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บทคัดยอ 

 
จากการศึกษาเรื่องพลังงานลมเพื่อสรางเครื่องมือวัดทิศทางลมและอุณหภูมินั้นมีวัตถุประสงคคือ 

เพื่อวัดและเก็บขอมูลความเร็วลม ทิศทางลม และอุณหภูมิ ที่ระดับความสูง 10-15 เมตรและนําขอมูลที่
ไดใชเปนขอมูลอางอิงสําหรับผูที่ตองการพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลมตอไป ในการจัดทํา
โครงงานน้ีแบงออกเปน 4 สวนดวยกันคือ สวนที่ 1 สวนของอุปกรณเครื่องมือวัด ประกอบดวย ชุด
เครื่องมือวัดความเร็วลม  ทิศทางลม  และอุณหภูมิ  เครื่องมือวัดความเร็วลมจะใชแผนตรวจวัดความเร็ว 
เปนตัวตัดสัญญาณสงออกมาในรูปสัญญาณพัลส  เครื่องมือวัดทิศทางลมใชตัวตานทานปรับคาได เปน
ตัวสงสัญญาณแรงดันไฟฟาออกมา และเครื่องมือวัดอุณหภูมิใชเซนเซอรวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลในการ
ตรวจวัด แลวสงสัญญาณไปในสวนที่ 2 คือ สวนประมวลผล ซึ่งคํานวณคาออกมาเปนคาความเร็วลม  
ทิศทางลม           และอุณหภูมิ คาที่ไดนี้สวนหนึ่งจะถูกสงผานไปในสวนที่ 3 คือการเชื่อมตอระหวางชดุ
เครื่องมือวัดกับระบบการเก็บขอมูลทางคอมพิวเตอร โดยการส่ือสารผานทางพอรตอนุกรมผานโปรแกรม
ไมโครซอรฟวิชวลสตูดิโอ แลวถูกสงเขาไปเก็บในฐานขอมูลที่สรางขึ้น และนํามาแสดงผลโดยโปรแกรม 0

เว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งแสดงเปนแบบเวลาปจจุบันบนเว็บเซิรฟเวอร และสวนสุดทายถูกเก็บไวใน สวนของ
ยูเอสบีเฟลชไดร เพื่อเก็บเปนขอมูลสํารองเมื่อเครือขายอินเตอรเน็ตมีปญหา สําหรับการแสดงคานั้นจะ
เปลี่ยนแปลงไปทุก 30 วินาที จากการทําโครงงานสรุปไดวาเครื่องมือวัดท่ีสรางขึ้นนั้นสามารถวัดคา
ความเร็วลม  ทิศทางลม และอุณหภูมิที่เปนคาที่ยอมรับไดโดยการสอบเทียบกับกรมอุตุนิยมวิทยา และ
ทําใหทราบถึงความเร็วลม  ทิศทางลมและอุณหภูมิบนดาดฟาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  ปญหาที่พบใน
การทําโครงงานในครั้งนี้เปนสวนของการเขียนโปรแกรมเก็บขอมูลลงใน ยูเอสบีเฟลชไดร ซึ่งเปนสวนที่
ผูทําโครงงานตองเริ่มศึกษาใหมอีกดวย  
 
คําสําคัญ : พลังงานลม, เครื่องวัดความเร็วลมแบบลูกถวยรูปครึ่งทรงกลม, เครื่องวัดทิศทางลม, 

    เครื่องวัดอุณหภูมิ, โปรแกรม Microsoft Visual Studio, ฐานขอมูล MySQL, เว็บเซิรฟเวอร,               
    ตัวตานทานปรับคาได,ยูเอสบีเฟลชไดร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 
According to wind energy study is to develop an anemometer and a thermometer.     

The objective is to measure and collect a data of wind velocity, wind direction and temperature 
at level 10-15 meters and to use the wind data base management to produce the electricity by 
wind energy. There are 4 parts of the project. The first part is focused on hardware, is consisted 
of an anemometer set, an encoder (converting the signal to pulse signal), and a potentiometer 
(sensor). The digital DS1820 thermometer uses sensor to measure the temperature, send it to 
the second part. The second part is a processing unit and an evaluating program.                
The processor unit is evaluated wind velocity value, wind direction and temperature. The result 
is send to the third part. It is connected between the hardware and computer storage by 
communicating via serial port and Microsoft Visual Studio and then it is sent to storage data 
base. It is shown by AJAX application program which real time display on server web. The last 
part is stored in USB flash drive to be data storages when the problem of internet network is 
happened. Value displays are changed every 30 seconds. The results have shown the 
understanding of wind velocity, wind direction and temperature of Electrical engineering building 
deck. The problem have been found designing the USB flash drive storage program that a user 
have to re-study. However, the project pass criterion of Meteorological Department.  

 
Keyword: wind energy, anemometer, wind vane, thermometer, Microsoft Visual Studio Program,                       
    MySQL database, web server, Potentiometer, USB flash drive 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 โครงงานเรื่องการพัฒนาชุดเครื่องมือวัดความเร็วลม ที่ระดับความสูง 10-15 เมตรพรอม
ประมวลผลผานทางอินเทอรเน็ตและเก็บขอมูลผาน USB flash drive (Development Anemometer at 
Level 10-15 Meters and Wind Database Management with Internet Display and Back up in    
USB flash Drive) นี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคไดดวยดี ทั้งนี้เนื่องจากไดรับความกรุณาจากอาจารย
ณัฐพันธ ถนอมสัตย อาจารยที่ปรึกษาโครงงานที่ไดใหคําแนะนํา ชี้แนะแนวทางในการศึกษาคนควา และ
ปรับปรุงขอปกพรองตางๆ ที่เกิดขึ้น 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ใหคําชี้แนะในการปรับปรุงคุณภาพของโครงงานใหดีขึ้นรวมทั้งเสนอ
แนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทําโครงงาน 
 ขอขอบคุณ คุณอํารุงฤทธ์ิ นิ่มเสมอ หัวหนางานตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องมือกรม
อุตุนิยมวิทยาที่อนุญาตใหศึกษาดูงานและสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดทิศทางลมและเครื่องวัดอุณหภูมิ
รวมทั้งใหคําแนะนําในการปรับแกเครื่องวัดทิศทางลมและเครื่องวัดอุณหภูมิใหไดตามมาตรฐานท่ัวไป 
 ขอขอบคุณ บิดา มารดา ที่ใหความสนับสนุนทรัพยในการทําโครงงานนี้ 
 ขอขอบคุณ คุณสรไกร ไกรปุย ที่ใหคําแนะนําในการเขียนโปรแกรมเพื่อเก็บขอมูลลง ฐานขอมูล 
และการจําลองเซิรฟเวอรเพื่อใชในการเก็บฐานขอมูล 
 ขอขอบคุณ คุณณัฐวุฒิ   วรวัฒน  นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มี
สวนในการออกแบบสวนของฮารดแวร 
 ขอขอบคุณ Web Board ตางๆ ที่ใหความรูในการเขียนโปรแกรม 
 โครงงานนี้ไดรับทุนอุดหนุนวิจัย และพัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 

1.1 บทนํา 
 
 พลังงานลมเปนพลังงานหมุนเวียนและทดแทนที่สะอาดที่มีตนนํากําเนิดมาจากการเคลื่อนที่

ของอากาศ โดยอากาศในสวนที่ไดรับความรอนจากดวงอาทิตย จะมีความหนาแนนลดลง จึงเบาและ
ลอยตัวขึ้นสูเบื้องบนขณะเดียวกันอากาศที่เย็นกวาจะมีน้ําหนักมากกวาจึงเคล่ือนตัวเขามาแทนที่
กอใหเกิดกระแสลมพัดผานกระจายอยูทั่วไปในชั้นบรรยากาศ 

  พลังงานลมถูกนํามาใชในการเดินเรือในหลายๆศตวรรษที่ผานมา  แตในปจจุบันพลังงานลมเปน
พลังงานหมุนเวียนและทดแทนชนิดหนึ่งที่สามารถนํามาใชผลิตกระแสไฟฟา แทนพลังงานรูปแบบเกาซึ่ง
นับวันมีแตจะหมดไปทั้งนี้โดยท่ีตระหนักถึงผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและนิเวศวิทยาเปนสําคัญสําหรับ
การใชพลังงานลมในประเทศไทยในการติดต้ังกังหันลมหรือกําลังลมเฉลี่ยทั้งปควรไมนอยกวาระดับ      
3 (Class3) คือ 6.4 เมตร/วินาที หรือ 300 กิโลวัตต/ตารางเมตรความสูง 50 เมตร เพื่อสามารถพัฒนา
กังหันลมผลิตไฟฟาได จากการสํารวจแหลงที่มีความเร็วลมดังกลาวอยูที่ภาคใตบริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออกเริ่มต้ังแตจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และปตตานี และที่อุทยานแหงชาติดอยอินนนท 
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือต้ังแตเดือนพฤศจิกายน ถึงปลาย
เดือนมีนาคม เปนตนแตปจจุบันไดมีการพัฒนาขยายสมรรถนะการทํางานของกังหันลมดังกลาวใหดีขึ้น
แลวโดยสามารถหมุนไดแมความเร็วตํ่าๆเพียง3 เมตร/วินาที ซึ่งคาเฉล่ียความเร็วลมที่ผิวดินของภาคพื้น
ประเทศไทย 
 จะเห็นไดวาจากขอมูลการสํารวจแหลงที่มีลมตางๆนั้นไมมีการสํารวจที่ภาคตะวันออกซึ่งภาค
ตะวันออกนั้นก็เปนแหลงที่มีลมแรงและสามารถที่จะนําไปผลิตเปนกระแสไฟฟาได ดังนั้นกลุมนิสิตจึง
เลือกภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา ในการเก็บขอมูลเพื่อจะนําไป
พัฒนาและเปนขอมูลในการผลิตกระแสไฟฟาตอไป 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
1.2 วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อศึกษาการทํางานของเซนเซอรที่ใชเปนตัววัดคาอุณหภูมิ  
2. เพื่อสรางเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดทิศทางลม 
3. เพื่อเก็บขอมูลความเร็วลม, ทิศทางลมและอุณหภูมิบริเวณพื้นที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาที่ระดับความสูง 22.5 เมตรจากระดับน้ําทะเล 
เพื่อพัฒนาตอไป 

4. เพื่อศึกษาการรับสงขอมูลและการจัดเก็บขอมูลลงแฟลชไดร (USB flash drive) 
5. เพื่อศึกษาโปรแกรมสําหรับเก็บขอมูลลงในดาตาเบส (MySQL Database)  
6. เพื่อศึกษาโปรแกรมสําหรับสงขอมูลไปแสดงผลซึ่งชวยทําใหเพิ่มการตอบสนอง ความ

รวดเร็ว โดยอาแจ็กซ (AJAX) 
7. เพื่อศึกษาการรับสงขอมูลระหวางอุปกรณตรวจวัดและระบบการจัดการฐานขอมูล 
8. เพื่อพัฒนาโปรแกรมฐานขอมลูใหเหมาะสมและใชงายในการใชงาน 
9. เพื่อนําขอมูลความเร็วลม, ทิศทางลมและอุณหภูมิที่วัดไดแสดงบนอินเทอรเน็ต 

 
1.3 ขอบเขตการดําเนินโครงงาน 

 
1. ศึกษาอุณหภูมิและทิศทางลมบริเวณพื้นที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
2. สรางเครื่องวัดอุณหภูมิโดยใชเซนเซอร DS 1820  
3. สรางเครื่องวัดทิศทางลม 
4. นําเครื่องวัดความเร็วลม, ทิศทางลมและเครื่องวัดอุณหภูมิมาประกอบเปนชุดเดียวกัน 
5. นําเครื่องมือทีส่รางสอบเทียบกับมาตรฐานเครื่องวัดท่ีกรมอุตุนิยมวิทยา 
6. นําขอมูลท่ีไดจากการวัดความเร็วลม, ทิศทางลมและวัดอุณหภูมิมาประมวลผลพรอมจดัเก็บ

ไวในฐานขอมูลคอมพิวเตอรและเก็บขอมูลลงแฟลชไดร (USB flash drive)  
7. สรางเว็บเพจ เพื่อแสดงผลจากการวัดความเร็วลม, ทิศทางลมและวัดอุณหภูมิ 
8. ติดต้ังชุดเครื่องมือวัดความเร็วลม, ทิศทางลมและวัดอุณหภูมิที่อยูในชุดเดียวกัน ที่ระดับ

ความสูง10-15เมตร บริเวณดาดฟาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
1.4 แผนการดําเนินงานการทาํโครงงาน 

1. แนะนํารายวิชาและฟงการชี้แจงรายละเอียดจากอาจารย 
2. พบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อรายงานความกาวหนา 
3. กําหนดหัวขอโครงงาน เรื่องการพัฒนาชุดเครื่องมือวัดความเร็วลม ที่ระดับความสูง             

10-15 เมตร พรอมประมวลผลผานทางอินเทอรเน็ตและเก็บขอมูลผานแฟลชไดร                      
(USB flash drive) สงหัวขอโครงงานและสอบหัวขอโครงงาน 

4. ศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวกับขอมูลความเร็วลม ทิศทางลมและอุณหภูมิ 
5. เตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับนํามาสรางเครื่องมือวัดทิศทางลมและวัดอุณหภูมิ 
6. สรางเครื่องมือวัดทิศทางลมและวัดอุณหภูมิ 
7. เตรียมสอบเคาโครงของโครงงานและสอบเคาโครงของโครงงานครั้งที่ 1 
8. แกไขปรับปรุงเครื่องวัดทิศทางลมและเครื่องวัดอุณหภูมิและสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือ

วัด พรอมนําเครื่องวัดความเร็วลม, ทิศทางลมและเครื่องวัดอุณหภูมิมาประกอบเปนชุด
เดียวกัน 

9. ศึกษาการจัดเก็บขอมูลลงในฐานขอมูลของคอมพิวเตอร การเก็บขอมูลทางแฟลชไดร                  
(USB flash drive) และแสดงผลทางอินเทอรเน็ต 

10. ออกแบบการเก็บขอมูลและการเขียนโปรแกรมพรอมแสดงผลทางอินเทอรเน็ต 
11. ออกแบบการสํารวจผลของการทําโครงงาน 
12. ออกสํารวจผลจากการทําโครงงาน 
13. เตรียมสอบโครงงานและสอบโครงงานครั้งที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
ตารางท่ี 1.1 แผนการดําเนินงานงานภาคเรียนที่ 1 
 
เดือน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

ขอท่ี/สัปดาหที่ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
                     

 
ตารางท่ี 1.2 แผนการดําเนินงานงานภาคเรียนที่ 2 
 
เดือน พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม 

ขอท่ี/สัปดาหท่ี 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2                     
9                     
10                     
11                     
12                     
13                     
14                     

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
1.5 ประโยชนที่คาดจะไดรับ 

 
1. สามารถเปนแหลงขอมูลอางอิงเพื่อนําไปพัฒนาการสรางกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟาใน

ประเทศไทย 
2. สามารถสรางเปนแหลงเรียนรูทางดานชุดเครื่องมือวัดความเร็วลม ทิศทางลมและวัด

อุณหภูมิที่อยูในชุดเดียวกัน ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา 

3. สามารถเปนขอมูลใหกับผูที่สนใจจะศึกษาและพัฒนาในการสรางกังหันลมตอไป 
4. สามารถสรางชุดเครื่องมือวัดความเร็วลม ทิศทางลมและวัดอุณหภูมิที่อยูในชุดเดียวกันที่

สามารถทํางานได 
5. สามารถใหบุคคลภายนอกท่ีตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับความเร็วลม ทิศทางลม และ

อุณหภูมิของบริเวณภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาทาง
อินเทอรเน็ตได 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

บทที่  2 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

2.1 ทฤษฎ ี
 
 2.1.1 ลม [15] 

ลม คือปรากฏการณของ1อากาศท่ีมีการเคลื่อนไหว โดยเกิดจากความแตกตางของ2ความ
ดันอากาศหรือ3ความรอนสอง จุดบนผิวโลก โดยลมจะพัดจากบริเวณที่มีความดันอากาศสูงไปยัง
บริเวณที่มีความดันอากาศต่ํา โดยกระแสการไหลของลมจะหยุดเม่ือความดันของสองจุดมีคา
เทากัน 
 

ตารางที่ 2.1 เทียบหนวยวัดความเร็วลม [7] 

sm /  hrkm /  hrmi /  knots  sft /  
1 3.6 2.2 1.9 3.3 
2 7.2 4.5 3.9 6.6 
3 10.8 6.7 5.8 9.8 
4 14.4 8.9 7.8 13.1 
5 18 11.2 9.7 16.4 
6 21.6 13.4 11.7 19.7 
7 25.2 15.7 13.6 23 
8 28.8 17.9 15.5 26.2 
9 32.4 20.1 17.5 29.5 
10 36 22.4 19.4 32.8 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
ตารางที่ 2.2 เทียบหนวยวัดอุณหภูมิ [7] 

 
เซลเซียส ฟาเรนไฮต เคลวิน แรงควิน 

1 33.8 274.15 493.49 
2 35.6 275.15 495.29 
3 37.4 276.15 497.09 
4 39.2 277.15 498.89 
5 41 278.15 500.69 

 
ตารางที่ 2.3 เทียบหนวยทิศทางลม [7] 

 
มุม(องศา) ทิศ 

0 เหนือ 
90 ตะวันออก 
180 ใต 
30 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
330 ตะวันตกเฉียงเหนือ 

 
จากตารางที่ 2.1, 2.2 และ 2.3 เปนการแปลงหนวยวัดความเร็วลม, อุณหภูมิ และทิศทางลมใน

หนวยตางๆและเปนหนวยที่ใชในการวัดของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เปนมาตรฐาน  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 2.1.2 เครื่องวดัทิศทางลม [5] 
 
 เครื่องวัดทิศทางลม (Wind Vane) เปนแผนลูกศรยาว หางต้ัง เปนตัวบังคับใหปลายศรชี้ไปทาง

ทิศที่ลมพัดมา แกนของศรลมหมุนไดรอบและตอกับวงจรไฟฟาอานทิศทางลมตามทิศที่ปลายศรชี้ที่
หนาปดเครื่อง 

 

 
 

รูปที่  2.1 การวัดทิศทางลม [5] 
 
           อุปกรณวัดทิศทางลม ใชหลักการ การตานทานอากาศของแพนหาง เมื่อมีอากาศไหลผาน
อุปกรณวัดทิศทางลมในทิศทางต้ังฉาก หรือทํามุมกับเครื่องวัด จะเกิดแรงกระทํามากท่ีสุดบริเวณแพน
หางของเครื่องวัด (มีพื้นที่ตานอากาศมากที่สุด) แรงลมจะผลักใหแพนหางหมุนรอบแกนหมุน จนกวา
แพนหางจะมีทิศทางขนานกับทิศทางลม (พื้นที่ตานอากาศนอยที่สุด) จากหลักการนี้ทําใหสามารถระบุ
ทิศทางลมได 
 
 2.1.3 ประเภทของเครื่องวัดอุณหภูม ิ[8] 
   

 อุณหภูมิเปนสารประกอบสําคัญยิ่งอันหนึ่งในวิชาอุตุนิยมวิทยา นักอุตุนิยมวิทยาตองการทราบ
อุณหภูมิของอากาศตามระดับตางๆ ต้ังแตผิวพื้นโลกขึ้นไปยังระดับสูงถึง 20 กิโลเมตรหรือสูงกวานั้น 
การวัดอุณหภูมิที่พื้นโลกอาจจะกระทําไดหลายวิธีดวยกัน วิธีที่ปฏิบัติกันมากที่สุดคือการใชเทอรมอ
มิเตอร ซึ่งมีของเหลว เชน ปรอท บรรจุในหลอดแกวคลายๆ กับการวัดอุณหภูมิอยางอื่นๆ  

 บางครั้ง เมื่อตองการทราบผลการบันทึกอุณหภูมิตลอดชั่วโมง หรือ ตลอดวันหรือนานกวานั้น 
เราก็ตองใชเครื่องบันทึกอุณหภูมิไดโดยอัตโนมัติ ซึ่งเรียกวา "เทอรมอกราฟ" (Thermograph)  

 นอกจากการตรวจอุณหภูมิดังกลาวแลวนักอุตุนิยมวิทยายังตองการทราบวาในวันหนึ่งๆ 
อุณหภูมิของอากาศจะรอนสูงสุดและเย็นตํ่าสุดเทาใด ในการนี้เราใชเทอรมอมิเตอรสูงสุด(Maximum 
thermometer) และเทอรมอมิเตอรตํ่าสุด (minimum thermometer) สําหรับตรวจคาอุณหภูมิที่เรา
ตองการได  

 
 
 



 

 

 
        2.1.3.1 เรือนเทอรโมมเิตอร (Thermometer Screen) 

     
  สําหรับติดต้ังเครื่องมือสํารวจทางอุตุนิยมวิทยา ไดแก เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศ เครื่องวัด
อุณหภูมิสูงสุด – ตํ่าสุด เครื่องวัดความช้ืนสัมพัทธ และ เครื่องวัดการระเหยแบบพิเช (Piche’)          
เพื่อปองกันความรอนจากดวงอาทิตย (Radiant Heat) เขาไปภายในตู ฝาของตูควรทําเปนบานเกล็ด     
3 ชั้น และพื้นควรทําเปนแผนไมสลับกันไปมาหลัง หลังคาควรทําเปน 2 ชั้น เพื่อใหมีที่วางสําหรับการ
ถายเทอากาศระหวางหลังคาชั้นบนกับชั้นลาง ควรทาสีขาวทั้งภายในและภายนอกเพื่อเปนการสะทอน
แสงทําใหอุณหภูมิภายในและภายนอกตูไมแตกตางกันมาก 

  การติดต้ังเรือนเทอรโมมิเตอร ควรอยูสูงจากพื้นดินประมาณ 1.25 – 2.00 ม. และหันประตู
ตูไปทางทิศเหนือหรือใตเพื่อไมใหแสงอาทิตยสองเขาไปเคร่ืองมือที่ติดต้ังอยูภายในตูในขณะทําการอาน
ขอมูล  

 

 
 

รูปที่  2.2   เรือนเทอรโมมิเตอร [8] 
 
        2.1.3.2 เครื่องวัดอุณหภูมิสูงสุด (Maximum Thermometer) 

  
 มีลักษณะหลอดแกวภายในบรรจุดวยปรอท โดยมีชวงของวัดคาอุณหภูมิ(Scale Range) 

ระหวาง 0 – 50 องศาเซลเซียส ที่ปลายกระเปาะดานลางมีลักษณะเปนคอตีบ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นปรอท
จะขยายตัวทําใหปรอทไหลผานสวนที่เปนคอตีบขึ้นไปถึง ณ จุดท่ีอุณหภูมิสูงสุดของแตละวัน และเมื่อ
อากาศเย็นลงปรอทจะหดตัวลง แตปรอทในหลอดแกวจะคางไมผานสวนที่เปนคอตีบลงมา ซึ่งทําให
สามารถอานคาอุณหภูมิสูงสุดได  

การติดต้ังตองติดต้ังอยูในเรือนเทอรโมมิเตอร โดยติดต้ังในแนวนอน ใหสวนที่เปนปลาย
กระเปาะที่เปนคอตีบอยูสูงกวาปลายอีกดานประมาณ 5 องศา เพื่อปองกันการไหลยอนกลับของปรอท 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

รูปที่  2.3 เครือ่งวัดอุณหภูมิสูงสุด-ตํ่าสุด [8] 
 
         2.1.3.3 เครื่องวัดอุณหภูมิตํ่าสุด (Minimum Thermometer) 
 

     มีลักษณะหลอดแกวภายในบรรจุดวยแอลกอฮอลเหลว และกานชี้สีดํา(Dark Glass Index) 
สําหรับตรวจวัดอุณหภูมิยาวประมาณ 2 เซนติเมตร โดยมีชวงของวัดคาอุณหภูมิ (Scale Range) 
ระหวาง -50 – 10 องศาเซลเซียส ซึ่งกานชี้มีลักษณะคลายลูกดัมเบล และมีขนาดพอดีกับหลอดแกว ซึ่ง
กานชี้จะจมอยูในแอลกอฮอลเหลว เมื่ออุณหภูมิลดตํ่าลงตัวกานชี้จะลดลงมา และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
แอลกอฮอลเหลวจะขยายตัวสูงขึ้น เนื่องจากตัวกานชี้จมอยูในแอลกอฮอล จึงไมถูกดันขึ้นตาม
แอลกอฮอล จึงคางอยู ณ จุดอุณหภูมิตํ่าสุดในแตละวัน  

      การติดต้ังตองติดต้ังอยูในเรือนเทอรโมมิเตอร โดยติดต้ังในแนวนอน ใหสวนที่เปนปลาย
กระเปาะอยูตํ่ากวาปลายอีกดานประมาณ 3 องศา เพื่อใหตัวกานชี้สามารถเลื่อนไหลไปตามแอลกอฮอล
เม่ืออุณหภูมิลดตํ่าลง  

 
        2.1.3.4 เทอรโมกราฟ (Thermograph) 
 

     เปนเครื่องวัดอุณหภูมิแบบตอเนื่องโดยบันทึกคาลงในกระดาษกราฟโครงสรางประกอบดวย
โลหะ 2 ชนิด ที่มีการยืดหดตัวตางกันนํามาเชื่อมเปนแผนโลหะโคง เชน การใชแผนอินวาร และแผน
ทองเหลืองคาง วางประกบกัน โดยแผนทองเหลืองโคงที่มีการขยายตัวมากกวาจะวางอยูดานนอก เมื่อ
อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงแผนโลหะประกบจะเกิดการขยายตัว หรือหดตัวตามการเพิ่มหรือลดลงของ
อุณหภูมิ ทําใหโครงสรางเครื่องที่มีปลายปากกาบันทึกการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิลงบนกราฟการติดต้ัง
ตองติดต้ังอยูในเรือนเทอรโมมิเตอร  

 
 
 



 

 

 
 

รูปที่  2.4   เทอรโมกราฟ [8] 
 
 2.1.4 ไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) [14] 

