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บทคัดย่อ 
 

ในปัจจุบัน การเตือนภัยภายในบ้าน เช่น ภัยจากไฟไหม้ ผู้บุกรุก อุบัติเหตุต่างๆ มีความส าคัญมาก 
ในอดีตการใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับภัยคุกคามต่างๆ  จะต้องมีการเดินสายของอุปกรณ์ตรวจจับ      
ซึ่งมีความซับซ้อนยากต่อการซ่อมบ ารุง เพ่ือแก้ปัญหาข้างต้น โครงงานวิศวกรรมนี้น าเสนอการออกแบบ
ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยภายในบ้าน โดยมีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย โครงงาน
วิศวกรรมนี้น าเอาอุปกรณ์ตรวจจับที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส  อุปกรณ์ตรวจจับควัน        
และอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยใช้การส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์ไร้สายแบบเอ็กซ์บีไปยัง
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือท าการประมวลผลข้อมูล และส่งข้อมูลโดยผ่านระบบเครือข่ายไร้สายแบบไวไฟ
ไปยังแอปพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของสมาร์ทโฟน แอปพลิเคชันนี ้จะแจ้งเตือน     
ในกรณีที่ค่าแก๊ส ควัน และความเคลื่อนไหวมากกว่าเงื่อนไขที่ผู้ใช้ได้ก าหนดไว้ โครงงานวิศวกรรมนี้    
ได้น าระบบไร้สายเข้ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาการเดินสายที่ซับซ้อน และสามารถซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ตรวจจับ   
ได้ง่าย รวมทั้งสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ตรวจจับไปยังจุดที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเดินสาย 

 
ค าส าคัญ: ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์ไร้สายแบบเอ็กซ์บี เครือข่ายไร้สาย  
        แบบไวไฟ 
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Abstract 
  

At the present, home security system fo r hazard, such as fire, accident,  
and intruders is very important. In the past, sensors to detect various threats are 
connected detect a hazardous situation by wire which is complicated and difficult 
to maintain. To solve the above mentioned problems, this engineering project builds  
a home security system by using wireless network for sensor data transmission. The project 
consists of sensors that are used to detect gas leak, smoke, and motion. The signals from 
sensors are transmitted via Xbee wireless device to a microcontroller for data processing. 
The microcontroller will send the data through a WiFi network to an application software 
in the android operating system on a smartphone. This application software will alert user 
to the gas leak, smoke, and movement, when those quantities are greater than 
the user-defined threshold in the application software. This project has adopted a wireless 
system to solve the problem of complicated wiring and detectors are easily maintained, 
as well as the ability to move the detectors to a desired point without wiring. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 

ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต บ้านคือที่อยู่อาศัยของมนุษย์เพราะฉะนั้นบ้านเป็น

ทรัพย์สินที่มีค่า ความปลอดภัยภายในบ้านถือเป็นสิ่งส าคัญในการรักษาป้องกันทรัพย์สินภายในบ้าน 

ดังนั้นระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยภายในบ้านจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้รับรู้ได้ทันทีถึง

ความผิดปกติภายในบ้าน แม้ผู้ใช้จะอยู่นอกบริเวณบ้านก็ตาม จึงท าให้เกิดความสะดวกสบายในการรับรู้

ความผิดปกติภายในบ้านได้ 

ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในบ้านมีหลายรูปแบบอาทิ เช่น การเกิดอัคคีภัย  ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ

ด้วยกัน และที่ผ่านมาก็พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและการมองข้ามสิ่งเล็กน้อย เช่น 

ความประมาทในการใช้เชื้อเพลิง ทั้งน้ ามัน และแก็ส หรือโดยเหตุจากธรรมชาติ ล้วนแต่สามารถป้องกันได้

ทั้งสิ้น บ่อยครั้งที่สาเหตุเพลิงไหม้ที่สร้างความสูญเสียอย่างมากเกิดจากแก๊สหุงต้ม ซ่ึงเป็นสาเหตุอันดับต้น

ของเพลิงไหม้ เนื่องจากสภาพการใช้งานนานและขาดการดูแลบ ารุงรักษา นอกจากการเกิดอัคคีภัยและ

การเกิดการรั่วไหลของแก๊สภายในบ้านแล้วยังมีการถูกบุกรุกโดยขโมย ซึ่งจะท าให้เกิดความเสียหายแก่

สิ่งของที่มีค่าภายในบ้านได้ 

ดังนั้นทางผู้จัดท าโครงงานจึงเห็นว่าควรจะน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับระบบความ

ปลอดภัยภายในบ้าน ทางผู้จัดท าโครงงานมีความประสงค์ที่จะสร้างเครื่องมือเพ่ือช่วยเพ่ิมความปลอดภัย

ให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินภายในบ้าน โดยการตรวจจับสาเหตุของภัยที่จะเกิดขึ้นภายในบ้านด้วยวงจร

อิเล็กทรอนิคส์และไมโครคอนโทรเลอร์มาแจ้งเหตุเมื่อเกิดภัย จึงได้น าอุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับกลุ่มของ

ควันไฟที่ก่อตัวขึ้น การรั่วไหลของแก๊สหุงต้ม และการโดนบุกรุกภายในบ้าน โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับควัน 

อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส และอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ซึ่งอุปกรณ์ที่ผู้จัดท าโครงงานจะน าเสนอ

ต่อไปนี้สามารถแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันภายในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ได้ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

 1.2.1 เพ่ือสร้างระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยภายในบ้านผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด ์
 1.2.2 เพ่ือศึกษาพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
 1.2.3 เพ่ือศึกษาการท างานของระบบไมโครคอนโทรเลอร์ 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน  
 1.3.1 สามารถเตือนภัยภายในบ้านผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

  1.3.2 สามารถแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
  1.3.3 สามารถตรวจจับควัน ตรวจจับความเคลื่อนไหว และแก๊สแอลพีจี 

 1.3.4 ตัวตรวจจับสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สาย 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 การแจ้งเตือนการเกิดเพลิงไหมภ้ายในบ้าน การเกิดการรั่วไหลของแก๊ส และการตรวจจับ

การบุกรุกภายในบ้านในระยะไกลได้ 

  1.4.2 การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันแอนดรอยด์กับอุปกรณ์ได้ 

  1.4.3 ความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งาน 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้ง  

 

2.1 ทฤษฎีอุปกรณ์การตรวจจับ 
 อุปกรณ์ตรวจจับ คือ ตัวอุปกรณ์ตรวจจับตัวแรกในระบบการวัด ซึ่งใช้ตรวจจับหรือรับรู้การ
เปลี่ยนแปลงปริมาณทางกายภาพต่าง ๆ เช่น ความร้อน แสง สี เสียง ระยะทาง การเคลื่อนที่ ความดัน 
และการไหล เป็นต้น แล้วเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของสัญญาณหรือข้อมูลที่สอดคล้องและเหมาะสม ถ้าเป็นการ
วัดแบบสัมผัสกับปริมาณทางกายภาพโดยตรงเรียกตัวตรวจจับแบบปฐม (Primary sensors) หรือตัว
ตรวจจับชั้นต้น หากมีการตรวจจับโดยผ่านส่วนอื่นก่อน เช่น การใช้สเตรนเกจตรวจรับแรงกดท่ีต้องรับแรง
ถ่ายถอดจากแท่งโลหะที่รับแรงโดยตรงอีกทอด เมื่อใช้สเตรนเกจแปะติดกับแท่งโลหะดังกล่าวเพ่ือวัดแรง
นั้น เราจะเรียกสเตรนเกจในกรณีนี้ว่าเป็นตัวตรวจจับทุติยภูมิ (Secondary sensor) หรือตัวตรวจจับชั้น
รอง การตรวจจับจะอาศัยผลการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ในตัวอุปกรณ์ตรวจจับที่สามารถตรวจวัดได้ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปริมาณทางไฟฟ้า เช่น แรงดัน กระแส ความต้านทาน ความจุ และความเหนี่ยวน าทาง
ไฟฟ้า เป็นต้น เมื่อปริมาณทางกายภาพเปลี่ยนแปลงปริมาณทางไฟฟ้าดังกล่าวจะเปลี่ยนตาม ท าให้
สามารถวัดและทราบค่าปริมาณทางไฟฟ้าที่เปลี่ยนตามได้ โดยเราอาจวัดได้โดยใช้มิเตอร์หรือวงจรบริดจ์
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการวัดปริมาณทางกายภาพด้วยวิธีทางไฟฟ้า 
 ทรานสดิวเซอร์เป็นอุปกรณ์วัดปริมาณทางกายภาพชนิดหนึ่ง เช่น ทรานสดิวเซอร์ความดัน 
(Pressure Transducer) เมื่อมีความดันเข้ามาจะให้เอาต์พุทเป็นแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสที่เป็นสัดส่วนกับ
ความดัน เป็นต้น โดยปัจจุบันมีการน าระบบอุปกรณ์ตรวจจับมาใช้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายรูปแบบ เช่น 
ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ ระบบปรับมุมมองหน้าจอ ระบบวัดระดับเสียง 
ระบบวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก และระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนาแนบหู เป็นต้น อุปกรณ์
ตรวจจับเหล่านี้ไดน้ ามาใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์   
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2051-android-os-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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 2.1.1 อุปกรณ์ตรวจจับควันและแก๊ส 
      อุปกรณ์ตรวจจับควันใช้ตรวจจับปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเกิดจากควันในการเผาไหม้และ
อุปกรณ์ตรวจจับแก๊สใช้ตรวจจับปริมาณแก๊สหุงต้ม เมื่อปริมาณกลุ่มควันหรือปริมาณแก๊สหุงต้มมีความเข้ม
ในอากาศ ซึ่งเมื่อเริ่มจ่ายไฟให้อุปกรณ์ตรวจจับควันหรืออุปกรณ์ตรวจจับแก๊สที่ขา H ท าให้เกิดความร้อน
ขึ้นที่ขดลวด เมื่อแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์หรือแก๊สหุงต้มเข้ามาท าปฏิกิริยาจะท าให้ค่าความต้านทานที่
เกิดข้ึนระหว่าง ขา A และ B มีความต้านทาน RS ลดลง ดังรูปที่ 2.1 
 

 
 

รูปที ่2.1 การท างานภายในวงจรของอุปกรณ์ตรวจจับควันและแก๊ส 
ที่มา: https://www.arduitronics.com 
 
 ในการตรวจจับปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ และแก๊สหุงต้ม จะเป็นการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้
ฮีตเตอร์ในการท างานของอุปกรณ์ตรวจจับควันหรืออุปกรณ์ตรวจจับแก๊สจะใช้วิธีจ่ายแรงดันให้ฮีตเตอร์
เพ่ือสร้างความร้อน และจะหยุดจ่ายพลังงานให้ฮีตเตอร์สลับกันไปในช่วงเวลาที่ก าหนด โดยความ
เปลี่ยนแปลงของแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์จะแปรผกผันกับค่าความต้านทาน RS โดยจะขับกระแส ซึ่งท า
ให้เกิดการส่งสัญญาณเอาต์พุทในรูปแบบแอนะล็อกออกมาเป็นโวลต์ตามค่าความเข้มข้นของปริมาณของ
แก๊ส โดยจะขับกระแสท าให้เกิดการส่งสัญญาณเอาต์พุทในรูปแบบแอนะล็อกตั้งแต่ 0 ถึง 5 โวลต์ ในขา
เอาต์พุท 
 อุปกรณต์รวจจับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์และอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สหุงต้มมีการท างานของวงจร
ที่ เหมือนกัน โดยจะแตกต่างกันที่สารเคมีตั้ งต้นภายในวงจรที่สามารถตรวจจับชนิดของ แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊สหุงต้ม ส่งข้อมูลมาจากขาเอาต์พุทเหมือนกันโดยใช้ไฟเลี้ยง 5 โวลต์ เท่ากัน 
เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบอนุภาคของควันและแก๊สโดยอัตโนมัติ ถ้าหากเกิดแก๊สหรือเกิดควันไฟจะ

https://www.arduitronics.com/
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ท าให้อุปกรณ์ตรวจจับควันและแก๊สสามารถตรวจการเกิดเพลิงไหม้ได้ในการเกิดเพลิงไหม้ระยะแรก วัสดุ
ภายในของอุปกรณ์ตรวจจับควันและแก๊ส โดยมีแผ่นแคสซิเทอร์ไรต์ ซึ่งมีค่าต่ ากว่าในอากาศ เมื่อมีการเกิด
ควันไฟขึ้นความเข้มข้นของแก๊สที่เพ่ิมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในวงจรไฟฟ้าให้สอดคล้องกับความเข้ม
ของควันท าให้วงจรท างาน ซึ่งเป็นโมดูลตรวจวัดแก๊สและควันที่ไวต่อแก๊สไวไฟในกลุ่ม Liquefied 
Petroleum Gas (LPG), CH4, Natural Gas และ Hydrogen จึงเป็นอุปกรณ์ตรวจจับที่นิยมน ามาใช้ใน
การตรวจจับการรั่วของแก๊สต่าง ๆ และควันไฟเพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดข้ึนจากการรั่วไหลและเกิดควัน
ไฟได้ทันท่วงทีโดยอุปกรณ์ตรวจจับนี้มีจุดเด่นที่มีความไวต่อไอระเหยของแอลกอฮอล์และควันต่ า จึง
สามารถน าไปติดตั้งในบริเวณที่อาจมีควันจากการปรุงอาหารหรือสูบบุหรี่ โดยที่ไม่ถูกรบกวนได้ รูป
ตัวอย่างอุปกรณ์ตรวจจับควัน ดังรูปที่ 2.3 และอุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส ดังรูปที่ 2.4 
คุณสมบัติของอุปกรณ์ตรวจจับควันและแก๊ส 

(1) วัดระดับความเข้มข้นของแก๊ส  
(2) มีคุณภาพสูงการออกแบบแผงคู่กับอ านาจและสัญญาณ Transistor Transistor Logic (TTL) 

ตัวบ่งชี้การส่งออกด้วยสัญญาณดิจิตอลเอาต์พุทสลับสัญญาณ TTL ส่งออกและสัญญาณแอนะล็
อกเอาต์พุท  

(3) เอาต์พุท TTL เป็นสัญญาณที่มีประสิทธิภาพส าหรับระดับต่ า 
(4) สัญญาณแอนะล็อกจะขับแรงดันเอาต์พุทออกมาอยู่ในช่วง 0 ถึง 5 โวลต์ ตามความเข้มข้นของ

ปริมาณของแก๊ส 
(5) มีความไวสูงส าหรับการตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตราย 
(6) ขนาด ยาว 32 มิลลิเมตร กว้าง 20 มิลลิเมตร สูง 22 มิลลิเมตร  
(7) มีการท างานของวงจรโดยใช้ไฟ 5 โวลต์ 
(8) เหมาะส าหรับแก๊สหุงต้ม  
(9) ให้เอาต์พุทสัญญาณแอนะล็อกซึ่งเป็นค่าที่วัดได้จริง  
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รูปที ่2.2  แผงวงจรการตรวจจับควันและแก๊ส 
ที่มา: https://www.arduitronics.com 
 

 
 
รูปที ่2.3  อุปกรณต์รวจจับควัน 
ที่มา: https://www.arduitronics.com 
 

 
 
รูปที ่2.4  อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส 
ที่มา: https://www.arduitronics.com 
 

https://www.arduitronics.com/
https://www.arduitronics.com/
https://www.arduitronics.com/
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 2.1.2 อุปกรณ์การตรวจจับความเคลื่อนไหว 
 คือ อุปกรณต์รวจจับชนิดหนึ่งที่ใช้ตรวจจับคลื่นรังสีอินฟราเรดทีแ่พร่จากมนุษย์หรือสัตว์ที่มีการ
เคลื่อนไหว จึงมีการน าเอาอุปกรณ์การตรวจจับความเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้งานกันเป็นอย่างมากใช้เพ่ือ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตหรือตรวจจับการบุกรุกในงานรักษาความปลอดภัย    
 

 
 
รูปที่ 2.5 การท างานของอุปกรณ์การตรวจจับความเคลื่อนไหว 
ที่มา: https://cdn-learn.adafruit.com 
 
 ภายในการท างานของอุปกรณ์การตรวจจับความเคลื่อนไหวจะมีอุปกรณ์ตรวจจับรังสี 
อินฟราเรดอยู่ 2 ชุด เมื่อมีคนหรือสัตว์ที่มีความอบอุ่นในร่างกายเคลื่อนที่ผ่านเข้ามาในพ้ืนที่โซนที่การ
ท างานของอุปกรณ์การตรวจจับความเคลื่อนไหวสามารถตรวจจับคลื่นรังสีอินฟราเรดที่แพร่ออกมาจาก
สิ่งมีชีวิตได้ ซึ่งการท างานของอุปกรณ์การตรวจจับความเคลื่อนไหวจะเปลี่ยนคลื่นรังสีอินฟราเรดให้
กลายเป็นกระแสไฟฟ้า ดังรูปที่ 2.5 จะเห็นว่าเมื่อมีสิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์ตรวจจับรังสีอินฟราเรด
ตัวที่ 1 จะได้สัญญาณเอาต์พุทออกมาสูงกว่าแรงดันปกติ เมื่อสิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์ตรวจจับรังสี 
อินฟราเรดตัวที่ 2 จะได้แรงดันเอาต์พุทต่ ากว่าค่าแรงดันปกต ิ
 อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเป็นอุปกรณ์ที่แปลงการตรวจจับความเคลื่อนไหวเป็น
สัญญาณไฟฟ้าโดยขาเอาต์พุทจะให้สัญญาณเอาต์พุทออกมาในรูปของดิจิตอล ดังรูปที่ 2.6 และสามารถ
ปรับลักษณะของสัญญาณขาออกได้ ซึ่งมีรูปแบบสัญญาณเอาต์พุทคือ สัญญาณลอจิก 1 ค้างไว้จนกว่าจะ
ไม่สามารถจับความเคลื่อนไหวได้ จึงจะกลับมาเป็นลอจิก 0 

https://cdn-learn.adafruit.com/


8 

 

 

 
 
รูปที ่2.6 อุปกรณต์รวจจับความเคลื่อนไหว 
ที่มา: https://cdn-learn.adafruit.com 

 
 
รูปที ่2.7 วงจรภายในอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 
ที่มา: https://cdn-learn.adafruit.com 
 
 ปุ่มปรับความหน่วงของเวลาใช้ปรับการหน่วงเวลาตรวจจับ หากปรับไวมากจะท าให้ค้างสถานะ 
1 ไว้นาน เนื่องจากการตรวจจับไม่ให้ผลแบบทันทีทันใด เมื่อตรวจจับพบจะให้สถานะทางเอาต์พุทเป็น 1 
ค้างไว้ ซึ่งเวลาที่ค้างไว้ขึ้นอยู่กับการปรับการหน่วงของเวลาเมื่อหมดเวลาจึงตรวจจับอีกครั้ง หากตรวจจับ
ไม่เจอก็จะให้สถานะเป็น 0 แตถ่้าหากจับเจอจะค้างสถานะ 1 ไว้ ดังรูปที่ 2.8 

https://cdn-learn.adafruit.com/
https://cdn-learn.adafruit.com/
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 เมื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวได้จะส่งเอาต์พุทออกมาและจะส่งออกมาค้างเอาไว้ในช่วงเวลาหนึ่ง 
และจะเปลี่ยนสถานะกลับตามเดิม ถึงแม้ว่าในขณะนั้นจะยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู่หรือไม่ก็จะเข้าสู่สถานะ 
Ti คือจะไม่รับรู้การเคลื่อนไหวไปชั่วขณะหนึ่ง ตัวอย่างอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ดังรูปที่ 2.9 
 

 
 

รูปที่ 2.8 แผงวงจรของอุปกรณ์การตรวจจับความเคลื่อนไหว 
ที่มา: https://cdn-learn.adafruit.com 
 

 
 
รูปที่ 2.9 อุปกรณก์ารตรวจจับความเคลื่อนไหว 
ที่มา: https://cdn-learn.adafruit.com 
 
 
 
 

https://cdn-learn.adafruit.com/
https://cdn-learn.adafruit.com/
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2.2 การเชื่อมต่อแบบไร้สายเอ็กซ์บี 
 เอ็กซ์บีเป็นอุปกรณ์ที่มีไมโครคอนโทรเลอร์และวงจรเบ็ดเสร็จความถี่วิทยุ (Radio frequency 
Integrated Circuit) อยู่ภายใน ซ่ึงท าหน้าที่เป็นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณแบบก่ึงสองทิศทาง (Half Duplex) 
ย่านความถี่ 2.4 GHz มีการใช้พลังงานต่ า ซึ่งใช้งานง่ายมีอินเตอร์เฟสที่ใช้รับและส่งข้อมูลเอ็กซ์บีสามารถ
ใช้งานตามมาตรฐานซิกบีได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างระบบเครือข่ายซิกบีขึ้นมาใหม่ เนื่องจาก
ทางผู้ผลิตเอ็กซ์บีได้จัดท าเฟิร์มแวร์ที่สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ของโปรแกรมผ่านทางการรับส่งข้อมูลด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ 
 2.2.1 ชนิดของโมดูลเอ็กซ์บี 
 ระยะทางที่เอ็กซ์บีสามารถติดต่อสื่อสารได้จะขึ้นอยู่กับชนิดของสายอากาศที่ใช้ซึ่งเอ็กซ์บีมีการ
ติดตั้งเสาอากาศในตัวอยู่ 2 แบบ คือ เสาอากาศแบบชิปและเสาอากาศแบบเสา ซ่ึงแต่ละแบบจะมีจุดเด่น
และลักษณะของการน าไปใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

