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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำของปัญหำ 

ปัจจุบันระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือ Firealarm คือ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
เหมือนมีการส่งเสียงเตือนภัยภายในอาคารเพ่ือเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้คนในพ้ืนที่อพยพบออกจากที่
เกิดเหตุโดยจะต้องมีการประเมินสถานการณ์วางแผนรับรู้เหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ปัญหาเพลิงไหม้
สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ โดยส่วนใหญ่มักเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร บ้านเรือน ที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดกระแสไฟฟ้า สาเหตุมีด้วยกันอย่างเช่น เสียบปลั๊กไฟฟ้าทิ้งไว้, ไฟฟ้าลัดวงจร, เครื่องใช้ไฟฟ้า
เกิดรั่ว ความประมาทในการใช้เชื้อเพลิงทั้งน้้ามัน และแก็ส อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่
มีการเสื่อมสภาพขาดการดูแลรักษาหรือโดยสาเหตุจากธรรมชาติบ่อยครั้งที่สาเหตุไฟไหม้สร้างความ
สูญเสียอย่างมาก เป็นต้น เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ หลายอาคาร บ้านเรือน หันมาติดตั้ง
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มี วิธีการตรวจเช็ค Fire Alarm ว่ายังท้างานได้ดีอยู่หรือไม่? เพ่ือลด
ความเสี่ยงต่อการสูญเสีย หรือ เลี่ยงภัยที่จะเกิดได้ ภัยที่เกิดจากไฟไหม้  จากข้อมูลส้านักงานสถิติ
แห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2532-2563 หรือกว่า 30 ปี ประเทศไทยมีเหตุไฟไหม้เกิดข้ึนมากกว่า 58,000 ครั้ง 
ตกเฉลี่ยปีละ 2,000 ครั้ง ซึ่งหมายความว่าในแต่ละวันจะมีเหตุไฟไหม้ถึง 5-6 พ้ืนที่เลยทีเดียว แต่ในแง่
เม็ดเงินที่สูญเสียไปนั้นมากกว่า 4 หมื่นล้านบาทหากลองแยกค้านวณออกมาไฟไหม้หนึ่งครั้งก่อให้เกิด
ความเสียหายประมาณ 7 แสนบาท (ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  แสดงดัง
รูปที่ 1.1 
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รูปที่ 1.1 ข้อมูลอัคคีภัยประเทศไทย ปี 2532 – 2563 
ที่มา : [ออนไลน์] www.baania.com/article สถิติไฟไหม้บ้าน อันตรายที่ไม่อยากให้เกิด 

(baania.com) 
 

อุปกรณ์ส้าคญัอ่ืนๆ ที่ท้างานร่วมกันเพื่อท้าให้ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้นี้สามารถท้างานได้
อย่างมีมาตรฐานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร  และคณะผู้จัดท้า ขอท้าการยกตัวอย่างจากอาคารที่
คณะผู้จัดท้าได้ท้างานอยู่ซึ่งอาคารนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วน บริษัท ห้างสรรพสินค้า และ
ส่วนผู้อยู่อาศัย  ซึ่งแน่นอนว่าภายในอาคารนี้มีระบบ Fire Alarm อยู่แล้ว แต่ทางคณะผู้จัดท้าได้
เล็งเห็นว่าจะมีอยู่บางครั้งในตอนที่ ระบบ Fire Alarm ท้างานผิดพลาด เพียงเพราะระบบตรวจจับ
เศษฝุ่นผงในอากาศหรืออาจจะเป็นความผิดพลาดที่ตัว Smoke Detector แหละควันจากร้านอาหาร 
นั้นจึ่งท้าให้กระดิ่งในห้องช่างดังซึ่งเป็นการส่งเสียงรบกวนและสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้แก่ผู้
ที่มาใช้บริการในส่วนต่างๆ โดยในครั้งนี้   คณะผู้จัดท้า ได้ท้าการสร้างชุดจ ำลอง Smoke Detector 
แจ้งเตือนผ่ำน LINE Notify ซ่ึงชุดจ ำลอง นี้เมื่อตรวจจับควันไฟได้จะท้าการแจ้งเตือนไปที่  LINE  ใน
โทรศัพท์ของผู้ใช้งานนั้นจึงท้าให้สามารถขึ้นไปตรวจสอบได้ก่อนทันทีว่ามีเหตุเพลิงไหม้จริงได้ก่อนที่
สัญญาณเตือนจะดังท้าให้มีเสียงรบกวนลูกค้าดังนั้นน้าไปประยุกต์ใช้งานหรือช่วยเสริมในระบบ Fire 
Alarm ของอาคารในภายภาคหน้า  

https://www.baania.com/article/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94-article_5011
https://www.baania.com/article/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94-article_5011


83 
 

Line Notify คือบริการที่ LINE ให้เราส่งข้อความ หรือแจ้งเตือนอัตโนมัติ ไม่ว่าจะส่งเข้าผ่าน Group 
หรือบัญชีส่วนตัว ผ่าน API ของ LINE โดยตรง ให้เราส่งข้อความ หรือแจ้งเตือนอัตโนมัติ ไม่ว่าจะส่ง
เข้าผ่าน Group หรือบัญชีส่วนตัว ผ่าน API ของ LINE โดยตรง ไปที่ My Page (หน้าของฉัน) โดยเมื่อ
เข้าไปจะมีทั้งแบบสร้างเองโดยผ่าน access token และเชื่อมต่อผ่านผู้ให้บริการต่างๆ เช่น Github, 
IFTTT และ Mackerl แสดงดังรูปที่ 1.2 

 
 

 
 

รูปที่ 1.2 สร้าง Line Token เพื่อน าไปใส่ในโคด้โปรแกรม 
ที่มำ: [ออนไลน์] https://www.makewebeasy.com/th/blog/manual/ 

ระบบแจ้งเตือน Line Notify ช่วยให้เจ้ำของร้ำนได้รับทุกกำรแจ้งเตือนผ่ำนระบบ Line Notify 
สำมำรถแจ้งเตือนได้ตั้งแต่รำยกำรสั่งซื้อ รำยกำรช ำระเงินของลูกค้ำ ไปจนถึงกำรแจ้งเตือนสต็อคสิน
ค้ำเม่ือถึงจุด Low Stock หรือสินค้ำนั้นมีกำร Out of Stock อีกท้ังข้อควำมที่ติดต่อผ่ำนเข้ำมำทำง