  เปนอุปกรณไอซี (IC: Integrated Circuit) ที่สามารถโปรแกรมการทํางานไดซับซอนสามารถรับ
ขอมูลในรูปสัญญาณดิจิตอลเขาไปทําการประมวลผลแลวสงผลลัพธขอมูลดิจิตอลออกมาเพื่อนําไปใชงาน
ตามท่ีตองการได  
  ไมโครคอนโทรลเลอรภายในชิพจะมีหนวยความจํา, Port อยูในชิพเพียงตัวเดียวซึ่งอาจจะเรียก
ไดวาเปนคอมพิวเตอรชิพเด่ียวไมโครคอนโทรลเลอรเปนไมโครโพรเซสเซอรชนิดหนึ่งเชนเดียวกับหนวย
ประมวลผลกลาง (CPU: Central Processing Unit) ที่ใชในคอมพิวเตอร แตไดรับการพัฒนาแยกออกมา
ภายหลังเพื่อนาํไปใชในวงจรทางดานงานควบคุม คือ แทนที่ในการใชงานจะตองตอวงจรภายนอกตาง ๆ 
เพิ่มเติมเชนเดียวกับไมโครโปรเซสเซอร กจ็ะทําการรวมวงจรท่ีจําเปน เชน หนวยความจํา, สวนอินพุท  
/เอาทพุท บางสวนเขาไปในตัว ไอซีเดียวกัน และเพิ่มวงจรบางอยางเขาไปดวยเพื่อใหมีความสามารถ
เหมาะสมกับการใชในงานควบคุม เชน วงจรต้ังเวลา วงจรการส่ือสารอนุกรม วงจรแปลงสัญญาณ
อนาลอกเปนดิจิตอล เปนตน สรุปคือ  

Microcontroller = Microprocessor + Memory + I/O 
  ไมโครคอนโทรลเลอรสามารถนําไปประยุกตใชงานอยางกวางขวาง โดยมักจะเปนการนําไปใช
ฝงในระบบของอุปกรณอื่น ๆ (Embedded Systems) เพื่อใชควบคุมการทํางานบางอยาง เชน ใชใน
รถยนต, เตาอบไมโครเวฟ, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องซักผาอัตโนมัติ เปนตน เพราะวา
ไมโครคอนโทรลเลอรมีขอดีเหมาะสมตอการใชในงานควบคุมหลายประการ เชน ชิพไอซีและระบบที่ไดมี
ขนาดเล็ก ระบบที่ไดมีราคาถูกกวาการใชชิพไมโครโพรเซสเซอร วงจรที่ไดจะมีความซับซอนนอยชวยลด
ขอผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดในการตอวงจร มีคุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับงานควบคุมโดยเฉพาะซึ่งใช
งานไดงาย ชวยลดระยะเวลาในการพัฒนาระบบได  

 
 
 



 

 

 ไมโครคอนโทรลเลอรมีหลายยี่หอ หลายตระกูล และหลายเบอรดวยกัน ซึ่งแตละเบอรก็จะมี

โครงสรางภายในและความสามารถในการทํางานที่แตกตางกันทําใหเลือกใชกับงานไดอยางเหมาะสม 

 

รูปที่  2.5 ภาพรวมของ PIC16Fxxx และ 18Fxxx [14] 

        2.1.4.1 สัญญาณนาฬิกา  

     PIC จะใชสัญญาณนาฬิกา โดยมองเปนลักษณะของ วงรอบ (Cycle) ซึ่งระบุเอาไววา        

1 คําส่ังนั้นจะประกอบไปดวย 1-2 วงรอบ โดยแตละวงรอบนั้นจะแบงเปน 4 สวน คือ Q1, Q2, Q3 และ 

Q4 ดวยเหตุนี้ ความเร็วโดยรวมของ PIC จึงเทากับ คาความถี่ของสัญญาณนาฬิกาหาร ดวย 4 

44321
XTALQQQQCycle =+++=  

      สวนรุน 18Fxxx นั้นจะมีความสามารถพิเศษคือ สามารถสรางสัญญาณนาฬิกาเปน 4 เทา

ของ XTAL โดยใชวงจรเฟสล็อกลูป (อยูในตัวไมโครคอนโทรลเลอร) ดวยเหตุนี้ ถาเราใช XTAL 10 MHz 

ความเร็วสูงสุดของชิพจึงเปน 40MHz ซึ่งถาหารดวย 4 ก็ประมาณไดวา ทํางานที่ความเร็วประมาณ    

10 ลานคําส่ังตอวินาที   

      ไมโครคอนโทรลเลอรจะทํางานไดตองมีสัญญาณนาฬิกาใหกับตัวมัน ซึ่งในหนึ่งไซเคิล 

(Clock Bus) ของซีพียูจะประกอบไปดวยสัญญาณนาฬิกาภายนอกจํานวน 4 ไซเคิล คือ Q1, Q2, Q3 

และ Q4 ตามรูปขางลาง ดังนั้นความความถี่ที่ซีพียูประมวลผลตอหนึ่งคําส่ังเทากับความถี่ของสัญญาณ

นาฬิกาภายนอกหารดวย 4หรือหากจะพิจารณาความเร็วขอไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC สามารถ

ประมวลผลตอหนึ่งคําส่ังเทากับ 1/4 เทาของความถี่ออสซิลเลเตอรภายนอก 

 
 
 



 

 

 

รูปที่ 2.6 สัญญาณนาฬิกา [14] 
 

        2.1.4.2 การจัดขาของไอซ ี 
 

    หลังจากทําความเขาใจเก่ียวกับสัญญาณนาฬิกา การจัดขาของชิพ ในรูปนั้นถาขาใดเปน 
Active Low จะใสเครื่องหมาย’ เอาไวดานหลัง เชน MCLR’ ก็คือ ขาที ่Active แบบ Low  

 

 

รูปที่ 2.7 การจัดขาของ PIC16F877 [14] 

 

 
 
 



 

 

                จากโครงสรางขาของ 16F877, 18F442 และ 18F458 จะพบวาลักษณะนั้นเหมือนกนัมาก 
แตกตางเพียงขาบางขานั้น ทําหนาที่มากกวา 16F877 เทานั้น 
        

2.1.4.3 คุณสมบัติของ 16F877  

 
1. มีคําส่ังใหใชงาน 35 คําส่ัง  
2. คําส่ังหนึ่งๆใชเวลาทํางาน 1 ถึง 2 Cycle  
3. ทํางานไดสูงสุดท่ี 20MHz   
4. ทํางานแบบ Pipe-line (มี 2 ทอ) ทําให ณ เวลาหนึ่งทํางาน 2 อยางพรอมๆกัน

ได  
5. หนวยความจําโปรแกรมเปนแบบ Flash มีขนาด 8K Word (1 word=14 บิต)  
6. มี RAM ขนาด 368 ไบต ใหเราใชงาน  
7. มี EEPROM ขนาด 256 ไบต  
8. ตอบสนองกับอินเตอรรัพทไดทั้งหมด 14 แหลง  
9. มี Stack ใหใชไดสูงสุด 8 ระดับ   
10. มีระบบ Power On Reset, Power Up Timer, Oscillator Start-up timer  
11. Watchdog timer  
12. มีระบบ Code Protection  
13. มีโหมดประหยดัพลังงาน  
14. สัญญาณนาฬิกามีหลายโหมดใหเลือกใชงาน คือ อาจจะใช XTAL หรอื วงจร 

RC ก็ได  
15. สามารถโปรแกรมดวยไฟ +5VDC ได  
16. ใชการโปรแกรมแบบ In-Circuit Serial Programming  
17. ทํางานที่ไฟเลี้ยง 2VDC ถึง 5.5VDC  
18. Current Sink และ Current Source อยูที่ 25 mA 
19. มี Timer/Counter 3 ตัว  
20. มีโมดูล Capture/Compare/PWM อีก 2 ชุด  
21. มี A-TO-D Converter แบบ 10 บิต จํานวน 8 ชองนําเขา ในตัวเอง                             
22. มีระบบตรวจระดับไปเล้ียง (Brown-out reset)  
23. มี I/O พอรตทัง้หมด 5 พอรต 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
        2.1.4.4 โครงสรางภายในชิพ  
 
 ผังไดอะแกรมของ PIC 16F877  
 

 

รูปที่ 2.8 ผังไดอะแกรมของ PIC 16F877 [4] 
 

     จากผังจะมี Register สําคัญๆ คือ W ซึ่งเปน Register ที่ใชในการทําเปน Input ใหกับ ALU 
และเปนตัวเก็บผลลัพธจากการทํางานของ ALU, STATUS เปน Register ที่ใชเก็บสถานะ การทํางาน
ของคําส่ัง วาเมื่อคําส่ังทํางานเสร็จแลวเกิดอะไรข้ึนมาบาง ซึ่งมีประโยชนในการเขียนโปรแกรมแบบมี
เงื่อนไข, PC หรือ Program Counter เปน Register  

 
 

 
 
 



 

 

 
        2.1.4.5 หนาที่ของพอรตที่ใชงาน RA0-RA3 และ RA5  
 
  ใชงานเปน I/Oปกติ และทําหนาที่เปนขาอินพุตของสัญญาณอนาล็อก (AN0-AN4) RA4 
เปนขา I/O RA6/OSC2/CLKO ทําหนาที่ในหลายสวน คือ เปนขา OSC2 และ CLKO จะนํามาใชเปนขา
สัญญาณ I/O ไดก็ตอเมื่อใชคริสตอลออสซิลเลเตอร แบบที่เปนโมดูลสําเร็จสามารถตอเขากับขา 
OSC1/CLKIN ไดเลยโดยที่ไมตองตอกับขา RA6/OSC2 ทําให ขา RA6 วางและนําไปใชเปน I/O ได
   RB0-RB7 สามารถใชงานเปน I/o แตมีคุณสมบัติ พิเศษคือวงจรมีพูลอัพ (Pull-Up) ภายใน และ เปน 
แหลงกําเนิดสัญญาณอินเตอรัพทตางๆ ดังนี้  
  - RB0/INT0 เปนขาสัญญาณอินเตอรรัพทภายนอก 0  
  - RB1/INT1 เปนขาสัญญาณอินเตอรรัพทภายนอก 1  
  - RB2/INT2 เปนขาสัญญาณอินเตอรรัพทภายนอก 2  
  - RB3/INT3 เปนขาสัญญาณอินเตอรรัพทภายนอก 3 (18F442)  
  - RB4-RB7 เปนขาที่สามารถกําเนิดสัญญาณอินเตอรรัพทได  
 
        2.1.4.6 วงจรใชงาน  
 
               วงจรใชงานของ PIC16F84 กับ PIC16F877 ไวสําหรับใครตองการทดลองสรางบอรด
ควบคุมเอาไวใชงาน  
 

 

 

รูปที่ 2.9 วงจรการใชงาน PIC 16F877 [14] 

 
 
 



 

 

 

 2.1.5 โพเทนทิโอมิเตอร (Potentiometer)   [12] 
 

 
 

รูปที่ 2.10 โพเทนทิโอมิเตอร [12] 

   
  โดยทั่วไปเวลาพูดถึง Potentiometer หรือเรยีกวา volume เราก็จะเขาใจกันวาเปนตัวตานทานท่ี
ปรับคาได ลักษณะของมันจะมีหลักการท่ีใชเปลี่ยนความตานทาน คือเปลี่ยนความยาวของตัวตานทาน   
ใหส้ันๆ ยาวๆตามแตที่มือเราจะบิด จะมี 3 ขา ขากลางเปนขา tap ซึ่งเปนตัวที่เล่ือนไปมา บนแผนตัว
ตานทานได ความตานทานครอมขานี้กับ ขาหลักขาใดขาหนึ่ง จะมีคา ตามแตเราจะบิดไป 

 

 

รูปที่  2.11 สัญลักษณการเปลี่ยนแปลงคาความตานทาน [12] 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

โพเทนทโิอมิเตอรที่เราใชเปนแบบ Linear คือวา ความตานทานจะแปรผนัตรงกับมุมท่ีบิด 

 
 

รูปที่  2.12 กราฟโพเทนทิโอมิเตอร แบบ linear [12] 

 2.1.6 เซนเซอร [6] 
 

         2.1.6.1 DS 1820 ดิจิตอลเทอรโมมิเตอร 
                 
 DS 1820 จะใหสัญญาณเอาทพุตออกมาเปนแบบดิจิตอล และยังสามารถที่จะทําการ
โปรแกรมเขาไปยังหนวยความจําและควบคุมฟงกชันภายในไอซีได ซึ่งมีหนวยความจํารอมภายในขนาด 
64 บิตแบบเลเซอรรอม ดังนั้นจึงสามารถท่ีจะทําการอานและเขียนขอมูลตางๆ เกี่ยวกับหนาที่การทํางาน
ในการตรวจวัดอุณหภูมิไดอยางมากมายตามการประมวลผลของไมโครโปรเซสเซอร นอกจากนั้นแลวยัง
สามารถติดต้ัง DS 1820 เพื่อการตรวจวัดอุณหภูมิไดในหลายลักษณะและหลายสถานที่ตําแหนงการ
ติดต้ังที่มีความแตกตางอยางมากกับอุปกรณทั่วๆไปไมวาจะเปนการติดต้ังภายในอาคาร,อุปกรณ
เครื่องใชตางๆ หรือ ภายในเครื่องจักร และเอาตพุตที่เปนอนุกรมตัวเลขของ DS 1820 สามารถตอ
เอาตพุตบนสายสัญญาณเพียงเสนเดียวไดหลายๆ ชุดโดยไมสับสนขอมูลซึ่งกันและกัน ในรูปที่ 1 แสดง
รูปรางลักษณะตัวถังและการจัดขาใชงานของ DS 1820  

 
 
 



 

 

 

 

รูปที่  2.13 ลักษณะตัวถังและการจัดขาใชงานของ DS 1820 [6] 

           

 คุณสมบัติเดนของDS1820  
 

1. อินเตอรเฟสสัญญาณผานขาเอาทพุตเพียงพอรตเดียวแบบ 1 สายขอมูล  
2. ขยายจุดตรวจจับอุณหภูมิไดหลายๆ จุดบนสายขอมูลเพียง 1 สายขอมูล 
3. ไมตองใชอุปกรณภายนอกมาตอรวม 
4. สามารถควบคุมการทํางานเพาเวอรออนไดผานทางสายขอมูล 
5. เพาเวอรขณะสแตนดบายเปนศูนย 
6. ยานการวัดอุณหภูมิต้ังแต -55 องศาเซลเซียสถึง +125 องศาเซลเซียส  
7. อุณหภูมิจะถูกอานออกมาเปนคาทางดิจิตอล 9 บิต 
8. อัตราความเร็วในการแปลงจากอุณหภูมิมาเปนคาตัวเลขทางดิจิตอล 
9. ผูใชงานสามารถกําหนดการเซตคาเตือนยานอุณหภูมิได 

 

 
 
 



 

 

 
 

รูปที่ 2.14 ลักษณะไดอะแกรมภายในของ DS1820 [6] 
 

        ในรูปที่ 2.14 แสดงบล็อกไดอะแกรมสวนประกอบของการทํางานตางๆ ภายในตัว 
DS1820 มีสวนประกอบหลักๆ 3 สวนดวยกันคือ หนวยความจําเลเซอรรอมขนาด 64 บิต, สวนเซ็นเซอร
อุณหภูมิและสวนกระตุนเตือนอุณหภูมิแบบ non – volatile (TH และ TL) โดยอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมินี้
จะถูกควบคุมสภาวะการเพาเวอรออนและเพาเวอรออฟจากไลนขอมูลเพียง 1 สายขอมูลจากการเก็บ
รักษากําลังงานสํารองไวในตัวเก็บประจุภายใน ในชวงระหวางคาบเวลาเมื่อสัญญาณภายในไลนมีสถานะ
เปน high และจะทํางานตอเนื่องไปเรื่อยๆ และการหยุดการทํางานก็จะเกิดขึ้นจากการหยุดจายแหลงจาย
ในชวงระหวางคาเวลานั้นเปน low ของไลนขอมูลและจะหยุดอยูเชนนั้นจนกวาขาไลนขอมูลจะกลับมา
เปน high อีกครั้ง และแหลงจายไฟหลักนี้ก็จะไดจากแหลงจายไฟ+5โวลตภายนอกการติดตอขอมูลกับ 
DS 1820 จะติดตอผานพอรตเพียงพอรตเดียวคือ 1 – Wire port ภายในพอรต 1 – Wire นี้ในสวนของ
หนวยความจําและควบคุมฟงกชันโปรโตคอลของรอมจะถูกทําการเซตคาเสียกอน ในสวนสําคัญของการ
ทํางานฟงกชันอันดับแรกซึ่งเปนหนึ่งในหา 

 

 
 

รูปที่ 2.15 ลักษณะไดอะแกรมภายในของ DS1820 [6] 

 
 
 



 

 

        ซึ่งการทํางานของระบบการสั่งการนี้จะทํางานบนพื้นที่หนวยความจําเลเซอรรอมขนาด 
64 บิต ผานพอรตไอซีแตละตัวและสามารถใหเอาตพุตเด่ียวเพื่อการกําหนดคุณสมบัติของอุปกรณ
ตรวจจับอุณหภูมินี้หลายๆ ตัวก็ทําไดโดยส่ังการผานไลนขอมูล 1- wire นี้ หลังจากฟงกชันในรอมถูก
ลําดับการทํางานแลวก็พรอมที่จะถูกใชงานและสามารถที่จะเขาถึงการทํางานภายในตัวไอซีไดทั้งหมด 
หนวยความจําและสวนควบคุมฟงกชันก็จะถูกเขาถึงการทํางานได และสวนจัดเก็บคาที่เซตไวสามารถ
หรืออาจจะถูกเก็บไวในพื้นที่1สวนจากท้ังหมด6สวนของหนวยความจําและสวนควบคุมฟงกชันการส่ัง
  สวนควบคุมฟงกชันการส่ังการหนึ่งสวนจะถูกกําหนดคุณสมบัติของ DS1820 ใหอยูใน
รูปแบบของการวัดคาของอุณหภูมิซึ่งผลของการวัดนี้จะถูกบันทึกไวใน DS1820 ในสวนของ
หนวยความจําสวนหนึ่ง (scratchpad) และบางครั้งก็จะอานออกมาไดจากตารางสารบัญของ
หนวยความจําฟงกชันการส่ังการซึ่งเปนการอานออกมาเฉพาะหัวขอที่ถูกบันทึกไวในหนวยความจํา 
scratchpad สัญญาณกระตุนเตือนคาอุณหภูมิสูงเกินและตํ่าเกิน (TH และ TL) จะประกอบดวย 1 ไบต 
EEPROM ถาสัญญาณการเตือนการคนหาไมถูกจายเขาไปยัง DS1820 รีจิสเตอรเหลานี้บางครั้งจะถูก
ใชไดอยางทั่วๆ ไปจากหนวยความจําที่ผูอานกําหนดได และการเขียนเขาไปในสวนของการเตือน TH 
และTLจะไมใชหนวยความจําฟงกชันการส่ังการและการเขาไปถึงรีจิสเตอรนี้จะอานผานหนวยความจํา 
scratchpad และขอมูลอื่นๆที่ตองการอานและเขียนจะกระทําไดในบิตแรกของLSB 
   
      การวัดอุณหภูมิ 
              
   DS1820 จะทําการวัดคาวัดอุณหภูมิโดยอาศัยเทคนิคการวัดแบบออนบอรดพิเศษซึ่งเปน
เทคนิคการวัดโดยเฉพาะของอุปกรณชนิดนี้ ในรูปที่ 2.15 แสดงบล็อกไดอะแกรมของวัดคาอุณหภูมิของ 
DS1820 ซึ่งจะอาศัยการวัดอุณหภูมิโดยการนับจํานวนวงรอบของสัญญาณนาฬิกาท่ีออสซิลเลเตอรผลิต
ขึ้นมาชวงเวลาเกตของสัญญาณนาฬิกาท่ีออสซิลเลเตอรผลิตขึ้นมาจะเปนการกําหนดไดจากชวง
คาบเวลาที่คาสัมประสิทธ์ิอุณหภูมิตํ่าสุดไปจนถึงคาสัมประสิทธ์ิอุณหภูมิสูงซึ่งจะมีคาความถี่สัญญาณ
นาฬิกาท่ีไมเทากันโดยที่คาการนับตัวเลขจะเริ่มนับที่คาอุณหภูมิตํ่าสุดพื้นฐาน คือ –55 องศาเซลเซียส 
ถาการนับสัญญาณนาฬิกามาถึงคาศูนยกอนที่เวลาเกตจะเกินมา รีจิสเตอรอุณหภูมิก็จะแสดงผลที่คา    
–55 องศาเซลเซียส ถาหากคาอุณหภูมิเพิ่มขึ้นการแสดงผลของอุณหภูมิขณะนั้นก็จะสูงกวา–55องศา
เซลเซียสในทํานองเดียวกันนี้ การต้ังคาของการนับจะกําหนดไดจากการเพิ่มความลาดลงของวงจรนับ 
ซึ่งวงจรนี้ตองการการชดเชยสําหรับการแสดงคุณสมบัติของสวนโคงของออสซิลเลเตอรที่อุณหภูมิมีคา
เกินมา วงจรนับก็จะนับสัญญาณนาฬิกาอีกครั้งจนกวามันจะไดคาเปนศูนย ถาคาบเวลาเกตอยูในสภาวะ
สงบนิ่งไมมีการปรับแตงก็จะเกิดการประมวลผลใหมอีกครั้งหนึ่งการคํานวณคาภายใน DS1820 จะให
ความละเอียด 0.5 องศาเซลเซียสตอสเต็ปของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการอานคาอุณหภูมิจะถูก
กําหนดไวภายใน 16 บิตโดยมีนัยสําคัญ  2 สวนประกอบการอาน ในตารางที่ 2 แสดงคุณลักษณะ
รายละเอียดความสัมพันธของขอมูลทางเอาทพุตกับการจัดอุณหภูมิ ขอมูลจะถูกสงออกมาเปนอนุกรมบน
การอินเตอรเฟสกับสายขอมูล 1- wire ซึ่ง DS1820 สามารถทําการวัดคาอุณหภูมิไดเกินยานต้ังแต       

 
 
 



 

 

–55 ถึง +125 องศาเซลเซียสที่0.5องศาตอสเต็ป คาอุณหภูมิที่ถูกทําการปรับต้ังไวใน DS1820 ในเทอม
ของ 1/2 องศาเซลเซียส LSB ซึ่งจะเปนไปตามรูปแบบของขอมูล 9 บิต 
 

                                         
 

รูปที่ 2.16 บล็อกไดอะแกรมการวัดคาอุณหภูมิ [6] 

 

 
= -25 องศาเซลเซียส 

รูปที่ 2.17 การแปลงคาดิจิตอลเปนคาอุณหภูมิ [6] 

  ที่ MSB บิตเปนคูเปรียบเทียบกับทุกบิตใน MSB สูงสุดของรีจิสเตอรอุณหภูมิขนาด 2 

ไบต ในหนวยความจําซึ่งการอานคาอุณหภูมิแบบ 16 บิต ในลักษณะสําคัญตางๆ แสดงไวที่การทํางาน

ของสัญญาณเตือน 

  หลังจากที่ DS1820 มีการตรวจวัดอุณหภูมิเกิดขึ้นแลวคาของอุณหภูมิก็จะทําการ

เปรียบเทียบเพื่อทําเปนสัญญาณกระตุนการเปรียบเทียบคาของอุณหภูมิจะเปรียบเทียบกับคาที่ถูก

บันทึกหรือกําหนดไวของคาอุณหภูมิสูงสุด (TH) และคาอุณหภูมิตํ่าสุด (TL) ตลอดยานอุณหภูมิที่วัดได 

โดยจะใชพื้นที่รีจิสเตอร 8 บิต สําหรับการทํางานนี้ใน MSB ของ TH หรือ TL ที่ตรงกันก็จะถูกสงไปยัง 

SB ของรีจิสเตอรอุณหภูมิขนาด 16 บิต ถาผลของการวัดอุณหภูมิมีคาสูงเกินกวา TH หรือตํ่ากวา TL 

ลําดับสัญญาณเตือนภายในอุปกรณก็จะถูกเซต ซึ่งลําดับของสัญญาณเตือนนี้จะถูกอัพเดตทุกครั้งที่มีการ

วัดคาอุณหภูมิ เมื่อลําดับสัญญาณเตือนถูกเซต DS1820 จะมีการตอบสนองนําไปสูการคนหาสัญญาณ

เตือนการส่ังการและจะยอมใหทําการตอ DS1820 ในลักษณะขนานกันหลายตัวได เพื่อทําการจําลองการ

วัดคาอุณหภูมิแลวนํามาเฉล่ียคาของการวัดในครั้งนั้นอีกขั้นตอนหนึ่ง 

 
 
 



 

 

 

รูปที่ 2.18 ความสัมพันธของคาอุณหภูมิกับขอมูลดิจิตอลเอาตพุต [6] 

ตาราง 2.4 แสดงการแบงสวนในหนวยความจํารอมขนาด 64 บิต [6] 

 

 

     บิตเลเซอรรอม      
             
  ใน DS1820 นั้นจะประกอบดวยสวนของรหัสหนวยความจํารอมที่มีความยาวถึง 64 บิต

โดยใน8 บิตแรกจะเปนรหัสระบุตระกูล (family code) 1 – Wire ของ DS1820 (DS1820 มีรหัสเปน 
10h) และอีก 48 บิตตอมาเปนสวนระบุอนกุรมตัวเลข (serial number) และอีก 8 บิตสุดทายคือสวน
บันทึก CRC ของ 56 บิตแรก ดังแสดงการแบงสวนไวในรปูที่ 4 หนวยความจํารอมขนาด  64 บิต และ
สวนควบคุมฟงกชันรอมนี้จะยอมให DS1820 สามารถทํางานเปนอุปกรณอินเตอรเฟสแบบ 1 – Wire     
ได และมีรายละเอียดตามโปรโตคอลของระบบบัส 1 – Wire ซึ่งฟงกชันและสวนควบคุมตางๆใน 
DS1820จะยังไมสามารถทํางานหรือเขาถึงไดจนกวาจะมีการเซตอัพโปรโตคอลฟงกชนัในหนวยความจํา
รอเสียกอนโดยในการอินเตอรเฟสในสวนหลักของฟงกชนัการส่ังการในหนวยความจํารอมจะตองมีลําดับ
ฟงกชันดังนี้คอื 
    การอานหนวยความจํารอม ทําการแมตชรอม  คนหารอม  กระโดดขามรอม เตือนการ
คนหาหลังจากที่มีการเซตลําดับฟงกชันรอมดังขางตนเสร็จแลว ฟงกชนัตางๆ ของ DS1820 ก็จะ
สามารถเขาถึงได 

