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หน่วยที่ 17 

งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ดว้ยโปรแกรม Arduino  
เพ่ือใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง 

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 17 
รหัสวิชา 2105-2105 วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร ์ สอนครั้งท่ี 17 
หน่วยท่ี 17  งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino  
 เพ่ือใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง เวลา 4 ชั่วโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ทฤษฏ ี
17.1  อุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง 
17.2  การตอ่วงจรอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
17.3  โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง 
17.4  การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ปฏิบัต ิ
ใบปฏิบัตงิานท่ี 17  

 
สาระสําคัญ

อุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง เป็นโมดลูเซน็เซอร์เสียง ใช้สําหรับตรวจจับเสียงดัง โดยหากมีเสียงดังเกิน
กว่าท่ีได้ปรับตัวต้านทานปรับค่าได้ไว้ เอาต์พุตจากช่อง OUTPUT รองรับแรงดันไฟฟ้า 3.3V - 5V หรือบางตัว
อาจเป็นสัญญาณอนาล็อก สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยขนาดเล็ก สามารถตรวจจับความเข้มของสภาพแวดล้อม
เสียง สามารถตรวจจับเสียงได้ตามหลักการของการสั่นสะเทือน หรือความถ่ีเฉพาะของเสียง โดยอุปกรณ์
ตรวจจับด้วยเสียง เป็นบอร์ดขนาดเล็กท่ีรวมไมโครโฟนและวงจรการประมวลผลไว้ด้วยกัน มีความสามารถใน
การตรวจจับขนาดเสียงท่ีแตกต่างกัน อุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงนี้สามารถใช้งานท่ีหลากหลายตั้งแต่งาน
อุตสาหกรรมไปจนถึงงานอดเิรก หรือใช้เพ่ือทดสอบ 

สมรรถนะประจําหน่วย 
1. ตอ่วงจรอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง 

จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือ

ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.  อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงไดอ้ย่างถูกต้อง 
2.  อธิบายวิธีการต่อวงจรอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ไดอ้ย่างถูกต้อง 
3.  อธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงได้อย่าง

ถูกต้อง 
4.  อธิบายการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงไดอ้ย่างถูกต้อง 
5.  ตอ่วงจรอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตามท่ีกําหนดให้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
6.  เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงตามท่ีกําหนดให้ได้อย่าง

ถูกต้อง 

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 17 จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
2. การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะวัดผลและประเมินผลด้านทฤษฎี ด้วย

แบบทดสอบหลังเรียน หลังจากท่ีผู้เรียนได้ผ่านการปฏิบัติงานตามใบปฏิบัติงาน ประเมินผลจากแบบทดสอบ
หลังเรียนหน่วยท่ี 17 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 17 
งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย 

โปรแกรม Arduino เพ่ือใช้งานอุปกรณ์ตรวจจบัด้วยเสียง 

17.1 อุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง 
17.1.1 ความหมายของอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง 

อุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง (Microphone Sound Detection Sensor Module) เป็น
โมดูลเซ็นเซอร์เสียง ใช้สําหรับตรวจจับเสียงดัง โดยหากมีเสียงดังเกินกว่าท่ีได้ปรับตัวต้านทานปรับค่าได้ไว้ 
เอาต์พุตจากช่อง OUTPUT จะได้เป็นลอจิก 1 หรือ HIGH รองรับแรงดันไฟฟ้า 3.3V - 5V หรือบางตัวอาจเป็น
สัญญาณอนาล็อก สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยขนาดเล็ก สามารถตรวจจับความเข้มของสภาพแวดล้อมเสียง 
สามารถตรวจจับเสียงได้ตามหลักการของการสั่นสะเทือน หรือความถ่ีเฉพาะของเสียง 

อุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง เป็นบอร์ดขนาดเล็กท่ีรวมไมโครโฟนและวงจรการประมวลผล
ไว้ดว้ยกัน มีความสามารถในการตรวจจับขนาดเสียงท่ีแตกต่างกัน อุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงนี้สามารถใช้งานท่ี
หลากหลายตั้งแต่งานอุตสาหกรรมไปจนถึงงานอดเิรก หรือใช้เพ่ือทดสอบ 

รูปท่ี 17.1  แสดงอุปกรณ์ตรวจจับดว้ยเสียง 
(ท่ีมา http://osoyoo.com/2017/07/26/arduino-lesson-sound-detection-sensor) 
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17.1.2 หลกัการทํางานของอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง 
หลักการทํางานของอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง จะมีไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์หนึ่งตัว 