 เสาอากาศแบบชิป ใช้งานในเครือข่ายขนาดเล็กและต้องการขนาดของอุปกรณ์ที่มีขนาดไม่ใหญ่
มาก เพราะมีขนาดเสาที่กะทัดรัด ดังรูปที่ 2.10 สามารถบรรจุในกล่องได้โดยไม่ต้องเผื่อพ้ืนที่ของเสา แต่
กล่องที่น ามาบรรจุควรใช้วัสดุที่ไม่ปิดกั้นสัญญาณ เช่น กล่องพลาสติก เป็นต้น หากมีความจ าเป็นต้องใช้
กล่องเหล็ก ซึ่งปิดก้ันสัญญาณควรเลือกใช้โมดูลเอ็กซ์บีที่สามารถต่อสายอากาศออกมาภายนอกกล่องได้  

 
รูปที ่2.10 เสาอากาศแบบชิป 
ที่มา: https://www.digi.com 
 

เสาอากาศแบบเสา มีระยะครอบคลุมและความเสถียรมากกว่าแบบเสาอากาศแบบชิป ซึ่งเป็น
ลักษณะของสายอากาศที่ยื่นออกมาจากตัวอุปกรณ์ ดังรูปที่ 2.11 สามารถบรรจุในกล่องที่มีขนาดเล็กได้ 
แต่ต้องมีการเผื่อพ้ืนที่ของเสา โดยกล่องที่น ามาบรรจุควรใช้วัสดุที่ไม่ปิดกั้นสัญญาณ เช่น กล่องพลาสติก 
เป็นต้นหากมีความจ าเป็นต้องใช้กล่องเหล็กซึ่งปิดกั้นสัญญาณควรเลือกใช้โมดูล เอ็กซ์บีที่สามารถต่อ
สายอากาศออกมาภายนอกกล่องได้  

http://www.thaieasyelec.com/Wireless-Module/Zigbee802154
https://www.digi.com/
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รูปที ่2.11 เสาอากาศแบบเสา  
ที่มา: https://www.digi.com 
 
คุณสมบัติของเอ็กซ์บี 

(1) ความถี่ท่ีใช้ใน ISM Band คือ 2.4 GHz (ISM Band หมายถึงย่านความถี่ที่ใช้งานเพ่ือการวิจัย ซ่ึง
จะอนุญาตให้ใช้กับอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และทางการแพทย)์ 

(2) แรงดันจ่ายไฟอยู่ที่ 2.8 ถึง 3.4 โวลต์ 
(3) มีอัตราเร็วในการส่งข้อมูลอยู่ระหว่าง 1200 ถึง 115200 บิตต่อวินาที 

 

 
 
รูปที ่2.12 ต าแหน่งขาของโมดูลเอ็กซ์บี 
ที่มา: https://www.digi.com 
 
 เอ็กซ์บีมีขาการใช้งานอยู่ 20 ขา ดังรูปที่ 2.12 แต่ไม่สามารถที่จะน าเอ็กซ์บีต่อลงโปรโตบอร์ดได้
โดยตรง เพราะความห่างช่องขาของเอ็กซ์บีแคบกว่าช่องโปรโตบอร์ดทั่วไป เอ็กซ์บีจะมีอยู่ 2 รุ่นคือ Series 

https://www.digi.com/
https://www.digi.com/
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1 (รุ่น 802.15.4 หรือรุ่น Point to Multipoint) และ Series 2 สามารถแบ่งได้อีกเป็น 2 รุ่นย่อย คือ 
แบบธรรมดา (1 มิลลิวัตต์ ถึง 2 มิลลิวัตต์) และแบบโปร (50 มิลลิวัตต์ ถึง 60 มิลลิวัตต์) ซึ่งมีระยะการ
รับส่งของข้อมูลแตกต่างกัน 
 2.2.2 อุปกรณ์เสริมเอ็กซ์บี 
 เป็นอุปกรณ์เสริมเพ่ือใช้ในการอัพเดทเฟิร์มแวร์ผ่านคอมพิวเตอร์ร่วมกับซอฟต์แวร์ X-CTU 
สามารถต่อเอ็กซ์บีร่วมกับอุปกรณ์เสริมเอ็กซ์บีได้โดยตรง ซึ่งคอมพิวเตอร์จะมองเป็น Com Port ซึ่งเป็น 
USB to Serial ในบอร์ดเดียวไม่ต้องต่ออุปกรณ์ใด ๆ เพ่ิมเติมและสามารถใช้ร่วมกับเอ็กซ์บีได้ทุกรุ่นที่เป็น
อุปกรณ์เสริมใช้เชื่อมต่อกับเอ็กซ์บีหรือบลูทูธบีเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์โดยมีขาออกมาจาก
อุปกรณ์เสริมเพ่ือต่อเข้ากับเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ได้สะดวก ดังรูปที่ 2.13 
 

 
 
รูปที ่2.13 ตัวอย่างอุปกรณ์เสริมเอ็กซ์บี   
ที่มา: https://www.digi.com 
 
 2.2.3 โมดูลโมดูลสื่อสารไวไฟ 
     โมดูลสื่อสารไวไฟ คือ การฝังชิปที่ใช้ในการรับสัญญาณไวไฟและการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโลก
อินเตอร์เน็ต โดยใช้ติดตั้งร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์มีประสิทธิภาพในการประมวลผลและเก็บค่า
ข้อมูลในอุปกรณ์ตรวจจับหรืออุปกรณ์ร่วมกับการท างานกับโปรแกรมอ่ืน ๆ ผ่านพอร์ตเอนกประสงค์ ซึ่ง
การพัฒนานี้ท าให้โหลดน้อยสุดในช่วงรันไทม์และใช้พ้ืนในการถ่ายโอนหน่วยความจ าน้อยรวมทั้งระบบ
โมดูลที่ถูกออกมาแบบมาเพ่ือใช้พ้ืนที่แผ่นวงจรน้อยสุดโดยไม่รบกวนการท างานของบอร์ดหลักในการส่ง
หรือรับข้อมูลในการใช้งาน  

https://www.digi.com/
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 โมดูลโมดูลสื่อสารไวไฟรุ่น ESP-01 มีขา Pin Header ขนาด 2 x 4 ตารางเซนติเมตร ดังรูปที่ 
2.4 และมีเฟิร์มแวร์ที่รองรับการใช้งานแบบ AT commands (ค าสั่งต่าง ๆ เป็นข้อความที่ขึ้นต้นด้วย 
AT+) โดยรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรม (ขา Tx และ Rx) ถ้าต้องการจะน าไปต่อกับพอร์ต USB ของ
คอมพิวเตอร์ให้น าไปต่อกับโมดูล USB-to-Serial (เช่น ที่ใช้ชิป FT232R, CH340 และ CP2102 เป็นต้น) 
และต้องใช้แรงดันไฟเลี้ยงที่ระดับ 3.3 โวลต์ และระดับแรงดันของลอจิกส าหรับขา I/O เป็น 3.3 โวลต์ ดัง
รูปที่ 2.14 ตัวอย่างอุปกรณ์ ดังรูปที่ 2.15 
ขาของโมดูลโมดูลสื่อสารไวไฟ ESP-01  
 (1)  RX ขาอินพุตส าหรับรับข้อมูลเข้า ให้น าไปต่อกับขา Tx ของโมดูล USB-to-Serial 
 (2)  ขา VCC ส าหรับแรงดันไฟเลี้ยง 3.3 โวลต์ (น าไปต่อกับจากแหล่งจ่ายแรงดันคงทีไ่ม่เกิน 3.6 โวลต์)   
       แหล่งจ่ายควรจะสามารถจ่ายกระแสได้อย่างน้อย 350 มิลลิแอมป์ ที่ระดับ 3.3 โวลต์ เนื่องจากโมดูล 
       อาจใช้กระแสไดสู้งเกิน 200 มิลลิแอมป์ ในการเชื่อมต่อไวไฟ 
 (3)  RST ขาอินพุตนี้ท าหน้าที่เป็นขารีเช็ต  
 (4)  ขากราวด์ น าไปต่อกับขากราวด์ของแหล่งจ่ายแรงดันไฟเลี้ยง   
 (5)  TX ขาเอาต์พุทส าหรับส่งข้อมูลออกให้น าไปต่อกับขา Rx ของโมดูล USB-to-Serial 
 

 
 
รูปที่ 2.14 แผงวงจรของโมดูลสื่อสารไวไฟ 
ที่มา: http://espressif.com 
 

 
 
รูปที่ 2.15 อุปกรณ์ของโมดูลสื่อสารไวไฟ 
ที่มา: http://espressif.com 
 

http://espressif.com/
http://espressif.com/
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2.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นบอร์ด I/O เป็นส่วนเชื่อมต่อกับวงจรหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อ่ืน ๆ โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล ATmega รุ่น ATmega328p ดังรูปที่ 2.16 ซึ่งเปรียบเสมือน
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้ควบคุมการท างานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสามารถในการท างาน
มากขึ้น โดยมีส่วนประมวลผลคือส่วนที่ท าหน้าที่ตัดสินใจแบบมีเงื่อนไข ซึ่งจะมีการท างานที่ซ้ าซ้อนโดย
ล าดับการท างานส่วนประมวลผลจะขึ้นอยู่กับการจัดการล าดับค าสั่งในการท างานซึ่งจะบรรจุอยู่ภายใน
ของส่วนพ้ืนที่เก็บข้อมูล โดยมีพ้ืนที่ของหน่วยความจ าส าหรับจุความจ าส าหรับโปรแกรมและมีพ้ืนที่จุ
ความจ าส าหรับหน่วยความจ าข้อมูล โดยสามารถลงโปรแกรมในการท างานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ผ่านพอร์ต USB ของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เลย และสามารถน ามาใช้ร่วมกับภาษา C ในการรับค าสั่ง
ประมวลผลผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับการท างาน โดยใช้แรงดันไฟฟ้า 5 โวลต์ รองรับการจ่าย
แรงดันไฟฟ้า 7 ถึง 12 โวลต์ มีพอร์ตดิจิตอลไอโอ 14 พอร์ต โดยใน 14 พอร์ต มีพอร์ตรับสัญญาณดิจิตอล
แปลงให้เป็นสัญญาณแอนะล็อกเอาต์พุทจ านวน 6 พอร์ต ดังรูปที่ 2.17 และกระแสในแต่ละพอร์ตใช้ไฟ 
40 มิลลิแอมป์ และมีพอร์ตที่สามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายนอก 3.3 โวลต์ และ 5.5 โวลต์ 
สามารถจุหน่วยความจ าข้อมูลโปรแกรม 256 กิโลไบต์ โดยมีการรับส่งข้อมูลเป็นสัญญาณดิจิตอลและแอ
นะลอ็กได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ภายนอกจากพอร์ต โดยพอร์ตช่องรับสัญญาณแอนะล็อกจะอยู่
ตั้งแต่พอร์ต A0 ถึง พอร์ต A5 และพอร์ตช่องรับสัญญาณดิจิตอลตั้งแต่พอร์ต 0 ถึง พอร์ต 1 
 

