุลของอากาศท่ีอยู่ถัดไป เป็นดังนี้ไปเรื่อยๆ จนเคลื่อนท่ีไปถึง
หูเกิดการได้ยินข้ึนปรากฏการณ์นี้จะเกิดสลับกันไปมาได้เม่ือสื่อกลางหรือตัวกลางคืออากาศซ่ึงมีคุณสมบัติยืด
หยุน่ การเคลื่อนท่ีของโมเลกุลอากาศจะเกิดเป็นคลื่นเสียง 

แหล่งกําเนิดเสียง คือ วัตถุท่ีทําให้เกิดเสียงเม่ือวัตถุนั้นเกิดการสัน่สะเทือน แหล่งกําเนิด
เสียงแตล่ะชนิดจะทําให้กําเนิดเสียงท่ีมีความแตกต่างกันไประดบัความดังของเสียง 

อุปกรณ์กําเนิดเสียง จึงหมายถึง วัตถุ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นแหล่งกําเนิดของคลื่นเสียง ซ่ึงใน
การใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียงในระบบงานของไมโครคอนโทรลเลอร์มีความจําเป็นอย่างมาก ซึงเสียงจะช่วยใน
การแจ้งเตือนในสถานะตา่งๆ เช่น การแจ้งเตือนเม่ือกดปุม่ การแจ้งเตือนเม่ือเกิดข้อผิดพลาด เป็นตน้

6.1.2 ชนิดของอุปกรณ์กาํเนิดเสียงในงานไมโครคอนโทรลเลอร ์
อุปกรณ์กําเนิดเสียงในงานไมโครคอนโทรลเลอร์ มีการใช้งานท่ีจํากัดในเรื่องของ

กระแสไฟฟ้า แรงดันท่ีจะใช้ในการขับตัวอุปกรณ์กําเนิดเสียงให้ทํางาน ดังนั้น อุปกรณ์กําเนิดเสียงในงาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์จึงนิยมใช้ บลัซเซอร์ และลําโพงเปียโซขนาดเล็ก เป็นตัวส่งสัญญาณเสียงออกมา โดยมี
รายละเอียดดงันี้ 

(1) บลัซเซอร์ (Buzzer) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แบบแอคทีฟ (Active Buzzer) เป็น
ลําโพงแบบแม่เหล็ก หรือแบบเปียโซท่ีมีขนาดเล็ก มีวงจรกําเนิดความถ่ี (oscillator) อยู่ภายในตวั ใช้ไฟเลีย้ง 
3.3 - 5 V สามารถสร้างเสียงเตอืนหรือส่งสัญญาณเสียงเตือนได้ทันทีเพียงแค่จ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าไป เม่ือป้อน
แรงดันสามารถกําเนิดเสียงได้ด้วยตัวเอง แตไ่ม่สามารถเปลี่ยนความถ่ีของเสียงได ้
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รูปท่ี 6.1  แสดงแห่งกําเนิดเสียง แบบแอคทีฟ 
(ท่ีมา https://www.myarduino.net/product) 

 
(2) ลําโพงเปียโซ (Piezo Speakers) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แบบพาสซีฟ (Passive 

Buzzer) ลําโพงชนิดนี้ทํางานเหมือนลําโพงขนาดเล็ก คือ ถ้าป้อน แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปไม่มีเสียง ถ้า
ต้องการให้มีสัญญาณเสียงต้องทําการป้อนสัญญาณความถ่ี เข้าไป ลําโพงชนิดนี้สามารถกําเนิดเสียงท่ีมีความ
แตกต่างกันตามความถ่ีท่ีป้อนเข้ามา ลักษณะจะคล้ายกันกับแบบแบบแอคทีฟ และบางตัวจะมีลักษณะเป็น
พลาสติก มีแผ่นเปียโซไดอะเฟรมอยู่ข้างใน เปียโซชนิดนี้การท่ีจะทําให้มีเสียงจะต้องมีวงจรสร้างสัญญาณจาก
ภายนอก เช่นกัน