ซ่ึงมีความไวสูงต่อเสียง คลื่นเสียงท่ีรับเข้ามาจะทําให้ฟิล์มบางของไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์สั่นสะเทือน 
จากนั้นจะเปลี่ยนแปลงความจุจึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าท่ีสอดคล้องกัน ดังนั้น จึงสามารถ
ตรวจจับความเข้มของเสียงในสภาพแวดล้อมโดยรอบ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนั้นจะได้สัญญาณท่ีอ่อนมาก
จึงต้องมีการขยาย โดยใช้ IC เบอร์ LM393 เป็นเพาเวอร์แอมพลิไฟเออร์เพ่ือขยายสัญญาณ โดยสามารถปรับ
ความไวด้วยการปรับ Potentiometer เม่ือระดับเสียงเกินกว่าท่ีต้ังไว้ LED บนโมดูลเซ็นเซอร์จะติดสว่างและ
เอาต์พุตจะถูกส่งค่าออกมาเป็นแบบอนาล็อก และแบบดจิิตอล ซ่ึงสามารถเลือกใช้งานได้ 

อุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงนี้ใช้เพ่ือตรวจสอบว่ามีระบบเสียงรอบทิศทางหรือไม่ ไม่สามารถ
จดจําความถ่ีหรือระดับเสียงได ้อย่าใช้อุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงนี้ในการรวบรวมสัญญาณเสียง หรือใช้เพ่ือแยก
ความถ่ีของเสียง 

รูปท่ี 17.2  แสดงตาํแหน่งต่างๆ ของอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง 
(ท่ีมา http://osoyoo.com/2017/07/26/arduino-lesson-sound-detection-sensor) 

 
17.2 การต่อวงจรอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

การตอ่วงจรอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยตัวอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะมีขาต่อใช้งานท้ังหมด 4 ขา คือ ขา DO (Digital Pin) ขา +VCC ขา GND และ ขา A0 
(Analog Pin) บนอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงจะมี VR เป็นตัวแบนใช้สําหรับหมุนเพ่ือปรับความไวและเอาท์พุท
แบบอนาล็อกของอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง ในการปรับเทียบอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง สามารถส่งเสียงดัง
และหมุนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเริ่มเห็น LED ในอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงเริ่มกะพริบตามจังหวะจึงจะสามารถ
ใช้ได ้โดยการต่อวงจรอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ จะมีวิธีการต่อได้ 2 แบบ ดงันี้ 
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17.2.1 การต่อวงจรอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงแบบดิจิตอลกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino   
 ในการต่อวงจรอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงแบบดิจิตอลกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
จะใช้ขาสัญญาณเอาต์พุตท่ีเป็นขา D0 หรือ ขา Digital Pin ซ่ึงจะต้องต่อกับพอร์ต Digital I/O ของบอร์ด 
Arduino ขา +VCC ตอ่กับไฟบวก และขา GND ตอ่กับขาไฟลบ หรือขา GND ของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ใ นตั ว อย่ า ง ว ง จ รนี้ จ ะ เ ชื่ อ มต่ อ อุ ปกร ณ์ต ร ว จจั บ ด้ ว ย เ สี ย ง แบบดิ จิ ต อล กับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ท่ีขาดิจิตอลของ Arduino เพ่ือควบคุม LED ในบอร์ดเพ่ือให้ LED จะสว่างข้ึน
ทุกครัง้ท่ีตรวจจับเสียง โดยใช ้LED บนบอร์ด Arduino ดงัวงจรตอ่ไปนี ้

รูปท่ี 17.3  แสดงการต่อวงจรอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงแบบดิจิตอลกับไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino 
(ท่ีมา http://osoyoo.com/2017/07/26/arduino-lesson-sound-detection-sensor) 

 
17.2.2 การต่อวงจรอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงแบบอนาลอ็กกับไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino   

 ในการต่อวงจรอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงแบบอนาล็อกกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
จะใช้ขาสัญญาณเอาต์พุตท่ีเป็นขา A0 หรือ ขา Analog Pin ซ่ึงจะต้องต่อกับพอร์ต Analog Input ของบอร์ด 
Arduino ขา +VCC ตอ่กับไฟบวก และขา GND ตอ่กับขาไฟลบ หรือขา GND ของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ในตั ว อย่ า ง ว งจ รนี้ จ ะ เ ชื่ อมต่ อ อุปกรณ์ตรวจจั บด้ ว ย เ สี ย งแบบอนาล็ อก กับ
ไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino ท่ีขาอนาล็อกอินพุตของ Arduino อุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงจะตรวจจับความ
เข้มของเสียงรอบข้าง และ LED จะสว่างข้ึน หากความเข้มของเสียงอยู่เหนือเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ โดยแสดงวงจร
ตามรูปต่อไปนี ้
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รูปท่ี 17.4  แสดงการต่อวงจรอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงแบบอนาล็อกกับไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino 
(ท่ีมา http://osoyoo.com/2017/07/26/arduino-lesson-sound-detection-sensor) 