 
 
รูปที่ 2.16 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega328p 
ที่มา: http://www.atmel.com 
 
 
 

http://www.atmel.com/
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รูปที่ 2.17 ขาไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega328p 
ที่มา: http://www.atmel.com 
 
 เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย และบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการต่ออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิคส์จากภายนอกแล้ว
เชื่อมต่อเข้ามาที่ขา I/O ของบอร์ดหรือเพ่ือความสะดวกสามารถเลือกต่อกับบอร์ดเสริมประเภทต่าง ๆ มา
เสียบกับบอร์ดบนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วเขียนโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atmel.com/
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การเขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

 
 
รูปที ่2.18 การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ที่มา: http://www.atmel.com 
 
 1. เขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ผ่านทางโปรแกรม Arduino Integrated Development 

Environment ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก Arduino.cc/en/main/software ดังรูปที่ 2.18 

 2. หลังจากท่ีเขียนโค้ดโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานเลือกรุ่นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่
ใช้ ดังรูปที่ 2.19 และเลือกหมายเลขพอร์ต ดังรูปที่ 2.20 
 

 
 
รูปที่ 2.19 การเลือกรุ่นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ต้องการอัพโหลด 
ที่มา: http://www.atmel.com 
  

http://www.atmel.com/
http://www.arduino.cc/en/main/software
http://www.atmel.com/
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รูปที ่2.20 การเลือกหมายเลขพอร์ตของบอร์ด 
ที่มา: http://www.atmel.com 
 
 3. กดปุ่ม Verify เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและ Compile โค้ดโปรแกรม จากนั้นกดปุ่มอัพ
โหลดโคด้โปรแกรมไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านทางสาย USB เมื่ออัพโหลดเรียบร้อยแล้วจะแสดง
ข้อความแถบข้างล่าง “Done uploading” และบอร์ดจะเริ่มท างานตามท่ีเขียนโปรแกรมไว้ 
 

2.4 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 ในโลกของการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันได้มีการพัฒนาที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการ
สื่อสารแบบไร้สายที่ได้มีการพัฒนาความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่สูงขึ้น จากเดิมที่มีการส่งได้เพียงข้อความ
สั้น Short Message Service และ Multimedia Messaging Service ปัจจุบันสามารถท าการโทรศัพท์
แบบเห็นหน้าคู่สนทนากันได้แต่ต้องผ่านทางระบบของไวไฟหรือระบบ Third Generation of Mobile 
Telephone โดยระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์ดังกล่าว มีอยู่หลายตัวกัน เช่น ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
และระบบปฏิบัติการไอโอเอส เป็นต้น โดยลักษณะของระบบปฏิบัติการข้างต้นส่วนมาก จะเป็นประเภท
ไม่เปิดเผยซอร์ฟแวร์ต้นฉบับ ซึ่งหมายความว่าระบบปฏิบัติการดังกล่าวไม่สามารถน ามาศึกษาดัดแปลง
การท างานของระบบปฏิบัติการเพ่ือน าไปใช้งานตามที่ต้องการได้ จึงท าให้เกิดความไม่สะดวกในการพัฒนา  
 แอนดรอยด์ คือ ระบบปฏิบัติการส าหรับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต 
คอมพิวเตอร์ และเน็ตบุ๊ก เป็นต้น ท างานบนเคอร์เนลของลินุกซ์ แอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการแบบ
เปิดเผยซอร์ฟแวร์ต้นฉบับสามารถแก้ไขโค้ดต่าง ๆ ด้วยภาษาจาวา (Java) และควบคุมอุปกรณ์ผ่านทางชุด 
Java Libraries ที่กูเกิลพัฒนาขึ้น โดยใช้เคอร์เนลของลินุกซ์เป็นพื้นฐานของระบบและใช้ภาษา Java ใน 
การพัฒนาแอปพลิเคชัน 

http://www.atmel.com/
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รูปที่ 2.21 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ชันต่าง ๆ 
ที่มา: https://specphone.com 
 
 2.4.1 โครงสร้างระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 แอนดรอยด์เป็นซอฟต์แวร์ที่มีโครงสร้างแบบเรียงทับซ้อน ซึ่งรวมเอาระบบปฏิบัติการมิดเดิลแวร์
และแอปพลิ เคชันที่ส าคัญเข้าไว้ด้วยกัน เ พ่ือใช้ส าหรับท างานบนอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่  เช่น 
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น การท างานของแอนดรอยด์มีพ้ืนฐานอยู่บนระบบเคอร์เนลของลินุกซ์ ซึ่งใช้ 
Android Software Development Kit (Android SDK) เป็นเครื่องมือส าหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และใช้ภาษา Java ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมของแอนดรอยด์ (Android 
Architecture) นั้นถูกแบ่งออกเป็นล าดับชั้นออกเป็น 4 ชั้นหลัก ในตารางดังรูปที่ 2.22 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fspecphone.com%2F&h=ATMKYYl-ICUFqFppFIPjf64iardtIURc3zfx7pHJ0lCR82ZEB8NQoFQujfHZlKTtu1O1HWmQwdu9h6lFIcnUF3TgmigKVZmn71yQFelcKajQaqP_WoUoF6wBffxa_tlsn2WYK2o
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รูปที่ 2.22 โครงสร้างระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ที่มา: จักรชัย โสอินทร์ และคณะ (2555) 
  
  2.4.1.1  ชั้นแอปพลิเคชัน (Application) 
  ชั้นนี้จะเป็นชั้นที่อยู่บนสุดของโครงสร้างสถาปัตยกรรมแอนดรอยด์ ซึ่งเป็นส่วนของแอป
พลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาใช้งาน เช่น แอปพลิเคชันรับส่งอีเมล์ ข้อความ ปฏิทิน แผนที่ เว็บเบราเซอร์ และ
รายชื่อผู้ติดต่อ เป็นต้น ซึ่งแอปพลิเคชันจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ .apk  
 

 
 
รูปที่ 2.23 โครงสร้างชั้นแอปพลิเคชัน  
ที่มา: จักรชัย โสอินทร์ และคณะ (2555) 
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  2.4.1.2 ชั้นแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์ค (Application Framework) 
  ในชั้นนี้อนุญาตให้นักพัฒนาสามารถเข้าเรียกใช้งานโดยผ่าน Application Programming 
Interface ซึ่งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ออกแบบไว้เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการใช้งาน โดยในชั้นนี้
ประกอบด้วยแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์ค ดังนี้ 
(1) View System เป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมการท างานส าหรับการสร้างแอปพลิเคชัน เช่น List Grids, 
Text Boxes, Buttons และ Embeddable Web Browser 
(2) Location Manager เป็นส่วนที่จัดการเกี่ยวกับค่าต าแหน่งของเครื่องอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ 
(3) Content Provider เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่มีการใช้งานร่วมกันระหว่างแอปพลิเคชันที่
แตกต่างกัน เช่น ข้อมูลผู้ติดต่อ เป็นต้น 
(4) Resource Manager เป็นส่วนที่จัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ส่วนของโค้ดโปรแกรม เช่น รูปภาพ ซึ่งจะ
อยู่ในไดเร็คทอรี  
(5) Notification Manager เป็นส่วนที่ควบคุมอีเวนต์ต่าง ๆ ที่แสดงบนแถบสถานะ เช่น ในกรณีที่ได้รับ
ข้อความหรือสายที่ไม่ได้รับและการแจ้งเตือนอ่ืน ๆ เป็นต้น 
(6) Activity Manager เป็นส่วนควบคุมของแอปพลิเคชัน 
 

 
 
รูปที่ 2.24 โครงสร้างชั้นแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์ค (Application Framework) 
ที่มา: จักรชัย โสอินทร์ และคณะ (2555) 
 
  2.4.1.3 ชั้นไลบรารี (Library) 
  แอนดรอยด์ได้รวบรวมกลุ่มของไลบรารีต่าง ๆ ที่ส าคัญและมีความจ าเป็นเอาไว้มากมาย 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักพัฒนาและง่ายต่อการพัฒนาโปรแกรม โดยตัวอย่างของไลบรารีที่ส าคัญ 
เช่น 

(1) System C Library เป็นกลุ่มของไลบรารีมาตรฐานที่อยู่บนพ้ืนฐานของภาษา 
C ไลบรารี 

     
(2) Media Libraries เป็นกลุ่มการท างานมัลติมีเดีย เช่น MPEG4, H.264, MP3, 

AAC, AMR, JPG และ PNG เป็นต้น 



21 

 

 

         (3) Surface Manager เป็นกลุ่มการจัดการรูปแบบหน้าจอ 
         (4) 2D/3D Library เป็นกลุ่มของกราฟิกแบบ 2 มิต ิและแบบ 3 มิต ิ
         (5) FreeType เป็นกลุ่มของบิตแมป และเวคเตอร์ส าหรับการเรนเดอร์ภาพ 
         (6) SQLite เป็นกลุ่มของฐานข้อมูล โดยนักพัฒนาสามารถใช้ฐานข้อมูลนี้เก็บข้อมูล 
                                แอปพลิเคชันต่าง ๆ ได ้
         (7) Browser Engine เป็นกลุ่มของการแสดงผลบนเว็บเบราเซอร์ซึ่งจะมีลักษณะ   
                                คล้ายกับ Google Chrome      
 

 
 
รูปที่ 2.25 โครงสร้างชั้นไลบรารี 
ที่มา: จักรชัย โสอินทร์ และคณะ (2555) 
 
  2.4.1.4 แอนดรอยด์ Runtime 
  เป็นชั้นย่อยที่อยู่ในชั้นไลบรารี ซึ่งจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 