 
 
 



 

 

                          
 

รูปที่ 2.19 แสดงการจัดหาแหลงจายไฟเลี้ยงใหกับ DS 1820 ใน 1 – Wire [6] 

 การตอแหลงจายไฟ 
 

 ในรูปที่   2.19   เปนการตอ DS1820 รวมกับไมโครโปรเซสเซอร เพื่อการควบคุมจาก
ระยะไกล จะสังเกตเห็นวาที่ขารับไฟเลี้ยง VDD ของ DS1820 นั้นจะตอกับกราวด แตจะไดรับไฟเลี้ยงมา
ทางขา I/O ขอมูลในแบบ 1 – Wire จากระบบควบคุมหลักไมโครโปรเซสเซอรแทน ซึ่งวิธีนี้จะใชสําหรับ
การควบคุมจากระยะไกลและไมตองจัดหาแหลงจายไฟภายนอกใหกับ DS1820 ใหยุงยากเพราะในการ
อินเตอรเฟสแบบ 1 – Wire นี้สามารถที่จะทําการกําหนดการทํางาน (power on) ของไอซีใหจาย
ไฟเลี้ยงวงจรภายในตัวไอซีแทน สวนในรูปที่ 6 เปนการจัดแหลงจายไฟภายนอกใหกับ  

 

 

รูปที่ 2.20 แสดงการจัดแหลงจายไฟภายนอกและการอินเตอรเฟสรวมของ DS1820 
หลายตัวบนบัส 1 – Wire [6] 

     
        DS1820 ณ จุดท่ีติดต้ังใชงาน และการส่ังการจากไมโครโปรเซสเซอรยังทํางานได

เหมือนเดิมและสามารถที่จะตอ DS1820 ขนานกันโดยใชการอินเตอรเฟสผานบัส 1 – Wire เดียวกันได
หลายตัวจึงเหมาะกับเปนการตรวจวัดอุณหภูมิหลายจุดท่ีควบคุมไดจากระยะไกลผานระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร 

 
 
 



 

 

 2.1.6.2 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของเซนเซอรวัดอุณหภูม ิ

ตารางที่ 2.5 ตารางการเปรียบเทียบคุณสมบัติของเซนเซอรวัดอุณหภูมิ [11] 

 DS1820 RTD thermocouple themistor 

ขอดี 

-มีความเปนเชิงเสนที่สุด 
-ใหสัญญาณเอาตพุต
สูงสุด 
-ราคาไมแพง 

-มีความเสถียร
สูง 
-มีความ
เท่ียงตรงสูง 

-แข็งแรงทนทาน 
-เหมาะกับการใชงาน
ในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

-ใหผลการตอบสนอง
เร็ว 
-ใหสัญญาณเอาทพุต
สูง 

ขอเสีย 
-มีรูปแบบการใชงาน
จํากัด 
-ตองการแหลงจาไฟเล้ียง 

-ราคาแพง 
-ตองการ
แหลงจายกระแส 

-ไมเปนเชิงเสน 
-ไมเสถียรภาพ 
-ตองมีสัญญาณ
อางอิง 

-ไมเปนเชิงเสน 
-สัญญาณเอาทพุตมี
ขนาดเล็ก 
-ไมเสถียรภาพ 

 

 จะเห็นวาคุณสมบัติตางๆความเหมาะที่จะนํามาสรางเครื่องวัดอุณหภูมิลมที่เราตองการนั้น 

DS1820 เหมาะสมเม่ือนําทั้ง 4 ชนิด มาเปรียบเทียบกันแลวเพราะมีความเปนเชิงเสนสูงที่สุด             

ใหสัญญาณเอาทพุตสูงที่สุด และอีกอยางหนึ่งคือราคาไมแพงอีกดวย 
 

 2.1.7 ไอซี MAX232 และ 485 [16] 
  

ไอซี MAX232 เปนไอซีที่แปลงระดับสัญญาณจากระดับ TTL ไปเปนระดับของ RS-232 และใน
ทํานองเดียวกันก็รับระดับสัญญาณจาก RS-232เพื่อแปลงเปนระดับสัญญาณจากระดับ TTL ใหกับ
ไมโครคอนโทรลเลอรได 

RS-485 จะใชสาย ในการสงขอมูลแค 2 เสนหรือทําการรับ-สงขอมูลผานสายสัญญาณคูเดียวกัน
เทานั้นซึ่งก็คือ Data + และ Data- หรือ บางท่ีก็จะใชเปน A กับ B ซึ่งลักษณะการส่ือสารจะเปนแบบ 
Half-duplex   ระยะทางของ RS-485 ในทางทฤษฏี   ที่ Baud Rate 9600 จะอยูที่ประมาณ            
1.96 กิโลเมตร และสามารถตอพวงกับอุปกรณไดประมาณ 256 ตัวตอหนึ่งLoop    
 

 
 
 



 

 

 

 

 

รูปที่ 2.21 แสดงตําแหนงขาของไอซี MAX232 และการตอใชงาน [16] 

 2.1.8 การใชงานพอรตอนุกรม [4] 
 
   การส่ือสารแบบอนุกรมเปนการสงขอมูลครั้งละบิตแบบตอเนื่องกันไป โดยสงบิตตํ่าออกไปกอน
แลวตามดวยบิตสูง ซึ่งแตกตางกับการสงขอมูลแบบขนาน ที่สงขอมูลทุกบิตออกไปพรอมกัน ตัวอยาง
ของการสงขอมูลแบบขนานเชน การสงขอมูลจากซีพียูออกไปยังหนวยความจํา การสงขอมูลแบบขนาน
จะใชสายสัญญาณ 1 เสนตอ 1 บิต แตการสงขอมูลแบบอนุกรมจะใชสายสัญญาณขอมูลเพียงเสนเดียว 
สําหรับขอมูลทุกบิต 
          การสงขอมูลแบบอนุกรมมีโครงสรางที่สําคัญหลายอยาง เชนความเร็วในการสงขอมูล ซึ่งเรียกวา 
Baud rate มีหนวยเปน บิต/วินาที เชนความเร็ว 1200, 2400, 4800 หรือ 9600 เปนตน หากใชความเร็ว 
2400 บิต/วินาที จะใชเวลาในการสง 1 บิตเทากับ 1/2400 วินาที ซึ่งสามารถคํานวณเวลาในการสงขอมูล
ไดรูปแบบของสัญญาณการรับสงขอมูลแบบอนุกรมเปนดังรูปขอมูล 8 บิตที่ตองการสง 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ตาราง  2.6 แบบของสัญญาณการสงขอมูลแบบอนุกรม [4] 
 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

1 0 1 0 0 1 1 0 
 
    ภายในไมโครคอนโทรลเลอรเบอร 8051 มีพอรตการส่ือสารแบบอนุกรม (Serial port)            
ที่สามารถรับและสงขอมูลแบบ Full Duplex อยู 1 พอรต การรับสงขอมูลแบบ Full Duplex หมายถึงวา 
พอรตอนุกรมสามารถรับและสงขอมูลไดในเวลาเดียวกัน การควบคุมการทํางานของพอรตอนุกรม ทาง
ดานสงและรับขอมูล ทําโดยการกําหนดคาใหกับรีจีสเตอรควบคุม การทํางานของพอรตอนุกรมชื่อ 
SCON รีจีสเตอรควบคุมการทํางานของพอรตอนุกรม SCON 

รีจีสเตอรควบคุมการทํางานของพอรตอนุกรม SCON เปนรีจีสเตอรเฉพาะซึ่งทําหนาที่ ควบคุม
โหมดการทํางานของพอรตอนุกรม และเปนที่เก็บขอมูลบิตที่ 9 ของการรับและสงขอมูล (บิต TB8 และ 
RB8) และมีแฟลกของการรองขออินเตอรรัพท ของพอรตอนุกรมรวมอยูดวย บิตตางๆ ดังแสดงในรูป 
การควบคุมการทํางานเราจะกําหนดบิตตางๆ ในรีจีสเตอรตัวนี้ดวยคําส่ังการโอนยายขอมูล หรือใชคําส่ัง
การเซตหรือเคลียบิตก็ได เนื่องจากรีจีสเตอร SCON อางตําแหนงแบบบิตได SCON: Serial Port 
Control Register 
 
ตาราง  2.7 แสดงบิตตางๆ ของรีจีสเตอร SCON [4] 
 

Bit 
7 

Bit 
6 

Bit 
5 

Bit 
4 

Bit 
3 

Bit 
2 

Bit 
1 

Bit 
0 

SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 T1 R1 
 
         2.1.8.1 ความหมายของบิตตางๆ ในรีจีสเตอร SCON 
  
 SM0 และ SM1 เปนบิตกําหนดโหมดการทํางานของพอรตอนุกรมซึ่งม ี4 โหมดดังนี ้
 
ตาราง  2.8 รูปการเลือกโหมดการทํางานของพอรตอนุกรม [4] 
 

SM0 SM1 โหมด การทํางาน อัตรารับสง 

0 0 0 shift register fosc/12 
0 1 1 8 bit UART Variable 
1 0 2 9 bit UART fosc/32 หรอื fosc/64 
1 1 3 9 bit UART Variable 

 
 
 



 

 

 
    การเลือกโหมดการทํางานของพอรตอนุกรม สามารถกําหนดโหมดตางๆ ไดดังตาราง 

ตาราง  2.9 การกําหนดคาใหกับรีจีสเตอร SCON เพื่อเลือกโหมดการทํางาน [4] 
 

Mode รีรจีสเตอร SCON บิต SM2 Variation 

0 10H 
1 50H 
2 90H 
3 D0H 

Single processor 
Environment 
(SM2 = 0) 

0 NA 
1 70H 
2 B0H 
3 F0H 

Multiprocessor 
Environment 
(SM2 = 1) 

 
    การสงและรับขอมูลของพอรตอนุกรม จะมีรีจีสเตอรทําหนาที่รับหรือสงขอมูลแบบอนุกรมอยู 

1 ตัว คือรีจีสเตอร SBUF การสงขอมูลออกไปยังพอรตอนุกรม ของไมโครคอนโทรลเลอร ทําโดยการใส
ขอมูลลงในรีจีสเตอร SBUF การอานขอมูลจากภายนอกที่รับเขามาทางพอรตอนุกรม จะอานจากรีจี
สเตอร SBUF เชนกัน วงจรดานรับจะมีบัฟเฟอรขนาด 1 ไบต ที่ทําหนาที่เก็บขอมูลที่รับเขามา ประกอบ
อยูภายใน (การมีบัฟเฟอรรับขอมูลทําให ดานรับสามารถรับขอมูลไบตที่ 2 เขามาไดทันทีหลังจากขอมูล
ไบตแรกเขามาแลว แมยังไมถูกอานออกไป แตถาขอมูลไบตแรกยังไมถูกอานกอนขอมูลไบตที่ 2 จะเขา
มาครบ ขอมูลไบตที่ 2 จะถูกยกเลิก) 
การทํางานของพอรตอนกุรมของไมโครคอนโทรลเลอร สามารถแบงออกไดเปน 4 โหมดคือ 0, 1, 2 และ 
3 แตละโหมดมีการทํางานดังตอไปนี้  

    การทํางานของพอรตอนุกรมทั้ง 4 โหมด การสงขอมูลจะเริ่มตนเมื่อ มีการกําหนดขอมูล
ใหกับรีจีสเตอร SBUF ซึ่งการกําหนดคาใหกับรีจีสเตอร SBUF จะใชคําส่ังการโอนยายขอมูลเชน     
MOV SBUF, #15H หรือ MOV SBUF,@R1 ก็ได การรับขอมูลในโหมด 0 จะเริ่มตนรับขอมูลเมื่อคาของ
บิต RI = 0 และ REN = 1 สวนในโหมดอื่นๆ การรับขอมูลจะเริ่มตนเมื่อกําหนดบิต REN = 1 และมี 
Start bit เขามาที่ขา RXD 
     การกําหนดอัตรารับสง (Baud Rate Generator)   การรับสงขอมูลแบบอนุกรม เปน
ความเร็วในการสงขอมูลในหนวย บิต/วินาที ซึ่งเราสามารถกําหนดอัตราสงที่แตกตางกันไดในโหมด     
1 และโหมด 3 สําหรับอัตรารับสงในโหมด 0 จะคงที่ สวนในโหมด 2 เลือกได 2 อัตราความเร็ว   อัตรา
รับสงขอมูลในโหมด 0 จะใชสัญญาณนาฬิกาของระบบไมโครคอนโทรลเลอรเปนฐาน คือ อัตรารับสง
โหมด 0 = ความถี่สัญญาณนาฬิกาของไมโครคอนโทรลเลอร/12   อัตรารับสงในโหมด 2 เลือกได 2 
อัตราเร็ว ขึ้นอยูกับบิต SMOD ที่อยูในรีจีสเตอร PCON เปนตัวเลือก   ถาบิต SMOD = 0               

 
 
 



 

 

(เปนคาหลังจากรีเซต) อัตรารับสงโหมด 2 = 1/64 เทาของสัญญาณนาฬิกา ถาบิต SMOD = 1 อัตรา
รับสงโหมด = 1/32 เทาของสัญญาณนาฬิกา   อัตรารับสงในโหมด 1 และ 3 จะกําหนดไดตามตองการ 
โดยใชอัตราการเกิดโอเวอรโฟลวของ Timer 1 หรือ Timer2 เปนตัวกําหนด อัตราการรับและสงขอมูล
สามารถกําหนดไดจาก Timer1 หรือ Timer2 หรือจากท้ัง 2 ตัว (ตัวหนึ่งสําหรับสงอีกตัวสําหรับรับขอมลู) 
ความเร็วในการรับและสงขอมูลอาจกําหนดไมเทากันได 
 
 2.1.9 ภาชนะเมลามีน [13] 
 
  ภาชนะเมลามีนเปนภาชนะบรรจุอาหารชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมอยางสูงเนื่องจากเปนภาชนะ
ที่น้ําหนักเบา ตกไมแตก ลักษณะสวยงาม สามารถตกแตงลวดลายได และราคาไมสูงมาก นอกจากนี้ 
ผูบริโภคมักคิดวาภาชนะเมลามีนเปนภาชนะที่สามารถทนความรอนไดสูง โดยฉลากของภาชนะเมลามีน
มักระบุวา สามารถทนความรอนไดสูงถึง 100 องศาเซลเซียส ทําใหมักพบเห็นภาชนะชนิดนี้บรรจุอาหาร
อยูทั่วไปทั้งในบานเรือน โรงเรียนและรานอาหาร ที่พบบอยคือการใชภาชนะเมลามีนบรรจุอาหารท่ีอยูใน
รูปของเหลวและมีความรอนสูง เชน ชารอน กาแฟรอน โกโกรอน แกงจืด กวยเต๋ียว และขาวตม เปนตน 
ซึ่งจัดเปนการใชภาชนะบรรจุอาหารท่ีไมเหมาะสม 
 
         2.1.9.1 คุณสมบัติของภาชนะเมลามีน 
 
 เมลามีนเปนพลาสติกอะมิโนที่มีอัตราการรั่วซึมน้ําตํ่า สามารถทนแรงกระแทกไดดี สามารถ
ทนความรอนไดสูง จึงนิยมนํามาขึ้นรูปเปนภาชนะบรรจุอาหาร ภาชนะที่ทําจากเมลามีนคุณภาพดีเมื่อ
ไดรับความรอนที่อุณหภูมิ 99-121 องศาเซลเซียส จะคงสภาพอยูได ไมมีรอยราว รั่วซึม แตก หรือบิด
เบ้ียว  
 

 
 

รูปที่ 2.22 ชามเมลามีน [13] 
 

 

 
 
 



 

 

 

2.1.9.2 สมบัติทั่วไป 

    - มีเนื้อแข็งมาก ทนทานตอการขีดขวน เหนียวไมแตกงาย 

               - ผสมสีไดดี 

               - ทนทานตอน้าํยาฟอกสี ผงซักฟอกน้ํามัน 

               - ไมติดไฟ ไมออนตัวเมื่อไดรับความรอน แตเม่ือถูกความรอนสูงจะไหมเกรียม 

               - เปนฉนวนไฟฟาและสามารถสะทอนแสงได 

       2.1.10 การติดต้ังและใชงานโปรแกรม Hyper Terminal [1] 

 โปรแกรม Hyper Terminal เปนโปรแกรมสําหรับติดตอส่ือสารขอมูลผานพอรตอนุกรมโดยปกติ

จะมีมากับระบบปฎิบัติการวินโดว ซึ่งรายละเอียดการใชงานและการติดต้ังดังนี้ 

1. ถายังไมไดติดต้ังโปรแกรมที่เก่ียวของกับ Hyper Terminal  ไปท่ี  

Program         Accessories        Communications         HyperTerminal           

จะไดหนาตางดังรูป 

 

 
 

รูปที่  2.23 หนาตางกําหนดชื่อ Connection สําหรับโปรแกรม Hyper Terminal [1] 

 

 

 
 
 



 

 

 

2. เมื่อกําหนดชื่อ Connection เรียบรอยแลว จะไดหนาตางดังรูป   สําหรับกําหนด

รายละเอียดเก่ียวกับ Connect ที่จะใช ในที่นี้กําหนดไปที่ com3 หรือ com4 ขึ้นอยูกับ

การใชงานวาที่ตองการใชงานพอรตอนุกรมชองใด ในตัวอยางเราเลือกใช com3 ใน

ชอง connect using 

 

 
 

รูปที่  2.24   การเลือกพอรตอนุกรมที่ตองการใชงาน [1] 

 

3. หลังจากการเลือกพอรตอนุกรมท่ีตองการไดแลวตอไปนี้เปนการกําหนดคณุสมบัติของ

พอรตที่ใชงานดังรูป  

 

 
 
 



 

 

 
 

รูปที่  2.25 หนาตางสําหรับกําหนดคุณสมบัติของ คอม3 [1] 

 

4. เม่ือกําหนดคณุสมบัติของพอรตเรียบรอยแลว จะไดโปรแกรม Com RS-232 ดังรูป 

  

 
 

รูปที่  2.26   หนาตางหลักของโปรแกรม Hyper Terminal ที่ไดรับการกําหนดชื่อเปน 

Com RS-232 [1] 

 
 
 



 

 

       2.1.11 โปรแกรม AJAX [9] 

  Ajax ไมใชชื่อของการเขียนโปรแกรมหรือเปนชื่อของภาษาที่ใชในการโปรแกรม แตเปนชุดของ
เทคโนโลยีตางๆ Ajax ยอมาจาก Asynchronous JavaScript And XML ซึ่งหมายถึงการทํางานรวมกัน
ของ JavaScript และ XML แบบ Asynchronous มีหลักการทํางาน 2 ประเด็น คือ การ update หนาจอ
แบบบางสวน และการติดตอส่ือสารกับ Server โดยใชหลักการ Asynchronous ทําใหผูใชไมตองหยุด
การทํางาน เพื่อรอการประมวลผลจาก Server รวมถึงการโหลดและการรีเฟรชหนาจอ ของบราวเซอร
ทางฝง Client มีการใช Ajax โดยการเพิ่มเลเยอรระหวาง user browser กับ server ทําใหผูใชสามารถ
ทํางานไดโดยไมตองรอให Client ติดตอไปยัง Server รวมถึงการโหลดและการรีเฟรชหนาจอท้ังหมด
ดวย ดังนั้นผูใชสามารถใชงาน application ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

AJAX จึงไมใชเทคโนโลยีในตัวของมันเอง แตวาเปนการนําเทคโนโลยีหลายๆ ตัวมารวมกันเชน 
JavaScript , DHTML, XML, CSS,Dom และ XMLHTTPRequest  

 Ajax engine ทําหนาที่เปนตัวกลางระหวาง client และ server ฉะนั้นเมื่อ client มี request
แทนที่จะสง HTTP request ไปยัง server โดยตรง client จะสง JavaScript  call ไปยัง Ajax engine 
เพื่อโหลดขอมลูท่ี user ตองการ และหาก Ajax engine ตองการขอมูลเพิ่มเติมในการตอบสนองตอ user 
Ajax engine จะสง request ไปยัง server โดยใช XML  

การเรตไดกลาวถึงเทคโนโลยตีาง ๆ ที่เปนสวนประกอบของ Ajax ซึ่งไดแก  
-HTML/XHTML เปนภาษาในการจัดแสดงขอมูล  
-CSS เปนรูปแบบการจัดแตง XHTML  
-Document Object Model (DOM) สําหรับ dynamic display and interaction  
-XML เปนรูปแบบการแลกเปลี่ยนดาตา  
-XSLT สําหรับ แปลง XML เปน XHTML  
-XMLHTTPRequest สําหรบั asynchronous data retrieval  
-JavaScript เปนภาษาในการใชงาน Ajax engine  

  โดยสวนประกอบจําเปนขั้นพื้นฐานที่ขาดไมไดใน Ajax ไดแก HTML/XHTML DOM           
และ JavaScript เพราะ XHTML  
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           2.1.11.1 ประวัติความเปนมา  

    ในชวงแรกๆของการพัฒนา คือป 1997 นั้น Component แรกที่เกิดขึ้นทางฝง Client ถูก
เขียนขึ้นโดยทีมพัฒนา Outlook Web Access ซึ่งตอมาถกูนํามาใชเปนสวนหนึ่งของ Internet Explorer 
5.0 นั่นก็คือจุดเริ่มตนที่เริ่มรูจกัการทํางานแบบ Ajax และในป 2005 Google ไดใชการติดตอส่ือสารแบบ 
Asynchronous เพื่อเปนรากฐานท่ีทําใหรูจักกับ Ajax กันอยางแพรหลาย การทํางานแบบ Client - 
Server ถูกนํามาใชงานเปนจํานวนมาก เชน การติดตอกับฐานขอมูลท่ี Server หรือการใหบริการทาง
อินเตอรเน็ต ซึ่ง Google เปนผูลงทุนลงแรงอยางหนกั ในพัฒนาและการทดสอบ Ajax จึงสังเกตไดวา 
ผลผลิตใหญของ Google ในชวงตนป 2005 จึงเปนการนํา Ajax มาประยุกตใชงาน  

           2.1.11.2 ที่มาของปญหา  

    เนื่องจากแอพลิเคชั่นที่ใชงานในปจจุบันนี้ มีหลักการท่ีทํางานแลวเกิดการสูญเสียเวลาและ
ทรัพยากรของผูใชในการรอคอยการทํางานตางๆ ทําใหผูใชตองหยุดคอย ดังนัน้การทํางานของผูใชจึง
เปนไปอยางไมตอเนื่อง ซึ่งหลกัการดังกลาวคือ 

 1."Click, wait, andrefresh"userinteractionparadigm  

  การท่ีบราวเซอรตอบสนองตอการทํางานของผูใช โดยจะทิ้งหนาเว็บท่ีแสดงอยูใน
ขณะนั้น แลวไปทําการสง HTTP request กลับไปยัง server แทน ซึ่งทาํใหผูใชไมสามารถทําอะไรไดเลย
ในขณะนั้น นอกจากการรอคอย เม่ือ server ทําการประมวลเสร็จก็จะสงหนา HTML กลับมายัง
บราวเซอร ตอจากนั้นบราวเซอรก็จะรีเฟรชและแสดงหนา HTML หนาใหม และนี้เองทีท่ําใหผูใชสามารถ
ใชงานตอไปได  
      จะเห็นวา ผูใชมีชวงเวลาของการหยุดรอคอยเปนเวลานานสําหรับการประมวลผลของ 
Server และการรีเฟรชหนา HTML ใหมทั้งหนา ซึ่งเปนส่ิงที่ไมมีประสิทธิภาพในเชิง Dynamic ของการ
ทํางานบนเว็บแอพลิเคชัน่  

  2. Synchronous"request/response"communication mode 

      การท่ีบราวเซอรเริ่มทําการรองขอขอมูล และ Server ก็ตอบสนองเฉพาะการรองขอ
ที่บราวเซอรรองขอมา server จะไมสามารถสงขอมูลไดถาบราวเซอรไมไดรองขอขอมูลในขณะนั้น ซึ่งถือ
วาเปนการติดตอส่ือสารเปนแบบทิศทางเดียว  
      วงจรการ request/response แบบ synchronous คือ การทํางานแบบประสานจังหวะ
ระหวางบราวเซอรกับ Server ทําใหเกิดความลาชาในการทํางานทําใหผูใชทําอะไรไมไดอีก นอกจากการ
คอยการตอบสนองกลับมาจาก server เม่ือ server ประมวลผลเสร็จ  

 

 
 
 



 

 

 

รูปที่ 2.27 การทํางานของโปรแกรม AJAX [9]  

           2.1.11.3 ขอดี  

1. ตอบสนองตอผูใชไดอยางรวดเร็วเนื่องจากการ update แบบบางสวน  
2. ผูใชไมตองหยุดรอคอยการประมวลของ server เนื่องจากการติดตอแบบ 

Asynchronous  
3. รองรับกับบราวเซอรหลักๆที่สามารถใช JavaScript ได  
4. ทําใหการประมวลผลที่ Server มีความรวดเร็วขึ้นเนื่องจากการประมวลผลท่ี 

Server ลดลง  
5. ไมตองทําการติดต้ัง หรือใช Plugs-in  
6. ไมยึดติดกับ Platform หรือภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรม  
7. เปนเทคโนโลยีใหมที่ไมไดเปนของนักพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นคนใด นั่นคือทุกคนมี

สิทธ์ิเขามาพัฒนาแอพลิเคชั่นตัวนี้ 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

