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หน่วยที่ 15 

งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ดว้ยโปรแกรม Arduino  
เพ่ือใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น 

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 15 
รหัสวิชา 2105-2105 วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร ์ สอนครั้งท่ี 15 
หน่วยท่ี 15  งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino  
 เพ่ือใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น เวลา 4 ชั่วโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ทฤษฏ ี
15.1  อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น 
15.2  การตอ่วงจรอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
15.3  โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น 
15.4  การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นกับไมโครคอนโทรลเลอร ์

ปฏิบัต ิ
ใบปฏิบัตงิานท่ี 15  

 
สาระสําคัญ

อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น คือ โมดูล หรือ เซ็นเซอร์สําหรับวัดอุณหภูมิ และความชื้นใน
อากาศ ใช้งานง่ายและสามารถใช้งานกับ Arduino Uno ได้ ซ่ึงจะมีอยู่สองแบบ คือ แบบท่ีมาเป็นโมดูลกับ
แบบท่ีมีแต่เซ็นเซอร์มาให้อย่างเดียว โดยการรับส่งข้อมูลจาก อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น นั้นจะใช้
สายสัญญาณเส้นเดียวกันและเป็นสัญญาณแบบดิจิตอล ใช้ในการวัดค่าอุณหภูมิ และความชื้นในอากาศ เพ่ือ
นําไปประยุกตใ์ช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ออกแบบเป็นระบบควบคุม

สมรรถนะประจําหน่วย 
1. ตอ่วงจรอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น 

จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือ

ใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.  อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นได้อย่างถูกต้อง 
2.  อธิบายวิธีการต่อวงจรอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อย่างถูกต้อง 
3.  อธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นได้

อย่างถูกต้อง 
4.  อธิบายการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
5.  ต่อวงจรอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตามท่ีกําหนดให้ได้อย่าง

ถูกต้อง 
6.  เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นตามท่ีกําหนดให้ได้

อย่างถูกต้อง 

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

ขัน้ตอนท่ี 1

สร้างปัญหาให้
ผู้เรียนสนใจ 
(Motivation)

ขัน้ตอนท่ี 2

ให้เนื้อหาและสรุป
(Information)

ขัน้ตอนท่ี 3

ประเมินความรู้ด้วย
แบบฝึกหัด
(Application)

ขัน้ตอนท่ี 4

ตรวจปรับ
ความสําเร็จ
(Progress)
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5.  ครูผู้สอนควรศึกษาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แผนการสอน เนื้อหา ใบปฏิบัติงานและแบบฝึกหัดให้
เข้าใจดเีสียก่อน 

6.  เม่ือสอนเสร็จทุกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้ว ทําการประเมินโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน 
วิธีวัดประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

1.  การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนใช้แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ประเมินผลผู้เรียนโดยสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

2.  พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้ึนอยู่กับครูผู้สอน
เห็นสมควรและมีความเหมาะสมกับเนือ้หาของวิชานั้นๆ 

วิธีวัดประเมินผล (ด้านความรู้)
1.  ผู้เรียนจะตอ้งทําแบบฝึกหัดหลังจากศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆ การประเมินผลจากแบบฝึกหัด

ประจําหน่วยท่ี 15 จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
2. การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะวัดผลและประเมินผลด้านทฤษฎี ด้วย

แบบทดสอบหลังเรียน หลังจากท่ีผู้เรียนได้ผ่านการปฏิบัติงานตามใบปฏิบัติงาน ประเมินผลจากแบบทดสอบ
หลังเรียนหน่วยท่ี 15 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 15 
งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย 

โปรแกรม Arduino เพ่ือใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความช้ืน

15.1 อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความช้ืน
15.1.1 ความหมายของอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความช้ืน 

ความชื้น (Humidity) คือ ปริมาณไอน้าํท่ีมีอยู่ในอากาศบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ซ่ึงมีสัดส่วน
ท่ีแตกต่างกันไปในแตล่ะท้องท่ี ถ้าอากาศมีความชื้นต่ํา น้ําก็จะระเหยได้มาก แต่ถ้าอากาศมีความชื้นสูง น้ําก็จะ
ระเหยไดน้้อย โดยความชืน้นั้นมีหลายประเภท ไดแ้ก่ ความชื้นสัมบูรณ์ ความชื้นจําเพาะ และความชืน้สัมพัทธ ์