(1) Dalvik Virtual Machine (Dalvik VM) ส่วนนี้ถูกเขียนด้วยภาษาจาวา เพ่ือใช้ 
     เฉพาะการใช้งานในอุปกรณ์เคลื่อนที่ Dalvik VM จะแตกต่างจาก Java Virtual   
     Machine (Java VM) คือ Dalvik VM จะรันไฟล์ .dex ที ่คอมไพล์มาจาก   
     ไฟล์ .class และ .jar โดยมี tool ที่ชื่อว่า dx ท าหน้าที่ในการบีบอัดคลาสจาวา  
     ทั้งนี้ไฟล์ .dex จะมีขนาดกะทัดรัดและเหมาะสมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
     มากกว่า .class เพ่ือต้องการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อย่างมีประสิทธิภาพ 
     สูงสุด 
(2) Core Java Library ส่วนนี้เป็นไลบรารีมาตรฐาน แต่ก็มีความแตกต่างจาก   
     ไลบรารีของ Java Standard Edition และ Java Mobile Edition 
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  2.4.1.5 ชั้นเคอร์เนลของลีนุกซ์  
  ระบบแอนดรอยด์นั้นถูกสร้างบนพ้ืนฐานของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ โดยในชั้นนี้จะมีฟังก์ชัน
การท างานหลาย ๆ ส่วน แต่โดยส่วนมากแล้วจะเกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์โดยตรง เช่น การจัดการ
หน่วยความจ าและการเชื่อมต่อเครือข่าย เป็นต้น 

 
 
รูปที ่2.26 โครงสร้างชั้นเคอร์เนลของลีนุกซ์ 
ที่มา: จักรชัย โสอินทร์ และคณะ (2555) 
 
 2.4.2 แอปพลิเคชัน 
 แอปพลิเคชัน คือ โปรแกรมที่อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ที่ออกแบบมาส าหรับโทรศัพท์ 
แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ในแต่ละระบบปฏิบัติการจะมีผู้พัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมามากมายเพ่ือให้
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งจะมีให้ดาวน์โหลดทั้งฟรีและจ่ายเงิน ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการ
สื่อสาร หรือแม้แต่ด้านความบันเทิงต่าง ๆ เป็นต้น โมบายแอปพลิเคชันจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ เน
ทีฟ แอปพลิเคชัน (Native Application), ไฮบริด แอปพลิเคชัน (Hybrid Application) และเว็บ แอป
พลิเคชัน (Web Application) 
 เนทีฟ แอปพลิเคชัน คือ แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนามาด้วย Library หรือ SDK เครื่องมือที่เอาไว้
ส าหรับพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของระบบปฏิบัติการโทรศัพท์นั้น ๆ โดยเฉพาะ เช่น 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ใช้  Android SDK ระบบปฏิบัติการไอโอเอส ใช้  Objective C และ 
Windows Phone ใช้ C# เป็นต้น  
 ไฮบริด แอปพลิเคชัน คือ แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการให้สามารถ 
รันบนระบบปฏิบัติการได้ทุกระบบปฏิบัติการโดยใช้เฟรมเวิร์กเข้าช่วย เพ่ือให้สามารถท างานได้ทุก
ระบบปฏิบัติการ 
 เว็บ แอปพลิเคชัน คือ แอปพลิเคชันที่ถูกเขียนขึ้นมาเพ่ือเป็นบราวเซอร์ส าหรับการใช้งานเว็บ
เพจต่าง ๆ ซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนที่จ าเป็น เพ่ือลดทรัพยากรในการประมวลผลของตัวเครื่อง
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ท าให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น และยังสามารถใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตและ
อินทราเน็ตในความเร็วต่ าได้ 
 
 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2279-ipad-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/3585-website-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2261-sdk-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2124-windows-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2184-c-%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2021-internet-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2041-intranet-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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  2.4.2.1 การสร้างแอปพลิเคชัน 
  หลังจากที่ได้เตรียมการสร้างไฟล์โปรเจกต์ของแอนดรอยด์ สตูดิโอ เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็น
การทดลองสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการตรวจจับแก๊ส ควัน และความเคลื่อนไหวทางด้านซ้ายคือแพ็กเกจ ดัง
รูปที่ 2.27 

 
 
รูปที ่2.27 ตัวอย่างหน้าหลักโปรแกรมแอนดรอยด์ สตูดิโอ 
 
 หลังจากได้ท าการสร้างแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วให้ท าการเปิดไฟล์ดับเบิ้ลคลิกที่  Java > 
com.example.deeri.homesecurity > MainActivity เพ่ือการสร้างโปรเจกต์ส าหรับจัดเก็บไฟล์จาวา 
ทางด้านขวา ดังรูปที่ 2.28 
 

 
 
รูปที ่2.28 ตัวอย่างการเขียนภาษาจาวา 
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 หมายเลข 1 คือส่วนที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันทั้งหมด หมายเลข 2 คืออุปกรณ์ในการสร้าง
แอปพลิเคชัน หมายเลข 3 คือหน้าพรีวิวแสดงตัวอย่างแอปพลิเคชัน ดังรูปที่ 2.29 
 

 
 
รูปที ่2.29 ตัวอย่างการสร้างแอปพลิเคชัน 
การดึงรูปเพ่ือแสดงสถานการณ์แจ้งเตือน สามารถท าได้โดยดังต่อไปนี้ 

1) ไปที่ res > layout > activity_main.xml ดับเบิ้ลคลิ้กจะปรากฏหน้าต่าง ซึ่งสามารถ
ปรับแต่งพื้นหลังแอปพลิเคชัน ดังรูปที่ 2.30 

 

 
 
รูปที ่2.30 ตัวอย่างการปรับแต่งพ้ืนหลัง 
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2) ไปที่ res > layout > content_main.xml ดับเบิ้ลคลิกจะปรากฏหน้าต่าง ซึ่งสามารถ
ปรับแต่งการแสดงผลของภาพบนแอปพลิเคชันได้ ดังรูปที่ 2.31 

 

 
 
รูปที ่2.31 ตัวอย่างการแสดงผลของภาพ 

 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.5.1 ศิริวรรณ เอ่ียมบัณฑิต (2557) ได้ศึกษาเรื่องระบบบ้านอัจฉริยะควบคุมด้วยเทคโนโลยี

เครือข่ายไร้สายอุปกรณ์ตรวจจับและพลิเคชันแอนดรอยด์ภายใต้แนวคิดอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสิ่ง โดยปัญหา

พิเศษนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดการการใช้พลังงานในสถานที่พักอาศัยแบบชาญฉลาดบนสมาร์ทโฟน 

แอปพลิเคชันของแอนดรอยด์ ซึ่งระบบที่ได้พัฒนาขึ้น เน้นในด้านการจัดการพลังงานที่ใช้งานภายใน

สถานที่ที่พักอาศัย โดยน าตัวตรวจจับอินฟราเรดมาช่วยในการตรวจจับความเคลื่อนไหว พร้อมกับน า

ระบบเครือข่ายไร้สายและสมาร์ทโฟนมาช่วยในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักอาศัย ซึ่งระบบจะ

ท าการวัดค่าพลังงานที่อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้แล้วน าผลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่พักอาศัยมา

ประมวลผลเป็นค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายโดยผู้จัดท าปัญหาพิเศษพบว่าสามารถช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน

ซึ่งถือว่า มีประสิทธิภาพและสามารถน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์แนวทางในการน าไปใช้ในการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าต่อไป 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C8%D4%C3%D4%C7%C3%C3%B3%20%20%E0%CD%D5%E8%C2%C1%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


26 

 

 

ข้อบกพร่องของโครงงานนี้ คือ ยังมีการเดินสายระหว่างอุปกรณต์รวจจับซึ่งมีความยุ่งยากในการ

ซ่อมบ ารุง โดยโครงงานนี้จึงน าอุปกรณ์ตรวจจับมาประยุกต์ใช้แบบไร้สายในการตรวจจับความเคลื่อนไหว 

เพ่ือแก้ปัญหาความยุ่งยากในการซ่อมบ ารุง 

 2.5.2 ชนนิกานต์ บุตรบ ารุง มุกระวี มะดะเรส และฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล (2556) ได้ศึกษาเรื่อง 

ระบบป้องกันอัคคีภัยในห้องเซิร์ฟเวอร์ควบคุมผ่านแอนดรอยด์ ซ่ึงการเกิดอัคคีภัยมักจะเกิดในบริเวณที่ไม่

มีคนสังเกตเห็น หรือไม่มีคนอยู่ซึ่งกว่าจะรู้ตัวเพลิงก็ลุกไหม้จนไม่สามารถควบคุมได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่

จะต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยติดตั้งไว้ภายในอาคาร  หรือภายในห้องต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้อง

เซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นที่จัดเก็บเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลส าคัญเก็บอยู่ภายในเครื่อง ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิด

แนวคิดท่ีจะท าระบบป้องกันอัคคีภัยในห้องเซิร์ฟเวอร์ขึ้น โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ท าหน้าที่รับสัญญาณ

จากอุปกรณ์ ตรวจจับควันไฟ ซึ่งเมื่อมีการตรวจพบควันไฟก็จะสั่งให้กล้องท าการถ่ายภาพแล้วส่งไปยัง

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่  จากนั้นผู้ใช้จะท าการส่งสัญญาณควบคุมไปยัง

ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพ่ือสั่งให้ท าการคัดลอกข้อมูลที่ส าคัญไปยังเซิร์ฟเวอร์ส ารองต่อไป 

 ข้อบกพร่องของโครงงานนี้ คือ อุปกรณ์สามารถตรวจจับได้เฉพาะควันไฟ ซึ่งสาเหตุการเกิด

อัคคีภัยไม่ได้เกิดเฉพาะควันไฟ อาจจะเกิดจากแก๊สรั่วซึ่งโครงงานนี้ได้น าข้อบกพร่องนี้มาใช้กับโครงงาน 

โดยการเพ่ิมอุปกรณ์ตรวจจับทั้งแก๊ส และควันไฟ  

 2.5.3 เมธีนัทธ์ ค าเพราะ (2557) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบติดตามและแจ้งเตือนส าหรับ

บ้านอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง โดยบทความนี้เสนอการพัฒนาระบบติดตามและแจ้ง

เตือนส าหรับบ้านอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง ซึ่งบ้านอัจฉริยะนั้นจะมีการตรวจจับ

สัญญาณต่าง ๆ จากอุปกรณ์ตรวจจับที่รับส่งข้อมูลผ่านวิธีการสื่อสารแบบไร้สายระหว่างอุปกรณ์โดยใช้

เทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ าซึ่งมีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลสูง โครงงานนี้จะเน้นไปที่ความปลอดภัย

ในกรณีที่มีความผิดปกติภายในบ้านอัจฉริยะ เช่น อุณหภูมิ แก๊ส และกระแสไฟฟ้ารั่ว เป็นต้น และสามารถ

ติดตามความเป็นไปต่าง ๆ ภายในบ้านบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้แบบเวลาจริง เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดถูก

เก็บไว้บนคลาวด์ ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่อยู่บ้านแล้วมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ระบบก็สามารถแจ้งเตือนผู้ใช้งานและ

ควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านได้ในทันท ี
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 ข้อบกพร่องของโครงงานนี้ คือ อุปกรณ์ตรวจจับแต่ละอุปกรณ์ติดต่อกันโดยใช้สายจึงมีข้อจ ากัด 

ซึ่งโครงงานนี้ได้น าข้อบกพร่องนี้มาใช้โดยการเพ่ิมเติมในการติดต่อสื่อสารของอุปกรณ์ตรวจจับแต่ละ

อุปกรณเ์ป็นแบบไร้สายคืออุปกรณ์ติดต่อสื่อสารแบบเอ็กซ์บี 
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บทท่ี 3 
วิธกีารด าเนินงาน  

 
  ในบทนี้จะกล่าวถึงการสร้างระบบตรวจจับแก๊ส ระบบตรวจจับควัน และระบบตรวจจับความ
เคลื่อนไหว แบบไร้สายโดยการใช้หลักการท างานแบบภาครับและภาคส่งของสัญญาณ ในโครงงานนี้ การ
เชื่อมต่อสัญญาณแบบไวไฟถูกน ามาประยุกต์ใช้ระหว่างชุดอุปกรณ์ตรวจจับตัวหลักกับแอปพลิเคชันใน
ระบบแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน 

 
3.1 โครงสร้างระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยภายในบ้านผ่านแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ 
 จากการสื่อสารด้วยระบบเครือข่ายไร้สายไวไฟ เราสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับโครงงาน ท าให้
เกิดการแจ้งเตือนได้ไกลมากขึ้น สามารถรับรู้ได้แม้ตัวเราอยู่นอกบริเวณบ้าน โดยจะใช้เครือข่าย ไวไฟใน
การส่งข้อมูลโดยจะแสดงการท างาน ซ่ึงการท างานของระบบแจ้งเตือนจะเริ่มต้นด้วยการตรวจจับความ
เคลื่อนไหว ตรวจจับแก๊ส และตรวจจับควัน จะส่งค่าที่ตรวจจับได้ผ่านอุปกรณ์ไร้สายแบบเอ็กซ์บีไปให้กับ 
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์จะท าการส่งข้อมูลโดยผ่านระบบเครือข่ายไร้
สายแบบไวไฟไปยังแอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน ที่ได้เขียนขึน้มาเพ่ือรับรอง
การท างานของระบบ และแอปพลิเคชันจะแจ้งเตือนเมื่อปริมาณแก๊ส กลุ่มควัน และความเคลื่อนไหว
มากกว่าค่าท่ีก าหนดไว้ ดังรูปที่ 3.1 
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รูปที ่3.1 โครงสร้างระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยภายในบ้านผ่านแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ 

ตัวตรวจจับความ

เคลื่อนไหว 

 

ตัวตรวจจับควัน 

 

บอร์ด 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวหลัก 

 

ตัวตรวจจับแก๊ส 

แอปพลิเคชันบน 

ระบบแอนดรอยด์ 

เอ็กซ์บ ี

 

เอ็กซ์บี 

 

เอ็กซ์บ ี

 

 
ไวไฟ 

 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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 3.1.1 แผนผังการท างานของอุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส ควัน และความเคลื่อนไหว 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่3.2 แผนผังการท างานของอุปกรณต์รวจจับแก๊ส ควัน และความเคลื่อนไหว 

ไม่ใช่ ใช่ 

ก าหนดค่าของอุปกรณ์

ตรวจจับแต่ละตัว 

ค่าที่วัดได้จากอุปกรณ์

ตรวจจับแต่ละตัวว่า

มากกว่าค่าที่ก าหนด 
ส่งข้อมูลค่าที่อยู่ใน

ก าหนดผ่าน

เครือข่ายไร้สาย

เอ็กซ์บีไปยังบอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอ

รต์ัวหลัก 

 

ส่งข้อมูลค่าท่ีเกิน

ก าหนดผ่าน

เครือข่ายไร้สาย

เอ็กซ์บีไปยังบอร์ด  

ไมโครคอนโทรลเ

ลอร์ตัวหลัก 

 

 
จบการท างาน 

 

เริ่มต้น 

 

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รับ

ข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจจับแต่ละ

ตัว 
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 3.1.2 แผนผังการท างานในส่วนของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์กับแอปพลิเคชัน 

 

เร่ิมต้น

                                       
                   

จบการท างาน

ไม่ใช่

ใช่

                    
                         

 
 

 
รูปที ่3.3 แผนผังการท างานในส่วนของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์กับแอปพลิเคชัน 
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 3.1.3 แผนผังการท างานในส่วนของแอปพลิเคชัน 
 

เร่ิมต้น

แสดงข้อมูลบนหน้าจอ
แอปพลิเคชัน

มีความเคล่ือนไหว แก๊ส และควันว่าอยู่ใน
ขอบเขตท่ีก าหนดหรือไม่

จบการท างาน

A

ไม่ใช่

ใช่

แอปพลิเคชันรับข้อมูลจากบอร์ด 
                 

 
 

รูปที ่3.4 แผนผังการท างานในส่วนของแอปพลิเคชัน 
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A

ค่าความเคล่ือนไหวสูงกว่าท่ี
ก าหนด

ค่าแก๊สสูงกว่าท่ีก าหนด

ค่าควันสูงกว่าท่ีก าหนด

เกิดความผิดปกติ
ผ่านในบ้าน พร้อม
กับมีเสียงแจ้งเตือน

จบการท างาน

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

 
 

รูปที ่3.5 แผนผังการท างานในส่วนของแอปพลิเคชันในส่วนที่ 2 
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3.2 การเชื่อมต่อบอร์ดอุปกรณ์เสริมเอ็กซ์บีกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 เนื่องจากอุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส อุปกรณ์ตรวจจับกลุ่มควัน และอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
ของอุปกรณ์ทั้ง 3 จะต้องท าการต่อใช้งานร่วมกับบอร์ดอุปกรณ์เสริมเอ็กซ์บีได้โดยตรง โดยบอร์ด
อุปกรณ์เสริมเอ็กซ์บีเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เอ็กซ์บี และโมดูลสื่อสารไวไฟใน
การใช้งานเพ่ือเชื่อมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ขาฝั่งแรงดันตั้งแต่ขา 3.3 โวลต์ ขาแรงดัน 5 
โวลต์ ขาแรงดัน ขากราวด์ ขา โวลต์ ขาฝั่งแอนะล็อกตั้งแต่ขา A0 ถึง A5 และขาฝั่งดิจิตอลตั้งแต่ขาดิจิตอล 
I/O ขา 2 ถึง 13 และขา Tx กับขา Rx   

 

3.3 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจจับควัน แก๊ส และเอ็กซ์บีเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 ต่อสายไฟที่ขาแอนะล็อกของอุปกรณ์ตรวจจับควัน และแก๊สเข้าที่ขาแอนะล็อกของบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือส่งข้อมูลที่ได้ไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ต่อสายไฟที่ขาไฟเลี้ยงของอุปกรณ์
ตรวจจับควัน และแก๊สเข้าที่ขาไฟเลี้ยงของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ไฟขนาด 5 โวลต์ เพ่ือจ่ายไฟ
ให้กับอุปกรณ์ตรวจจับควันและแก๊ส ต่อสายไฟที่ขากราวด์ของอุปกรณ์ตรวจจับควันและแก๊สเข้าที่ขา
กราวด์ของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยของวงจร ส่วนอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย
เอ็กซ์บีต่อสายไฟเข้าที่ขา 2 และ 3 ของอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายเอ็กซ์บีเข้าที่ขา Tx และ Rx ของบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือรับและส่งข้อมูล ต่อสายไฟที่ขาไฟเลี้ยงของอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายเอ็กซ์บีเข้า
ที่ขาไฟเลี้ยงของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ไฟขนาด 5 โวลต์ เพ่ือจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
ไร้สายเอ็กซ์บีต่อสายไฟที่ขากราวด์ของอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายเอ็กซ์บีเข้าที่ขากราวด์ของบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยของวงจร ดังรูปที่ 3.6 และ ดังรูปที่ 3.7 
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รูปที ่3.6 การต่อวงจรอุปกรณ์ตรวจจับควัน 
 

 
 

รูปที ่3.7 การต่อวงจรอุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส 
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รูปที ่3.8 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจจับแก๊สในการต่อใช้งาน 

 

 
 
รูปที ่3.9 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจจับควันในการต่อใช้งาน 
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3.4 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจความเคลื่อนไหวและเอ็กซ์บีเข้ากับบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 ต่อสายไฟที่ขาดิจิตอลของอุปกรณ์ตรวจความเคลื่อนไหวเข้าที่ขาดิจิตอลของบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพ่ือส่งข้อมูลที่ได้ไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ต่อสายไฟที่ขาไฟเลี้ยงของ
อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเข้าที่ขาไฟเลี้ยงของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้ไฟขนาด 5 โวลต์ 
เพ่ือจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ต่อสายไฟที่ขากราวด์ของอุปกรณ์ตรวจจับความ
เคลื่อนไหวเข้าที่ขากราวด์ของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยของวงจร ส่วนอุปกรณ์
ส่งสัญญาณไร้สายเอ็กซ์บีต่อสายไฟเข้าที่ขา 2 และ 3 ของอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายเอ็กซ์บีเข้าที่ขา Tx 
และ Rx ของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือรับและส่งข้อมูล ต่อสายไฟที่ขาไฟเลี้ยงของอุปกรณ์ส่ง
สัญญาณไร้สายเอ็กซ์บีเข้าที่ขาไฟเลี้ยงของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้ไฟขนาด 5 โวลต์ เพ่ือจ่ายไฟ
ให้กับอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายเอ็กซ์บีต่อสายไฟที่ขากราวด์ของอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายเอ็กซ์บีเข้าที่ขา
กราวด์ของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยของวงจร ดังรูปที ่3.10 
 

 
 