         2.1.11.4 ขนาดการรับสงขอมูล 
 
               เทคนิคเอแจ็กซนั้นสามารถสราง HTML ไดในเครื่องผูใช ทําใหขนาดขอมูลนั้นเล็กลงในครั้ง
ตอๆไป เพราะสามารถสงเพียงขอมูล และคําส่ังจาวาสคริปตลงมาเฉพาะสวนที่มีการเปลี่ยนแปลง แทนที่
จะตองสงขอมูลใหมหมดมาทั้งหนา ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยูกับการออกแบบของเว็บแอปพลิเคชันนั้นๆ 
 
           2.1.11.5 ความรวดเร็วในการตอบสนอง 
 
     เนื่องจากการใชเทคนิค เอแจ็กซนั้นทําใหการเปลี่ยนแปลงตางๆ เชนการแกไข เพิ่มเติม 
ลบทิ้งรายการขอมูล หรือการดึงขอมูลท่ีตองการจะคนหานั้น สามารถทําไดในฉากหลัง ทําใหผูใชรูสึกการ
ตอบสนองนั้น คลายคลึงกับ1 1โปรแกรมคอมพิวเตอร มากกวาเว็บปกติที่ตองรอโหลดใหมทั้งหนาสําหรับ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ 
 
        2.1.12 โปรแกรม AppServ [10] 
 

AppServ คือโปรแกรมทีร่วบรวมเอา Open Source Software หลายๆ อยางมารวมกันโดยมี 
Package หลักดังนี้ 
           - Apache คือ โปรแกรมทําหนาที่เปน Web Server 
            - PHP  คือ โปรแกรมที่ทําหนาที่เปน Database Server 
            - MySQL คือ ภาษา PHP ที่เอาไวเขียนโปรแกรมเกีย่วกับเว็บไซด 
            - phpMyAdmin คือ ตัวควบคุม MySQL Database ผานเว็บไซด 

 โปรแกรมตางๆ ที่นํามารวบรวมไวทั้งหมดนี้ ไดทําการดาวนโหลดจาก Official Release ทั้งส้ิน 
โดยตัว AppServ จึงใหความสําคัญวาทุกส่ิงทุกอยางจะตองใหเหมือนกับตนฉบับ เราจึงไมไดตัดทอน
หรือเพิ่มเติมอะไรที่แปลกไปกวา Official Release แตอยางได เพียงแตมีบางสวนเทานั้นที่เราไดเพิ่ม
ประสิทธิภาพการติดต้ังใหสอดคลองกับการทํางานแตละคน โดยที่การเพิ่มประสิทธิภาพนี้ไมไดไปยุง ใน
สวนของ Original Package เลยแมแตนอยเพียงแตเปนการกําหนดคา Config เทานั้น เชน Apache กจ็ะ
เปนในสวนของ httpd.conf, PHP ก็จะเปนในสวนของ php.ini, MySQL ก็จะเปนในสวนของ my.ini 
ดังนั้นเราจึงรับประกันไดวาโปรแกรม AppServ สามารถทํางานและความเสถียรของระบบ                
ไดเหมือนกับ Official Release ทั้งหมด  

 จุดประสงคหลักของการรวมรวบ Open Source Software เหลานี้เพื่อทําใหการติดต้ังโปรแกรม
ตางๆ ที่ไดกลาวมาใหงายขึ้น เพื่อลดขั้นตอนการติดต้ังที่แสนจะยุงยากและใชเวลานาน โดยผูใชงาน
เพียงดับเบิ้ลคลิก setup ภายในเวลา 1 นาที ทุกอยางก็ติดต้ังเสร็จสมบูรณระบบตางๆ ก็พรอมที่จะ
ทํางานไดทันทีทั้ง Web Server, Database Server เหตุผลนี้จึงเปนเหตุผลหลักท่ีหลายๆ คนทั่วโลก ได
เลือกใชโปรแกรม AppServ แทนการที่จะตองมาติดต้ังโปรแกรมตางๆ ที่ละสวน 

 
 
 



 

 

       2.1.13 การออกแบบฐานขอมูลเวบ็ [3] 
 

 การประยุกตฐานขอมูลกับเว็บจะชวยทําใหการคนหา การดึงและแสดงผลแบบ Server Side 
Include กับขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงบอยมีประสิทธิภาพ โดยระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
(Relational Database Management System) ไดรับการใชอยางแพรหลาย  
แนวคิดฐานขอมูลเชิงสัมพันธ  

 ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ คือ ฐานขอมูลที่ไดรับการใชมากที่สุด โดยขึ้นกับพื้นฐานทางทฤษฎีที่
เขมแข็ง ดานพีชคณิตเชิงสัมพันธ ไมมีความจําเปนในการทําความเขาใจทางทฤษฎีความสัมพันธในการ
ใชฐานขอมูลเชิงสัมพันธ แตจําเปนตองเขาใจแนวคิดฐานขอมูลพื้นฐานบางประการ  
ตารางขอมูล(Table)  

 ฐานขอมูลเชิงสัมพันธประกอบดวยความสัมพัธตามปกติ เรียกวา ตารางขอมูล (Table) 
ตารางขอมูลคลายกับตารางของขอมูล ถาใชโปรแกรมกระดาษทําการ (เชน Microsoft Excel) จะเปนการ
ใชตารางเชิงสัมพันธ  

 
ตารางที่  2.10 แสดงตารางขอมูลตัวอยาง โดยเก็บชื่อ ที่อยู ของลูกคารานหนงัสือ Widebase Book [3] 
 

Customer ID Name Address City 

1 สมศรี ยืนยง 15/14 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 

2 กมล จิตมั่น 
125/10 ถนนอสิรภาพ บางกอก

ใหญ 
กรุงเทพฯ 

3 มานะ สายใจ 14/2 ถนนสุขาภิบาล 2 บึงกุม กรุงเทพฯ 

 
ตารางขอมูลมีชื่อ (Customer) คอลัมนจํานวนหนึ่ง แตละคอลัมน ตรงกับขอมูลที่ตางกัน และ

แถวตรงกับลูกคาแตละราย  
คอลัมน (Column)  

แตละคอลัมนในตารางขอมูลมีชื่อเปนเอกลักษณ และเก็บขอมูลตางกัน แตละคอลัมนมีประเภท
ขอมูลเดียวกัน ตัวอยางเชน ตารางขอมูล Customer ตาราง 2.10 จะสามารถเห็น Customer เปน 
integer และ อีก 3 คอลัมน เปน string บางครั้งเรียกคอลัมนวา ฟลด หรือ attribute  
แถว (Row)  

แตละแถวในตารางแสดงลูกคาแตละราย เนื่องจากมีรูปแบบตาราง จึงทําใหมีคุณลักษณะ
เหมือนกัน แถวไดรับการเรียกวา เรคคอรด หรือ table 

 
 
 

 
 
 



 

 

         คา (Value)  
     แตละ แถวประกอบดวยชุดของคาอิสระตามคอลัมน แตละคาตองมีประเภทขอมูลที่เจาะจง

โดยคอลัมน  
คีย (Key)  

      การเจาะจงลูกคาเปนส่ิงที่สําคัญ ตามปกติชื่อไมใชวิธีการท่ีดีในการทําส่ิงนี้ ถามีชื่อธรรมดา
อยูดวยจะเขาใจวาทําไมเชน ชื่อ “สมศรี ยืนยง” จากตารางขอมูล Customer ถาเปดดูในสมุดโทรศัพท 
อาจจะมีชื่อนี้ซ้ํากัน  

      การแยก สมศรี ไดหลายวิธี โอกาสที่มีเฉพาะ สมศรี ยืนยง อาศัยอยูในที่อยูของเธอมีมาก 
การพูดเก่ียวกับ “สมศรี ยืนยง จาก15/14 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ” มีความยืดเยื้อและมาก
เกินไป รวมถึงตองการมากกวา 1 คอลัมน ในตารางขอมูล  

      ส่ิงที่ควรในตัวอยางนี้ และควรทําในโปรแกรมประยุกต คือ กําหนด Customer ID เปน
เอกลักษณที่เปนหลักการเดียวกับการใชหมายเลขบัญชีธนาคารที่เปนเอกลักษณ ทําใหการเก็บ
รายละเอียดในฐานขอมูล งายขึ้น การกําหนดหมายเลข เจาะจง สามารถประกันวาไมมีการซ้ําหลาย
คอลัมน  

      ตามปกติ ฐานขอมูลประกอบดวย หลายตารางขอมูล และ ใช คีย เปนการอางอิงจาก 
ตารางขอมูลหนึ่งไปยังอีกตาราง ใน ตาราง 2.11 เพิ่มตารางที่ 2 ใหฐานขอมูล ตารางขอมูลนี้เก็บใบส่ังซื้อ
ของลูกคา แตละแถวในตารางขอมูล Orders แทน 1 ใบส่ังซื้อ วางโดยลูกคา 1 ราย สามารถรูวา ลูกคา 
คือ ใคร เพราะเก็บ Customer ID ของลูกคา ใบส่ังซื้อ OrderID2 สามารถเห็นลูกคา คือ Customer ID 1 
เปนผูวางถาดูที่ ตารางขอมูล Customer สามารถพบวา Customer ID 1 คือ สมศรี ยืนยง  
 
ตารางที่   2.11 ตาราง Customers [3] 
 

 
      

 
 
 



 

 

 คําวา ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ สําหรับความสัมพันธนี้ คือ foreign key โดย Customer ID เปน 
primary key ใน Customers แตเมื่อปรากฏในอีกตารางขอมูล เชน Orders นี้จะอางอิงในฐานะ foreign 
key  
Schema  

      ชุดสมบูรณของการออกแบบสําหรับฐานขอมูล เรียกวา schema ของฐานขอมูล ส่ิงนี้
เก่ียวของกับพิมพเขียวสําหรับฐานขอมูล schema จะแสดง ตารางขอมูลพรอมกับคอลัมน ประเภทขอมูล
ของคอลัมน ระบุถึง primary key ของแตละ table และ foreign key โดย schema ไมรวมขอมูลแต
อาจจะตองแสดงขอมูลตัวอยางกับ schema เพื่อการอธิบาย schema สามารถแสดงใน ไดอะแกรม ที่
กําลังใช ในไดอะแกรม entity relationship (ER diagram) หรือในรูปแบบขอความ เชน  

   Customer ( CustomerID , Name, Address, City)  
      Orders ( OrderID ,CustomerID, Amount, Date)  

          ขอความที่ขีดเสนใตใน schema คือ primary key ในตารางขอมูล ขอความท่ีขีดเสนประ 
คือ foreign key ในตารางขอมูล  
 
          ความสัมพันธ  

      foreign key แสดงความสัมพันธระหวางตารางขอมูล 2 ตาราง ตัวอยางเชน การเชื่อมโยง
จาก Orders มาที่ Customers แสดงความสัมพันธระหวาง แถวในตารางขอมูล Order และแถวใน
ตารางขอมูล Customer  

      ชนิดพื้นฐานของความสัมพันธในฐานขอมูลเชิงสัมพันธมี 3 ชนิด โดยจัดแยกตามจํานวน
ขอมูลในแตละดานความสัมพันธ ความสัมพันธ คือ หนึ่ง - ตอ - หนึ่ง (one-to-one) หนึ่ง - ตอ - หลาย 
(one-to-many) หลาย - ตอ - หลาย (many-to-many)  

      ความสัมพันธแบบ หนึ่ง - ตอ - หนึ่ง (one-to-one) หมายถึง มี 1 ขอมูลในความสัมพันธ 
ตัวอยางเชน ถาเราแยกที่อยูออกจากตารางขอมูล Customers จะตองมีความสัมพันธ หนึ่ง - ตอ - หนึ่ง 
ระหวางชุดขอมูลตองมี (foreign key จาก Addresses ไปยัง Customers)  

      ความสัมพันธแบบ หนึ่ง - ตอ - หลาย (one-to-many) หมายถึง 1 แถว ในตารางขอมูลหนึง่ 
เชื่อมกับหลายแถวในอีกตาราง ตัวอยางเชน ลูกคา 1 คน สามารถมีหลายใบส่ังซื้อ ในความสัมพันธนี้
ตารางที่เก็บหมายเลขแถวจะตองมี forieng ไปตารางที่มี 1 แถวขอมูล ดังนั้น จึงมี CustomerID ใน
ตารางขอมูล Orders เพื่อแสดงความสัมพันธ  

      ความสัมพันธแบบ หลาย - ตอ - หลาย (many-to-many) หมายถึง หลายแถวใน
ตารางขอมูลหนึ่งเชื่อมกับหลายแถวในอีกตาราง ตัวอยางเชน ถามีตารางขอมูล 2 ตาราง Books และ 
Authors อาจจะพบวาหนังสือ 1 เลม เขียนโดยนักเขียน 2 คน แตละคนเขียนหนังสือเลมอื่นดวย 
ตามปกติความสัมพันธประเภทนี้ ควรอีกตารางขอมูลเก็บขอมูลทั้งหมด อาจจะตองมี Books, Authors 
และ Books_Authors โดยตารางที่ 3 เก็บเฉพาะคียของตารางอื่นในฐานะ foriegn key เปนคู เพื่อแสดง
วาผูเขียนเกี่ยวของกับหนังสือเลมใด  
 

 
 
 



 

 

        สถาปตยกรรมฐานขอมูลเว็บ  
 ปฏิบัติการพ้ืนฐานของแมขายเว็บ ตามการแสดงในรูป 2.28 ระบบนี้ประกอบดวย 2 ออบเจค 

คือ web browser และ web serer   การเชื่อมดานคมนาคมมีความตองการระหวางออบเจค web 
browser ทําคําขอไปยังแมขาย แมขายสงกลับการตอบสนอง สถาปตยกรรมนี้ เหมาะสมกับแมขาย
สงผาน static page สถาปตยกรรมสงผานฐานขอมูลจากเว็บมีความซับซอนมากกวาเล็กนอย 
 

 
  

รูปที่  2.28 การส่ือสารระหวาง Browser กับ Web Server [3] 
 
  โปรแกรมประยุกตฐานขอมูลเว็บสามารถทําตามโครงสรางฐานขอมูลเว็บในตามภาพ 2.28 
โครงสรางนี้คือ  
 

 
 
รูปที่   2.29 สถาปตยกรรมพื้นฐานประกอบดวย Browser, Web Server, PHP Engine และ MySQL 

Server [3] 
 

ตามแบบแผน ทรานแซคชัน ของฐานขอมูลเว็บประกอบดวยขั้นตอนตอไปนี้ ซึ่งมีการเรียง
หมายเลขในภาพ  2.29 และจะสํารวจขั้นตอนเหลานี้ ในบริษัทของตัวอยาง Widebase Book  

 ผูใช Web browser ทํา คําขอ HTTP สําหรับ เว็บ เพจที่ตองการ ตัวอยางเชน อาจจะขอคนหา
หนังสือทั้งหมดสําหรับ Widebase Book ที่เขียนโดย Laura Thomson ดวยการใชฟอรม HTML ผลลัพธ
การคนหา คือ การเรียก resalts.php  

 Web server รับคําขอสําหรับ results.php ดึงไฟล และสงผานไปยัง PHP engine สําหรับการ
ประมวลผล  

 
 
 



 

 

 PHP engine เริ่มการกระจายสคริปต ภายในสคริปต คือ คําส่ังการเชื่อมตอกับฐานขอมูลและ
การประมวลผลคิวรี่ (ทําการคนหาหนังสือ) PHP เปดการเช่ือมตอกับ MySQL server และสง คิวรี่ ที่
เหมาะสม  

 MySQL server รับคิวรี่สําหรับฐานขอมูล และประมวลผล จากนั้นสงผลลัพธกลับไปยัง PHP 
engine ในกรณีนี้ คือ รายชื่อหนังสือ  

 PHP engine เสร็จส้ินการเรียกใช สคริปต ซึ่งจะเกี่ยวของกับการจัดรูปแบบผลลัพธกลับไปยัง 
PHP engine จากนั้นสงออกผลลัพธ HTML ไปยัง web server  

 Web server สงผาน HTML กลับไปยัง browser ที่ผูใชสามารถดูรายการหนังสือตามคําขอ  
 กระบวนการมีพื้นฐานเหมือนกับ Scripting engine และฐานแมขายทั่วไป โดยสวนมาก

ซอฟตแวร web server ในที่นี้คือ PHP engine และฐานขอมูลแมขาย ทํางานบนเครื่องเดียวกัน อยางไร
ก็ตามฐานขอมูล แมขาย อาจจะทํางานบนคนละเครื่อง การทําเชนนี้ดวยเหตุผล ความปลอดภัย เพิ่ม
สมรรถนะ หรือ กระจายภาระ จากมุมมองการพัฒนา ที่จะมีการทํางานเหมือนกัน แตอาจจะให สมรรถนะ
ดีขึ้นอยางมีนัยยะ  
 
       2.1.14 การสรางฐานขอมูลเว็บ [2] 
  

 ระบบฐานขอมูล MySQL สามารถสนับสนุนหลายฐานขอมูลโดยทั่วไปมี 1 ฐานขอมูลตอ
โปรแกรมประยุกต ในตัวอยาง Widebase Book มีฐานขอมูล คือ widebook  

 การทํางานกับ MySQL ในที่นี้เปนการใชหนาจอจัดการฐานขอมูลของ MySQL ที่เปนแบบ 
Command Line แตในทางปฏิบัติจะสามารถใชเครื่องมืออินเตอรเฟซ เชน phpMyAdmin  
ในการทํางานกับ MySQL  
            
 สรางฐานขอมูล 

    ที่เปนสวนแรก ที่ MySQL command prompt พิมพขอความ  mysql > create database 
dbname ใหแทนที่ dbname ดวยชื่อฐานขอมูลที่ตองการสราง เชน mysql > create database 
widebook  เม่ือ กดแปน Enter จะเห็นการตอบสนอง  Query OK, 1 row affected (0.06sec) 
นี่หมายความวาทํางานเรียบรอย ถาไมไดการตอบสนองแบบนี้ ใหตรวจสอบวาพิมพ semicolon ที่ทาย
บรรทัด หรือไม semicolon บอก MySQL วาขอความจบแลว และ MySQL จึงจะประมวลผล 
 
แนะนําระบบสิทธิของ MySQL  

    สวนการทํางานดีที่สุดอยางหนึ่งของ MySQL คือ สนับสนุนระบบสิทธิชั้นสูง  
    สิทธิ คือ สิทธิในการกระทํากับ ออบเจค เฉพาะ และสัมพันธกับผูใชเฉพาะ  

เม่ือสรางผูใชภายใน MySQL ตองใหชุดของสิทธิดีระบุผูใชรายนั้น สามารถทํา หรือไมสามารถทําภายใน    
ระบบ  

 
 
 



 

 

 
 
 
          คําส่ังผูใช และสิทธิ  

    ระบบ MySQL สามารถมีหลายผูใช โดยทั่วไป root ไดรับการใชเปน administration 
โดยเฉพาะดวยเหตุผลความปลอดภัย แตละผูใชในระบบตองมีการต้ังคา บัญชีชื่อและรหัสผาน โดยไม
จําเปนตองเหมือนกับชื่อผูใช และรหัสผานภายนอกของ MySQL (ตัวอยางเชน ชื่อผูใชและรหัสผานของ 
UNIX หรือ NT) หลักการเดียวกันประยุกตกับ root แนวคิดท่ีดี คือ ควรมีรหัสผานตางกันสําหรับระบบ 
และ MySQL โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมากับรหัสผานของ root  

    สําหรับวัตถุประสงคของการต้ังคาฐานขอมูลเว็บ ความคิดท่ีดี คือ ต้ังคาอยางนอย 1 ผูใชตอ 
1 โปรแกรม ประยุกตเว็บ  

 
             หลกัการสิทธินอยที่สุด  

    หลักการสิทธินอยที่สุด สามารถใชปรับปรุงความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร นี่เปนเรื่อง
พื้นฐานแตสําคัญมากที่มักถูกมองขาม หลักการนี้ คือ ผูใช ( ผูใชหรือกระบวนการ ) จะตองมีระดับตํ่า
ที่สุดของสิทธิตามความตองการเพื่อ กระทํางานตามที่มอบหมาย  

    การประยุกตกับ MySQL ทําไดทุกที่ ตัวอยางเชน เรยีกใช คิวรี่จากเว็บผูใชไมตองการสิทธิ
ทั้งหมดเหมือนการดึงของ root ดังนั้น ควรสรางผูใชอีกรายใหมีสิทธิจําเปนในการเขาถึงฐานขอมูลท่ีสราง
ขึ้น  
              การต้ังคาผูใช : คาํส่ัง GRANT  

    คําส่ัง GRANT และ REVOKE ไดรับการใชเพื่อใหและถอนสิทธิกับผูใช MySQL ดวยสิทธิ 4 
ระดับ คือ Global, Database, Table, Column  

    คําส่ัง GRANT ใชสรางผูใชและใหสิทธิ รปูแบบทั่วไปของคําส่ัง GRANT คือ  
       GRANT privileges [ column ]  
       ON item 
       TO user_name [IDENTIFIED BY ‘ password ' ] 
      [WITH GRANT OPTION]  
    คําส่ังในวงเล็บส่ีเหลี่ยมเปนตัวเลือก  
    privileges ตองมีจุลภาคแบงรายการสิทธิ  
    columns เปนตัวเลือก สามารถใชในการระบุสิทธิกับคอลัมน และสามารถใชชื่อคอลัมนเดียว 

หรือ จุลภาคแบงรายการชื่อคอลัมน  
    item คือ ฐานขอมูล หรือ ตารางขอมูลในการประยุกตสิทธิใหม การใหสิทธิกับฐานขอมูล

ทั้งหมด โดยใช *.* ที่ item เรียกวา การใหสิทธิระดับ global การระบุ ตารางขอมูลทั้งหมดในฐานขอมูล
ใช dbname.* หรือ ตารางขอมูลเดียว ใช dbname.tablename และเจาะจงคอลัมนใน column ส่ิงเหลานี้

 
 
 



 

 

แสดง 3 ระดับของสิทธิ คือ ฐานขอมูล ตารางขอมูล และคอลัมน ถากําลังใชฐานขอมูลที่เจาะจง เมื่อใช
คําส่ัง tablename จะถูกขัดขวางในฐานะตารางขอมูลในฐานขอมูลปจจุบัน  

    user_name เปนชื่อผูใชที่ตองการใหเขาสู MySQL ไมจําเปนตองเหมือนกับชื่อเขาสูระบบ 
user_name ใน MySQL สามารถเก็บชื่อ host ซึ่งสามารถนําไปแยกระหวาง laura ( ไดรับการแปลเปน 
laura@localhost ) และ laura@somewhere.com โดยมีประโยชนเพราะผูใชจากตาง domain อาจจะมี
ชื่อเหมือนกัน รวมถึงการเพิ่มความปลอดภัยเพราะสามารถเจาะจงสถานที่ใหเขาสูระบบ และสามารถให
คนที่มาจากสถานท่ีเฉพาะใหเขาถึงตารางขอมูล หรือฐานขอมูลเฉพาะได  

   password เปนรหัสผาน ที่ผูใชผานเขาสูระบบ รหัสไมควรเดาไดงาย ดังนั้นไมควรเปนคําใน
พจนานุกรม หรือ ชื่อผูใช ในทางความคิดควรผสมตัวอักษรใหญ เล็ก และไมใชพยัญชนะ  

   ตัวเลือก WITH GRANT OPTION ยอมใหผูใชที่ระบุ โอนสิทธิ ใหกับคนอื่น  
              สิทธิ ไดรับการเก็บใน 4 ตารางขอมูลระบบในฐานขอมูล เรียกวา mysql ตารางขอมูล          
4 ตาราง  คือ mysql.user mysql.db mysql.tables_priv และ mysql.column_priv ตารางเหลานี้สัมพันธ
โดยตรงกับสิทธิ 4 ระดับตามที่กลาวไปแลว ควรแกไขสิทธิโดยตรงสามารถทําไดนอกจากคําส่ัง GRANT  
ประเภทและระดับของสิทธิ  

    ประเภทพื้นฐาน 3 ประเภท ของสิทธิใน MySQL คือ สิทธิสําหับผูใชปกติ สิทธิสําหรับ
ผูบริหารระบบ และสิทธิสําหรับกรณีพิเศษ ผูใชทั่วไปสามารถไดรับสิทธิอยางใดอยางหนึ่ง แตตามปกติมี
เหตุผลในการจํากัดประเภทผูบริหารระบบกับผูบริหารระบบ ตามหลักการสิทธินอยที่สุด การใหสิทธิกับ
ผูใชเฉพาะกับฐานขอมูล และตารางขอมูล ที่ตองการใชแตไมควรใหสิทธิเขาถึงฐานขอมูล MySQL 
ยกเวนผูบริหารระบบ เนื่องจากนี่เปนที่เก็บผูใช รหัสผาน และสิทธิอื่นทั้งหมด  
 
ตารางที่ 2.12   สิทธิของผูใช [2] 
 

สิทธิ การประยุกต คําอธิบาย 

SELECT ตารางขอมูล , คอลัมน ยอมใหผูใช เลือก เรคคอรด จากตารางขอมูล 

INSERT ตารางขอมูล , คอลัมน ยอมใหผูใช เพิม่ เรคคอรด ใหมเขาสูตารางขอมูล 

UPDATE ตารางขอมูล , คอลัมน 
ยอมใหผูใชปรบัปรุงในเรคคอรดท่ีมีอยูใน

ตารางขอมูล 

DELETE ตารางขอมูล ยอมใหผูใชเพือ่ลบเรคคอรดในตารางขอมูล 

INDEX ตารางขอมูล ยอมใหผูใชสรางและลบดัชนีบนตารางขอมูล 

ALTER ตารางขอมูล 

ยอมใหผูใช แกไขโครงสรางของตารางขอมูล 
ตัวอยางเชน การเพิ่มคอลัมน เปลี่ยนชื่อคอลัมน
หรือตารางขอมูล และเปลี่ยนแปลงประเภทขอมูล

ของคอลัมน 
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    สิทธิสวนใหญของผูใชปกติ มีอันตรายนอยโดยสัมพัทธตอระบบความปลอดภัย ALTER 