เว็บไซต์ ระบบ Line Notify ก็จะแจ้งเตือนให้ทันที 

 

 

https://www.makewebeasy.com/th/blog/manual/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-line-notify/
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2.วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

2.1 เพ่ือออกแบบและสร้างชุดจ้าลอง Smoke Detector แจ้งเตือนผ่าน LINE Notify 
2.2.  เพ่ือศึกษาหาประสิทธิภาพการท ำงำนของ Node MCU ส ำหรับรับข้อมูลจำกเซ็นเซอร์ 

MQ-2 Smoke ตรวจพบควัน 
2.3  เพ่ือศึกษาหาประสิทธิภาพกำรท ำงำนของ LINE Notify ส ำหรับแจ้งเตือนเมื่อ Node 

MCU แจ้งตรวจพบควัน 
2.4  เพ่ือศึกษาหาประสิทธิภาพกำรท ำงำนของไฟ LED แจ้งเตือนสถำนกำรณ์ท ำงำนเมื่อ

ตรวจพบควันไฟ 
2.5  เพ่ือศึกษำหำควำมพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อกำรใช้งำนชุดจ ำลอง Smoke Detector แจ้ง
เตือนผ่ำน LINE Notify 

 
3. ขอบเขตของของกำรวิจัย 

  3.1 ขอบเขตประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
     ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นำยช่ำงอำคำรของหน่วยงำน CCS อำคำรจัตุรัส

จำมจุรี ถ.พญำไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จ ำนวน 10 คน ซึ่งได้มำจำก เลือกลุ่ม
ตัวอย่ำงแบบเจำะจง 

   3.2 ขอบเขตของเนื้อหำ 
3.2.1 ชุดจ้าลอง Smoke Detector แจ้งเตือนผ่าน LINE Notify แจ้งเตือนไฟไหม้                           

                    ประกอบด้วย 
 - บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รองรับกำรเชื่อมต่อไวไฟ  ( ESP8266) 

                - อุปกรณ์ ตรวจจับควัน แก๊ส และควำมร้อน( MQ-2 Smoke Sensor Gas sensor) 
                - อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพ่ือป้อนค้าสั่งลงบอร์ด 

-  โปรแกรมควบคุมด้วยค ำสั่งภำษำซี (USB Wi-Fi) 
 -  กำรเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยค ำสั่งภำษำซี 
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3.2.2) กำรท ำงำนและกำรใช้งำนของโมดูล MQ-2 Smoke Sensor 
   3.2.3) กำรท ำงำนและกำรใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รองรับ 
                          กำรเชื่อมต่อไวไฟ   ESP8266 
    3.2.4) กำรเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยค ำสั่งภำษำซี 
    3.2.5) กำรท ำงำนและใช้งำนแอพพลิเคชั่น LINE Notify 
                  3.2.6) งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     3.3 ขอบเขตของโครงงำน 

          กำรสร้ำงชุดจ ำลอง Smoke Detector แจ้งเตือนผ่ำน LINE Notify มี

คุณลักษณะกำรท ำงำนดังนี้ แจ้งเตือนไฟไหม้ มีลักษณะกำรท ำงำนคือ หำกเกิดกำรรั่วไหล
ของแก๊สไวไฟ หรือควัน อุปกรณ์ MQ-2 Smoke Gas Sensor จะท ำหน้ำที่ตรวจจับ โดย
ตัวอุปกรณ์มีคุณสมบัติสำมำรถตรวจจับแก๊สควันแหละควำมร้อนที่ช่วง5-8เซนติเมตรจำก
ควำมสูง สำมำรถรับสัญญำณ Wi-Fi 2.4 GHz ได้ด้วย NodeMcu Esp8266สำมำรถส่ง
สัญญำณและข้อควำมแจ้งเตือนไปที่ LINE ที่โทรศัพท์ของผู้ใช้งำนได้สำมำรถแจ้งเตือน
สถำนะด้วยไฟ LED ได้จำกกำรตรวจจับควันแก๊สแลควำมร้อน  ด้วยค ำสั่งกำรท ำงำนได้โดย
ใช้กำรเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยค ำสั่งภำษำซีโมเดลอำคำร ใช้ แผ่นอะคริลิคขนำดในกำร
ท ำ มีขนำดควำมสูงที่ 60 เซนติเมตรมีขนำดควำมกว้ำง 30 เซนติเมตร และมีชนำดของแต่
ละชั้นที่ 18 เซนติเมตร 

 
4. นิยำมศัพท์เฉพำะ 

   4.1 ชุดจ้าลอง Smoke Detector หมำยถึง จ ำลองระบบรักษำควำมปลอดภัยที่มีกำรแจ้งเตือน

เมื่อผ่ำน LINE เมื่อเกิดกำรรั่วไหลของแก๊สไวไฟและควัน ประกอบด้วยอุปกรณ์ MQ-2 
SmokeGasSensor หมำยถึง อุปกรณ์ส ำหรับตรวจจับแก๊สไวไฟ และควัน ,บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU ESP8266 หมำยถึงอุปกรณ์ส ำหรับเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุม
กำรท ำงำนของชุดแจ้งเตือนไฟไหม้ รองรับกำรเชื่อมต่อ WiFi , Relay Module หมำยถึงอุปกรณ์
สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับควบคุมกำรท ำงำนสัญญำณไฟเตือนภัย (Warning Light),  
 4.2 Line Notify คือ บริการที่ LINE ให้เราส่งข้อความ หรือแจ้งเตือนอัตโนมัติ ไม่ว่าจะส่งเข้าผ่าน 

Group หรือบัญชีส่วนตัว ผ่าน API ของ LINE โดยตรง ให้เราส่งข้อความ หรือแจ้งเตือน

อัตโนมัติ ไม่ว่าจะส่งเข้าผ่าน Group หรือบัญชีส่วนตัว ผ่าน API ของ LINE โดยตรง ไปที่ My 
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Page (หน้าของฉัน) โดยเมื่อเข้าไปจะมีทั้งแบบสร้างเองโดยผ่าน access token และเชื่อมต่อผ่าน