รูปท่ี 6.2  แสดงแห่งกําเนิดเสียง แบบพาสซีฟ 
(ท่ีมา https://www.myarduino.net/product) 
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6.2 การต่อวงจรอุปกรณ์กําเนิดเสียงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
6.2.1 การต่อวงจรอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบแอคทีฟกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino  

 อุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบแอคทีฟ จะมีวงจรกําเนิดความถ่ีอยู่ภายในตัว ใช้ไฟเลี้ยง 3.3 - 
5V สามารถสร้างเสียงเตือนหรือส่งสัญญาณเสียงออกมาได้เลย ซ่ึงขาของอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบแอคทีฟจะมี 
2 ขา คือ ขาท่ีเป็นข้ัวไฟบวก และขาท่ีเป็นข้ัวไฟลบ การตอ่วงจรสามารถทําได้ 2 แบบ คือ

(1) ข้ัวบวกของอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบแอคทีฟ ต่อท่ี +5 V และ ข้ัวลบของอุปกรณ์
กําเนิดเสียงแบบแอคทีฟ ต่อท่ีขา Output ของ บอร์ด Arduino เม่ือได้รับลอจิก 0 อุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบ
แอคทีฟจะส่งเสียงดงัออกมา และ หากได้รับ ลอจิก 1 อุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบแอคทีฟก็จะดบั

(2) ข้ัวลบของอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบแอคทีฟ ต่อท่ี GND หรือ 0V และ ข้ัวบวกของ
อุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบแอคทีฟ ตอ่ท่ีขา Output ของ บอร์ด Arduino เม่ือได้รับลอจิก 1 อุปกรณ์กําเนิดเสียง
แบบแอคทีฟจะส่งเสียงดงัออกมา และหากได้รับ ลอจิก 0 อุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบแอคทีฟก็จะดับ 

รูปท่ี 6.3  แสดงการต่อวงจรอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบแอคทีฟกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
(ท่ีมา http://www.mindphp.com/forums) 

 
6.2.2 การต่อวงจรอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบพาสซีฟกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino  

 การต่อวงจรอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบพาสซีฟกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ซ่ึงพาส
ซีฟ บัสเซอร์ เป็นอุปกรณ์ทําหน้าท่ีคล้ายลําโพง เพียงแต่ออกแบบมาเพ่ือใช้ในการส่งสัญญาณเสียงความถ่ีสูงๆ 
หากจ่ายไฟบวก และไฟลบ ก็จะไม่มีเสียงอะไรออกมา แต่อาจจะทําให้ตัวอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบพาสซีฟเกิด
ความเสียหายได้ การจะทําให้เสียงดังจะต้องใช้ความถ่ีจ่ายเข้าไปท่ีขาบวกของตัวอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบพาส
ซีฟ และจําเป็น จะต้องมีทรานซิสเตอร์สําหรับช่วยขับสัญญาณเสียงให้มีความแรงข้ึน จึงจะสามารถต่อใช้งาน
กับไมโครคอนโทรลเลอร์ได ้
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รูปท่ี 6.4  แสดงวงจรอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบพาสซีฟ ตอ่ร่วมกับทรานซสิเตอร ์เพ่ือขยายสัญญาณ 
(ท่ีมา https://www.ioxhop.com/product/229/passive-buzzer-module) 

 

รูปท่ี 6.5  แสดงการต่อวงจรอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบพาสซีฟกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
(ท่ีมา https://www.maxphi.com/piezo-buzzer-interfacing-arduino-tutorial) 

 
6.3 โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียง 

6.3.1 การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบแอคทีฟ
ในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบแอคทีฟ จะ