ความชื้นสัมพัทธ ์คือ อัตราส่วนของปริมาณไอน้ําในอากาศต่อปริมาณไอน้ําท่ีทําให้อากาศ
อ่ิมตัว(อากาศอ่ิมตัว คือ อากาศท่ีมีไอน้ําอยู่เต็มท่ีและไม่สามารถรับเพ่ิมได้อีกแล้ว ณ อุณหภูมิหนึง่)

รูปท่ี 15.1  แสดงสูตรหาค่าความชื้นสัมพัทธ์ 
(ท่ีมา https://embed58.learninginventions.org 

 

อุณหภูมิ (Temperature) คือ ปริมาณความร้อน ถ้าอากาศร้อน ปริมาณความร้อนก็จะ
มาก แตถ้่าอากาศเย็น ปริมาณความร้อนก็จะน้อย 

อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น คือ โมดูล หรือ เซ็นเซอร์สําหรับวัดอุณหภูมิ และ
ความชื้นในอากาศ หรือ Temperature Sensor Humidity Sensor  เป็นอุปกรณ์สําหรับตรวจวัดอุณหภูมิ 
หรือความชื้นในบริเวณท่ีใช้งาน ซ่ึงเหมาะสําหรับห้องควบคุมอุณหภูมิความชื้น อุตสาหกรรมอาหาร ห้องอบ 
ห้องแช่เย็น ห้องทดลอง ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ Clean Room Warehouse ท่ีมี ปัญหาในการควบคุม
อุณหภูมิ หรือ ความชื้น ทําให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ หรือวัสดุท่ีต้องการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น 
อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น สามารถช่วยให้ วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา และ
สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมได้ง่าย 
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รูปท่ี 15.2  แสดงอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น DHT11 และ DHT22 
(ท่ีมา https://embed58.learninginventions.org) 

 
15.1.2 หลกัการทํางานของอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความช้ืน DHT 

 DHT มาจากคําว่า Digital Humidity and Temperature Sensor แปลตรงตัว คือ 
เซนเซอร์ตรวจจับความชื้นและอุณหภูมิแบบดิจิตอล มีความสามารถในการตรวจวัดความชื้นและอุณหภูมิใน
อากาศ โดยสามารถให้ค่าออกมา 3 แบบคือ

(1) ความชื้น (Humidity) โดยค่าท่ีได้เป็นความชื้นสมบูรณ์ (Absolute Humidity) 
หมายถึง อัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ําท่ีมีอยู่ในอากาศต่อ 1 หน่วยปริมาตรของอากาศ มีหน่วยเป็น กรัม/
ลูกบาศก์เมตร ความชื้นสัมบูรณ์จะเปลีย่นไปตามความดันอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

(2) อุณหภูมิ (Temperature) ค่าเฉลี่ยของพลังงานจลน์ของอนุภาคในสสารใด ๆ ซ่ึง
สอดคล้องกับความร้อนหรือเย็นของสสารนั้น (ในท่ีนี้คืออากาศ)

(3) ดัชนีความร้อน (Heat index) เป็นดัชนีการวัดค่าความร้อนท่ีแท้จริงท่ีเรารู้สึกสืบ
เนื่องมาจากผลของความชื้น ในสภาวะความอุณหภูมิสูงและความชืน้ในอากาศสูงร่างกายของคนเราจะรู้สึกร้อน
กว่าอุณหภูมิท่ีวัดไดจ้ากเทอร์โมมิเตอร ์

โดยท่ีอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น DHT11 และอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น
DHT22 มีการใช้งานท่ีเหมือนกัน แตกต่างเพียงความสามารถในการวัดค่าท่ีตัว DHT22 จะมีความสามารถสูง
กว่า 

เริ่มจาก MCU จะส่งสัญญาณ pull down voltage ไปยัง DHT11/22 โดย ถ้าเป็น DHT 
11 จะใช้เวลาส่ง down voltage อย่างต่ํา 18 ms แต่ถ้าเป็น DHT22 จะใช้เวลาอย่างต่ํา 1 ms และ MCU  
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จะ pull up voltage เพ่ือรอการตอบสนองจาก DHT ประมาณ 20-40 us หลังจากนั้น DHT จะส่งสัญญาณ 
pull down voltage เวลา 80 us เป็นการตอบสนองไปยัง MCU แล้ว DHT ก็จะ pull up voltage เพ่ือ
เตรียมส่งข้อมูล โดยในการส่งข้อมูลแต่ละบิต DHT จะมีการ pull down voltage 50 us 