ผู้ให้บริการต่างๆ เช่น Github, IFTTT และ Mackerl  

 

5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิัย  

5.1 สำมำรถแจ้งเตือนผ่าน LINE ของผู้ใช้ได้ถ้ำตรวจพบค่ำควัน แก๊ส และควำมร้อน 

       5.2 เตือนไฟไหม้หรือกรณีเกิดกำรรั่วไหลของแก๊สไวไฟที่รวดเร็วผ่ำนแอพพลิเคชั่นไลน์ 
5.3 สำมำรถตรวจจับ ควัน แก๊ส ควำมร้อน ได้ด้วย เซ็นเซอร์ MQ-2 Smoke Gas         

Sensor 
5.4 ได้รับกำรแจ้งเตือนไฟไหม้หรือกรณีเกิดกำรรั่วไหลของแก๊สไวไฟด้วยสัญญำณไฟเตือนภัย 
(Warning Light) 

    
 
 

6. สมมุติฐำนของโครงงำน 
6.1.  การท ำงำนของ Node MCU ส ำหรับรับข้อมูลจำกเซ็นเซอร์ MQ-2 Smoke ตรวจพควัน

มีประสิทธิภาพกำรท ำงำนดี 

6.2  กำรท ำงำนของ LINE Notify ส ำหรับแจ้งเตือนเมื่อ Node MCU แจ้งตรวจพบควัน 
มีประสิทธิภาพกำรท ำงำนดี 

6.3  กำรท ำงำนของไฟ LED แจ้งเตือนสถำนกำรณ์ท ำงำนเมื่อตรวจพบควันไฟ 
      ประสิทธิภาพกำรท ำงำนดี 

6.4  ผู้ใช้งำนชุดจ ำลอง Smoke Detector แจ้งเตือนผ่ำน LINE Notify 
               มีควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับมำก 
 
 
7. กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย 
      กรอบแนวคิดชุดจ้าลอง Smoke Detector แจ้งเตือนผ่าน LINE Notify แสดงดังรูปที่ 1.1 

  
ตัวแปรตำม 

-สำมำรถแจ้งเตือนผ่าน LINE ของผู้ใช้ได้ 

-สำมำรถรับสัญญำณ Wi-Fi 2.4 GHz ได ้

ตัวแปรต้น 

Smoke Detector แจ้งเตือนผ่าน 

LINE Notify 
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     รูปที่ กรอบแนวคิดชุดจ้าลอง Smoke Detector แจ้งเตือนผ่าน LINE Notify แสดงดังรูปที่ 1.1 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในกำรจัดสร้ำงชุดจ้าลอง Smoke Detectorแจ้งเตือนผ่าน LINE Notifyคณะผู้จัดท ำได้มีกำรศึกษำ

ค้นคว้ำจำกเอกสำร ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
1. ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้กัน (Fire alarm System) 
2. อุปกรณ์ตรวจจับแก๊สไวไฟ ของโมดูล MQ-2 Smoke Sensor Gas Sensor 
3. บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รองรับกำรเชื่อมต่อไวไฟ ESP8266 
4. กำรเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยค ำสั่งภำษำซี 
5. อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพ่ือป้อนค ำสั่งลงบอร์ด (USB) 
6. กำรท ำงำนและกำรใช้งำน  LINE Notify 
7. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 

1.  ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm System) 
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     ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นั้นมีหน้ำทีแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้เกิดข้ึน และจะมีระบบสปริง
เกลอร์หรือระบบอ่ืนๆท ำหน้ำที่ในกำรดับเพลิง หรืออำจจะมีกำรท ำงำนร่วมกันก็ได้ ซึ่งในกำรออกแบบ
ในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะต้องให้รู้พ้ืนที่หรือจุดเกิดเหตุได้เร็ว และมีสัญญำณแจ้งเหตุเพ่ือแจ้งเตือน
บุคคลในพ้ืนที่นั้นๆ ให้อพยพที่โดยรวดเร็วและปลอดภัย ดังนั้นกำรออกแบบติดตั้งจึงต้องให้มีควำม
เหมำะสมกับลักษณะอำคำรในแต่ละประเภท โดยทั่วไประบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีกำรออกแบบติดตั้ง
ยู่ด้วยกัน 2 ระบบ คือ 

 

 1. ระบบกำรแจ้งเหตุเป็นโซน (Conventional System) 

      1.1 ระบบกำรแจ้งเหตุเป็นโซน (Conventional System) 

ระบบนี้เป็นกำรแบ่งพ้ืนที่กำรควบคุมของอำคำรออกเป็นส่วนๆหรือโซน ซึ่งในกำรแบ่งพ้ืนที่
โซนจะมีหลักเกณฑ์ตำมมำตรฐำนก ำหนด เพื่อให้มีระยะค้นหำในจุดที่เกิดเหตุได้ ในกำรออกแบบกำร
แจ้งเหตุในแบบนี้ จะท ำให้เรำรู้ถึงพ้ืนที่กำรเกิดเหตุแบบเป็นโซนกว้ำงๆ จะไม่ทรำบจุดเกิดเหตุโดยตรง 
อำจจะต้องตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง ระบบนี้มักติดตั้งในอำคำรที่มีขนำดเล็ก แสดงดังรูปที่ 2.1 

 

 

 

รูปที่ 2.1 ระบบกำรแจ้งเหตุเป็นโซน 

ที่มำ : [ออนไลน์] ระบบสญัญาณแจง้เหตเุพลงิไหม ้(Fire alarm System) | Newtype Group 

 

2. ระบบกำรแจ้งเหตุเป็นจุด (Addressable System) 

     2.2 ระบบกำรแจ้งเหตุแบบระบุต ำแหน่ง (Addressable System) 

ระบบนี้ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ระบบสำมำรถบอกพ้ืนที่หรือต ำแหน่งกำรเกิดเหตุได้โดย ตรง ท ำให้
สำมำรถเข้ำระงับเหตุและอพยบคนออกจำกพ้ืนที่ได้อย่ำงรวดเร็ว อุปกรณ์ตรวจจับในระบบนี้ก็ต้องใช้
อุปกรณ์ที่สำมำรถระบุต ำแหน่งได้ (Addressable Device) ระบบนี้มักติดตั้งในอำคำรที่มีขนำดใหญ่ 

https://www.newtype.co.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4/
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รูปที่ 2.2 