รูปที ่3.10 การต่อวงจรตรวจจับการเคลื่อนไหว  
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รูปที ่3.11 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวในการต่อใช้งาน 

 

3.5 การเช่ือมต่อโมดลูสื่อสารไวไฟและเอ็กซ์บีเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์  
 ต่อสายไฟที่ขา Tx และ Rx ของอุปกรณ์โมดูลสื่อสารไวไฟเข้าที่ขา Tx และ Rx ของบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือส่งและรับข้อมูล ต่อสายไฟที่ขาไฟเลี้ยงของอุปกรณ์โมดูลสื่อสารไวไฟเข้าที่ขา
ไฟเลี้ยงของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ไฟขนาด 5 โวลต์ เพ่ือจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์โมดูลสื่อสารไวไฟ
ต่อสายไฟที่ขากราวด์ของอุปกรณ์โมดูลสื่อสารไวไฟเข้าที่ขากราวด์ของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือเพ่ิม
ความปลอดภัยของวงจร ส่วนอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายเอ็กซ์บีต่อสายไฟเข้าที่ขา 2 และ 3 ของอุปกรณ์ส่ง
สัญญาณไร้สายเอ็กซ์บีเข้าที่ขา Tx และ Rx ของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือรับและส่งข้อมูล ต่อสายไฟ
ที่ขาไฟเลี้ยงของอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายเอ็กซ์บีเข้าที่ขาไฟเลี้ยงของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ไฟ
ขนาด 5 โวลต์ เพ่ือจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายเอ็กซ์บีต่อสายไฟที่ขากราวด์ของอุปกรณ์ส่ง
สัญญาณไร้สายเอ็กซ์บีเข้าที่ขากราวด์ของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยของวงจร ดัง
รูปที่ 3.12 
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รูปที ่3.12 การต่อวงจรโมดูลสื่อสารไวไฟ 
 

 
 

รูปที ่3.13 การเชื่อมต่ออุปกรณ์โมดูลสื่อสารไวไฟในการต่อใช้งาน 
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บทท่ี 4 
ผลการด าเนินงาน  

             
 ในบทนี้ เป็นผลการทดลองชุดตรวจจับแก๊ส  ควัน และความเคลื่ อนไหวผ่ านบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยค่าที่ตรวจวัดได้จะส่งให้กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือส่งข้อมูลไปตาม
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังแอปพลิเคชัน HOMEsecurity ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน 
โดยจะมีรายละเอียดดังนี้ 

 
4.1 การตั้งค่าและผลการทดลอง 
 หลังจากท่ีได้ท าการออกแบบแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรมแอนดรอยด์ สตูดิโอ ซึ่งเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ โดยใช้ภาษาจาวาจะได้แอปพลิเคชัน ดังรูปที่ 4.1 โดยมีชื่อแอปพลิเค
ชันว่า “HOMESecurity” 

 

 
 
รูปที ่4.1  แอปพลิเคชัน HOMEsecurity 
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รูปที ่4.2  แอปพลิเคชันที่ใช้ในการทดลองขณะไม่มีการส่งค่าแก๊ส ควัน และความเคลื่อนไหว 
 
 เมื่อท าการเรียกแอปพลิ เคชันขึ้นมาใช้ง านจะปรากฏหน้าจอหลักของแอปพลิ เคชัน 
HOMEsecurity ดังรูปที่ 4.2 ในหน้าจอหลักนั้นจะประกอบไปด้วย 
             หมายเลข 1 แสดงสถานะแก๊ส 
             หมายเลข 2 แสดงสถานะควัน 
             หมายเลข 3 แสดงสถานะความเคลื่อนไหว 
             หมายเลข 4 แสดงสถานการณ์แจ้งเตือนเมื่อมีอุปกรณ์ตรวจจับท างานหนึ่งตัวขึ้นไป 
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4.2 การก าหนดค่าของการรับและส่งข้อมูล 
 ในการก าหนดการรับค่าการท างานของเครื่องตรวจจับแก๊ส ควัน และความเคลื่อนไหว จะมีการ
ติดต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์แบบไร้สายโดยเอ็กซ์บี จากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งข้อมูลเข้า
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังรูปที่ 4.3 
 

 
 
รูปที ่4.3 การต่อโมดูลสื่อสารไวไฟเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
 4.2.1 เชื่อมต่อโมดูลสื่อสารไวไฟกับสมาร์ทโฟน 
 ในการก าหนดการรับค่าการท างานของตัวตรวจจับแก๊ส ควัน และความเคลื่อนไหว จะมีการ
ติดต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์โดยเราต้องท าการเปิดไวไฟของสมาร์ทโฟนที่อุปกรณ์แอนดรอยด์ ซึ่ง
ท าการเลือกไปที่ Setting > Wi-Fi เปิดไวไฟเพ่ือค้นหาสัญญาณ จะเห็นชื่อที่เราตั้งไว้ในโมดูลสื่อสารไวไฟ 
ดังรูปที ่4.4 จากนั้นท าการเชื่อมต่อ 
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รูปที ่4.4 การค้นหาสัญญาณไวไฟของโมดูลสื่อสารไวไฟ 
 
ในการเชื่อมต่อสัญญาณกับไวไฟของโมดูลสื่อสารไวไฟ ระบบจะให้ใส่เลขรหัสผ่านเพ่ือเชื่อมต่อคือ  
1111111111 จากนั้นคลิกปุ่ม เชื่อมต่อ ดังรูปที ่4.5 
 

 
 

รูปที ่4.5 การเชื่อมต่อกับไวไฟของโมดูลสื่อสารไวไฟ 
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ถ้าเชื่อมต่อได้แล้วจะมีข้อความว่า “เชื่อมต่อแล้ว” ดังรูปที่ 4.6 
 

 
 
รูปที่ 4.6 สถานะที่มีการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับไมโครคอนโทรลเลอร์แบบไร้สายผ่านไวไฟของโมดูล
สื่อสารไวไฟ 
 

4.3 ผลการทดลอง 
 ในการทดลองนี้ได้ท าการทดลองตรวจจับแก๊ส กลุ่มควัน และความเคลื่อนไหว โดยแบ่งเป็น 5 
การทดลองคือ การทดลองตรวจจับในบริเวณที่มีแก๊ส ควัน และความเคลื่อนไหวเป็นปกติ การทดลอง
ตรวจจับแก๊สบริเวณที่มีปริมาณแก๊สมาก การทดลองตรวจจับควันในบริเวณที่มีปริมาณควันมาก การ
ทดลองตรวจจับความเคลื่อนไหวในบริเวณที่มีสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ในขนาดนั้น และการทดลองตรวจจับแก๊ส
ควัน และความเคลื่อนไหวพร้อม ๆ กัน 
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 4.3.1 การทดลองตรวจจับแก๊ส ควัน และความเคลื่อนไหวในสภาวะปกติ 
 

 
 
รูปที่ 4.7 หน้าจอแอปพลิเคชันแสดงการท างานในขณะที่ท าการตรวจจับแก๊สบริเวณที่มีปริมาณแก๊ส ควัน 
            และความเคลื่อนไหวปกติ 
 
หากมีการตรวจจับความผิดปกติภายในบ้านจะมีการแจ้งเตือนบนสมาร์ทโฟน ดังรูปที่ 4.8 
 

 
 

รูปที่ 4.8 หน้าจอสมาร์ทโฟนที่มีการแจ้งเตือนความผิดปกติภายในบ้าน 
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 4.3.2 การทดลองตรวจจับแก๊ส 
 ในการท าการทดลอง ชุดตรวจจับของแก๊สถูกน ามาวางบนพ้ืนที่จ าลอง แล้วน าแก๊สมาจ่อที่
อุปกรณ์ตรวจจับ ดังรูปที่ 4.9 และแสดงผลบนหน้าจอแอปพลิเคชัน ดังรูปที่ 4.10 
 

 
 
รูปที่ 4.9 การทดลองตรวจจับแก๊สบริเวณที่มีปริมาณแก๊สมาก 
 

 
 
รูปที่ 4.10 หน้าจอแอปพลิเคชันแสดงการท างานในขณะที่ท าการตรวจจับแก๊สบริเวณท่ีมีปริมาณแก๊สมาก 
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 4.3.3 การทดลองตรวจจับควัน 
 ในการท าการทดลอง ชุดตรวจจับของควันถูกน ามาวางบนพ้ืนที่จ าลอง แล้วน าควันมาจ่อที่
อุปกรณ์ตรวจจับ ดังรูปที่ 4.11 และแสดงผลบนหน้าจอแอปพลิเคชัน ดังรูปที่ 4.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4.11 การทดลองตรวจจับควันบริเวณท่ีมีปริมาณควันมาก 
 

 
 

รูปที่ 4.12 หน้าจอแอปพลิเคชันแสดงการท างานในขณะที่ท าการตรวจจับควันบริเวณท่ีมีปริมาณควันมาก 
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 4.3.4 การทดลองตรวจจับความเคลื่อนไหว 
 ในการท าการทดลอง ชุดตรวจจับของความเคลื่อนไหวถูกน ามาวางบนพ้ืนที่จ าลอง แล้วน า
สิ่งของมาผ่านตัวอุปกรณ์ตรวจจับ ดังรูปที่ 4.13 และแสดงผลบนหน้าจอแอปพลิเคชัน ดังรูปที่ 4.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4.13 การทดลองตรวจจับความเคลื่อนไหวในบริเวณท่ีมีสิ่งเคลื่อนไหว 
 

 
 

รูปที่ 4.14 หน้าจอแอปพลิเคชันแสดงการท างานในขณะที่ท าการตรวจจับความเคลื่อนไหวในบริเวณที่มี 
              สิ่งเคลื่อนไหว 
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 4.3.5 การทดลองตรวจจับแก๊ส ควัน และความเคลื่อนไหวพร้อมกัน 
 ในการท าการทดลองชุดตรวจจับของแก๊ส ควัน และความเคลื่อนไหวมาถูกน าวางบนพื้นท่ีจ าลอง 
แล้วท าการให้เกิดแก๊สเกิดควันในปริมาณที่ตั้งไว้ และเกิดความเคลื่อนไหว จากนั้นท าการตรวจจับทั้งหมด
พร้อมกัน ดังรูปที่ 4.5 
 

 
 