เขียนเหมือนกับการสัง่งานหลอดไฟ LED คือ ถ้าหลอดไฟ LED ติด ก็จะมีเสียง และถ้า หลอดไฟ LED ดับ เสียง
ก็จะเงียบลงด้วย ทําได้โดยการส่งค่า ลอจิก 0 หรือ 1 ออกไปนัน่เอง แสดงดงัโค๊ดตัวอย่าง 
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รูปท่ี 6.6  แสดงโปรแกรมการใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบแอคทีฟกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
 

6.3.2 การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบพาสซีฟ
ในการใช้งาน Arduino กับลําโพงบัซเซอร์แบบพาสซีฟ จะต้องเขียนโปรแกรมเพ่ือส่ง

ความถ่ีจาก Arduino เข้าไปยังลําโพงบัซเซอร์แบบพาสซีฟ ปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยท่ัวไปมีลําโพงบัซเซอร์ติด
ตั้งอยู่ภายในด้วย เช่น ในคอมพิวเตอร์ใช้ลําโพงบัซเซอร์เพ่ือส่งสัญญาณให้ทราบว่าสถานะของคอมพิวเตอร์มี
ปัญหาอะไร หรือในเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ เครื่องปรับอากาศ เม่ือทําการกดปุ่มบนเครื่องหรือรีโมตคอนโทรลจะ
ไดย้ินเสียงปืนดังข้ึนมาด้วยเพ่ือบอกให้รู้ว่าขณะนีทํ้าการกด สวิตช์แล้ว 

การใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบพาสซฟีเพียงเขียนโค้ดสร้างสัญญาณ HIGH และ LOW 
สลับกันไปมาอย่างรวดเร็ว หรือใน Arduino สามารถใช้ฟังก์ชั่น tone() ได้เลย ข้อดีของบัสเซอร์แบบพาสซีฟ
คือสามารถกําหนดความถ่ีเสียงท่ีต้องการไดเ้อง เช่น เสียงสูง เสียงต่ํา หรือทําเป็นเสียงเพลงออกมาเลยก็ได้ โดย
สามารถเขียนโค๊ดเพ่ือทดสอบได้ดังต่อไปนี้ 
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รูปท่ี 6.7  แสดงโปรแกรมการใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบพาสซฟีกับไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino 
 
6.4 การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

การนําอุปกรณ์กําเนิดเสียงไปใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์จะสามารถนําไปใช้ในการแจ้งเตือน 
สัญญาณเตือน เสียงบอกสถานะต่าง โดยสามารถเลือกใช้ตัวอุปกรณ์กําเนิดเสียงได้ 2 ลักษณะ คือ การ
ประยุกตใ์ช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบแอ็คทีฟ และการประยุกตใ์ช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบพาสซีฟ โดยมี
ตวัอย่างการนําอุปกรณ์กําเนิดเสียงไปใช้งาน ดงันี้ 

6.4.1 การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบแอ๊คทีฟสร้างวงจรปลุกด้วยแสงตะวัน
วงจรปลุกด้วยแสงตะวันเป็นการประยุกต์เอาความสามารถของตัวตรวจจับแสง หรือตัว

ตา้นทานท่ีเปลี่ยนค่าตามแสงมาประใช้งานกับอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบแอ๊คทีฟ ทําเป็นวงจรปลุกด้วยแสงตะวัน 
โดยเม่ือมีแสงมาตกกระทบ LDR จะทําให้ค่าความต้านทานลดต่ําลง ขาอนาลอกอินพุตของไมโครคอนทรลเลอร์
ไดร้ับค่าท่ีต่ําลง เม่ือค่าน้อยกว่าท่ีกําหนดจะสัง่ให้พอร์ตเอาต์พุตส่งสัญญาณเสียงออกมาผ่านทางอุปกรณ์กําเนิด
เสียงแบบแอ๊คทีฟ หรือบัซเซอร์ พร้อมกับไฟสถานะท่ีเป็นหลอด LED ติดสว่างข้ึน ไม่ไม่ได้รับแสงค่าอนาลอก
อินพุต จะสูงข้ึนโปรแกรมจะสั่งให้เอาต์พุตเป็น 0 ทําให้ อุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบแอ๊คทีฟหยุดทํางาน พร้อมกัน
กับไฟสถานะ LED ดับลงด้วย แสดงได้ดังวงจรตอ่ไปนี ้
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รูปท่ี 6.8  แสดงการต่อวงจรอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบแอ๊คทีฟสร้างวงจรปลุกดว้ยแสงตะวัน 
(ท่ีมา http://cpre.kmutnb.ac.th/esl/learning) 