สามารถใชทํางานเกี่ยวกับระบบสิทธิ โดยการเปลี่ยนชื่อตารางขอมูล แตจําเปนมากกับผูใช ระบบความ
ปลอดภัยตองมีการเลือกระหวางการใชและความปลอดภัย ดังนั้นควรพิจารณาเมื่อมาถึง ALTER แตตอง
ใหสิทธิกับผูใชเสมอ  

    นอกจากรายการสิทธิในตาราง 2.12 สิทธิ PEFERENCES มีอยู แตปจจุบันไมมีการใช     
และสิทธิ GRANT ไดรับการใหดวย WITH GRANT OPTION แทนที่ในรายการสิทธิ  

 
ตารางที่  2.13 สิทธิของผูบรหิารระบบ [2] 
 

สิทธิ คําอธิบาย 

RELOAD 
ยอมใหผูบริหารระบบ โหลดการใหใหมของสิทธิในตารางขอมูล ลอกของ 
host และตารางขอมูล 

SHUTDOWN ยอมใหผูบริหารระบบ ปด แมขาย MySQL 

PROCESS ยอมใหผูบริหารระบบดูกระบวนการของแมขาย และลบ 

FILE ยอมใหขอมูลไดรับการอานเขาสูตารางขอมูลจากไฟล และกลับกัน 

 
 

    มีความเปนไปไดในการใหสิทธิเหลานี้กับผูใชไมใชผูบริหารระบบ แตตองระวังอยางมาก ถา
กําลังพิจารณาทํา ผูใชโดยเฉล่ียไมจําเปนใชสิทธิ RELOAD SHUTDOWN และ PROCESS  

    สิทธิ FILE มีความแตกตางเล็กนอย เนื่องจากมีประโยชนสําหรับผูใช เพราะการโหลดขอมูล
จากไฟล สามารถประหยัดเวลาในการปอนขอมูลใหม แตละครั้งเพื่อนําขอมูลเขาสูฐานขอมูล อยางไรก็
ตามการโหลดไฟลสามารถใชโหลดไฟลที่แมขาย MySQL มองเห็น รวมถึงฐานขอมูลของผูใชอื่น และ
ไฟลรหัสผาน ใหสิทธิดวยความระวัง หรือใหการโหลดขอมูลสําหรับผูใช รวมทั้งมีสิทธิพิเศษ 2 อยาง และ
แสดงในตาราง 2.14 
 
ตาราง ที่ 2.14 สิทธิพิเศษ [2] 
 

สิทธิ คําอธิบาย 

ALL 
ใหสิทธิทั้งหมดตามรายการในตาราง 8.1 และ 8.2 รวมถงึสามารถเขียนดวย 
ALL PREVILEGES แทนที่ ALL 

USAGE 
ไมใหสิทธิ นีจ่ะเปนการสรางผูใช และยอมใหเขามาได แตไมใหทําอะไร 
โดยทั่วไปจึงเพิ่มสิทธิมากขึ้นภายหลัง 

 

 
 
 



 

 

 
         การออกจากระบบจัดการ  

    การออกจากระบบจัดการของ MySQL ใหพิมพขอความ quit การใชฐานขอมูลท่ีถูกตอง เม่ือ
มาถึงขั้นตอนนี ้ใหเขาสูระบบในระดับผูใช MySQL เพื่อเตรียมทดสอบคําส่ังตัวอยาง ทั้งจากการต้ังคาเอง 
หรือผูบริหารระบบต้ังคาให  
ส่ิงแรกที่ตองทาํ เม่ือเขาสูระบบ คือ การระบฐุานขอมูลท่ีตองการให  

      mysql > use dbname;  
                dbname คือ ชือ่ฐานขอมูล  
อีกวิธีหนึ่ง คือ ระบุฐานขอมูลเมื่อเขาสูระบบ  
                mysql dbname -h hostname –u username -p  
ตามตัวอยางนี้ ใชฐานขอมูล widebook  
               mysql > use widebook;  
เม่ือพิมพคําส่ังนี้แลว MySQL ควรตอบสนองดังนี้  
               Database changed  
ถาไมมีการเลือกฐานขอมูลกอน เริ่มตนทํางาน MySQL จะใหขาวสารความผิดพลาด เชน  
ERROR 1046: NO Database Selected  
 
            การสรางตารางขอมูลของฐานขอมูล 

    ขั้นตอนตอไปหลังจากกําหนดฐานขอมูล คือ การสรางตารางขอมูล ดวยคําส่ัง CREATE 
TABLE  
    รูปแบบทั่วไปของประโยคคําส่ัง CREATE TABLE คือ  

CREATE TABLE tablename (columns)  
 Tablename คือ ชื่อของตารางขอมูลท่ีตองการสราง และ columns คือ ชื่อคอลัมนทีแ่บง

รายการดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ในตารางขอมูล แตละคอลัมน จะมีชื่อคอลัมนตามดวยประเภทขอมูล 
นี่ คือ schema ของ widebook  

Customers ( CustomerID , Name, Address, City)  
Orders ( OrderID , CustomerID, Amount, Date) 
Books ( ISBN , Author, Title, Price) 
Order-Items (OrderID, ISBM, Quantity) 
Book-Reviews (ISBN, Review)  

  รายการคําส่ัง 1 แสดงประโยคคําส่ัง SQL สรางตารางขอมูลเหลานี้ ซึ่งสามารถเขียน
คําส่ังในไฟล SQL และประมวลผลดวยการเรียกไฟล SQL ดวยการพิมพ  

> mysql -h host -u wideuser widebook -p < widebook.sql  
รายการคําส่ัง  1  widebook.sql – SQL สําหรับการสรางตารางของ widebook  

 
 
 



 

 

  CREATE TABLE customers ( customerid int(3) unsigned NOT 
NULLauto_increment, 
   name char(30) NOT NULL default '', 
   address char(40) NOT NULL default '', 
   city char(20) NOT NULL default '', 
   PRIMARY KEY (customerid)  
   );  
   CREATE TABLE orders ( 
   orderid int( 3) unsigned NOT NULL auto_increment, 
   customerid int( 3) unsigned NOT NULL default ' 0 ', 
   amount float( 6 , 2) default ' 0.00 ', 
   date date NOT NULL default ' 0000-00-00 ', 
   PRIMARY KEY (orderid) 
   ) ;  
   CREATE TABLE books ( 
   isbn char( 13) NOT NULL default '', 
   authors char( 30) default NULL, 
   title char( 60) default NULL, 
   price float( 4 , 2) default NULL, 
   PRIMARY KEY (isbn) 
   ) ;  
   CREATE TABLE order_items ( 
   orderid int( 3) unsigned NOT NULL default ' 0 ', 
   isbn char( 13) NOT NULL default '', 
   quantity tinyint( 3) unsigned default NULL, 
   PRIMARY KEY (orderid,isbn) 
   ) ;  
   CREATE TABLE book_reviews ( 

   isbn varchar( 13) NOT NULL default '', 

   review text, 

   PRIMARY KEY (isbn) 

   ) ; 

แตละตารางขอมูล ไดรับการสรางโดยประโยคคําส่ัง CREATE TABLE ของตัวเลข  

 
 
 



 

 

ความหมายคียเวิรดอื่น  
 NOT NULL หมายความวา แถวทั้งหมดในตารางขอมูลตองมีคาในคอลัมนนี้ ถาไมมีการระบุ

ฟลดสามารถเปนคาวาง (null)  
 AUT0_INCREMENT คือ สวนการทํางานพิเศษ ที่สามารถใชกับคอลัมนจํานวนเต็ม ถาปลอย

ใหฟลดนี้วาง เมื่อมีการเพิ่มแถวเขาไปยังตารางขอมูลนั้น MySQL จะสรางคาเฉพาะอยางอัตโนมัติ คานี้
จะมากกวาคามากที่สุดของคอลัมนอยูหนึ่ง โดยมีได 1 คอลัมน ในแตละตารางขอมูล คอลัมนที่ระบุดวย 
AUT0_INCREMENT ตองเปนดัชนี  

 PRIMARY KEY ระบุ หลังชื่อคอลัมน คอลัมนนี้ คือ primary สําหรับตารางขอมูล ขอมูลใน
คอลัมนนี้ตองเปนคาเอกลักษณ MySQL จะทําใหคอลัมนนี้เปนดัชนีอยางอัตโนมัติ สังเกตวา ระบุ 
customerid ในตาราง customers เปน primary และใชเปน AUT0_INCREMENT ดัชนีอัตโนมัติบน 
primary key ดูแลดัชนีที่ตองการโดย AUT0_INCREMENT  

 การระบุ PRIMARY KEY หลังจากชื่อคอลัมน สามารถใชสําหรับ primany key คอลัมนเดียว 
คําส่ัง PRIMARY KEY อยูที่ทายของประโยคคําส่ัง order_items เปนอีกรูปแบบ เนื่องจาก primary key 
สําหรับตารางขอมูลนี้ ประกอบดวย 2 คอลัมน  

UNSIGNED หลังประเภทขอมูล Integer หมายความวา คานี้สามารถเปนศูนยหรือคาบวก
เทานั้น  
การดูฐานขอมูลดวย SHOW และ DESCRIBE  

เขาสูระบบจัดการ MySQL และเรียกฐานขอมูล Books ดวยคําส่ัง use การดูตารางขอมูลใน
ฐานขอมูลดวยการพิมพ  

mysql > show tables;  
MySQL จะแสดงรายการของตารางขอมูลในฐานขอมูล  

 
ตารางที่ 2.15 แสดงรายการของตารางขอมูลในฐานขอมูล [2] 
 

Tables in widebook 

Book_reviews  
Books 

Customers 
Order_items 

Orders 

 
5 rows in set (0.06 sec)  
การแสดงรายการฐานขอมูลใหพิมพ  

mysql > show database;  

 
 
 



 

 

การดูสารสนเทศของตารางขอมูลเฉพาะ ตัวอยางเชน widebook ใหใช DESCRIBE  
mysql > describe books;  

MySQL จะแสดงสารสนเทศตารางขอมูลท่ีสรางขึ้น  
 
ตารางที่ 2.16 แสดงสารสนเทศตารางขอมูลท่ีสรางขึ้น [2] 
 

Field Type Null Key Default Extra 

isbn char(13)  PR1   

author char(30) yes  NULL  

title char(60) yes  NULL  

price float(4,2) yes  NULL  

 
4 rows in set (0.05 sec)  

  คําส่ังเหลานี้เปนประโยชน ในการใหสารสนเทศของประเภทขอมูล หรือ แจงดึงขอมูลท่ี
ยังไมไดสราง  

Identifiers และประเภทขอมูล  
      Identifiers ใน MySQL มี 4 ชนิด คือ ฐานขอมูล ตารางขอมูล คอลัมน และ alias 

ฐานขอมูลใน MySQL ตรงกับไดเรคทอรีในโครงสรางไฟล และตารางขอมูลตรงกับไฟล ส่ิงนี้มีผลโดยตรง
กับการต้ังชื่อ รวมถึงมีผลกับตัวพิมพเล็กหรือใหญ (case sensitive) ของชื่อเหลานี้ ถาไดเรคทอรีและชื่อ
ไฟลเปน case sensitive ในระบบปฎิบัติการ ชื่อฐานขอมูลและตารางขอมูลจะเปน case sensitive        
( ตัวอยางเชน UNIX) กรณีอื่นไม ( ตัวอยางเชน Windows) ชื่อคอลัมน และ alias ไมเปน case 
sensitivity แตไมสามารถใชตัวอักษรตางเวอรชันในประโยคคําส่ัง SQL เดียวกัน  

      identifier ไดรับการสรุป ในตาราง 2.17 ขอยกเวนเฉพาะ คือ ไมสามารถใช ASCLL(0) 
หรือ ASCLL(255) ใน identifier 

 
ตารางที่ 2.17 identifier [2] 
 

ประเภท ความยาวสูงสุด Case sensitive ตัวอักษรอนุญาต 

ฐานขอมูล 64 เหมือนกับระบบปฏิบัติการ 
ใชไดทั้งหมดในชื่อไดเรคทอรีใน

ระบบปฎิบัติการ ยกเวน / 

ตารางขอมูล 64 เหมือนกับระบบปฏิบัติการ 
ใชไดทั้งหมดในชื่อไฟล ในระบบ

ปฎิบัติการ ยกเวน / และ . 

คอลัมน 64 ไม ใชไดทั้งหมด 

 
 
 



 

 

ประเภทขอมูล  
      ประเภทขอมูลพื้นฐานใน MySQL คือ ตัวเลข วันที่ และขอความ ภายในแตละกลุมยัง

แบงเปนหลายประเภท  
      แตละประเภทมี การจัดเก็บหลายขนาด เมื่อเลือกประเภทขอมูล หลักการโดยท่ัวไป คือ 

เลือกประเภทเล็กที่สุด ที่เหมาะสมกับขอมูล  
      สําหรับหลายประเภทขอมูล เมื่อกําลังสรางคอลัมนจะสามารถระบุชวงความยาวสูงสุด โดย

ไดรับการแสดง ในตารางประเภทขอมูลดวย M ถาประเภทนั้นใหเปนตัวเลือก ไดรับการแสดงในวงเล็บ
ส่ีเหลี่ยม คาสูงสุดท่ีสามารถระบุได คือ 255 

ประเภทขอมูลตัวเลข  
      ประเภทขอมูลตัวเลขเปนทั้งเลขจํานวนเต็มและทศนิยม สําหรับเลขทศนิยมสามารถระบุ

จํานวนตําแหนงหลังจุดทศนิยม คานี้แสดงดวย D คาสูงสุดสามารถระบุ D เปน 30 หรือ M-2     นั่นเปน
ความยาวสูงสุดในการแสดงลบสอง หนึ่งตัวอักษรสําหรับจุดทศนิยมและหนึ่งสําหรับสวนจํานวนเต็มของ
ตัวเลขนั้น) ขึ้นกับวาคาใดนอยกวา  

      สําหรับสวนจํานวนเต็มสามารถระบุไดเชนกัน ถาตองการใหเปนคาไมมีเครื่องหมาย 
(unsigned) ตามการแสดงในรายการคําส่ัง 1   

      สําหรับประเภทขอมูลตัวเลขทั้งหมด สามารถระบุ คุณลักษณะ ZEROFILL เมื่อคาจาก
คอลัมน ZEROFILL ไดรับการแสดง คาเหลานี้จะมีการเติมศูนยขางหนา  

      ประเภทจํานวนเต็ม ไดรับการแสดงในตาราง 2.18 หมายเหตุ ชวงขอมูลในตารางนี้แสดง
ดวยชวงขอมูลมีเครื่องหมายบนแถวหนึ่ง และชวงขอมูลไมมีเครื่องหมาย บนบรรทัดตอไป  
 
ตารางที่ 2.18 ประเภทขอมูลจํานวนเต็ม [2] 

 

ประเภท ชวงขอมูล การเก็บ (ไบต) คําอธิบาย 

TINYINT [(M)] 
-127..128  
หรือ 0..255 

1 จํานวนเต็มขนาดเล็กมาก 

SMALLINT [(M)] 
-32768..32767  
หรือ 0..65535 

2 จํานวนเต็มขนาดเล็ก 

MEDIUMINT [(M)] 
-8388608.. 8388607 
หรือ 0.. 16777215 

3 จํานวนเต็มขนาดกลาง 

INT [(M)] 
-2 31 .. 2 31 -1 
หรือ 0.. 2 32 -1 

4 จํานวนเต็มปกติ 

INTEGER [(M)]   ชื่อเดียวกับ INT 

 
 

 
 
 



 

 

ตารางที่  2.19 ประเภทขอมูลทศนิยม [2] 
 

ประเภท ชวงขอมูล การเก็บ (ไบต) คําอธิบาย 

FLOAT ( precision ) ขึ้นกับ precision แปรผัน 
สามารถระบุเปน Single หรือ 

Double 

FLOAT [(M,D)] 
?1.175494351E-38 
?3.402823466E+38 

4 

ขนาด Single เทียบเทากับ 
FLOAT (4) แตระบุการแสดง

ความกวางและจํานวน
ทศนิยม 

DOUBLE [(M,D)] 
?1.7976931348623157E+308 
?2.2250738585072014E-308 

8 

ขนาด Double เทียบเทากับ 
FLOAT (8) แตระบุการแสดง

ความกวางและจํานวน
ทศนิยม 

DOUBLE 
PRECISION [(M,D)] 

เทากับ DOUBLE  
ชื่อเดียวกับ DOUBLE 

[(M,D)] 

 
 
           ประเภทขอมูล วันที่ และเวลา  

  MySQL สนับสนุนประเภทขอมูล วันที่ และเวลา ตามการแสดงในตาราง 2.19 ทุกประเภท
เหลานี้ สามารถปอนขอมูลทั้งรูปแบบขอความ และตัวเลข คอลัมน TIMESTAMP ในแถวเฉพาะใช
ประโยชนไมได เม่ือต้ังคาวันที่ และเวลา ของปฏิบัติการลาสุดบนแถว ถาไมไดจัดการเอง แตใชประโยชน
สําหรับการบันทึกทรานแซคชัน  

 
ตารางที่  2.20 ประเภทขอมูลวันที่และเวลา [2] 
 

ประเภท ชวงขอมูล คําอธิบาย 

DATE 
1000-01-01 
9999-12-31 

วันที่ แสดงเปน YYYY-MM-DD (ป เดือน วัน) 

TIME 
-838 :59:59 
838 :59:59 

เวลา แสดงเปน HH:MM:SS (ชั่วโมง นาที วินาที) 
หมายเหตุ ชวงขอมูลกวางกวาความตองการใช 

DATETIME 
1000-01-01 00 :00:00 
9999-12-31 23:59:59 

วันที่และเวลา แสดงเปน YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS (ป เดือน วัน ชัว่โมง นาที วินาที) 

 

 
 
 



 

 

ตาราง 2.21 ประเภทการแสดง TIMESTAMP [2] 
 

ประเภทการระบุ การแสดง 

TIMESTAMP (12) YYMMDDHHMMSS 

TIMESTAMP (10) YYMMDDHHMM 

TIMESTAMP (8) YYYYMMDD 

TIMESTAMP (6) YYMMDD 

TIMESTAMP (4) YYMM 

TIMESTAMP (2) YY 

 
           ประเภทขอมูลขอความ  
                ประเภทขอมูลขอความ แบงออกเปน 3 กลุม  

   กลุมแรก ประเภทขอความธรรมดาท่ีเปนขอความขนาดสั้น ไดแก CHAR 
(ตัวอักษรความยาวคงที่) และ VARCHAR (ตัวอักษรความยาวแปรผัน) และสามารถกําหนดความกวาง
ได คอลัมนของ CHAR จะไดรับการเติมดวยชองวางจนเต็มความกวางสูงสุดจากขนาดของขอมูล ขณะที่ 
คอลัมน VARCHAR มีความยาวแปรผันในความกวางตามขอมูล (หมายเหตุ MySQL ตัดชองวางตอทาย
จาก CHAR เม่ือดึงขอมูล และตัดชองวางจาก VARCHAR เม่ือเก็บขอมูล) จึงเปนการเลือกระหวาง
ชองวางกับความเร็วดวยขอมูล 2 ประเภทนี้  

   กลุมท่ี 2 คือ ประเภท TEXT และ BLOB โดยมีขนาดหลากหลาย สําหรับขอความยาว
หรือขอมูลไบนารี่ BLOB ยอมาจาก binary large object สามารถเก็บขอมูลตามตัวอยาง เชน ขอมูลภาพ 
และเสียง ในการปฏิบัติ คอลัมน BLOB และ TEXT มีขอยกเวนเหมือนกันโดย TEXT เปน case 
sensitive และ BLOB ไม เนื่องจากประเภทขอมูลเหลานี้สามารถเก็บขอมูลขนาดใหญ ทําใหตองการ
พิจารณาพิเศษ  

   กลุมที่ 3 เปน 2 ประเภทพิเศษ SET และ ENUM ประเภทขอมูล SET ไดรับการใช
เฉพาะกับคาในคอลัมนนี้ตองมาจากชุดคาเฉพาะ คาในคอลัมนสามารถเก็บมากวา 1 คาจากชุดขอมูล 
โดยสามารถเก็บ 64 อยาง ในชุดพิเศษ  

   ENUM คือ enumeration และคลายกับ SET มาก ยกเวน คอลัมนของประเภทขอมูลนี้
สามารถ มี 1 คา ของคาเฉพาะ หรือ คาวาง และสามารถมีคามากที่สุด 68535 อยางใน enumerate  
ประเภทขอมูลขอความ  
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ตารางที่ 2.22 ประเภทขอความธรรมดา [2] 
 

ประเภท ชวงขอมูล คําอธิบาย 

[NATIONAL] 
CHAR (M) [BINARY] 

1 ถึง 255 ตัวอักษร 

ความยาวตายตัวตาม M โดย M อยูระหวาง 1 ถึง 
255 คียเวิรด NATIONAL ระบุชุดตัวอักษรเริ่มตน 

นี่เปนคาเริ่มตนใน MySQL แตรวมอยูใน
มาตรฐาน ANSI SQL คียเวิรด BINARY ระบุ
ขอมูลตองไดรบัการปฏิบัติเปนไมใช case 
sensitive (คาเริ่มตนเปน case sensitive ) 

[NATIONAL] 
VARCHAR (M) 

[BINARY] 
1 ถึง 255 ตัวอักษร เหมือนกับ CHAR ยกเวนความยาวแปรผัน 

 
ตารางที่  2.23 แสดงประเภทขอมูล TEXT และ BLOB คายาวที่สุดของฟลด TEXT เปนขนาดไบตมาก
ที่สุดของไฟลทีส่ามารถเก็บในฟลดนั้น [2] 
 

ประเภท ชวงความยาวมากที่สุด (ตัวอักษร) คําอธิบาย 

TINYBLOB 2 8 -1 (คือ 255) ฟลด BLOB ขนาดเล็ก 

TINYTEXT 2 8 -1 (คือ 255) ฟลด TEXT ขนาดเล็ก 

BLOB 2 16 -1 (คือ 65,535) ฟลด BLOB ขนาดปกติ 

TEXT 2 16 -1 (คือ 65,535) ฟลด TEXT ขนาดปกติ 

MEDIUMBLOB 2 24 -1 (คือ 16,777,215) ฟลด BLOB ขนาดกลาง 

MEDIUMTEXT 2 24 -1 (คือ 16,777,215) ฟลด TEXT ขนาดกลาง 

LONGBLOB 2 32 -1 (คือ 4,294,967,295) ฟลด BLOB ขนาดใหญ 

LONGTEXT 2 32 -1 (คือ 4,294,967,295) ฟลด TEXT ขนาดใหญ 

 
 
ตารางที่ 2.24 แสดงประเภทขอมูล ENUM และ SET [2] 
 

ประเภท ชวงคามากที่สุดในชุด คําอธิบาย 

ENUM (‘value1', 
‘value2', …) 

65,535 
คอลัมนประเภทนี้สามารถเก็บเพียงคา

เดียวของรายการ หรอืคาวาง 

 
 
 



 

 

 
        2.1.15 USB Flash Memory Drive [18] 
 
       อุปกรณที่ใชในการเก็บขอมูลที่ถูกเรียกกันหลากหลายชื่ออยางเชน Thumb Drive บาง Flash 
Drive บางไดมีการพัฒนาใหมีขนาดเล็กแตการเก็บขอมูลมากขึ้น ซึ่งดูเหมือนจะเปนที่นิยมกันในปจจุบัน 
และเจาตัว USB Flash Memory Drive ก็ไดมีการพัฒนากันอยางตอเนื่องในเรื่องของความจุ จากท่ีได
กลาวมาขางตนก็จะรูเพียงวา USB Flash Memory Drive นั้นมีไวเก็บ File ขอมูล ในบทความนี้จะ
นําเสนอในเรื่อง Technology และการทํางานของ USB Flash Memory Drive 
  
          2.1.15.1 USB Flash Memory Drive แบงออกเปน 4 สวนหลักๆ  
 

      -สวนเก็บขอมูล (Memory) เปนสวนที่เรียกวา Flash Memory Chip เปนสวนที่ใชเก็บ
ขอมูลท้ังหมด โดยการเก็บขอมูลนั้นไมจําเปนตองใชไฟเขาไปเลี้ยงตลอดเวลา  

      -สวนควบคุมการทํางาน ( Controller) เปนสวนที่รวม CPU, เฟรมแวรและ controller มา
อยูใน Chip ตัวนี้เพียงตัวเดียว ทําใหเมื่อตอพวงกับ Port ที่เปน USB สามารถเห็นไดคลายกับ 
Removable Storage ทั่วไป ซึ่งใชสําหรับ Windows ME/XP/2000 สวน Linux เมื่อทําการ mont จะเห็น
เหมือน Drive 1 drive  

      -สวนควบคุมความถี่ (X-tal) ทําหนาท่ีควบคุมความถี่ 12 MHz ซึ่งเปนความถี่เดียวกันกับที่
ใชใน Main board โดยกลไก Timing นี้เอาไวดูแลและควบคุมขอมูลเขาออกจาก Cell memory  

      -สวนเชื่อมตอ (Connector) เปนสวนที่ตอเขากับ USB Post ของเครื่อง PC                
หรือ Notebook  

 

 
 

รูปที่ 2.30 สวนตางๆของ USB Flash Memory Drive [18] 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
          2.1.15.2 การทํางานของ Flash Memory 
 
    หลักในการทํางานของ Flash Memory เริ่มจากเซล Memory จะถูกจัดเรียงแบบ Grid โดย
เซลแตละเซลในชิฟ Flash Memory จะเก็บขอมูลแบบถาวรเหมือนกับหองขังที่มีประตูกั้กระแสไฟฟา
เอาไวเปนกลุมของ Electron เชน ถาใน 1 Cell สามารถบรรจุ Electron ไดถึง 13 ตัว เมื่อมีกระแสไฟฟา
เขาไป Electron จะถูกปลอยออกมาโดยแตละ Cell จะถูกไฟฟากระตุนไมเทากัน ซึ่งการกระตุนจะเกิด
จากการแปลงคาขอมูลท่ีเขามาเปนคาตัวเลขที่เปนเลขฐาน 2 ตัว Controller จะมีการกําหนดวา Electron 
ที่อยูภายในแตละ Cell ควรมีคาเปนเทาใด เชน ถามีคา Electron นอยกวาหรือเทากับที่กําหนดไวใหมีคา
ของ Cell นั้นเปน 1 นอกนั้นใหเปน 0 เปนตน 
   ขอมูลที่อยูในรูปของตัวเลขจะถูกเก็บไวและมีคาคงเดิมจนกวาจะเกิดการกระตุนของไฟฟา 
เพื่อทําการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เนื่องจากเมื่อมีการนําไฟฟาออก Cell จะทําการปดไมให Electron นั้น
ออก หรือกลับเขามาไดเลย 