 

17.3 โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง 
เนื่องจากอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงมีขาสัญญาณเอาต์พุต 2 ลักษณะ ดงันั้น ในการเขียนโปรแกรม

เพ่ือใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง สามารถเขียนโปรแกรมใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงได ้ 2 ลักษณะ 
ตามการต่อวงจรอุปกรณ์ตรวจจับดว้ยเสียงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ดงันี้ 

17.3.1 การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงแบบดิจิตอล 
จะใช้วิธีการเขียนโปรแกรมเช่นเดยีวกันกับการอ่านค่าจากจากสวิตช ์ โดยจะให้ค่าท่ีอ่าน

ไดม้าเก็บไว้ในตัวแปร แล้วนําไปแสดงผลออกท่ีหลอด LED บนบอร์ด Arduino ท่ีขา D13 เม่ือเขียนโปรแกรม
เสร็จแล้วให้ อัพโหลดโค๊ดลงไปยังไมโครคอนโทรลเลอร ์โค๊ดโปรแกรมเพ่ือทดสอบการทํางาน ดงัต่อไปนี้ 

รูปท่ี 17.5  แสดงโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงแบบดิจิตอล 
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17.3.2 การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงแบบอนาลอ็ก 
จะใช้วิธีการเขียนโปรแกรมเช่นเดยีวกันกับการอ่านค่าจากตัวตรวจจับแบบอนาล็อกโดยจะ

ให้ค่าแสดงเป็นตัวเลขผ่านทางหน้าต่าง Serial Monitor และจะนําค่าท่ีอ่านได้ได้ไปใช้งานในการสัง่ให้หลอด 
LED ท่ีตอ่อยู่ขา 13 บนบอร์ด Arduino ตดิสว่างเม่ือค่าอนาล็อกท่ีอ่านไดเ้กิน 600 เม่ือเขียนโปรแกรมเสร็จแล้ว
ให้ อัพโหลดโค๊ดลงไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วเปิดหน้าตา่ง Serial Monitor โดยค่าตวัเลขจะไปแสดงท่ี
หน้าต่าง Serial Monitor  โค๊ดโปรแกรมเพ่ือทดสอบการทํางาน ดงัต่อไปนี้ 

รูปท่ี 17.6  แสดงโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงแบบอนาล็อก 

หน้าต่าง Serial Monitor จะแสดงค่าอนาล็อกท่ีถูกเปลี่ยนเป็นค่าตวัเลขดจิิตอลจาก
อุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง ค่าอนาล็อกจะเพ่ิมข้ึนเม่ือมีสัญญาณเสียงรบกวนเกิดข้ึนและจะลดลงเม่ือเสียงเงียบ
ลงอีกครั้ง ในโค้ดมีบรรทัด int threshold = 600; เป็นค่าตวัเลขท่ีตั้งไว ้ ถ้าค่าตวัเลขสูงกว่าจะทําให้หลอด 
LED ติด แตถ้่าต่ํากว่าก็จะทําให้หลอด LED ดับเช่นกัน
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รูปท่ี 17.7  แสดงค่าตวัเลขอนาล็อกท่ีอ่านไดจ้ากอุปกรณ์ตรวจจับดว้ยเสียงผ่านทางหน้าต่าง Serial Monitor 
 

17.4 การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถนํามาประยุกต์ ใน

การสร้างเครื่องท่ีสั่งงานด้วยเสียง ระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าสั่งงานด้วยเสียง ระบบทําให้เครื่องจักรหยดทํางานเม่ือ
เกิดเสียงดังข้ึน และการออกแบบระบบสั่งงานด้วยเสียงเพ่ือใช้ในการทดสอบ เป็นต้น โดยมีตัวอย่างการ
ประยุกตใ์ช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ดงันี้ 

การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงสั่งงานรีเลย์ 
ในการประยุกตใ์ช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงสั่งงานรีเลย์ เพ่ือทําเป็นเครื่องควบคุมการ

เปิด-ปิดไฟฟ้าด้วยเสียง จะใช้อุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง และโมดูลรีเลย์ขนาด 1 ช่อง ซ่ึง บอร์ด Arduino 
สามารถท่ีจะวิเคราะห์ระดับเสียงของไมโครโฟนท่ีอุปกรณ์ตรวจจับระดับเสียงได้และหากระดับสูงพอจะส่ง
สัญญาณไปยังรีเลย์เพ่ือให้พลังงานไหลไปยังหลอดไฟ หรือเครือ่งใช้ไฟฟ้าได้ 

ไมโครโฟนบนอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงให้ต่อสายไปยังส่วนอินพุตแบบอนาล็อกบนบอร์ด 
Arduino คือ ขา A0 หลังจากนั้นให้ต่อสาย GND เข้ากับหัวต่อกราวด์บนบอร์ด Ardouno และต่อสาย "+" ไป
ยังไฟ +5V ในบอร์ด Arduino ท่ีสุดท้ายต่อสายขา DO ไปยังส่วนหัวเอาต์พุตดิจิตอลบนบอร์ด Arduino คือ 
ส่วนขา D2 ไปต่อ S pin ในโมดูลรีเลย์ ต่อเข้ากับส่วนหัวดิจิตอลบนบอร์ด Arduino คือ ขา D1 "+" จะต้องต่อ
สายไปยังเอาตพุ์ต +5V และ "-" จะตอ้งตอ่สายกับกราวด์ ดงัวงจรตอ่ไปนี ้
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รูปท่ี 17.8  แสดงวงจรการประยุกตใ์ช้งานอุปกรณ์ตรวจจับดว้ยเสียงสั่งงานรีเลย์ 
(ท่ีมา https://sites.google.com/site/summerfuelrobots) 

 

ในกรณีท่ีอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง ตรวจจับเสียงไม่ถูกตอ้งให้ลองปรับความไวของตัว
อุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง โดยหมุนสกรูตัวเล็กๆ ท่ีตวัต้านทานสีน้าํเงิน
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รูปท่ี 17.9  แสดงโปรแกรมการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับดว้ยเสียงแบบอนาล็อกสั่งงานรีเลย์ 

รูปท่ี 17.10  แสดงโปรแกรมการประยุกตใ์ช้งานอุปกรณ์ตรวจจับดว้ยเสียงแบบดิจิตอลสัง่งานรีเลย์ 
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สรุปเนือ้หาสาระสําคัญ

อุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง (Microphone Sound Detection Sensor Module) เป็นโมดูล
เซ็นเซอร์เสียง ใช้สําหรับตรวจจับเสียงดัง โดยหากมีเสียงดังเกินกว่าท่ีได้ปรับตัวต้านทานปรับค่าได้ไว้ เอาต์พุต
จากช่อง OUTPUT จะได้เป็นลอจิก 1 หรือ HIGH รองรับแรงดันไฟฟ้า 3.3V - 5V หรือบางตัวอาจเป็นสัญญาณ
อนาล็อก สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยขนาดเล็ก สามารถตรวจจับความเข้มของสภาพแวดล้อมเสียง สามารถ
ตรวจจับเสียงได้ตามหลักการของการสั่นสะเทือน หรือความถ่ีเฉพาะของเสียง อุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง เป็น
บอร์ดขนาดเล็กท่ีรวมไมโครโฟนและวงจรการประมวลผลไว้ด้วยกัน มีความสามารถในการตรวจจับขนาดเสียง
ท่ีแตกต่างกัน อุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงนี้สามารถใช้งานท่ีหลากหลายตั้งแต่งานอุตสาหกรรมไปจนถึงงาน
อดิเรก หรือใช้เพ่ือทดสอบ 

การตอ่วงจรอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยตัวอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะมีขาต่อใช้งานท้ังหมด 4 ขา คือ ขา DO (Digital Pin) ขา +VCC ขา GND และ ขา A0 
(Analog Pin) บนอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงจะมี VR เป็นตัวแบนใช้สําหรับหมุนเพ่ือปรับความไวและเอาท์พุท
แบบอนาล็อกของอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง ในการปรับเทียบอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง สามารถส่งเสียงดัง
และหมุนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเริ่มเห็น LED ในอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงเริ่มกะพริบตามจังหวะจึงจะสามารถ
ใช้ได ้โดยการต่อวงจรอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

เนื่องจากอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงมีขาสัญญาณเอาต์พุต 2 ลักษณะ ดังนั้น ในการเขียนโปรแกรม
เพ่ือใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง สามารถเขียนโปรแกรมใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงได้ 2 ลักษณะ 
ตามการต่อวงจรอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino (1) การเขียนโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงแบบดิจิตอล และ(2) การเขียนโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงแบบอนาล็อก 

การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถนํามาประยุกต์ ใน
การสร้างเครื่องท่ีสั่งงานด้วยเสียง ระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าสั่งงานด้วยเสียง ระบบทําให้เครื่องจักรหยดทํางานเม่ือ
เกิดเสียงดงัข้ึน และการออกแบบระบบสั่งงานด้วยเสียงเพ่ือใช้ในการทดสอบ เป็นตน้
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