 หลังจาก DHT มีการ pull down voltage 50 us เพ่ือเป็นการบอก MCU ว่าจะส่งข้อมูล 
1 บิต โดยการส่งบิตค่า “0” DHT จะทําการส่งสัญญาณ pull up voltage 26-28 us และ ส่งบิตค่า “1” 
DHT จะทําการส่งสัญญาณ pull up voltage 70 us 
 การส่งข้อมูลของ DHT11 คือ จะส่งท้ังหมด 40 บิต โดยจะแบ่งเป็น 5 ส่วน ส่วนละ 8 บิต 
ซ่ึง 8บิตแรกจะเป็นค่าหน้าทศนิยมของอุณหภูมิ, 8บิตท่ีสองเป็นค่าหลังทศนิยมของอุณหภูมิ, 8บิตท่ีสามจะเป็น
ค่าหน้าทศนิยมของความชื้น, 8บิตท่ีสี่เป็นค่าหลังทศนิยมของความชื้น และ 8บิตสุดท้ายคือเป็นค่าท่ีตรวจสอบ
ว่าข้อมูล error หรือไม่ 

รูปท่ี 15.3  แสดงการส่งข้อมูลของ DHT11 
(ท่ีมา https://embed58.learninginventions.org) 

 
การส่งข้อมูลของ DHT22 คือ จะส่งท้ังหมด 40 บิต โดยจะแบ่งเป็น 3 ส่วน สองส่วนแรก

ส่วนละ 16 บิต และส่วนสุดท้าย 8 บิต ซ่ึง 16บิตแรกและ 16บิตท่ีสอง หมายถึงค่าอุณหภูมิและค่าความชื่น
ตามลําดับ ท่ีรวมท้ังค่าหน้าและหลังทศนิยม โดย ตัวเลขหลักหน่วยจะหมายถึงตัวหลังทศนิยม และ 8บิต
สุดท้ายคือเป็นค่าท่ีตรวจสอบว่าข้อมูล error หรือไม่ 
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รูปท่ี 15.4  แสดงการส่งข้อมูลของ DHT22 
(ท่ีมา https://embed58.learninginventions.org) 

 

15.1.3 โครงสร้างของอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความช้ืน DHT 
 โครงสร้างภายในของอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น DHT ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ

(1) Resistive Humidity Sensing Component เซนเซอร์ความชื้นท่ีจะวัดการ
เปลี่ยนแปลงอิมพีแดนซ์ไฟฟ้าของตวักลางดดูความชื้น การทํางานของเซนเซอร์ก็คือดดูซับไอน้าํและไอออนท่ี
แตกตัว เป็นผลให้ค่าความนําไฟฟ้าของตวักลางเพ่ิมข้ึน โดยช่วงเวลาการตอบสนองของเซนเซอร์อยู่ในช่วง 10 
ถึง 30 วินาที 

(2) NTC Temperature Sensor Thermistor เป็นเซนเซอร์ท่ีความต้านทานลดลง
เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน แต่มีการเปลีย่นแปลงความตา้นทานสูงมาก ตวัอย่างเช่น ท่ีอุณหภูมิ 0 °C NTC มีความ
ตา้นทาน 10kΩ แตท่ี่อุณหภูมิ 100 °C NTC จะมีความต้านทานลดลงเหลือเพียง 200Ω เท่านัน้ ดว้ยความไว
ตอ่การเปลี่ยนแปลงมาก เทอร์มิสเตอร์แบบนี้จึงเหมาะกับงานท่ีตอ้งการวัดความแตกตา่งของอุณหภูมิท่ีชัดเจน 
แตเ่ทอร์มิสเตอร์มีคุณสมบัติไม่เป็นเชิงเส้น ดงันั้นช่วงอุณหภูมิท่ีใช้งานจึงจํากัดอยูใ่นช่วงแคบ ๆ เป็นช่วง ๆ ไป
เช่น ช่วง 50-150 °C หรือ 150-250 °C เป็นตน้

รูปท่ี 15.5  แสดงโครงสร้างของอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชืน้ DHT 
(ท่ีมา https://embed58.learninginventions.org) 



8

15.2 การต่อวงจรอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความช้ืนกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
การต่อวงจรอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เพ่ือวัดอุณหภูมิ