ที่มำ: [ออนไลน์]  ระบบสญัญาณแจง้เหตเุพลงิไหม ้(Fire alarm System) | Newtype Group 

องค์ประกอบของระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) 

1.ตู้ควบคุม ( Control Panel )                                                                                                
ตู้ควบคุมสัญญำณระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) เป็นชุดควบคุมกำร
ท ำงำนของระบบหรือเป็นหน่วยปฏิบัติกำร สำมำรถแสดงผลกำรตอบสนองของอุปกรณ์
ตรวจจับ และส่งสัญญำณแจ้งเหตุไปตำมต ำแหน่งต่ำงๆที่ออกแบบเอำไว้ แสดงดังรูป 2.3 

 

 

 รูปที่ 2.3 ตู้ควบคุมสัญญำณระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

ที่มำ: [ออนไลน์]  FCP ตูค้อนโทรลไฟอลาม รุน่ CL-9600 ยี่หอ้ CL fire alarm control panel 

ตูค้วบคมุระบบสญัญาณแจง้เหตเุพลงิไหม ้- firealarmonline 

 

โดยทั่วไปบนตู้ควบคุมควรจะต้องมีส่วนประกอบที่ส ำคัญคือ 

https://www.newtype.co.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4/
https://www.firealarmonline.com/product/56796-46718/fcp-%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1-fire-alarm-control-panel-%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89-
https://www.firealarmonline.com/product/56796-46718/fcp-%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1-fire-alarm-control-panel-%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89-


90 
 

– CPU 

– ชุดอุปกรณ์เริ่มสัญญำณ ( Initiating Devices ) 

– ชุดอุปกรณ์แจ้งสัญญำณ ( Notification Appliance Devices,NAC ) 

– Key pad 

– ไฟ( LED ) บอกสถำนะต่ำงๆ เช่น 

– ไฟแสดงแหล่งจ่ำยไฟ ( Power Supply ) 

– ไฟแสดงสถำนะกำรตรวจจับของอุปกรณ์ (Alarm) 

1.2 ชุดจ่ำยไฟ (Power Supply Unit) 

จะเป็นชุดจ่ำยไฟให้กับระบบทั้งหมดต้องท ำกำรค ำนวณเพ่ือให้ได้ขนำดที่สำมำรถจ่ำย
กระแสไฟให้เพียงพอกับระบบในขณะที่ต้องแจ้งเหตุพร้อมกันทั้งอำคำร และมีระบบชำร์จไฟ
อัตโนมัติ (Charger) 

1.2 ชุดส ำรองไฟ (Battery Unit) 

เป็นชุดส ำรองไฟที่ใช้ในระบบ ในกรณีที่กระแสไฟหลัก (Main Power Supply ) ไม่มีจ่ำย
ให้กับระบบ ชุดไฟส ำรองก็จะท ำหน้ำที่แทน ส่วนระยะเวลำในกำรใช้งำน ( Ahr. ) ขึ้นอยู่กับ
กำรค ำนวณมำจำกกำรใช้จ ำนวนอุปกรณ์ตรวจจับและอุปกรณ์แจ้งเหตุภำยในวงจรนั้น ตำม
มำตรฐำนแล้ว พิกัดกำรใช้งำนของแบตเตอรี่ เมื่อไม่มีแหล่งจ่ำยไฟจะต้องสำมำรถจ่ำยไฟให้
ระบบในสถำวะปกติได้ไม่น้อยกว่ำ 24 ชั่วโมง และในสถำวะแจ้งเหตุได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำท ี

    2. อุปกรณ์เร่ิมสัญญำณ ( Initiating Devices ) 
อุปกรณ์เริ่มสัญญำณ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับกำรเกิดเหตุเพลิงไหม้ (Detector) ภำยในวงจร
กำรควบคุมนั้นๆ สำมำรถตรวจจับได้ทั้งควำมร้อน ควันและเปลวไฟ เป็นต้น ต้องเลือกใช้ให้
เหมำะสมกับพ้ืนที่ในแต่ละพ้ืนที่ อุปกรณ์ตรวจจับจะท ำหน้ำตรวจจับเหตุเพลิงไหม้และจะส่ง
สัญญำณไปให้ตู้ควบคุม เพ่ือประมวลผลต่อไป 

ในอุปกรณ์เริ่มสัญญำณสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 

2.1 อุปกรณ์เริ่มสัญญำณแบบมือดึงจำกบุคคล (Manual Pull Station) 
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2.2 อุปกรณ์เริ่มสัญญำณโดยอัตโนมัติ (Detectors) 

ซึ่งจะมีรำยละเอียด ดังนี้ 

    1. อุปกรณ์เริ่มสัญญำณแบบมือดึงจำกบุคคล (Manual Pull Station) 

อุปกรณ์เริ่มสัญญำณแบบมือดึงจำกบุคคล (Manual Pull Station) เป็นอุปกรณ์เริ่มสัญญำณ
แบบใช้มือดึง หรือกด หรือทุบกระจก (Break Glass) จำกบุคคลที่เห็นเหตุกำรณ์ ส่วนใหญ่จะ
ติดตั้งไว้ในจุดต่ำงๆที่ท่ีคนเห็นได้ง่ำย 

    2. อุปกรณ์เริ่มสัญญำณโดยอัตโนมัติ (Detectors) 

เป็นอุปกรณ์เริ่มสัญญำณ ที่สำมำรถตรวจจับกำรเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยอัตโนมัติซึ่งมีหลำย
ชนิดตำมควำมเหมำะสมของแต่ละพ้ืนที่ของกำรใช้งำน สำมำรถแยกตำมชนิดต่ำงๆดังนี้ 

2.1 อุปกรณ์ตรวจจับควำมร้อน (Heat Detector) 

เป็นอุปกรณ์ที่ท ำหน้ำที่ตรวจจับควำมร้อนจำกกำรเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในกำรออกแบบและ
ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดนี้ ต้องเลือกอุณหภูมิของอุปกรณ์ให้เหมำะสม โดยให้ค ำนึงถึงกำร
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในห้องหรือพ้ืนที่ที่ติดตั้งด้วย แต่อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่เหมำะที่จะติดตั้ง
ในห้องพักหลับนอน สำมำรถแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ 