 
          2.1.15.3 รูปแบบของ Electronic Farm ใน Flash Memory 
 

 
 
รูปที่  2.31 แสดงแถวของแตละ Cell ในขณะที่ยังไมมีการกระตุนดวยไฟฟา ประตูที่กัน Electron ก็ไม

สามารถเปดออกได [18] 
 

 
 

รูปที่  2.32 เม่ือมีการกระตุนดวยไฟฟา Electron ก็จะกระจายออกมา เพราะประตูของ Cell ถูกเปดออก 
โดยการบังคับของสวน Controller [18] 

 

 
 
 



 

 

 
 

รูปที่  2.33 Block การทํางานของ Memory [18] 
 

          2.1.15.4 การติดตอกับ System Bus 
 
   เมื่อนํา USB Flash Memory Drive ตอเขากับ USB Port ขอมูลจะถูกสงผานไปยัง Chip ที่
เปนตัวควบคุมการทํางาน ที่เรียกวา North Bridge หรือ I/O HUB แลวขอมูลที่มีอยูใน USB Flash 
Memory Drive ก็จะถูกสงผานไปยัง System BUS และก็จะตอไปยัง Main Memory ไปเรื่องๆจนถึง 
CPU จะเห็นวาสําดับการ Transfer ขอมูลจะไมตางไปจาก Hard Disk Drive เลย แตความสะดวกในการ
พงพา และเก็บรักษาก็ไมยาก เพราะขนาดที่เล็ก และ เบา แต ณ ปจจุบันความจุของตัว USB Flash 
Memory Drive ยังไมมากนัก จึงเหมาะกับ file ที่ไมใหญจนเกินไป 
 
        2.1.16 ET-USB FLASH DRIVE [17] 

   
  ET-USB FLASH DRIVE ก็คืออุปกรณที่ใชสําหรับอานเขียนไฟลขอมูล,ลบไฟล,สรางไฟล และ
อื่นๆ ที่เก็บอยูในFLASH DRIVE โดยใชวิธีการสง Command ตางๆ ผานทาง Serial Port ไปใหกับ ET-
USB FLASH DRIVE เพื่อใหติดตอไปยังตัวเก็บขอมูล Flash Drive โดยสามารถใชงานรวมกับ PC ผาน
ทาง Port RS232 โดยใชโปรแกรม HyperTerminalหรือ ProComm หรือโปรแกรมอื่นๆที่สามารถส่ือสาร
ผานทาง RS232ได เปนตัวกลางในการรับ-สงคําส่ังและขอมูลตางๆรวมทั้งแสดงผลการอานหรือการ
เขียนขอมูลใหกับผูใช นอกจากนี้ก็ยังสามารถตอใชงานรวมกับไมโครคอนโทรลเลอร(MCU) แทน PC ก็
ได โดยจะสื่อสารผานทาง UART Port ของ MCU 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

           2.1.16.1 คุณสมบัติของ ET-USB FLASH DRIVE 
 

1. สามารถติดตอกับตัวเก็บขอมูล Flash Drive ที่มีโครงสรางไฟลแบบ FAT 12, FAT16   
2. รองรับชื่อไฟลในรูปแบบ 8.3 คือชื่อไฟลไมเกิน 8 ตัวอักษร นามสกุล 3 ตัวอักษร 
3. ในระบบ FAT32 จะไมรองรับชื่อไฟลแบบยาว  
4. ควบคุมการอานเขียน Flash Drive โดยใชการสง Command ผานทาง RS232 
5. สามารถเลือก Baud Rate ในการติดตอส่ือสารทาง RS232ได 
6. สามารถสง Command โดยใช PC หรือ MCU ได 
7. สามารถ สรางและลบ ไฟล หรือ Directory ใน Flash Driveได 
8. สามารถกําหนดจํานวน Byte ของขอมูลท่ีจะทําการอานหรือเขียนจากไฟลได 
9. สามารถอานขอมูลออกมาทีเดียวทั้งไฟล จากไฟลที่อยูใน Flash Driveได 
10. สามารถเปลี่ยนชื่อไฟลหรอืชือ่ Directory ใหมได 
11. สามารถเขาไป อานเขียน สรางหรือลบไฟล ที่อยูใน Directory ยอยได 

 
   2.1.16.2 การตอใชงาน ET-USB FLASH DRIVE 
 

  การใชงาน ET-USB FLASH DRIVE จะใชการ Interface ผานทาง Serial Port (RS232 
หรือ Uart) โดยจะตอง 

     กําหนดคุณสมบัติในการติดตอส่ือสารทาง Serial Port ดังนี้ 
 - Baud Rate จะตองกําหนดเริ่มตน default ไวที่ 9600 bit/s สามารถสงคําส่ัง   
เปลี่ยนแปลงไดในภายหลัง 
   - 8 Data bit, 1 stop bit และ No parity 
   - Flow Control: ใหกําหนดที่ Hardware ซึ่งก็คือ RTS/CTS จะตองถูก Enable เพื่อ
ใชเปน handshake 

- ในกรณีที่ไมตองการใช Handshake ใชเพียงขา Rx (ขา3) และ Tx(ขา2) และ 
กราวด(ขา5) ในการติดตอส่ือสาร 

    เทานั้น ก็จะตองทําการ Jump ขา RTS (ขา 7) และ CTS (ขา 8) ที่ Port DB9 ของ ET-USB 
FLASH DRIVE เขาดวยกัน จากนั้นก็ตอขา Rx และ Tx ของ ET-USB FLASH DRIVE ไปยังขา Rx 
และ Tx ของอุปกรณที่นํามาควบคุม โดยจะตองตอแบบไขวขากันคือ ตอขา Rx เขากับ ขา Tx และตอขา 
Tx เขากับ Rx ของอีกฝงหนึ่งสวนกราวดใหตอเขาดวยกัน ดังแสดงในรูป 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

รูปที ่ 2.34 ตําแหนงขา DB9 female (DCE) ของ ET-USB FLASH DRIVE  [17] 
 

 
 

รูปที่ 2.35   ตําแหนงขา DB9 male (DTE) ของ PC [17] 
 

 
 

รูปที ่ 2.36 แสดงการตอสายสัญญาณ RS232 ระหวาง ET-USB FLASH DRIVE กับ PC แบบใช 
Handshake (CTS, RTS) [17] 

 

 
 
 



 

 

 
 

รูปที ่ 2.37 แสดงการตอสายสัญญาณ RS232 ระหวาง ET-USB FLASH DRIVE 
กับ MCU แบบไมใช Handshake (Jump ขา 7 CTS และขา8 RTS เขาดวยกัน) [17] 

 
           2.1.16.3 ขั้นตอนการทดสอบใชงานกับ PC 
 

1) ตอ Flash Drive เขาที่ขั้วตอ USB ของ ชุด ET-USB FLASH DRIVE 
2) ตอสาย RS232 จาก PC หรือ MCU เขาที่ขั้วตอ RS232 ของ ชุด ET-USB 

FLASH DRIVE 
3) ถาสงคําส่ังผานทาง PC ใหเปดโปรแกรม HyperTerminal หรือโปรแกรมที่ใชรับสง

ขอมูลผานทาง RS232 ขึ้นมารอไวโดยให Set Up คุณสมบัติดังรูปที่5 จากนั้นให
กด Ok ก็จะไดหนาจอ HyperTerminal ขึ้นมา จากนั้นใหคลิกท่ี Icon Properties 
จะไดหนาตางออกมาดังในรูปที่ 6 ใหเลือกท่ี TAB Setting และคลิกเลือกท่ีปุม 
ASCII Setup…จากนั้นก็จะไดหนาตางในรูปที่3ขึ้นมาใหทําการกําหนดคาตามใน
รูปที่ 7 จากนั้นใหกด Ok ในแตละหนาตางเปนอันเรียบรอยในการ Set การใชงาน 
HyperTerminal 

 

 
 
 



 

 

             
รูปที ่  2.38 การต้ังคา Bits per second [17]               รปูที่ 2.39 การต้ังคา Port [17] 

 

 
 

รูปที่ 2.40 การต้ังคา ASCII Setup [17] 
 
 

 

 
 
 



 

 

4) จายไฟ 7-12 VDC ใหกับชุด ET-USB FLASH DRIVE ใหสังเกตที่ LED Status สี
เขียวจะติดคางนั่นแสดงวาตัว ET-USB FLASH DRIVE ถูกตอเขากับ FLASH 
DRIVE และ อุปกรณที่ใชส่ือสารทางดาน RS232 เรียบรอยพรอมใชงานแลว แต
ถา LED Status กระพริบสลับระหวางสีเขียวและแดง แสดงวา การเชื่อมตอยังไม
สมบูรณในขณะที่มีการอานเขียนขอมูล LED สีเขียวจะกระพริบ 

5) หลังจากจายไฟเรียบรอยแลวใหรอจนกวาจะมีขอความ: 
  

 
    ปรากฏขึ้นที่หนาตาง HyperTerminal และแสดง D:\> พรอมที่จะรบัคําส่ังตางๆจากผูใชเพื่อ

ติดตอใชงาน USB FLASH DRIVE เม่ือพมิพคําส่ังเสร็จหรือพิมพคําส่ังผิดใหกด Enter เพื่อเริ่มตนคาํส่ัง
ใหมจะสังเกต D:\> จะขึ้นเสมอแสดงความพรอมในการรบัคําส่ัง โดยคา default ของ ET-USB Flash 
Drive จะถูกกําหนดไวดังนี้คอื Baud Rate ในการส่ือสาร 9600 bit/s , รับคําส่ังในโหมด Extended 
Mode และ กําหนดใหมีการรบัคาหรือสงผานคาที่เปนตัวเลขในแบบ Binary Mode (IPH) จากนั้นใหลอง
ทําการทดสอบการเขียนและอานไฟล  

 
      2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
นางสาวขนิษฐา  วรรณคํา , นายณัฐชานันท   ศรีอรามสมบัติ และนางสาวศิรินันท  ปกษี       

ไดทําโครงงานเรื่อง การวัดและการเก็บขอมูลความเร็วลมที่ระดับความสูง 10-15 เมตร พรอมการ
ประมวลผลผานทางอินเทอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะในการวัดความเร็วลมแลวเก็บในฐานขอมูล
จากนั้นก็จะแสดงผลทางอินเทอรเน็ต จากน้ันมีการนําไปสอบเทียบกับกรมอุตุนิยมวิทยาอีกดวยและจาก
การทําโครงงานสามารถท่ีจะวัดความเร็วลมและจัดเก็บในฐานขอมูลพรอมกับแสดงผลผานทาง
อินเทอรเน็ตได 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

หลักการ แนวคิด และการออกแบบโครงงาน 

3.1 ขั้นตอนการทํางานของเครื่องวัดความเร็วลม, เครือ่งวัดทิศทางลมและเครื่องวัดอุณหภูม ิ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการทํางานของเครือ่งวัดความเร็วลม, เครื่องวัดทิศทางลมและเครื่องวัดอุณหภูมิ 
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3.2 เครื่องวัดทิศทางลม 
  

เครื่องวัดทิศทางลม  ใชหลักการตานทานอากาศของแพนหาง เมื่อมีอากาศไหลผานอุปกรณวัด
ทิศทางลมในทิศทางต้ังฉาก หรือทํามุมกับเครื่องวัด  จะเกิดแรงกระทํามากที่สุดบริเวณแพนหางของ
เครื่องวัด (มีพื้นที่ตานอากาศมากที่สุด)   แรงลมจะผลักใหแพนหางหมุนรอบแกนหมุน จนกวาแพนหาง
จะมีทิศทางขนานกับทิศทางลม (พื้นที่ตานอากาศนอยที่สุด) จากหลักการนี้ทําใหสามารถระบุทิศทางลม
ได  
  เครื่องวัดทิศทางลมที่ออกแบบนี้ ใชหลักการออกแบบตามกรมอุตุนิยมวิทยา ใชแกนหมุนที่ตอ
กับ โพแทนทิโอมิเตอร ซึ่งเมื่อองศาของการหมุนเปลี่ยนก็จะทําใหแรงดันที่สงเขามาในหนวยประมวลผล
เปลี่ยนไปดวยซึ่งคาที่คํานวณออกมาจะแสดงเปนทิศทางเชน ทิศเหนือ  
         

3.2.1 หลักการออกแบบเครื่องวัดทิศทางลม 
   
 โดยมีหลักการดังตอไปนี้ 

1) นําสแตนเลสแผนมาตัดเปนแพนหาง 
 

 
 

รูปที่ 3.2 สแตนเลสแผนที่ตัดเปนแพนหาง 
 

2) นําสแตนเลสกลมตันมากลึงเปนรูปหัวจรวดดังรูป 
 

 
 

รูปที ่3.3   สแตนเลสตันที่กลึงเปนหัวจรวด 

 
 
 



 

 

3) นําเรซินมาเทใสหัวทอ PVC  ขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอก 42 มิลลิเมตร 
เพื่อเปนตัวยึดแกนสําหรับวัดทิศทางและยึดแกนหมุน 

4) เจาะรู ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร เพื่อใสแกนสําหรับแกนวัดทิศทาง
และเจาะรูขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 มิลลิเมตรเพื่อทําเกลียวสําหรับยึดแกน
หมุนและยึดแกนวัดทิศทาง 

 

 
 

รูปที่ 3.4 หัวทอ PVC ที่เทเรซินและเจาะรูเรียบรอยแลว 
 

5) นําลูกปน NSK ขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอก 21 มิลลิเมตร เสนผาน
ศูนยกลางภายในสําหรับแกนหมุน  7  มิลลิเมตรใสในทอ PVC ขนาดเสนผาน
ศูนยกลางภายนอก 26 มิลลิเมตร  เพราะขนาดแกนหมุนจะเทากับเทากับเสน
ผานศูนยกลางของโพเทนทิโอมิเตอร เพื่อเชื่อมตอกันเปนแกนหมุน 

 

 
 

รูปที ่3.5 ลูกปนที่ใสทอ PVC เพื่อเปนแกนหมุนระหวางแกนวัดทิศทางลมและแกนของ 
โพเทนทโิอมิเตอร 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

6) นําแพนหาง  หัวจรวด แกนกลาง มาประกอบเขาดวยกัน 
 

 
 

รูปที ่3.6 นําทกุชิ้นสวนประกอบเขาดวยกัน 
 
3.3 เครื่องวัดอุณหภูม ิ
  
  เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศนั้น  ใชหลักการออกแบบตามกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งใชเซนเซอร
ตรวจจับอุณหภูมิ DS1820 สวนการออกแบบฮารดแวรเราจะใชชามเมลามีนมาเปนตัวปองกันแสงแดด 
ฝน อากาศ เพราะคุณสมบัติของชามเมลามีนนั้นจะสามารถสะทอนแสงแดดไดดี ทนทาน ตอสภาพ
ส่ิงแวดลอมการแสดงผลจะเปน องศาเซลเซียส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

             3.3.1 หลักการออกแบบเครื่องวดัอุณหภูมิ 
 
                โดยมีหลักการดังนี้ 

1) นําชามเมลามีนขนาดเสนผานศูนยกลางกนชาม 111 มิลลิเมตร เสนผาน 
ศูนยกลางปากชาม  187 มิลลิเมตร   มาเจาะรูขนาดเสนผานศูนยกลาง 9.5 มิลลิเมตร 3 รู โดยทั้งสามทํา
มุมกัน 120 องศา ทั้งหมด 5 ใบ 
 

 
 

รูปที ่3.7 ชามเมลามีนที่เจาะรูแลว 
 

2) เจาะรูขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 มิลลิเมตร ที่ตรงกลางชาม 2 ใบ เพื่อใส 
เซนเซอร DS1820 
 

 
 

 
รูปที ่ 3.8   ชามเมลามีนที่เจาะรูตรงกลางเสนผานศูนยกลาง 10 มิลลิเมตร 

   

 
 
 



 

 

3) นําชามทั้ง 5 ใบมาประกอบเขาดวยกันโดยใชแกนเหล็กเปนตัวยึด 
  

 
 

รูปที ่3.9 ชามเมลามีนที่ประกอบรวมกันแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

  
3.4 หลักการออกแบบวงจรเครื่องวัดทิศทางลมและเครื่องวัดอุณหภมูิ 
 
 

 
 

รูปที่ 3.10 วงจรเครื่องวัดทิศทางลมและเครื่องวัดอุณหภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

3.5 การแสดงผลบนโปรแกรม Hyper Terminal 
  
  โปรแกรม  Hyper Terminal เปนโปรแกรมสําหรับการติดตอส่ือสารขอมูลผานพอรตอนุกรม ซึ่ง
มีมากับระบบปฏิบัติการ Window ซึ่งสามารถใชงานไดงายและสะดวก โดยไมตองเขียน โปรแกรมใดๆ
เพิ่ม โดยเขียนโปรแกรมในไมโครคอนโทรลเลอร และสามารถตอพอรตอนุกรมเขาคอมพิวเตอรแลวเปด
ใชไดเลย 
 

 
 

รูปที่ 3.11 แสดงผลในโปรแกรม Hyper Terminal 
 
3.6 การแสดงผลบนโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 
 
 โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 เปนโปรแกรมที่สามารถภาษาในการเขียนโปรแกรม
ไดหลายภาษาเชน C++, VB, VB.NET, C# เปนตน สามารถใชงายและมีฟงกชันเพิ่มเติมมากมาย การ
ใชงานครั้งนีไ้ดเลือกภาษา VB.NET ในการติดตอเชื่อมกับฐานขอมูลได 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  3.12   Flow Chart การทํางานของโปรแกรม Microsoft Visual Studio 

START 

-SerialPort1.PortName = "COM11" 
-Dim buffer As String 
-Private Sub Update Textbox  
Handles() 
-Create Textbox1 

-SerialPort1.PortName = "COM11" 
-Dim buffer As String 
-Private Sub Update Textbox  
Handles() 
-Create Textbox2 

-SerialPort1.PortName = "COM11" 
-Dim buffer As String 
-Private Sub Update Textbox  
Handles() 
-Create Textbox3 

   buffer = buffer + SerialPort1.ReadExisting 

buffer.IndexOf 
("m/s")<> -1 

("Tem")")<>-1 
("Direct")<>-1 

TextBox1.Invoke(New 
UpdateTextBox(AddressOf 
UpdateTextBoxHandler), New 
Object() {}) 

Velocity, Wind Vance, 
Temperature Display 

 

STOP 

False 

True 

 
 
 



 

 

3.7 การติดตอกันระหวาง Microsoft Visual Studio 2005 กับ MySQL โดยใช Connector/NET  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่  3.13 Flow Chart แสดงการเก็บขอมลูบนฐานขอมูล MySQL 
 

 

START 

Imports MySql.Data.MySqlClient 
Dim fdCon As New MySqlConnection 
Dim fdCom As New MySqlCommand 
Dim sdata As String = TextBox1.Text       
Dim sdata1 As String = TextBox2.Text  
Dim sdata2 As String = TextBox3.Text     
Dim sdate As String = TextBox4.Text  
Dim stime As String = TextBox5.Text  

fdCom.CommandText = "INSERT INTO 
project(date,time,data,data1,data2)VAL
UES('" + sdate + "','" + stime + "','" + 
TextBox1.Text + "','" + TextBox2.Text + 
"','" + TextBox3.Text + "')"   

MySQL Database 

STOP 

 
 
 



 

 

-ติดต้ังโปรแกรม Appserv และสรางฐานขอมูลซึ่งกลาวในหัวขอ 3.8 
-ติดต้ัง Connector/NET ซึ่ง Download จาก 14www.mysql.com 
-การติดตอฐานขอมูล MySQL ดวยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 มีวิธีการดังนี ้

1) คลิกเลือก Project>Add Reference จะปรากฏ dialogbox เลือก MySQL.Data 
แลวกด OK 
 

 
 

รูป 3.14 การแสดง Add Reference >MySQL.Data เพื่อเรียกใช MySQL 
Connector/NET 

 
2) พิมพคําส่ัง Imports MySql.Data.MySqlClient ที่ดานบนของ Public Class 

Form1 เพื่อเปนการเรียกใช MySQL Connector/NET 
3) พิมพคําส่ังติดตอฐานขอมูล โดยสรางตารางฐานขอมูลไวกอน โดยกําหนด

ฐานขอมูลชื่อ Newproject และตารางชื่อ Project โดยจะเขียนคําส่ังโดยฟงกชัน 
Try…Catch ชวยในการตรวจสอบขอผิดพลาดแทรกไวใน Sub Update 
TextBoxHandler()  

4) ทดลองรันแลวเปดดูตารางฐานขอมูลในโปรแกรม Appserv ซึ่งจะพบวาขอมูลที่
ไดมาจาก Serial Port ไดแสดงบนฐานขอมูลแลว 

 

 
 
 



 

 

 
 

รูปที่ 3.15 แสดงตารางฐานขอมูล MySQL 
 
3.8 การสรางฐานขอมูลและตารางฐานขอมลู MySQL บนโปรแกรม Appserv 
 

1) เขาไปที่ http://localhost  จากนั้นคลิกท่ี phpMyAdmin Database Manager เวอรชัน
2.10.2 

2) จะปรากฏหนาตาง Connect to localhost ดังรูป ใหทําการ log in เขาไป 
 

 
 
 



 

 

 
 

รูปที่  3.16 เขาสูการสรางตาราง 

3) เม่ือ log in เขาแลวจะปรากฏหนาจอดังรูป 
 

 
 

รูปที่  3.17 เม่ือ log in 
 

 
 
 



 

 

4) สรางฐานขอมูลโดยใสชื่อฐานขอมูลชื่อ Newproject ในชองฐานขอมูลใหมดังรูปขางลาง 
Click คําวาสราง 

5) เมื่อ Click สรางจะปรากฏหนาจอดังรูปขางลาง ใสชื่อตารางฐานขอมูล project และ
จํานวน field ในตัวอยางกําหนด 6 field จากนั้น Click เครื่องมือ 
 

 
 

รูปที่  3.18 ตารางฐานขอมูลชื่อ project 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

6) เมื่อ Click ลงมือใหต้ังชื่อ field และกําหนดชนิดแตละ field ดังรูปขางลางแลว Click 
บันทึก  

 

 
 

รูปที่  3.19 การกําหนดคุณสมบัติตางๆ 
 
 
หมายเหตุ 
  ID=>INT, NOT NULL, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY 
  Velocity=>TEXT, NOT NULL 

Temperature=>TEXT, NOT NULL 
Wind vane=>TEXT, NOT NULL 

  Date=>DATE, NOT NULL 
  Time=>TIME, NOT NUL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

7) เม่ือ Click บันทึกจะปรากฏตารางดังรูปขางลาง 
 

 
 

รูปที่  3.20 เม่ือสรางตารางฐานขอมูลเสร็จเรียบรอย 
 
 
3.9 การแสดงขอมูลจากฐานขอมูลบนหนาเว็บเพจ 
   

กอนที่จะนําขอมูลมาแสดงผลบนเว็บเพจนั้น จําเปนตองจําลองเครืองใหเปนเซิรฟเวอรสามารถ
ทําไดงายๆ คือติดต้ังโปรแกรม Appserv นั้นจะประกอบไปดวย 
                Apache Web Serve คือ โปรแกรมที่ทําหนาที่เปน Web Server 

     MySQL Database คือ โปรแกรมที่ทําหนาที่เปน Database Server 
     PHP Script Language คือ ภาษา PHP ที่เอาไวเขียนโปรแกรมที่เก่ียวกับเว็บไซด 
     phpMyAdmin คือ ตัวควบคุม MySQL Database ผานเว็บไซด  
เมื่อทําการติดต้ังโปรแกรม  Appserv  แลว ทําการติดตอฐานขอมูล MySQL และเลือก

ฐานขอมูลดวย PHP ดังนี้ 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที่  3.21 Flow Chart การแสดงผลบน Web server 

 

Mysql_connect 

Start 

$hostname = "localhost";  
$user = "root";  
$password = "48050236";  
$dbname = "newproject"; 
$tblname = "project"; 

SELECT * FROM  project  order by ID 
DESC  LIMIT  1 

<meta http-equiv="refresh" content="20"> 

Data&DateTime  
Display on Webserver 

Stop 

No 

 
 
 



 

 

 
 สามารถแสดงขอมูลออกมาแบบ Real Time ได สวนหนาเว็บเพจก็ขึ้นอยูกับความคิดสรางสรรค
ของแตละบุคคลวาจะออกแบบอยางไรใหสวยงาม ซึ่งจะสามารถศึกษาวิธีสรางเว็บเพจไดจากหนังสือ
สรางเว็บเพจทั่วไปและตามเว็บไซดตางๆ 

 

 
 

 
 

รูปที่  3.22 หนาเว็บเพจที่เขียนคําส่ังแสดงบนอินเทอรเนต็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

 
วิธีการทดลอง และผลของโครงงาน 

 
  ในบทที่ 4 จะกลาวถึงการทดลอง และผลการทดลองของวงจรตางๆ ที่ใชในการสรางเครื่องวัด
ทิศทางลมและเครื่องวัดอุณหภูมิ รวมทั้งการเชื่อมตอและแสดงผลบนโปรแกรมตางๆ 
 

 4.1 วงจรตรวจวัดทิศทางลม 
 

 
 

รูปที่ 4.1 วงจรวัดทิศทางลม 
 

4.1.1 การทดลองที่ 1 การทํางานของวงจรวัดทิศทางลมโดยโปรแกรม Proteus 
 

1) สรางวงจรวัดความเร็วลมโดยใชตัวตานทานปรับคาไดแทน Potentiometer  
2) จําลองการทํางานของวงจรโดยปอนแรงดันไฟฟากระแสตรงจากแหลงกําเนิดแรงดัน   