และความชื้นด้วย DHT11 ซ่ึงเป็นเซ็นเซอร์ท่ีใช้วัดอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส และองศาฟาเรนไฮ อีกท้ังยัง
สามารถวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศได้อีกด้วย สามารถใช้วัดค่าได้เท่ียงตรงกว่า NTC หรือ PTC มาก เพราะ
ให้เอาต์พุตออกมาในรูปของดิจิตอล ใช้วัดอุณหภูมิอากาศโดยรอบ 

อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น DHT11 มีท้ังหมดอยู่ 4 ขา ได้แก่ ขา 1 VCC ขา 2 DATA ขา 3 
NC และขา 4 GND โดย DHT11 จะใช้วิธีการส่งข้อมูลให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยสายเพียงเส้นเดียวใน
แบบของดจิิตอลลอจิก โดยจะใช้งานจริงเพียง 3 ขา คือ ขา +VCC ขา GND และขา DATA เท่านัน้

รูปท่ี 15.6  แสดงตาํแหน่งขาของอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชืน้ DHT11 
(ท่ีมา https://www.ioxhop.com/article/16) 

 

รูปท่ี 15.7  แสดงวงจรอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น DHT11 กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
(ท่ีมา https://www.ioxhop.com/article/16) 
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15.3 โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความช้ืน
การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น จะต้องทําการดาวน์

โหลดไรบรารี่ ท่ีใช้กับ DHT11  ก่อน โดยมีท้ังหมด 2 ไฟล์ คือ ไฟล์ Adafruit.zip และไฟล์ DHT.zip เพ่ือใช้
สําหรับในการเขียนโปรแกรม โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ Adafruit.zip และไฟล์ DHT.zip  ได้จาก 
http://www.nks.ac.th/download/Adafruit.zip และ http://www.nks.ac.th/download/DHT.zip 
 

รูปท่ี 15.8  แสดงการดาวน์โหลดไฟล์ไรบรารี่ Adafruit.zip 
 

รูปท่ี 15.9  แสดงการดาวน์โหลดไฟล์ไรบรารี่ DHT.zip 
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จากนั้นให้เปิดโปรแกรม Arduino IDE ข้ึนมาแล้วไปท่ี Sketch > Include Library > Add .ZIP 
Library…..  
 

รูปท่ี 15.10  แสดงการตดิตั้งไฟล์ไรบรารี ่Adafruit.zip และ DHT.zip 
 

เลือกไฟล์ท่ีดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่อง ชื่อไฟล์ Adafruit.zip และ DHT.zip ให้เลือกทีละไฟล์ โดย
จะไม่สามารถเลือกพร้อมกัน 2 ไฟล์ ในครั้งเดียวได้ จากนั้นเลือก Open ทําเหมือนกันท้ัง 2 ครั้ง ก็ถือว่าเป็น
การเสร็จสิ้นการตดิตั้งไรบรารี่ ของอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น DHT11 
 

รูปท่ี 15.11  แสดงการเลือกไฟล์สําหรับติดตั้งไรบรารี่ ชื่อไฟล์ Adafruit.zip 
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รูปท่ี 15.12  แสดงการเลือกไฟล์สําหรับติดตั้งไรบรารี่ ชื่อไฟล์ DHT.zip 
 

ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชืน้ของ DHT11 จําเป็นจะตอ้งติดตั้ง
ไรบรารีล่งไปก่อนท้ัง 2 ไฟล์ หากไม่ทําการติดตั้งจะไม่สามารถคอมไพล์โปรแกรมได้เม่ือเขียนโปรแกรมเสร็จ
แล้วให ้อัพโหลดโค๊ดลงไปยังไมโครคอนโทรลเลอร ์โดยตัวค่าอุณหภูมิและความชื้นจะไปแสดงท่ีหน้าต่าง Serial 
Monitor โค๊ดโปรแกรมเพ่ือทดสอบการทํางาน ดงัต่อไปนี้ 
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รูปท่ี 15.13  แสดงโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น DHT11 
 

รูปท่ี 15.14  แสดงค่าความชื้นสัมพัทธ ์และค่าอุณหภูมิในอากาศ ผ่านทางหน้าต่าง Serial Monitor 
 