– อุปกรณ์ตรวจจับควำมร้อน ชนิดก ำหนดอุณหภูมิ (Fixed Temperature) 

อุปกรณ์ชนิดนี้จะท ำงำนเมื่อมีอุณหภูมิถึงจุดที่ก ำหนดอุณหภูมิเดียว โดยทั่วไปจะมีอุณหภูมิ
ก ำหนดอยู่ที่ 135’ F หรือ 200’ F (หรือมำกกว่ำนั้น) พ้ืนที่ที่ควรติดตั้งอุปกรณ์ชนิดนี้ เช่น ใน
ห้องครัว หรือห้องเครื่อง ห้องหม้อไอน้ ำ (Boiler Room) เป็นต้น 

– อุปกรณ์ตรวจจับควำมร้อน ชนิดคอมบิเนชั่น ( Combination) 

หมำยควำมว่ำ ภำยในอุปกรณ์ตรวจจับควำมร้อนชนิดนี้จะมีกำรตรวจจับอยู่ 2 แบบอยู่ในตัว
เดียวกัน คือ ท ำงำนเมื่อตรวจจับกำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่มีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงเกิน
ที่ก ำหนด ( Rate of Rise Temperature) และ ตรวจจับที่อุณหภูมิก ำหนด (Fixed 
Temperature) เมื่อรวมกันจึงเป็นชนิดคอมบิเนชั่นหรือ 

( Rate of Rise & Fixed Temperature ) โดยทั่วไปจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 135’ F หรือ 200’ F 
เช่นกัน 
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กำรท ำงำนของอุปกรณ์ตรวจจับควำมร้อนชนิด ตรวจจับกำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่มี
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงเกินที่ก ำหนด ( Rate of Rise Temperature ) นั้นหมำยควำมว่ำ 
อุปกรณ์จะท ำงำนที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นไปในอัตรำ 15 ‘ F( 8’ C ) ต่อนำที อุปกรณ์
ก็จะท ำงำน 

2.2 อุปกรณ์ตรวจจับควัน ( Smoke Detector ) 

อุปกรณ์ตรวจจับควัน ( Smoke Detector )เป็นอุปกรณ์ที่ท ำหน้ำที่ตรวจจับควันจำกกำรเกิด
เหตุเพลิงไหม้ ซึ่งจะท ำหน้ำที่ในกำรตรวจจับได้อย่ำงรวดเร็ว จะเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบเพ่ือ
ป้องกันชีวิตของผู้ที่อยู่อำศัยเป็นส ำคัญ สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ อุปกรณ์ตรวจจับ
ควัน แบบ Ionization และ อุปกรณ์ตรวจจับควัน แบบ Photoelectric 

2.3 อุปกรณ์ตรวจจับควัน แบบล ำแสง ( Projected Beam Detector ) 

อุปกรณ์ตรวจจับควัน แบบล ำแสง( Projected Beam Detector ) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับ
ควันอีกชนิดหนึ่ง จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่เป็นตัวรับ ( Receiver ) และอุปกรณ์ที่เป็นตัว
ส่ง ( Transmitter ) ท ำงำนโดยกำรบังแสงของควันทีลอยเข้ำมำในแนว ระหว่ำงตัว รับ( 
Receiver ) กับตัว ส่ง ( Transmitter ) แต่ปัจจุบันอุปกรณ์ที่เป็นตัวรับและตัวส่งจะอยู่ในตัว
เดียวกันและใช้เป็นแผ่นสะท้อน(reflex)ในกำรสะท้อนกลับมำนิยมออกแบบใช้งำนในอำคำร
ที่มีลักษณะกว้ำง ใหญ่ เช่น คลังสินค้ำ (Warehouse) เป้นต้น 

2.4 อุปกรณ์ตรวจจับควัน แบบใช้ในท่อลม ( Duct Smoke Detector ) 

อุปกรณ์ตรวจจับควัน แบบใช้ตรวจจับควันในท่อลม ( Duct Smoke Detector ) โดยส่วน
ใหญ่จะติดตั้งในบริเวณท่อดูดลม ( Air Return ) ในระบบปรับอำกำศอุปกรณ์ตรวจจับควัน
ชนิดนี้จะเป็นชนิด Photoelectric ซึ่งจะมีกำรท ำงำนคือเมื่อมีควันเกิดขึ้นภำยในท่อลม จะ
ผ่ำนมำที่ท่อดูด (Exhaust Tube) ของอุปกรณ์ตรวจจับ ก็จะท ำกำรดูดควันเข้ำไปในตัว
อุปกรณ์ ระบบก็จะท ำงำน 

2.5. อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector ) 

อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector ) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟในขณะที่เกิด
เหตุเพลิงไหม้ มักจะเอำไว้ป้องกันในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟชนิดที่เกิดกำรลุกไหม้อย่ำงรวดเร็ว
และไม่เกิดควัน แต่จะเกิดเปลวไฟขึ้นทันที มีอยู่ 2 ชนิด คือ 

1. ชนิดตรวจจับแสงที่เป็นแสงอินฟำเรด( Infrared) เช่น กำรลุกไหม้ของน้ ำมันเชื้อเพลิง 
น้ ำมันหล่อลื่น 
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2. ชนิดตรวจจับแสงที่เป็นแสงอัลตรำไวโอเลต (Ultraviolet) เช่น กำรลุกไหม้ของก๊ำซ 
น้ ำมันก๊ำด สำรท ำละลำย หรือกำรเชื่อมโลหะ เป็นต้น 

         

 

2.6.อุปกรณ์ตรวจสอบน้ ำไหล ( Water Flow switch )และตรวจสอบสถำนะกำรเปิด-ปิด
วำล์วน้ ำ(Supervisory Switch ) 

เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบสปริงเกลอร์หรือดับเพลิงเพ่ือตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบ
ดังนี้ 