 

รูปท่ี 6.9  แสดงโปรแกรมการใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบแอ๊คทีฟสร้างวงจรปลุกดว้ยแสงตะวัน 



11 
 

รูปท่ี 6.10  แสดงวงจรปลุกด้วยแสงตะวัน 
(ท่ีมา http://cpre.kmutnb.ac.th/esl/learning) 

 
6.4.2 การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบพาสซีฟสร้างวงจรตรวจจับการเคลื่อนไหว 

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว เม่ือมีคนอยู่ในบริเวณเป้าหมาย (detection zone) มีอยู่
หลายประเภท (เช่น ทํางานโดยใช้แสงอินฟราเรด หรือ ใช้คลื่นไมโครเวฟ ในการตรวจจับการเคลื่อนไหว) แต่
ประเภทหนึ่งท่ีพบเห็นได้บ่อยเรียกว่า PIR (Passive Infrared) human detection sensor ซ่ึงทํางานโดยการ
ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของรังสีอินฟราเรดท่ีแผ่ออกมาจากร่างกายของมนุษย์ (หรือแหล่งความร้อนอ่ืนๆ)
และเปรียบเทียบกับพ้ืนหลัง ตวัอย่างการนําไปประยุกตใ์ช้งาน เช่น การตรวจจับผู้บุกรุกในอาคาร การตรวจจับ
ผู้อยูใ่นห้องและกําหนดพฤตกิรรมการทํางานของเครื่องปรับอากาศ เป็นตน้

การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบพาสซีฟสร้างวงจรตรวจจับการเคลื่อนไหว 
โดยการทดลองใช้งานอุปกรณ์สําหรับการตรวจจับการเคลื่อนไหว ซ่ึงเป็นโมเดล AMN34112 NaPiOn Series 
ของบริษัท Panasonic Electric Works (ใน NaPiOn Series มีให้เลือกใช้หลายรุ่นแต่แตกต่างกันเช่น ให้
เอาต์พุตแบบแอนลอกหรือดิจิตอล ใช้แรงดันไฟเลี้ยงต่ํากว่า 3V และลดการปริมาณกระแสท่ีใช้ได้หรือไม่ มุม
และระยะในการตรวจจับ เป็นตน้)

AMN34112 เป็นโมดลูท่ีใช้แรงดนัไฟเลีย้งไดใ้นช่วง 3V..6V มีระยะการตรวจจับในช่วง 10 
เมตร (10m Detection Type) มีขาต่อใช้งาน 3 ขา คือ VDD, OUT, GND ภายในมีวงจรขยายสัญญาณและ
ให้เอาต์พุตเป็นแบบดิจิตอล และในการนําไปใช้งานร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อย่างเช่น Arduino 
จะต้องต่อตัวต้านทานแบบ Pull-down (เลือกใช้ค่าในช่วง 10 กิโลโอห์ม ถึง 100 กิโลโอห์ม) ระหว่างของขา 
OUT กับ GND 
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รูปท่ี 6.11  แสดงโมดลู AMN34112 (ซ้ายมือ) และโมดูลท่ีมีการบัดกรีขา pin-header (ขวามือ)
(ท่ีมา http://cpre.kmutnb.ac.th/esl/learning/index.php?article=amn34112-pir-motion-sensor) 

 