0-5โวลต 
3) ทําการปรับคาความตานทานซึ่งแทน Potentiometer ไปมาเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของ

แรงดันซึ่งมีผลตอทิศทาง 
          

 
 
 



 

 

 
           4.1.2 ผลการทดลองที่ 1 
 

 
 

รูปที่ 4.2 วงจรวัดทิศทางลมโดยโปรแกรม Proteus 
 

 
 

รูปที่ 4.3 ผลการปรับคาความตานทาน 

 
 
 



 

 

 
 
ตารางที่ 4.1 ผลการทดลองการปรับคาความตานทานซึ่งมีผลตอทิศทางที่เปลี่ยนไป 

 

แรงดัน (โวลต) 
คาที่แสดงบน  Visual 

Terminal  (องศา) 
คาที่แสดงบน  Visual 

Terminal (ทิศ) 

0 0.34 North 
2.50 176.60 Southeast 
3.25 229.82 Southwest 
3.69 261.27 Southwest 
4.00 283.04 Northwest 
4.24 300.32 Northwest 
4.44 314.15 Northwest 
4.50 345.60 Northwest 
4.99 353.20 Northwest 

 
            4.1.3 สรุปผลการทดลองที่ 1  
 
  จากการทดลองท่ี 1 จะเห็นวาจากการปรับคาความตานทานแลวทําใหแรงดันเปลี่ยนไปดวย
ซึ่งผลก็คือจะทาํใหทิศทางที่เราเขียนโปรแกรมเปลี่ยนแปลงไปดวย 
 
4.2 วงจรตรวจวัดอุณหภูม ิ

 

 
 

รูปที่ 4.4 วงจรวัดอุณหภูมิโดย DS1820 
 

 
 
 



 

 

 
 4.2.1 การทดลองที่ 2 การทํางานของวงจรตรวจวัดอุณหภูมิโดยโปรแกรม Proteus 
 

1) สรางวงจรตรวจวัดอุณหภูมิโดยใชเซนเซอร DS1820 
2) Simulate วงจรโดยปอนแรงดันไฟฟากระแสตรงจากแหลงกําเนิดแรงดัน 0-5 โวลต 
3) ตออุปกรณเซนเซอร DS1820 เพื่อปรับการวัดคาอุณหภูมิ 
4) ปรับคาอุณหภูมิที่ DS1820 แลวดูการเปลี่ยนแปลงที่ Visual Terminal 

 
          4.2.2 ผลการทดลองที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 4.5 วงวัดอุณหภูมิดวย DS1820 
 

 
 
 



 

 

 
 

รูปที่ 4.6 ผลการปรับคาอุณหภูมิ   DS1820 
 

ตารางที่  4.2 ผลการทดลองการปรับคาอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป 
 

คาที่ปรับที่ DS1820 (องศา) คาที่แสดงบน  Visual Terminal (องศา) 

0 0 
10.50 10.50 
20.00 20.00 
24.50 24.50 
26.00 26.00 
27.50 27.50 
28.00 28.00 
31.50 31.50 
40.00 40.00 

 
 

           4.2.3 สรุปผลการทดลองที่ 2 
 
    จากการทดลองเปลี่ยนคาความตานทานของ DS1820 จะทําใหเห็นวาคาที่แสดงบน Visual 
Terminal ตรงกับคาที่เราเปลี่ยนแปลงไปนัน้ 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
              4.2.4 การทดลองที ่3 การทํางานของวงจรรวมทั้งหมดโปรแกรม Proteus มาตอรวมกัน 
 

    โดยนําวงจรท้ังหมดมาตอรวมกันและนําโปรแกรมที่เขยีนมารวมกันดวยซึ่งในการทดลองนี้
ไดนําวงจรวัดความเร็วลมของโครงงานที่แลวมาตอรวมอยูดวย 

 
4.2.5 ผลการทดลองที่ 3 
 

 
 

รูปที่ 4.7 วงจรรวมทั้งหมด 
 

 
 
 



 

 

 
 

รูปที่ 4.8 ผลการรันโปรแกรม 
 

ตารางที่  4.3 ผลการทดลองการปรับคาตางๆ 
 

แรงดันที่
ปรับคา
ความ

ตานทาน 
(โวลต) 

คามุมที่
แสดงบน  

Visual 
Terminal  
(องศา) 

คาทิศที่
แสดงบน  

Visual 
Terminal 

(ทิศ) 

คาอุณหภูมิ
ที่ปรับที่ 
DS1820 
(องศา

เซลเซียส) 

คาอุณหภูมิ
ที่แสดงบน  

Visual 
Terminal 

(องศา
เซลเซียส) 

คาที่ปรับที่ 
ความถี ่

(Hz) 

คา
ความเร็วที่
แสดงบน  

Visual 
Terminal 

(m/s) 

0 0.34 North 0 0 1 1.88 
2.50 176.60 Southeast 10.50 10.50 3 5.65 
3.25 229.82 Southwest 20.00 20.00 7 13.19 
3.69 261.27 Southwest 24.50 24.50 10 18.84 
4.00 283.04 Northwest 26.00 26.00 20 37.69 
4.24 300.32 Northwest 27.50 27.50 50 94.24 
4.44 314.15 Northwest 28.00 28.00 100 188.49 
4.50 345.60 Northwest 31.50 31.50 400 753.98 
4.99 353.20 Northwest 40.00 40.00 500 942.38 

 
         
 
 

 
 
 



 

 

              4.2.6 สรุปผลการทดลองที่ 3 
 
  จากการตอวงจรและปรับคาตางๆตรงกับการทดลองที ่ 1 กับ 2 จะเห็นวามีผลการทดลอง
เทากัน 

 
             4.2.7 การทดลองที่ 4 การตอวงจรลงแผงทดลอง 
 

    จากการ Simulate วงจรดวยโปรแกรม Proteus จะเห็นวาคาที่เกิดขึ้นนั้นมคีาเทากับคาที่เรา
ปรับไมวาจะเปนความเร็วลม ทิศทางลม และอุณหภูมิ โดยในทางปฏิบัตินั้นเราจําเปนจะตองใชอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสจริงในการทําโครงงานดังนัน้จึงมีการตอวงจรและโปรแกรมลงไปเพื่อทําการทดลองดังนี ้                             

1) อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตามท่ี Simulate ในวงจร Proteus  
2) ตอแหลงจายไฟ +5 โวลตลงในวงจร 
3) ตอสาย Serial Port เขากับคอมพิวเตอร 
4) ทําการทดลอง 

           
             4.2.8 ผลการทดลองที่ 4 

 

 
 

รูปที่ 4.9 วงจรที่ตอลงแผงทดลอง 
 

 
 
 



 

 

 
 

รูปที่ 4.10 ตอแหลงจายไฟ +5 โวลต 
 

 
 

รูปที่ 4.11 ตอสาย Serial Port เขากับคอมพิวเตอร 
 

 
 
 



 

 

 
 

รูปที่ 4.12 ผลการรันโปรแกรมบนโปรแกรม Hyper Terminal 
 

ตารางที่  4.4 ผลการเปลี่ยนแปลงคาที่แสดงบนโปรแกรม Hyper Terminal 
 

ลําดับ 
 

ทิศทาง 
 

คาอุณหภูมิ 
(องศาเซลเซยีส) 

คา
ความเร็ว

(m/s) 

1 Northwest 26.50 0.00 
2 Northwest 26.50 0.00 
3 Northwest 26.50 0.00 
4 Northwest 26.50 0.00 
5 Northwest 26.50 0.00 
6 Northwest 26.50 0.00 
7 Northwest 26.50 0.00 
8 Northwest 26.50 0.00 
9 Northwest 26.50 0.00 

 
 

 

 
 
 



 

 

 หมายเหตุ   การทดลองนี้ทดลองในหองปฏิบัติการโปรเจคดังนั้นอุณหภูมิหองซึ่งเปนหองที่มี

เครื่องปรับอากาศทางกลุมไดต้ังคาอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่  26 องศาเซลเซียส และไมไดตอ

เครื่องวัดความเร็วลมดังนั้นจึงมีคา 0.00 m/s และคาทิศทางลมต้ังไวที่คาความตานทานคาหนึ่งซึ่งทําใหมี

ทิศทางทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwest) 

             4.2.9 สรุปผลการทดลองที่ 4  
 

   จะเห็นว าค าที่ทํ าการทดลองนั้นไดค า เทากับคาที่ เ ราอ างอิ งคืออุณหภูมินั้นจะใช
เครื่องปรับอากาศในการอางอิง  ความเร็วลมตองเทากับ 0.00 m/s เพราะไมมีการหมุน สวนทิศทางนั้น
เราตั้งคาไวที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็ไมมีคาเปลี่ยนแปลงเชนกัน  

 
          4.2.10 การทดลองที่ 5 การเปรียบเทียบการทดลองระหวางในโปรแกรม Proteus และการตอ
วงจรลงแผงทดลอง 
 
 การทดลองที่ 5 นี้เปนการเก็บขอมูลและทําการเปรียบเทียบขอมูลซึ่งคาความเร็วลมนั้นจะ
เปน 0.00 m/s เพราะไมมีการจายสัญญาณเขาไป และทิศทางลมนั้นก็จะต้ังไวที่คาความตานทานคาหนึ่ง
ซึ่งจะอยูในตําแหนงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สวนอุณหภูมิในโปรแกรม Proteus ต้ังคาไว 25.50 องศา
เซลเซียส สวนอุณหภูมิที่เราใชทดลองวัดโดย DS1820 จะเปนอุณหภูมิหองซึ่งเปนหองที่มี
เครื่องปรับอากาศทางกลุมไดต้ังคาอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 26 องศาเซลเซียส 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

  4.2.11 ผลการทดลองที่ 5 
 
ตารางที่  4.5 ผลการทดลองการรันโปรแกรมในโปรแกรม Proteus 
 

ขอมูล (โดยโปรแกรม Proteus) 

ลําดับ เวลา(นาที) 
ความเร็ว (m/s) ทิศทาง 

อุณหภูมิโดย
โปรแกรม 
Proteus 

(องศาเซลเซยีส) 

1 0.5 0.00 Northwest 25.50 
2 1.0 0.00 Northwest 25.50 
3 1.5 0.00 Northwest 25.50 
4 2.0 0.00 Northwest 25.50 
5 2.5 0.00 Northwest 25.50 
6 3.0 0.00 Northwest 25.50 
7 3.5 0.00 Northwest 25.50 
8 4.0 0.00 Northwest 25.50 
9 4.5 0.00 Northwest 25.50 
10 5.0 0.00 Northwest 25.50 
11 5.5 0.00 Northwest 25.50 
12 6.0 0.00 Northwest 25.50 
13 6.5 0.00 Northwest 25.50 
14 7.0 0.00 Northwest 25.50 
15 7.5 0.00 Northwest 25.50 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

ตารางที่  4.6 ตารางการทดลองโดยการตอวงจรลงแผงทดลอง 

ขอมูล (วัดโดยเซนเซอร) 
ลําดับ เวลา(นาที) 

ความเร็ว (m/s) ทิศทาง 
อุณหภูม ิ

(องศาเซลเซยีส) 

1 0.5 0.00 Northwest 25.50 
2 1.0 0.00 Northwest 25.50 
3 1.5 0.00 Northwest 25.50 
4 2.0 0.00 Northwest 26.00 
5 2.5 0.00 Northwest 26.00 
6 3.0 0.00 Northwest 25.50 
7 3.5 0.00 Northwest 25.50 
8 4.0 0.00 Northwest 26.00 
9 4.5 0.00 Northwest 26.00 
10 5.0 0.00 Northwest 25.50 
11 5.5 0.00 Northwest 25.50 
12 6.0 0.00 Northwest 26.00 
13 6.5 0.00 Northwest 25.50 
14 7.0 0.00 Northwest 25.50 
15 7.5 0.00 Northwest 25.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

ตารางที่ 4.7 ผลการเปรียบเทียบระหวางการรันโปรกรมในโปรแกรม Proteus กับการตอวงจรลงแผง 

ทดลอง 

ขอมูล 

ลําดับ เวลา 
คว

าม
เร็
ว 

Pr
ot

eu
s 

คว
าม

เร็
ว

จา
กว

งจ
ร 

ผล
ตา

ง 

ทิศ
ทา

ง

Pr
ot

eu
s 

ทิศ
ทา

ง

วง
จร

 

ผล
ตา

ง 

อุณ
หภ

ูมิ

Pr
ot

eu
s 

อุณ
หภ

ูมิ

วง
จร

 

ผล
ตา

ง 

1 0.5 0.00 0.00 0.00 Northwest Northwest 0.00 25.50 25.50 0.00 
2 1.0 0.00 0.00 0.00 Northwest Northwest 0.00 25.50 25.50 0.00 
3 1.5 0.00 0.00 0.00 Northwest Northwest 0.00 25.50 25.50 0.00 
4 2.0 0.00 0.00 0.00 Northwest Northwest 0.00 25.50 26.00 0.50 
5 2.5 0.00 0.00 0.00 Northwest Northwest 0.00 25.50 26.00 0.50 
6 3.0 0.00 0.00 0.00 Northwest Northwest 0.00 25.50 25.50 0.00 
7 3.5 0.00 0.00 0.00 Northwest Northwest 0.00 25.50 25.50 0.00 
8 4.0 0.00 0.00 0.00 Northwest Northwest 0.00 25.50 26.00 0.50 
9 4.5 0.00 0.00 0.00 Northwest Northwest 0.00 25.50 26.00 0.50 
10 5.0 0.00 0.00 0.00 Northwest Northwest 0.00 25.50 25.50 0.00 
11 5.5 0.00 0.00 0.00 Northwest Northwest 0.00 25.50 25.50 0.00 
12 6.0 0.00 0.00 0.00 Northwest Northwest 0.00 25.50 26.00 0.50 
13 6.5 0.00 0.00 0.00 Northwest Northwest 0.00 25.50 25.50 0.00 
14 7.0 0.00 0.00 0.00 Northwest Northwest 0.00 25.50 25.50 0.00 
15 7.5 0.00 0.00 0.00 Northwest Northwest 0.00 25.50 25.50 0.00 

 
             4.2.12 สรุปผลการทดลองที่ 5  
 

    จากการทดลองจะเห็นวาเมื่อเรารันโปรแกรม Proteus เปรียบเทียบกับการตอวงจรลงแผง
ทดลองมีคาใกลเคียงกันเพราะเนื่องมาจากกอนที่จะทําการทดลองจริงก็ตอง Simulate ดวยโปรแกรม 
Proteus เสมอ 

 
             4.2.13 การทดลองที่ 6 การสอบเทียบเครื่องวัดทิศทางลมกับกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

1) นําเครื่องวัดทิศทางลมที่สรางขึ้นไปสอบเทยีบที่กรมอุตุนยิมวิทยา 
2) คอยๆปรับทิศทางลมเพื่อเทียบมาตรฐานของกรมอุตุนิยมวิทยา 

           

 
 
 



 

 

             4.2.14 ผลการทดลองที่ 6 
 

     จากการปรับทิศทางของมาตรฐานกรมอุตุนิยมวิทยาคือจะใหทิศเหนืออยูมุม 0 องศา ทิศ
ตะวันออกอยูที่มุม 90 องศา ทิศใตมุม 180 องศา ทิศตะวันมุม 270 องศา 

  
คาความตานทาน ( ΩK ) มุม(องศา) ภาพประกอบ 

0 0 

 

2.5 90 

 

5.0 180 

 

7.5 270 

 
     
 

 
 
 



 

 

          4.2.15 สรุปผลการทดลองที่ 6 
 

      จากการปรับและสอบเทียบเครื่องวัดทิศทางลมแลวนั้นคาที่ไดถือวากรมอุตุนิยมวิทยา
ยอมรับได 

 
             4.2.16 การทดลองที่ 7 การสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิกับกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

1) นําเครื่องวัดอณุหภูมิที่สรางขึ้นไปสอบเทียบที่กรมอุตุนิยมวิทยา 
2) คอยๆปรับคาอณุหภูมิเพื่อเทียบกับเครื่องวัดอุณหภูมิของกรมอุตุนิยมวิทยา 

 
             4.2.17 ผลการทดลองที่ 7 
 
ตารางที่ 4.8 ผลการสอบเทียบเครื่องวัดอณุหภูมิกับกรมอุตุนิยมวิทยา 

 

อุณหภูม ิ
(องศาเซลเซยีส) 

อุณหภูมิของกรม
อุตุนิยมวิทยา 

(องศาเซลเซยีส) 

อุณหภูมิของเครื่องวัด
อุณหภูมิที่นําไปสอบ

เทียบ 
(องศาเซลเซยีส) 

คาความ
ผิดพลาด 

(องศาเซลเซยีส) 

25.0 25.0 25.0 0.0 
25.0 25.0 24.5 0.5 
26.0 26.0 25.5 0.5 
26.0 26.0 26.0 0.0 
27.0 27.0 27.0 0.0 
27.0 27.0 26.5 0.5 
28.0 28.0 28.0 0.0 
28.0 28.0 28.0 0.0 
29.0 29.0 28.5 0.5 
29.0 29.0 29.0 0.0 
30.0 30.0 29.5 0.5 
30.0 30.0 30.0 0.0 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

รูปที่  4.13 คาความสัมพันธระหวางเครื่องวัดอุณหภูมิของกรมอุตุนิยมวิทยากับเครื่องวัด
อุณหภูมิที่นําไปสอบเทียบ 

 
           4.2.18 สรุปผลการทดลองที่ 7 
 

   จากการทดลองจะเห็นวาคาอุณหภูมิที่วัดไดของเครื่องวัดทิศทางลมที่นําไปสอบเทียบนั้นมีคา
ใกลเคียงกับคาอุณหภูมิที่วัดไดจากเครื่องวัดอุณหภูมิของกรมอุตุนิยมวิทยา 
 
4.3 การทดลองการเชื่อมตอและแสดงผลโปรแกรมตางๆ 
 
            4.3.1 การทดลอง 8 การเช่ือมตอ Serial Port กับ VB.NET ใน Microsoft visual studio 2005 
 

1) ประกอบวงจรประมวลผลวงจรแหลงจายไฟ +5V และวงจรรับสงขอมูลผานพอรต
อนุกรมและตรวจสอบความเรียบรอยทั้งหมด 

2) ตอ Serial Port ของวงจรเขากับ Serial Port ของคอมพิวเตอร 
3) ออกแบบหนาแสดงผลของโปรแกรม Microsoft visual studio 2005 
4) เขียนโปรแกรมในการเอมตอ Serial Port กับ VB.NET 
5) ต้ังคา COM PORT ใหตรงกับ COM PORT ที่ตอ Serial Port เขาไป 
6) ทําการ Compile โปรแกรม 

 
 
 



 

 

           4.3.2 ผลการทดลองที่ 8  
 

     กรณีที่ 1 COM PORT ที่ต้ังไวในโปรแกรมกับ COM PORT ที่ใชตรงกัน 
 

 
 

รูปที่ 4.14 แสดงผลการรันโปรแกรมในกรณีที่ 1 
 

                กรณีที่  2 COM PORT ที่ต้ังไวในโปรแกรมกับ COM PORT ที่ใชไมตรงกัน 

 

รูปที่ 4.15 แสดงผลการรันโปรแกรมในกรณีที่ 2 
     

 
 
 



 

 

           4.3.3 สรุปผลการทดลองที่ 8 
 
        จากการทําการเช่ือมตอ Serial Port กับ VB.NET ใน Microsoft visual studio 2005 
สามารถสรุปไดวาโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อเปดการเชื่อมตอของ Serial Port นั้นในการตั้งคาของ COM 
PORT ในโปรแกรมจะตองต้ังคาใหตรงกับ COM PORT ที่ตอใชงานจริงในกรณีที่ 1 COM PORT ที่ต้ัง
ไวในโปรแกรมกับ COM PORT ที่ใชตรงกันเมื่อทําการรันโปรแกรมก็จะไดดังรูป 4.13 คือสามารถรับ
คาที่สงมาทาง Serial Port ได และมาแสดงในโปรแกรม Visual Studio 2005 ได สวนในกรณีที่  2  
COM PORT ที่ต้ังไวในโปรแกรมกับ COM PORT ที่ใชไมตรงกันเมื่อรันโปรแกรมจะไดดังรูป 4.14 และ
ไมสามารถเชื่อมตอขอมูลมาแสดงในโปรแกรม Visual Studio 2005 ได 
 
          4.3.4การทดลองที่ 9 การเชื่อมตอ VB.NET กับ MySQL  
 

1) สรางฐานขอมูลดวย MySQL โดยโปรแกรม AppServ และ PHP MyAdmin 
2) ดาวนโหลดและติดต้ังตัว Connector ของ MySQL ที่ใชรวมงานกันกับ VB.NET โดย

เลือก MySQL Connector/NET5.0 
3) เปดไฟล Project ที่สรางไวนั้นทําการ Add Reference ตัว Connector ของ MySQL 

เพื่อให VB.NET รูจักกับ MySQL Connector 
4) เขียนโคดในการติดตอ MySQL และโคดในการสงขอมูลลงในฐานขอมูล 
5)   Compile โปรแกรม และเขาไปดูในฐานขอมูลวาไดรับขอมูลท่ีสงมาหรือไม 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

         4.3.5 ผลการทดลองที่ 9 
 

 
 

รูปที่ 4.16 แสดงผลการเชื่อมตอ VB.NET กับ MySQL 
 

 
 

รูปที่ 4.17 แสดงขอมูลท่ีสงผานเขามาเก็บไวในฐานขอมูลที่ไดสรางไว 

 
 
 



 

 

           4.3.6 สรุปผลการทดลองที่ 9 
 

      จากการทดลองจะเห็นวาเมื่อสามารถทําการเชื่อมตอระหวาง VB.NET กับ MySQL ไดแลว
สงคาที่สงขามาใน Microsoft Visual Studio 2005 จะถูกสงเขามาเก็บไวในฐานขอมูลที่ไดทําการสราง
ขึ้นมาดัง 4.16 

 
          4.3.7 การทดลองที่ 10 การติดตอ MySQL ดวย PHP  
 

1) ติดตอไปยังเซิรฟเวอรโดยใชฟงกชัน mysql_connect() ดังนี้ 
$conn=mysql_connect(“hostname”,”username”,”password”); 

2) ติดตอฐานขอมูลโดยฟงกัน mysql_select_db() ซึ่งมีรูปแบบฟงกชันดังนี ้
$db=mysql_select_db(“dbname”,$conn); 

3) เขียนโคดในการติดตอฐานขอมูล 
4) ทําการตรวจสอบวาติดตอกับฐานขอมูลไดหรือไม โดยเขาไปที่ 15http://localhost/ชื่อไฟล

ที่สรางขึ้น.php 
 
           4.3.8 ผลการทดลองที่ 10 
 
      กรณีที่ 1 สามารถติดตอฐานขอมูลได 
 

 
 

รูปที่ 4.18 แสดงการติดตอฐานขอมูล MySQL ดวย PHP กรณีที่สามารถติดตอได 

 
 
 



 

 

 กรณีที่ 2 ไมสามารถติดตอฐานขอมูลได 
 

 
 

รูปที่ 4.19 แสดงการติดตอฐานขอมูล MySQL ดวย PHP กรณีที่ไมสามารถติดตอได 
 
          4.3.9 สรุปผลการทดลองที่ 10 
 
 จากการทดลองการติดตอฐานขอมูล MySQL ดวย PHP จะเห็นไดวาเมื่อทําการเขียนโคด
ในการติดตอและไดทําการ Compile ในกรณีที่ 1 ถาติดตอฐานขอมูลไดจะปรากฏคําวา “Connection 
OK” ไดดังรูป  กรณีที่ 2 ถาติดตอฐานขอมูลไมไดหนาที่ทําการ Compile  จะปรากฏ error หรือ warning  
และคําวา “Connection Fail”  เพื่อเตือนใหทราบ ในกรณีที่ติดตอกับฐานขอมูลไมไดนั้นอาจจากการท่ีใส
คา host,username หรือ password ผิดก็ได  เพราะฉะนั้นเราตองตรวจสอบใหดีซึ่ง host,username และ 
password นั้นจะตองตรงกับท่ีต้ังไวใน MySQL 
 
          4.3.10การทดลองที่ 11 การดึงขอมูลจากฐานขอมูลมาแสดงบน web server 
 

1) จําลองเครื่องใหเปน web Server 
2) ทําการติดตอกับฐานขอมูล MySQL 
3) เขียนโคดในการแสดงขอมูลโดยนําคาลาสุดออกมาแสดงทุกๆ 30 วินาที 
4) เขาไปที่ 16http://localhost/ ไฟลที่สรางไว .php เพื่อทําการ Compile โปรแกรม 

 
 

 
 
 



 

 

           4.3.11 ผลการทดลองที่ 11 
 

 
 

รูปที่   4.20 แสดงขอมูลในฐานขอมูลท่ีจะใช PHP ดึงคาสุดทายออกมาแสดงบน Web Server 
 

 
 

รูปที่  4.21 แสดงขอมูลในฐานขอมูลท่ีใช PHP ดึงคาสุดทายมาแสดงบน Web Server 
 

 
 
 



 

 

           4.3.12 สรุปผลการทดลองที่ 11 
 
 จากการ Compile โปรแกรมจะเห็นวานหนาแสดงผลนั้น ขอมูลที่ถูกดึงมาแสดงผลเปนคา
สุดทายของขอมูลในตารางฐานขอมูล ซึ่งแสดงผลใหเห็นวาถาในฐานขอมูลมีการรับขอมูลเขามาเก็บอยู
เรื่อยๆ ขอมูลที่จะแสดงออกมาในหนาแสดงผลนั้นก็จะเปนขอมูลลาสุดท่ีฐานขอมูลไดทําการเก็บเอาไว 
โดยขอมูลลาสุดท่ีนํามาแสดงนั้นจะถูกตรวจสอบจากคาของเวลา 
 

           4.3.13 การทดลองที่ 12   Serial Port กับ USB flash drive และเก็บขอมูล 
 

1) สรางไฟลชื่อ project.txt ใน USB flash drive 
2) ตอวงจรเพื่อรองรับกลอง ETT USB เพื่อรับคาจากวงจรหลักดังรูป 