1. อุปกรณ์ตรวจสอบน้ ำไหล ( Water Flow switch ) จะติดตั้งอยู่ที่ท่อดับเพลิงของแต่ละชั้น
ตรวจสอบกำรไหลของน้ ำในขณะที่ระบบสปริงเกลอร์ ท ำงำน น้ ำจะไหลผ่ำนอุปกรณ์ ท ำให้
ใบพัดเคลื่อนที่ หน้ำคอนเทค( NO,NC) ที่อยู่ด้ำนบนอุปกรณ์จะเปลี่ยนสถำนะ ซึ่งจะไปต่อ
วงจรไปยังระบบสัญญำณเตือนอัคคีภัย 

2. อุปกรณ์ตรวจสอบสถำนะของวำล์วน้ ำ ( Supervisory Switch ) จะติดตั้งที่อยู่ที่ตัววำล์ว 
ท ำหน้ำที่ตรวจสอบสถำนะของวำล์วน้ ำว่ำ เปิด หรือ ปิด อยู่ขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรว่ำจะ
ตรวจสอบในสถำนะใด 

 

3.อุปกรณ์แจ้งสัญญำณ ( Notification Appliance Devices ) 
อุปกรณ์แจ้งสัญญำณ ( Notification Appliance Devices ) เป็นอุปกรณ์เสียงหรือแสงเพ่ือ
แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในบริเวณ หรืออำคำรนั้นๆ โดยวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องกำรอพยพบุคคลที่อยู่บริเวณนั้น สัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะอยู่หลำยชนิด เช่น แจ้ง
เหตุด้วยเสียงจำก กระดิ่ง ( Bell ) , เสียงอิเล็คทรอนิคส์ ( Horn ), เสียงสโลว-์วูฟ และเสียง
ประกำศจำกล ำโพง ( Speaker ), และ แจ้งเป็นแสงกระพริบ ( Strob ) เป็นต้น สำมำรถ
เลือกใช้ตำมควำมต้องกำรและชนิดของอำคำรว่ำจะใช้เสียงชนิดใด โดยต้องมีระดับควำมดัง
ตำมมำตรฐำนก ำหนด 

 



94 
 

    4.อุปกรณ์แยกแจ้งสัญญำณ ( Graphic Annunciator ) 
เป็นอุปกรณ์ท่ีมีไว้เพื่อดูจุดเกิดเหตุภำยในอำคำรได้อย่ำงรวดเร็ว เพื่อท่ีจะสำมำรถ
บอกต ำแหน่งในกำรเข้ำไประงับเหตุได้อย่ำงรวดเร็ว อุปกรณ์แยกแจ้งสัญญำณ ( 
Graphic Annunciator ) จะนิยมแสดงแผนผังของอำคำรนั้นๆ และแสดงโซนหรือ
จุดของอุปกรณ์ตรวจจับตำมต ำแหน่งที่ออกแบบไว้ 

ถ้ำระบบเป็นระบบกำรแจ้งเหตุเป็นจุด ( Addressable System) อำจจะแสดง
เป็น Graphic Software บน คอมพิวเตอร์ก็ได้ 

 

       5.อุปกรณ์เสริม( Auxiliary Devices ) 
เป็นอุปกรณ์เสริมในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เพ่ือท ำหน้ำที่รับ-ส่งสัญญำณไปยังระบบอ่ืนๆ 
ของอำคำร เช่น 

– ระบบบังคับลิฟต์ลงมำชั้นล่ำง 

– กำรปิดพัดลมในระบบปรับอำกำศ 

– กำรควบคุมปิด -เปิดประตูหนีไฟ 

– ควบคุมระบบกระจำยเสียงและประกำศแจ้งข่ำว 

– ท ำงำนร่วมกับระบบดับเพลิง 

ที่มำ : [ออนไลน์]https://www.newtype.co.th 

 

กำรท ำงำนและกำรใช้งำนของโมดูล MQ-2 Smoke Sensor 

 หลักกำรท ำงำนของ MQ2-Gas 

ท ำจำกแร่ที่มีควำมไวต่อแก๊สสูง คือ SnO2 ซึ่งมีค่ำกำรน ำไฟฟ้ำต่ ำเมื่อมีก๊ำซที่ติดไฟได้ตำม
ปริมำณที่เข้มข้นพอ วงจร บนแผงโมดูลจะท ำหน้ำที่
ขยำยสัญญำณไฟฟ้ำอัน น้อยนิดให้ส่งออกมำยัง 

https://www.newtype.co.th/
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Output เพ่ือให้เรำรับรู้ได้ 

 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2.4 
ที่มำ: [ออนไลน์]  /www.arduitronics.com 

 

รูปที่ 2.5 
ที่มำ: [ออนไลน์] เซ็นเซอรต์รวจจบัควนั แก๊ส MQ2-Gas Sensor For Arduino (ake-

remake.blogspot.com) 
 

Output ของ MQ2-Gas 

จำกภำพวงจรด้ำนบนท ำให้เห็นว่ำขำของเซนเซอร์มีทั้งหมดด้วยกัน 4ขำ แหล่งจ่ำยไฟ+,- 2
ขำ และอีก 2ขำท่ีเหลือคือขำออก Output  ซึ่งมีขำออกให้เลือกใช้ได้ทั้ง 2แบบ คือ ดิจิตอล
เอำต์พุต(Digital Output ; DO)  และ อนำล็อกเอำต์พุต(Analog Output ; AO) 

1.ดิจิตอลเอำต์พุต(Digital Output ; DO) คือ จะส่ง 0 กับ 1 ออกมำเจอแก๊สเป็น 1(5V.) ไม่
เจอเป็น 0(0V.) 

https://ake-remake.blogspot.com/2019/04/mq2-gas-sensor.html
https://ake-remake.blogspot.com/2019/04/mq2-gas-sensor.html
https://1.bp.blogspot.com/-6E762nl_oJM/YCsqmx-tiXI/AAAAAAAABjQ/RQK5shyxmp0dR01ae65f6VO0dRPD08LLACLcBGAsYHQ/s600/mq2-bottom.jpeg
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       2.อนำล็อกเอำต์พุต(Analog Output ; AO) คือ สำมำรถวัดปริมำณของแก๊สได้ละเอียด

 
 

รูปที่ 2.5 
ทีม่ำ: [ออนไลน์]  เซ็นเซอรต์รวจจบัควนั แก๊ส MQ2-Gas Sensor For Arduino (ake-

remake.blogspot.com) 