รูปที่ 4.15 หน้าจอแอปพลิเคชันแสดงการท างานในขณะที่ท าการตรวจจับแก๊ส ควัน และความเคลื่อนไหว 
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บทท่ี 5 
 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผล  
 โครงงานนี้ได้ท าการออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันในการตรวจจับแก๊ส กลุ่มควัน และตรวจจับ
ความเคลื่อนไหวผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์โดยส่งข้อมูลผ่านไวไฟ ซึ่งแบ่งการทดสอบไว้เป็น 4 ช่วง 
คือ ท าการตรวจจับในบริเวณที่มีปริมาณแก๊สมาก ท าการตรวจจับในบริเวณที่มีปริมาณควันมาก ท าการ
ตรวจจับในบริเวณมีสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ และท าการตรวจทั้งหมดพร้อมกัน หากปริมาณแก๊ส ปริมาณควัน 
และความเคลื่อนไหวมากกว่าค่าที่ก าหนดไว้ แอปพลิเคชันจะมีการท างานโดยมีการแจ้งเตือนด้วยข้อความ
พร้อมเสียงปรากฏขึ้นที่หน้าจอ 
 จากการทดลองในบทที่ 4 พบว่าหากบริเวณที่มีปริมาณแก๊ส ปริมาณควัน และความเคลื่อนไหว
เกิดข้ึนอยู่ แอปพลิเคชันที่ผู้เขียนได้สร้างขึ้นจะส่งข้อความและเสียงเตือนออกมา ท าให้ผู้ใช้สามารถรับรู้ถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้านได้ทันที 
 ผู้ใช้สามารถรับการแจ้งเตือนได้ เนื่องจากการส่งข้อมูลจะส่งผ่านเครือข่ายไวไฟ ท าให้ผู้ใช้ใช้งาน
ได้อย่างสะดวกสบาย 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ  
การเข้าระบบเชื่อมต่อไวไฟให้กับอุปกรณต์ัวหลักในการส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตควรเป็นการเข้าระบบแบบส่วนบุคคล เนื่องจากการเข้าระบบเชื่อมต่อแบบองค์กร

นั้นมีความซับซ้อนในการเข้าระบบเชื่อมต่อเพ่ือใช้งานอินเตอร์เน็ต  

หากเกิดไฟฟ้าลัดวงจร จะไม่มีกระแสไฟ ท าให้อุปกรณ์ตรวจจับไม่ท างาน ควรมีไฟส ารองไว้

ส าหรับการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ตรวจจับ หรือควรมีอุปกรณ์ตรวจจับไฟฟ้าลัดวงจร 
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เซนเซอร์คือ แหล่งที่มา: http://industrial.uru.ac.th/dbproject/pdf/chapter2_1424227476.pdf.  

วันที่สืบค้นข้อมูล 4 มกราคม พ.ศ. 2560. 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) แหล่งที่มา : www.ee.eng.cmu.ac.th/~tharadol/teach 

/ee490/490.../rp_mid.doc. วันที่สืบค้นข้อมูล 5 มกราคม พ.ศ. 2560. 

รู้จักกับ Android Studio แหล่งที่มา: http://www.thaicreate.com/mobile/แอนดรอยด์-studio 

ide.html. วันที่สืบค้นข้อมูล 6 มกราคม พ.ศ. 2560. 
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แอนดรอยด์แอปพลิเคชันภายใต้แนวคิดอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง.ปริญญานิพนธ์. มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

เมธีนัทธ์ ค าเพราะ. (2557). การพัฒนาระบบติดตามและแจ้งเตือนส าหรับบ้านอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี 

อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง.ปริญญานิพนธ์. มหาวิทยาลัยบูรพา. 

เอกชัย มะการ. (2552). หนังสือเรียนรู้เข้าใจใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ด้วย Arduino.  

กรุงเทพฯ : บริษัท อีทีที จ ากัด. 

Arduino แหล่งที่มา: http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics. 

วันที่สืบค้นข้อมูล 8 มกราคม พ.ศ. 2560. 

Embedded Systems แหล่งที่มา: http://www.namwalab.com/2014/05/08/. 

วันที่สืบค้นข้อมูล 8 มกราคม พ.ศ. 2560. 

Gas detector แหล่งที่มา: http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product- 

article/gas-sensor-getting-started.html. วันที่สืบค้นข้อมูล 10 มกราคม พ.ศ. 2560. 

PIR Sensor แหล่งที่มา: http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-productarticle/pir- 

motion-sensor-getting-started.html. วันที่สืบค้นข้อมูล 11 มกราคม พ.ศ. 2560. 

http://www.thaicreate.com/mobile/android-studio
http://www.namwalab.com/2014/05/08/%E0%B8%A3
http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-productarticle/pir-
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เอกสารอ้างอิง (ต่อ) 
 

Smoke Detector แหล่งที่มา: http://www.fire2fight.com/articles.php?article_id=45.  

วันที่สืบค้นข้อมูล 12 มกราคม พ.ศ. 2560. 

Social Network คืออะไร ใช้งานอย่างไร แหล่งที่มา: http://www.microbrand.co/social 

Network-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%. วันที่สืบค้นข้อมูล 13 มกราคม พ.ศ. 2560. 

Zigbee and Xbee BASIC ตอน Zigbee คืออะไร (2557). แหล่งที่มา: 
http://thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-zigbee.html. 

วันที่สืบค้นข้อมูล 14 มกราคม พ.ศ. 2560. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microbrand.co/social
http://thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-zigbee.html
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  
 

การติดตั้งเคร่ืองมือพัฒนาแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ 
 ในการการพัฒนาแอปพลิเคชันแอนดรอยด์จะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ดังนี้ 

แอนดรอยด์ สตูดิโอ เป็นเครื่องมือไว้ส าหรับพัฒนาโปรแกรมแอนดรอยด์โดยเฉพาะโดย 
วัตถุประสงค์ของแอนดรอยด์ สตูดิโอ คือต้องการพัฒนาเครื่องมือที่สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอน
ดรอยด์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนทั้งด้านการออกแบบหน้าต่างแอปพลิเคชันที่ช่วยให้สามารถดูตัวอย่าง ตัว
แอปพลิเคชันมุมมองที่แตกต่างกันบนสมาร์ทโฟนแต่ล่ะรุ่นสามารถแสดงผลบางอย่างได้ทันที่โดยไม่ต้องท า
การรันแอปพลิเคชันตัวจ าลองบนคอมพิวเตอร์รวมทั้งยังแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของความเร็ว ที่ยังเจอปัญหา
กันอยู่ในปัจจุบัน 

Java Development Kit (JDK) เป็นชุดคาสั่งในการพัฒนาโปรแกรมด้วย ภาษาจาวา และบรรจุ
เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม Java Compiler, Java Debugger หรือ Java VM (Java Virtual 
Machine) เป็นต้น อันเป็นหัวใจส าคัญส าหรับการพัฒนาโปรแกรมด้วย ภาษาจาวา ดาวโหลดและติดตั้ง 
JDK 

ขั้นตอนที่ 1 : ดาวน์โหลดและติดตั้ง Java Development Kit  

(1) ไปที่ http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html  

(2) คลิกปุ่มดาวน์โหลดใต้หัวข้อ JDK 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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(3) คลิก Accept License Agreement เพ่ือยอมรับข้อตกลงการใช้งาน 

(4) คลิกลิงค์ดาวน์โหลดที่ตรงกับระบบปฏิบัติการ โดย Windows x86 หมายถึง Windows รุ่น 
32 บิตและ Windows x64 หมายถึง Windows รุ่น 64 บิต 

 

 (5) รันไฟล์ตัวติดตั้ง จะปรากฏหน้าต่างส าหรับติดตั้งขึ้นมา คลิกปุ่ม Next จนกระทั่งติดตั้ง
โปรแกรมส าเร็จ 
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ขั้นตอนที ่2 : ดาวน์โหลดและติดตั้งแอนดรอยด์ สตูดิโอ 

(1) ไปที่ https://developer.android.com/studio/index.html 

(2) คลิกปุ่ม DOWNLOAD ANDROID STUDIO ในกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียว 

 

(3) คลิก I have read and agree with the above terms and conditions เพ่ือยอมรับ
ข้อตกลงการ 

 

 

 

 

 

 

(4) เมื่อท าการดาวโหลดเสร็จ จะได้ไฟล์  

https://developer.android.com/studio/index.html
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  (5) รันไฟล์ตัวติดตั้ง จะปรากฏหน้าต่างส าหรับติดตั้งขึ้นมา คลิกปุ่ม Next และ Agree จนกระท่ัง
ติดตั้งโปรแกรมส าเร็จ 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 : ติดตั้งและตั้งค่า 
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(1) จะปรากฏหน้าต่างส าหรับตั้งค่าข้ึนมา คลิกปุ่ม Next จนถึงหน้าต่าง Create New Project เลือก
รูปแบบที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Next 

 

 

(2) ตั้งชื่อไฟล์งาน แล้วคลิก Finish 
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(3) จะได้หน้าตาส าหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน  
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ประวัติย่อผู้ท าโครงงาน 
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ประวัติย่อผู้ท าโครงงาน 

 
 
 

ชื่อ ชื่อสกุล      นายธนดล มาลยเวช  
วันเดือนปีเกิด      17 มีนาคม 2538 
สถานที่เกิด      อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน    59/13 หมู่ 3 ต.เชิงเนิน อ.เมือง   
       จ.ระยอง 21000 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ   082-430-7058       
ประวัติการศึกษา      
  พ.ศ. 2556    มัธยมศึกษาปีที่ 6 
       จากโรงเรียนวัดป่าประดู่ 
  พ.ศ. 2560    ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประวัติย่อผู้ท าโครงงาน 

 

 
 

ชื่อ ชื่อสกุล      นายธนัชพล อินลุเพท  
วันเดือนปีเกิด      22 พฤษภาคม 2537 
สถานที่เกิด      อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน    10 หมู่ 8 ต.ศรีจุฬา อ.เมือง   
       จ.นครนายก 26000 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ   085-145-8170        
ประวัติการศึกษา      
  พ.ศ. 2556    มัธยมศึกษาปีที่ 6 
       จากโรงเรียนอ านาจเจริญ 
  พ.ศ. 2560    ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ติดรูปถ่าย 
ใส่ชุดครุย 
หน้าตรง 

ขนาด 2 นิ้ว 
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ประวัติย่อผู้ท าโครงงาน 

 
 
 

ชื่อ ชื่อสกุล      นายมนัสนันท์ สิงหพันธุ์  
วันเดือนปีเกิด       9 พฤจิกายน 2536 
สถานที่เกิด      อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน    1/2 หมู่ 5 ต.ท่าพริก อ.เมือง   
       จ.ตราด 23000 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ   081-577-3706       
ประวัติการศึกษา      
  พ.ศ. 2556    มัธยมศึกษาปีที่ 6 
       จากโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยชลบุรี 
  พ.ศ. 2560    ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
ติดรูปถ่าย 
ใส่ชุดครุย 
หน้าตรง 

ขนาด 2 นิ้ว 