 

 
 

รูปที่  4.22 ตอวงจรเพื่อรองรบักลอง ETT USB 
 

3) ทดลองรันโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 4.3.14 ผลการทดลองที่ 12    
 

 

รูปที่ 4.23 ผลการทดลองเมื่อรันโปรแกรม 

              4.3.15 สรุปผลการทดลองที่ 12 
 จากการทดลองรันโปรแกรมจะเห็นวาคาความเร็ว  ทิศทางลมและอุณหภูมินั้นถูกเก็บไวใน 
USB flash drive ชื่อไฟล project.txt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

VB 2005 

Data base 
(MySQL) 

PHP 
+ 

AJAX 

 
บทที่ 5 

 
สรุปผลโครงงาน และขอเสนอแนะ 

 
        5.1 สรุปกระบวนการทํางาน 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5.1 แสดงกระบวนการทํางานทั้งหมด 

โปรแกรมประมวลผล 

USB flash drive 

 
 
 



 

 

 
        5.2 สรุปผลโครงงาน 
 
        โครงงานนี้เปนการศึกษา 

1. โครงสรางของเครื่องวัดทิศทางลมและเครื่องวัดอุณหภูมิโดยเลือกใชวัสดุที่หางาย ประหยัด 
เพราะถาส่ังซื้อจะราคาสูงโดยการสอบถามจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถใชงานจริงได 

2. เครื่องวัดทิศทางลมไดใช Potentiometer ซึ่งมีความแมนยํา 
3. เครื่องวัดอุณหภูมิไดใชเซนเซอร DS1820 ในการตรวจจับเพราะเปนระบบดิจิตอลมีความ

แมนยําสูง 
4. วงจรและโปรแกรมประมวลผลทิศทางลมและอุณหภูมิ โดยเอกใช PIC16F877A ในการ

คํานวณคาออกมา 
5. การเก็บขอมูลในฐานขอมูล โดยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 มาติดตอกับ 

SerialPort จากนั้นสงขอมูลไปเก็บไวในฐานขอมูล MySQL ซึ่งเก็บคาทุกๆ 30 วินาที 
6. การเก็บคาสํารองลง USB flash drive เปนการปองกันระบบอินเตอรเน็ตเกิดลมก็สามารถดู

คาได 
7. การแสดงผลบนอินเตอรเน็ตเปนแบบตัวเลข โดยจัดทํา Website ที่แสดงคาความเร็วลม 

ทิศทางลม และอุณหภูมิ จากฐานขอมูลและใช AJAX เพื่อชวยใหเปนการอานขอมูลแบบ 
Real Time 

 
ผลการทดลองของชุดเครื่องวัดความเร็วลม ทิศทางลม และอุณหภูมิ ไดคาที่นาพอใจเปนอยาง

ยิ่ง เนื่องจากมีคาที่ใกลเคียงกับกรมอุตุนิยมวิทยาที่ในระบบเดียวกันโดยมีคาผิดพลาดเล็กนอยยอมรับได 
อาจเปนเพราะการนําวัสดุที่ไมไดมาตรฐานมาประยุกตในการทําเครื่องวัดทิศทางลมและเครื่องวัด
อุณหภูมิ ทําใหคานั้นไมเทากับกรมอุตุนิยมวิทยาพอดี 
 ผลการทดลองการเก็บขอมูลและแสดงผลบน Website นั้น ขอมูลที่แสดงออกมานั้นตรงกับใน
ฐานขอมูลแสดงวาขอมูลถูกบันทึกลงฐานขอมูล ณ เวลาปจจุบัน โดยในท่ีนี้กําหนดทุก  
30 วินาที จากนั้นขอมูลจะถูกสงไปแสดงผลบน Website แบบ Real Time 
 สวนการเก็บขอมูลลงใน USB flash drive นั้น ก็จะเก็บขอมูลลงทุกๆ 30 วินาที เชนเดียวกนัและ
ก็มีคาตรงกับท่ีบันทึกลง MySQL ดวย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

5.3 ปญหาที่พบในการทําโครงงาน 
 

1. การส่ังซื้อ Potentiometer ใชเวลารอนานเนือ่งจากส่ังจากตางประเทศ 
2. การประมวลผลของโปรแกรมทั้งหมดเมื่อนาํมารวมกันจะทําใหประมวลผลชา 
3. การเก็บขอมูลลงในฐานขอมลูมีปญหาเนื่องจากตองเก็บครั้งละมากๆทําใหโปรแกรม 

VB.NET เกิดการ Error 
4. เม่ือทําการรันขอมูลจะพบวาบางครั้งไมมีการสงขอมูลเพราะวงจรมากพอสมควร 
5. วงจรตองมีทั้งหมดสองชุดคือชุดประมวลผลคืออยูที่ชุดเครือ่งวัดและสงมายังคอมพิวเตอรอีก

หนึ่งวงจรทําใหเวลามีปญหายากแกการวิเคราะหเม่ือเกิดปญหา 
6. การแสดงผลใน USB flash drive ไมสามารถแสดงวันเวลาได 

 
5.4 ขอเสนอแนะ 
 

1. การสรางเครื่องวัดทิศทางลมและอุณหภูมิจะตองวัดคาไดมาตรฐานที่ใชโดยทั่วไปซึ่ง
สามารถสอบเทียบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได 

2. การออกแบบการสรางเครื่องวัดทิศทางลมสามารถออกแบบไดอยางไมจํากัด แตตองวัด
ทิศทางไดมาตรฐานโดยอาจจะเปลี่ยนขนาดแพนหางใหรับลมไดเหมาะสม 

3. สามารถสรางเครื่องวัดทิศทางลมและอุณหภูมิที่ระดับความสูงอื่นๆได เพื่อใชวัดในระดับ
ตางๆ 

4. การประมวลผลคาความเร็วลม ทิศทางลม และอุณหภูมิ สามารถเขียนใหแสดงผลแบบ 
Interface ได 

5. ฐานขอมูลจะเก็บคาขอมูลความเร็วลม ทิศทางลม และอุณหภูมิ ที่ระดับความสูง 10-15 
เมตร (ที่ระดับความสูง 22.5 เมตร จากระดับน้ําทะเล) เพราะเปนการวัดท่ีระดับพื้นผิว     
ซึ่งสามารถนําไปใชเปนขอมูลอางอิงในการสรางกังหันลมสําหรับผลิตกระแสไฟฟาตอไปได 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

การออกแบบเครื่องวัดทิศทางลมและเครื่องวัดอุณหภมูิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ลายวงจรและอุปกรณในวงจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

ลายวงจรประมวลผล ความเร็วลม ทิศทางลมและอุณหภูมิ 

 

ลายวงจรประมวลผลผาน RS232 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

วงจรประมวลผลความเร็วลม ทิศทางลมและอุณหภูมิ 

 

 

วงจรประมวลผลผาน RS232 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

โปรแกรมประมวลผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

Code ที่เขียน 

#include <16F877A.h> 
#device ADC=10 
#define Vbe 0.00489758 //Vref/1023(5/1023) 
#define ONE_WIRE_PIN PIN_B1 
#bit ONE_WIRE_PIN_BIT =0x07.0 
#FUSES NOWDT 
#FUSES HS 
#FUSES NOPUT 
#FUSES NOPROTECT 
#FUSES NODEBUG 
#FUSES NOBROWNOUT 
#FUSES NOLVP 
#FUSES NOCPD 
#FUSES WRT_50% 
#use delay(clock=20000000) 
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8) 
//Set Address 
#BYTE PORTA =0x05      // set port_A to register portA (at address 0x05) 
#BYTE PORTB = 0x06 
#BYTE TRISA = 0x85 
#BYTE TRISB = 0x86 
#BYTE TMR1H = 0x0F 
#BYTE TMR1L = 0x0E 
#BYTE T1CON = 0x10 
//Set Bit 
#BIT TMR1ON = T1CON.0 
#BIT  RPM = PORTB.0 
static int16 RPM_Value; 

 
 
 



 

 

static unsigned int32 i; 
static float f,v; 
static unsigned int16 tick1; 
static unsigned int16 tick0,tick_stop; 
static int32 ADC1; 
int D ; 
//************ set byte************************ 
char d1[6] ={"North"}; 
char d2[10]={"Northeast"}; 
char d3[5] ={"East"}; 
char d4[10]={"Southeast"}; 
char d5[6] ={"South"}; 
char d6[10]={"Southwest"}; 
char d7[5] ={"West"}; 
char d8[10]={"Northwest"}; 
float seta; 
float shown_seta; 
float v_out; 
float seta_cal; 
float temperature; 
float cal_seta(float v_out){ 
 seta_cal= (360*v_out)/5; 
 delay_ms(200); 
 return(seta_cal); 
  } 

/************************Interrupt ServiceProgram************************/ 
#INT_TIMER1 
void TMR1_ISR(void){ 
   tick1++; 
   tick_stop++; 
} 
#INT_TIMER0 

 
 
 



 

 

void TMR0_ISR(void){ 
   tick0++; 
   if(tick0 ==2288   )//2288 
   { 
      if(tick_stop>=380)//380 
      { 
         f= 0; 
         v = 0; 
         tick_stop = 0; 
         TMR1ON = 0; 
      } 
      printf("%3.2fm/s.\n\r",v); // shown wind velocity 
      printf("%3.2fC.\n\r",temperature); // shown temperature 

//**********************************wind vane**********************/ 
 if (shown_seta>=0 && shown_seta <=3){ 
    printf("NorthD.\n\r"); 
    D=1; 
} 
else  if (shown_seta>3 && shown_seta <=87){ 
    printf("NortheastD.\n\r"); 
    D=2; 
 } 
else   if (shown_seta>87 && shown_seta <=92){ 
    printf("EastD.\n\r"); 
    D=3; 
  } 
else   if (shown_seta>92 && shown_seta <=177){ 
    printf("SoutheastD.\n\r"); 
    D=4; 
 } 
 else  if (shown_seta>177 && shown_seta <=182 ){ 
   printf("SouthD.\n\r"); 

 
 
 



 

 

   D=5; 
 } 
 else  if (shown_seta>182 && shown_seta <=267 ){ 
   printf("SouthwestD.\n\r"); 
   D=6; 
 } 
else   if (shown_seta>267 && shown_seta <=272){ 
   printf("WestD.\n\r"); 
   D=7; 
 } 
else   if (shown_seta>272 && shown_seta <=357){ 
   printf("NorthwestD.\n\r"); 
   D=8; 
 } 
else   if (shown_seta>357 && shown_seta <=362){ 
   printf("NorthD.\n\r"); 
   D=9; 
  }  

//****************** write in USB flash drive********* 
  printf("IPA");  
  putc(13); 
  printf("OPW Project.txt");// open project file 
  putc(13); 

//**************write data in USB****************** 
  if((D==1)||(D==9)) 
  { 
  printf("WRF 40");// set byte 
  putc(13); 
  printf(" V = %3.2fm/s , T = %3.2fC , D = %s",v,temperature,d1); 
  } 
  if(D==2) 
  { 

 
 
 



 

 

  printf("WRF 43"); 
  putc(13); 
  printf(" V = %3.2fm/s , T = %3.2fC , D = %s",v,temperature,d2); 
  } 
  if(D==3) 
  { 
  printf("WRF 39"); 
  putc(13); 
  printf(" V = %3.2fm/s , T = %3.2fC , D = %s",v,temperature,d3); 
  } 
  if(D==4) 
  { 
  printf("WRF 43"); 
  putc(13); 
  printf(" V = %3.2fm/s , T = %3.2fC , D = %s",v,temperature,d4); 
  } 
  if(D==5) 
  { 
  printf("WRF 40"); 
  putc(13); 
  printf(" V = %3.2fm/s , T = %3.2fC , D = %s",v,temperature,d5); 
  } 
  if(D==6) 
  { 
  printf("WRF 43"); 
  putc(13); 
  printf(" V = %3.2fm/s , T = %3.2fC , D = %s",v,temperature,d6); 
  } 
  if(D==7) 
  { 
  printf("WRF 39"); 
  putc(13); 

 
 
 



 

 

  printf(" V = %3.2fm/s , T = %3.2fC , D = %s",v,temperature,d7); 
  } 
  if(D==8) 
  { 
  printf("WRF 43"); 
  putc(13); 
  printf(" V = %3.2fm/s , T = %3.2fC , D = %s",v,temperature,d8); 
  } 
  putc(13); 
  printf("\n\r"); 
  putc(13); 
  printf("CLF Project.txt");// close project file 
  putc(13); 
tick0 = 0; 
   } 
} 
#INT_EXT 
void EXT_ISR(void){ 
   tick_stop=0; 
   TMR1ON = !TMR1ON; 
   if(!TMR1ON) 
   { 
        RPM_Value = Make16(TMR1H,TMR1L); 
      i =_mul(tick1, 0xFFFF)+RPM_Value; 
      f = (float)(1/(i*0.0000002)); 
      v = (float)(2*3.1415926535*(1/(i*0.0000002))*0.17*2.61);                                                    
       tick1=0; 
 
      TMR1H = 0; 
      TMR1L = 0;       
   } 
} 

 
 
 



 

 

//**************************** 1 wire Program (DS1820)******************/ 
 void onewire_reset() // reset ds1820 
{ 
 output_low(ONE_WIRE_PIN); 
 delay_us( 500 );  
 output_float(ONE_WIRE_PIN);  
 delay_us( 500 );  
 output_float(ONE_WIRE_PIN); 
} 
void onewire_write(int data)// write data 
{ 
 int count; 
 
 for (count=0; count<8; ++count) 
 { 
  output_low(ONE_WIRE_PIN); 
  delay_us( 2 );  
  output_bit(ONE_WIRE_PIN, shift_right(&data,1,0));  
  delay_us( 60 ); 
  output_float(ONE_WIRE_PIN); 
  delay_us( 2 ); 
} 
} 
int onewire_read()// read temp ds1820 
{ 
 int count, data; 
 
 for (count=0; count<8; ++count) 
 { 
  output_low(ONE_WIRE_PIN); 
  delay_us( 2 );  
  output_float(ONE_WIRE_PIN);  

 
 
 



 

 

  delay_us( 8 );  
  shift_right(&data,1,input(ONE_WIRE_PIN));  
  delay_us( 120 ); 
 } 
return( data ); 
} 
float ds1820_read() 
{ 
 int8 busy=0, temp1, temp2; 
 signed int16 temp3; 
 float result; 
 onewire_reset(); 
 onewire_write(0xCC); 
 onewire_write(0x44); 
 while (busy == 0) 
  busy = onewire_read(); 
 onewire_reset(); 
 onewire_write(0xCC); 
 onewire_write(0xBE); 
 temp1 = onewire_read(); 
 temp2 = onewire_read(); 
 temp3 = make16(temp2, temp1); 
 result = (float) temp3 / 2.0;    
 delay_ms(200); 
 return(result); 
 } 

//********************************Main Program************************/ 
void main() 
{        
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS); 
   setup_adc(ADC_OFF); 
   setup_psp(PSP_DISABLED); 

 
 
 



 

 

   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256); 
   setup_timer_1(T1_DISABLED); 
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); 
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC); 
   setup_vref(FALSE); 
   // TODO: USER CODE!! 
   enable_interrupts ( INT_EXT );        //enable interrupt Timer1 
   enable_interrupts ( INT_TIMER1 );     //enable interrupt Timer1 
   enable_interrupts ( INT_TIMER0 );     //enable interrupt Timer0  
   enable_interrupts ( GLOBAL );         // enable all interrupts 
   setup_port_a(RA0_ANALOG);            //set RA0 analog 
   T1CON = 0; 
   TMR1H = 0; 
   TMR1L = 0; 
   TRISA = 0xFF;        
   TRISB = 0xFF;    
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); 
   set_adc_channel(0);//read analog input RA0 
   while(TRUE){ 
   temperature = ds1820_read();  
   ADC1=Read_ADC(); 
  // ******************************** cal degree*************************/ 
   v_out=Vbe*(float)ADC1; 
   seta =cal_seta(v_out); 
   shown_seta=seta;   
 } 
   } 
    
    
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

โปรแกรม Microsoft Visual Studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Code ที่เขียน 

Imports MySql.Data.MySqlClient 
Public Class Form1 
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
        SerialPort1.PortName = "COM3" 'COM11 เปนพอรตอนุกรมที่ใชในการติดตอ 
SerialPort1 กับคอมพิวเตอร 
        SerialPort1.Open() 'เปดการทํางาน SerialPort1 
    End Sub 
    'Delegate เพ่ือกําหนดตําแหนง function หรือ Sub 
    Dim buffer As String 
    Private Delegate Sub UpdateTextBox() 
    Private Sub UpdateTextBoxHandler() 
        Dim pos As Integer 
        buffer = buffer + SerialPort1.ReadExisting 
        pos = buffer.IndexOf("m/s.") 
        Dim fdCon As New MySqlConnection("Database=projecta;Data 
Source=localhost;User Id=root; Password=48050236") 'ติดตอฐานขอมูล MySQL ชื่อ 
newproject รหัสผูใช root รหัสผาน 48050236 
        Dim fdCom As New MySqlCommand("", fdCon) 
        fdCon.Open() 'เปดฐานขอมูล 
        Dim sdata As String = TextBox1.Text 'กําหนด sdata รับขอมูลจาก SerialPort1 
        Dim sdata1 As String = TextBox2.Text 'กําหนด sdata รับขอมูลจาก SerialPort1 
        Dim sdata2 As String = TextBox3.Text 'กําหนด sdata รับขอมูลจาก SerialPort1 
        Dim sdate As String = TextBox4.Text 'กําหนด sdate รับจาก TextBox4 วันที ่
        Dim stime As String = TextBox5.Text 'กําหนด stime รับจาก TextBox5  เวลา 
        If pos <> -1 Then 
            TextBox1.Text = (buffer.Substring(0, pos + 4) + vbCrLf) 
            Try 
                SerialPort1.ReadTimeout = 4000 
 
 

 
 
 



 

 

                TextBox1.Enabled = True 
                TextBox2.Enabled = True 
                TextBox3.Enabled = True 
                TextBox4.Enabled = True 
                TextBox5.Enabled = True 
            Catch ex As Exception 
                Console.Write(ex.Message)  ' Try...Catch ตรวจสอบความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
                MsgBox(ex.Message) 
            End Try 
            buffer = buffer.Remove(0, pos + 4) 
        End If 
        pos = buffer.IndexOf("C.") 
        If pos <> -1 Then 
            TextBox2.Text = (buffer.Substring(0, pos + 2) + vbCrLf) 
            Try 
                SerialPort1.ReadTimeout = 4000 
                TextBox1.Enabled = True 
                TextBox2.Enabled = True 
                TextBox3.Enabled = True 
                TextBox4.Enabled = True 
                TextBox5.Enabled = True 
            Catch ex As Exception 
                Console.Write(ex.Message)  ' Try...Catch ตรวจสอบความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
            End Try 
            buffer = buffer.Remove(1, pos + 2) 
        End If 
        pos = buffer.IndexOf("D.") 
        If pos <> -1 Then 
            TextBox3.Text = (buffer.Substring(0, pos + 0) + vbCrLf) 
            'buffer = "" 
            Try 
                SerialPort1.ReadTimeout = 4000 

 
 
 



 

 

                TextBox1.Enabled = True 
                TextBox2.Enabled = True 
                TextBox3.Enabled = True 
                TextBox4.Enabled = True 
                TextBox5.Enabled = True 
            Catch ex As Exception 
                Console.Write(ex.Message)  ' Try...Catch ตรวจสอบความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
            End Try 
            buffer = buffer.Remove(1, pos + 0) 
            fdCom.CommandText = "INSERT INTO 
project(velocity,windvane,Temperature,date,time)VALUES('" + TextBox1.Text + "','" + 
TextBox3.Text + "','" + TextBox2.Text + "','" + sdate + "','" + stime + "')" 'กําหนดใสคาใน
ตารางชื่อ project 
            fdCom.ExecuteNonQuery() 'นําขอมูลใสในตาราง 
            fdCon.Close() 
        End If 
        pos = buffer.IndexOf("CLF Project.txt") 
        If pos <> -1 Then 
            TextBox6.Text = (buffer.Substring(0, pos + 15) + vbCrLf) 
            buffer = buffer.Remove(1, pos + 15) 
        End If 
    End Sub 
    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Timer1.Tick 
        Me.Text = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd") 
        TextBox4.Text = Me.Text 
    End Sub 
    Private Sub Timer2_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Timer2.Tick 
        Me.Text = DateTime.Now.ToString("H:mm:ss") 
        TextBox5.Text = Me.Text 
    End Sub 

 
 
 



 

 

    Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived 
        TextBox1.Invoke(New UpdateTextBox(AddressOf UpdateTextBoxHandler), New 
Object() {}) 
    End Sub 
    Private Sub TextBox6_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles TextBox6.TextChanged 
    End Sub 
    Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged 
    End Sub 
End Class 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

Code ที่ใชเขียนเว็บเพจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

<html> 
<head> 
<title>หนาหลัก</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874"> 
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="25 ;URL=http://localhost/project/web/2.php"> 
<script type="text/javascript"> 
function loadXMLDoc() 
{ 
if (window.XMLHttpRequest) 
 { 
 xmlhttp=new XMLHttpRequest() 
 xmlhttp.onreadystatechange=xmlhttpChange 
 xmlhttp.open("GET","2.php",true) 
 xmlhttp.send(null) 
} 
// code for IE 
else if (window.ActiveXObject) 
 { 
 xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP") 
   if (xmlhttp) 
   { 
   xmlhttp.onreadystatechange=xmlhttpChange 
   xmlhttp.open("GET","2.php",true) 
   xmlhttp.send() 
   } 
 } 
} 
function xmlhttpChange() 
{ 
// if xmlhttp shows "loaded" 
if (xmlhttp.readyState==4) 
 { 

 
 
 



 

 

 // if "OK" 
 if (xmlhttp.status==200) 
   { 
   // ...some code here... 
//alert(xmlhttp.responseText); 
  //var   area=document.getElementById('date'); 
 //area.innerHTML=xmlhttp.responseText; 
   } 
 else 
   { 
   alert("Problem retrieving XML data") 
   } 
 } 
} 
</script> 
</head> 
<body background="back2.gif" onload="loadXMLDoc()"> 
<body onLoad="show_clock()"> 
<script language="javascript" src="js/liveclock.js"></script> 
<center><FONT FACE="MS Sans Serif"><FONT SIZE="4" color="red" ><b>ยินดีตอนรบั
เขาสูโครงงาน online </b></font><center/>  
<center><FONT FACE="MS Sans Serif"><b>การพัฒนาชุดเคร่ืองมือวัดความเร็วลม ที่ระดับ
ความสูง 10-15 เมตรพรอมประมวลผลผานทางอินเทอรเน็ตและเก็บขอมูลผาน  USB flash 
drive</b></Font> 
<center/> 
<center><b>"Development Anemometer at Level 10-15 Meters and Wind Database 
Management with Internet Display and  Back up  
 in    USB flash Drive"</b></center> 
 
<br> 

 
 
 



 

 

<img src="velocity.jpg" width="130" height="130" border="1"> <img src="temperature.jpg" 
width="130" height="130" border="1"> <img src="windvane.jpg" width="130" height="130" 
border="1"> 
<span id="digitalclock" class="styling"></span> 
<? 
  $hostname = "localhost";  
  $user = "root";  
  $password = "48050236";  
  $dbname = "projecta"; 
  $tblname = "project";  
  mysql_connect($hostname,$user,$password) or die("ติดตอฐานขอมูลไมได"); 
  mysql_select_db($dbname) or die("เลือกฐานขอมูลไมได"); 
  $sql = "SELECT * FROM  project  order by ID DESC  LIMIT  1";   
  $dbquery = mysql_db_query($dbname,$sql); 
  $num_rows = mysql_num_rows($dbquery); 
  $num_fields = mysql_num_fields($dbquery); 
echo "<Table border=1>"; 
 echo "<Tr>"; 
 $i=0; 
 while($i<$num_fields) 
  { 

$field_name[$i]=mysql_field_name($dbquery,$i); 
 echo  "<Td bgcolor=red>".$field_name[$i]."</Td>"; 
 $i++; 
 } 
$i=0; 
while($i<$num_rows) 
{ 
     $result = mysql_fetch_array($dbquery); 
     $ID = $result[ID]; 
     $Date = $result[Date];  
     $Time = $result[Time]; 

 
 
 



 

 

     $velocity = $result[velocity]; 
     $windvane=$result[windvane]; 
     $Temperature=$result[Temperature]; 
      echo "<center><Tr> 
<Td><center>$ID</center></Td><Td><center>$Date</center></Td><Td><center>$Time</
center></Td><Td><center>$velocity</center></Td><Td><center>$windvane</center></Td
><Td><center>$Temperature</center></Td></Tr></center>";  
     $i++; 
  } 
?> 
<br> 
<center><embed src="http://www.clocklink.com/Clocks/5001-
Blue.swf?TimeZone=GMT0700&DateFormat=DD-mm-YYYY" width="220" height="20" 
wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></center> 
</body> 
</html> 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ผลการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมอืวดัความเร็วลม  ทิศทางลม  และอุณหภูมิ 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

ประวัติผูทําโครงงาน 

นายกิติศักด์ิ  ดีพื้น ศึกษาระดับปริญญาตรี ณ คณะวิศวกรรมศาสตร  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  

มหาวิทยาลัยบูรพา  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนสุนทรภูพิทยา มีความสนใจ

ทางดานไฟฟากําลัง อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร และการเขียนเว็บไซต 

นายคมสันต   ภูหัตสวน  ศึกษาระดับปริญญาตรี ณ คณะวิศวกรรมศาสตร  ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา  มหาวิทยาลัยบูรพา  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนหนองน้ําเย็น

วิทยาคม มีความสนใจทางดานไฟฟากําลัง อิเล็กทรอนิกส   

นายสราเดช  กลัดทอง  ศึกษาระดับปริญญาตรี ณ คณะวิศวกรรมศาสตร  ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา  มหาวิทยาลัยบูรพา  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนโพธิสัมพันธ

พิทยาคม มีความสนใจทางดานไฟฟากําลัง และอิเล็กทรอนิกส 
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