 

รูปที่ 2.6 
ที่มำ: [ออนไลน์] เซ็นเซอรต์รวจจบัควนั แก๊ส MQ2-Gas Sensor For Arduino (ake-

remake.blogspot.com) 
 

 ข้อมูลจ ำเพำะ ของ MQ2-Gas 

 แรงดันที่ต้องกำร(Operating voltage) 5V  

 ควำมต้ำนทำนโหลด(Load resistance) 20 KΩ  

 ควำมต้ำนทำนต่ออุณภูมิ(Heater resistance) 33Ω ± 5%  

 ควำมร้อน(Heating consumption) <800mw  

 ควำมต้ำนทำนขณะวัดค่ำ(Sensing Resistance) 10 KΩ – 60 KΩ  

https://ake-remake.blogspot.com/2019/04/mq2-gas-sensor.html
https://ake-remake.blogspot.com/2019/04/mq2-gas-sensor.html
https://ake-remake.blogspot.com/2019/04/mq2-gas-sensor.html
https://ake-remake.blogspot.com/2019/04/mq2-gas-sensor.html
https://1.bp.blogspot.com/-ws1yqQc0aDM/YDCXM78VpFI/AAAAAAAADc4/gHUOLxk6ov4S36TZAxAH_41OtLHRvZjugCLcBGAsYHQ/s1034/Pinout-MQ2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-vZsPaEYJ5Ik/YDB69ki0PNI/AAAAAAAADcg/xIfamfml18QOyVJgCNJZqzqjHGJ8rW-ZACLcBGAsYHQ/s336/MQ2-Gas-Sensor-Output.gif
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 ระดับควำมเข้มข้น(Concentration Scope) 200 – 10000ppm  

 เวลำกำรท ำงำน(Preheat Time) Over 24 hour 

ตัวปรับจูนควำมไวในกำรตรวจจับ 

 
รูปที่ 2.7 

ที่มำ: [ออนไลน์] เซ็นเซอรต์รวจจบัควนั แก๊ส MQ2-Gas Sensor For Arduino (ake-

remake.blogspot.com) 
 
 
ใช้ส ำหรับปรับควำมไวในกำรตรวจจับก๊ำซ โดยถ้ำหำกปรับหมุน ตำมเข็มนำฬิกำจะเป็นกำร
เพ่ิมควำมไวกำรจับ หำกหมุนทวนเข็มจะลดควำมไวลง สำมำรถทดลองโดยปรับจน LED-
PWR ติดสว่ำงแล้วค่อยปรับลดลงมำ 

ที่มำ : [ออนไลน์] https://ake-remake.blogspot.com 

3. กำรท ำงำนและกำรใช้งำนของบอร์ด ESP8266 

ESP8266 เป็นชื่อเรียกของชิฟของโมดูล ESP8266 ส ำหรบัติดต่อสื่อสำรบนมำตรฐำน WiFi 
ท ำงำนที่แรงดันไฟฟ้ำ 3.0-3.6V ท ำงำนใช้กระแสโดยเฉลี่ย 80mA รองรับค ำสั่ง deep sleep ในกำร
ประหยัดพลังงำน ใช้กระแสน้อยกว่ำ 10 ไมโครแอมป์ สำมำรถ wake up กลับมำส่งข้อมูลใช้เวลำ
น้อยกกว่ำ 2 มิลลิวินำที ภำยในมี Low power MCU 32bit ท ำให้เรำเขียนโปรแกรมสั่งงำนได้ มี
วงจร analog digital converter ท ำให้สำมำรถอ่ำนค่ำจำก analog ได้ควำมละเอียด 10bit ท ำงำน
ได้ที่อุณหภูมิ -40 ถึง 125 องศำเซลเซียส เมื่อน ำชิฟ ESP8266 มำผลิตเป็นโมดูลหลำยรุ่น ก็จะข้ึนต้น
ด้วย ESP866 แล้วตำมด้วยรุ่น เช่น ESP-01 , ESP-03 , ESP-07 , ESP-12E 
ESP8266 ติดต่อกับ WI-FI แบบ Serial สำมำรถเขียนโปรแกรมลงไปในชิฟ โดยใช้ Arduino IDE ได้ 
ท ำให้กำรเขียนโปรแกรมและใช้งำนเป็นเรื่องง่ำย คล้ำยกับกำรใช้ Arduino แน่นอนว่ำสำมำรถติดต่อ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ เซนเซอร์ ต่ำง ๆ แบบสไตล์ Arduino ถ้ำมีพ้ืนฐำน Arduino อยู่แล้ว ก็เข้ำใจและใช้
งำนได้รวดเร็ว 

 

โมดูล ESP8266 มีหลำยรุ่น และมีรุ่นใหม่พัฒนำออกมำเรื่อย ๆ โดยโครงสร้ำงและขำที่ใช้งำนก็จะมี
ลักษณะคล้ำยกันคือ 

https://ake-remake.blogspot.com/2019/04/mq2-gas-sensor.html
https://ake-remake.blogspot.com/2019/04/mq2-gas-sensor.html
https://1.bp.blogspot.com/-HSf2DlyQwFE/YDCB66J89fI/AAAAAAAADcs/c6fHhgcoarsxH0rhRo_dEb9S99E9FteNQCLcBGAsYHQ/s338/MQ2-Gas+Sensitivity-Adjustment.jpg
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 GPIO0 เป็นขำส ำหรับเลือกโหมด โดยเมื่อต่อกับ GND จะเข้ำโหมดโปรแกรม เมื่อต้องกำรให้
ท ำงำนปกติก็ไม่ต้องต่อ 

 GPIO15 เป็นขำที่ต้องต่อลง GND เพ่ือให้โมดูลท ำงำน 
 CH_PD หรือ EN เป็นขำที่ต้องต่อไฟ VCC เพ่ือ pull up สัญญำณ ให้โมดูลท ำงำน โมดูลบำงร่น