15.4 การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความช้ืนกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นกับไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถนํามา
ประยุกต์ ในการสร้างเครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิในอากาศ ให้แสดงผล
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ออกมาทางจอแสดงผลแบบ LCD สามารถนํามาประยุกต์ใช้งานในการสร้างเครื่องควบคุมความชื้น และ
อุณหภูมิในห้องท่ีต้องการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น เช่น ในห้องทดลอง ห้องควบคุมอากาศ เป็นต้น โดย
การการตัดระบบเม่ือความชื้น และอุณหภูมิเกินกว่าค่าท่ีกําหนด โดยมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์
ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ดงันี้ 

การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความช้ืน DHT11 แสดงผลผ่านจอ LCD  
 ในการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น DHT11 แสดงผลผ่านจอ LCD 
เพ่ือทําเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ จะใช้อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น DHT11 และ
จอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 2x16 แบบอนุกรมผ่านทางบัส I2C แสดงเป็นค่าอุณหภูมิ และค่าความชื้นใน
อากาศออกมา ดงัวงจรตอ่ไปนี ้

รูปท่ี 15.15  แสดงวงจรการประยุกตใ์ช้งานฐานเวลาจริงในการทําเป็นนาฬิกาดจิิตอลแสดงผลผ่านจอ LCD 
(ท่ีมา http://enrique.latorres.org/2018/05/27) 
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รูปท่ี 15.16  แสดงโปรแกรมการใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น DHT11 แสดงผลผ่านจอ LCD 
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สรุปเนือ้หาสาระสําคัญ

อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น คือ โมดูล หรือ เซ็นเซอร์สําหรับวัดอุณหภูมิ และความชื้นใน
อากาศ หรือ Temperature Sensor Humidity Sensor  เป็นอุปกรณ์สําหรับตรวจวัดอุณหภูมิ หรือความชื้น
ในบริเวณท่ีใช้งาน ซ่ึงเหมาะสําหรับห้องควบคุมอุณหภูมิความชื้น อุตสาหกรรมอาหาร ห้องอบ ห้องแช่เย็น 
ห้องทดลอง ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ Clean Room Warehouse ท่ีมี ปัญหาในการควบคุมอุณหภูมิ 
หรือ ความชื้น ทําให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ หรือวัสดุท่ีต้องการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น อุปกรณ์
ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น สามารถช่วยให้ วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา และสามารถเขียน
โปรแกรมควบคุมได้ง่าย 

การต่อวงจรอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เพ่ือวัดอุณหภูมิ
และความชื้นด้วย DHT11 ซ่ึงเป็นเซ็นเซอร์ท่ีใช้วัดอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส และองศาฟาเรนไฮ อีกท้ังยัง
สามารถวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศได้อีกด้วย สามารถใช้วัดค่าได้เท่ียงตรงกว่า NTC หรือ PTC มาก เพราะ
ให้เอาต์พุตออกมาในรูปของดิจิตอล ใช้วัดอุณหภูมิอากาศโดยรอบ อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น DHT11 
มีท้ังหมดอยู่ 4 ขา ได้แก่ ขา 1 VCC ขา 2 DATA ขา 3 NC และขา 4 GND โดย DHT11 จะใช้วิธีการส่งข้อมูล
ให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยสายเพียงเส้นเดียวในแบบของดิจิตอลลอจิก โดยจะใช้งานจริงเพียง 3 ขา คือ 
ขา +VCC ขา GND และขา DATA เท่านัน้

ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นของ DHT11 จําเป็นจะต้องติดตั้ง
ไรบรารี่ลงไปก่อนท้ัง 2 ไฟล์ หากไม่ทําการติดตั้งจะไม่สามารถคอมไพล์โปรแกรมได้เม่ือเขียนโปรแกรมเสร็จ
แล้วให ้อัพโหลดโค๊ดลงไปยังไมโครคอนโทรลเลอร ์โดยตัวค่าอุณหภูมิและความชื้นจะไปแสดงท่ีหน้าต่าง Serial 
Monitor 
 การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นกับไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถนํามา
ประยุกต์ ในการสร้างเครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิในอากาศ ให้แสดงผล
ออกมาทางจอแสดงผลแบบ LCD สามารถนํามาประยุกต์ใช้งานในการสร้างเครื่องควบคุมความชื้น และ
อุณหภูมิในห้องท่ีต้องการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น เช่น ในห้องทดลอง ห้องควบคุมอากาศ เป็นต้น โดย
การการตัดระบบเม่ือความชื้น และอุณหภูมิเกินกว่าค่าท่ีกําหนด โดยมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์
ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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