รูปท่ี 6.12  แสดงการต่อวงจรอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบพาสซฟีร่วมกับวงจรตรวจจับการเคลื่อนไหว 
(ท่ีมา http://cpre.kmutnb.ac.th/esl/learning/index.php?article=amn34112-pir-motion-sensor) 
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โค้ดโปรแกรม Arduino นี้ สาธิตการทํางานของบอร์ด Arduino เพ่ือรับสัญญาณดิจิตอล 
(ต่อกับขา Arduino D2) จากโมดูล AMN34112 แล้วสร้างสัญญาณเอาต์พุต (ขา Arduino D3) ใช้สําหรับการ
แจ้งเตือนโดยใช้ วงจร LED กับ อุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบพาสซีฟ หรือบัซเซอร์เสียงในกรณีท่ีตรวจจับการ
เคลื่อนไหวได้ 
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รูปท่ี 6.13  แสดงโปรแกรมการใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบพาสซีฟสร้างวงจรตรวจจับการเคลื่อนไหว 
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รูปท่ี 6.14  แสดงวงจรตรวจจับการเคลือ่นไหว 
(ท่ีมา http://cpre.kmutnb.ac.th/esl/learning/index.php?article=amn34112-pir-motion-sensor) 
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สรุปเนือ้หาสาระสําคัญ

อุปกรณ์กําเนิดเสียง จึงหมายถึง วัตถุ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นแหล่งกําเนิดของคลื่นเสียง ซ่ึงในการใช้งาน
อุปกรณ์กําเนิดเสียงในระบบงานของไมโครคอนโทรลเลอร์มีความจําเป็นอย่างมาก ซึงเสียงจะช่วยในการแจ้ง
เตอืนในสถานะตา่งๆ เช่น การแจ้งเตือนเม่ือกดปุ่ม การแจ้งเตือนเม่ือเกิดข้อผิดพลาด เป็นตน้

อุปกรณ์กําเนิดเสียงในงานไมโครคอนโทรลเลอร ์มีการใช้งานท่ีจํากัดในเรื่องของกระแสไฟฟ้า แรงดัน
ท่ีจะใช้ในการขับตัวอุปกรณ์กําเนิดเสียงให้ทํางาน ดังนั้น อุปกรณ์กําเนิดเสียงในงานไมโครคอนโทรลเลอร์จึง
นิยมใช้ บลัซเซอร์ และลําโพงเปียโซขนาดเล็ก เป็นตัวส่งสัญญาณเสียงออกมา ได้แก่ (1) บลัซเซอร์ (Buzzer) 
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แบบแอคทีฟ (Active Buzzer) และ (2) ลําโพงเปียโซ (Piezo Speakers) หรือเรียก
อีกอย่างหนึง่ว่า แบบพาสซีฟ (Passive Buzzer) 
 การตอ่วงจรอุปกรณ์กําเนิดเสียงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ จําแนกได้เป็น 2 แบบ คือ (1) การต่อวงจร
อุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบแอคทีฟกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino และ (2)  การต่อวงจรอุปกรณ์กําเนิดเสียง
แบบพาสซีฟกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
 โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียง สามารถท่ีจําเขียนได้ 2 แนวทางตามการ
เลือกอุปกรณ์กําเนิดเสียง ได้แก่ การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบแอค
ทีฟ และการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบพาสซฟี

การนําอุปกรณ์กําเนิดเสียงไปใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์จะสามารถนําไปใช้ในการแจ้งเตือน 
สัญญาณเตือน เสียงบอกสถานะต่าง โดยสามารถเลือกใช้ตัวอุปกรณ์กําเนิดเสียงได้ 2 ลักษณะ คือ การ
ประยุกตใ์ช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบแอ็คทีฟ และการประยุกตใ์ช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบพาสซีฟ โดยมี
ตวัอย่างการนําอุปกรณ์กําเนิดเสียงไปใช้งาน คือ (1) การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบแอ๊คทีฟสร้าง
วงจรปลุกด้วยแสงตะวัน และ (2) การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์กําเนิดเสียงแบบพาสซีฟสร้างวงจรตรวจจับการ
เคลื่อนไหว 
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