ไม่มีขำ Reset มำให้ เมื่อต้องกำรรีเซต ให้ต่อขำ CH_PD กับ GND 
 Reset  ต่อกับไฟ VCC เพ่ือ pull up สัญญำณ โดยเมื่อต้องกำรรีเซต ให้ต่อกับไฟ GND 
 VCC เป็นขำส ำหรับจ่ำยไฟเลี้ยง ใช้ไฟเลี้ยง 3.0-3.6V 
 GND ต่อกับไฟ 0V 
 GPIO เป็นขำดิจิตอล INPUT/OUTPUT ท ำงำนที่ไฟ 3.3V 
 ADC เป็นขำ Analog INPUT รับแรงดันสูงสุด 1V ควำมละเอียด 10bit หรือ 1024 ค่ำ 

เวลำโปรแกรมเพียงมองหำขำเหล่ำนี้ แล้วต่อให้ครบเท่ำที่มีขำให้ต่อ ก็สำมำรถโปรแกรม 
ESP8266 ได้ทุกรุ่น 

  

 

แนะน ำ ESP8266 รุ่นต่ำง ๆ ที่นิยมใช้ 
โมดูล ESP8266 รุ่นที่นิยมเช่น ESP-01 , ESP-03 , ESP-07 , ESP-12E  นอกจำกนี้ยังมีบอร์ด 
ESP8266 ที่รวมวงจร USB TTL เข้ำไปท ำให้โปรแกรมกับ Arduino ได้ง่ำยขึ้นเช่น NodeMCU , 
Wemos D1 , Wemos mini เรำลองมำท ำควำมรู้จักกับ ESP8266 รุ่นที่นิยมใช้แบบรวดเร็วกันเลย 

ESP8266 ESP-01 
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รูปที่ 2.8 

ที่มำ: [ออนไลน์]  Buy ESP8266 ESP-01 Serial WIFI Wireless Transceiver Module Send Receive Online in 

India at Lowest Prices - Price in India - buysnip.com 

ESP8266 ESP-01 เป็นรุ่นที่มีขำต่อออกมำข้ำงนอก จึงสำมำรถต่อกับบอร์ดทดลอง
ได้ง่ำย มีขำ GPIO 4 ขำ คือ GPIO0 , GPIO1, GPIO2 , GPIO3 

  

ESP8266 ESP-03 

 

https://buysnip.com/product/esp8266-esp-01-serial-wifi-wireless-transceiver-module-send-receive/
https://buysnip.com/product/esp8266-esp-01-serial-wifi-wireless-transceiver-module-send-receive/
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รูปที่ 2.9 

ที่มำ: [ออนไลน์] https://www.allnewstep.com/ 

 

 

 
 

รูปที่ 2.10 

ที่มำ: [ออนไลน์] https://www.allnewstep.com/ 

 

 

 
ESP8266 ESP-03 จะคล้ำยกับ ESP-01 มี package กำรต่อขำเป็นแบบเซอร์เฟส
เมำส์ โดยจะมีขำ GPIO มำกขึ้น ท ำให้เรำสั่งงำนอุปกรณ์ได้มำกกว่ำ ESP8266 ESP-
01 โดย ESP8266-13 มีขำทั้งหมด 14ขำ มีเสำอำกำศแบบมำให้ในตัว และยัง
สำมำรถต่อสำยอำกำศเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมก ำลังกำรรับส่งได้ที่ขำ14 

 

 

ESP8266 ESP-07 

https://www.allnewstep.com/article/30/nodemcu-esp8266-esp8285-arduino-1-esp8266-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://www.allnewstep.com/article/30/nodemcu-esp8266-esp8285-arduino-1-esp8266-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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รูปที่ 2.11 

ที่มำ:[ออนไลน์] https://www.allnewstep.com/ 

 

  

  

  

  

 
 

รูปที่ 2.12 

ที่มำ: [ออนไลน์] https://www.allnewstep.com/ 

https://www.allnewstep.com/article/30/nodemcu-esp8266-esp8285-arduino-1-esp8266-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://www.allnewstep.com/article/30/nodemcu-esp8266-esp8285-arduino-1-esp8266-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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ESP8266 ESP-07 เพ่ิมแผ่นเหล็กครอบชิฟ ESP8266 ไว้เพ่ือป้องกันสัญญำณรบกวน มีขำท้ังหมด 16 
ขำ โดยมีขำ GPIO ให้เรำใช้งำน 11 ขำและขำ Analog Read อีก 1 ขำ 

ESP8266 ESP-12E 

 
รูปที่ 2.13 

ที่มำ: [ออนไลน์] https://www.allnewstep.com/ 

 

 

 
รูปที่ 2.14 

https://www.allnewstep.com/article/30/nodemcu-esp8266-esp8285-arduino-1-esp8266-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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ที่มำ : [ออนไลน์]  https://www.allnewstep.com/ 

 

ESP8266 ESP-12E  มีกำรจัดขำและต่อใช้งำนแบบเดียวกับรุ่น ESP-07 โดยเปลี่ยนเสำอำกำศมำเป็น
แบบเดินวงจรภำยใน PCB และเพ่ิมขำอีก 6 ขำ คือ SCLK MOSI MISO ส ำหรับติดต่อกับเซนเซอร์อ่ืน 
ๆ โปรโตคอล SPI ซึ่งรุ่นนี้ก็ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก จนเกิดกำรต่อยอดเป็นบอร์ด ESP8266-12 
รุ่นต่ำง ๆ 

 

กำรเขียนโปรแกรม ESP8266 Arduino IDE 

ส ำหรับกำรต่อวงจรของ ESP8266 เพ่ือเขียนโปรแกรมด้วย Arduino เขียนโคดเหมือนกันทุก
รุ่น โดยแต่ละรุ่นจะมีขำไม่เท่ำกัน ดังนั้นเรำจึงต้องเปรียบเทียบขำ GPIO ให้ถูกต้องในกำรสั่งงำนก็
ใช้ได้แล้ว  กำรเขียนโปรแกรมอัพโหลดโคดลงบอร์ด ESP8266 เกือบทุกรุ่น จะผ่ำนทำง Serial ที่ขำ 
rx,tx โดยใช้โมดูล USB TTL ซึ่งต้องเสียเวลำในกำรต่อวงจรเพื่ออัพโหลดโคด อีกท้ังโมดูล ESP8266 
หลำย ๆ รุ่นมีกำรต่อขำท่ีเป็นแบบเซอร์เฟสเมำส์ ท ำให้ไม่สะดวกกับกำรต่อทดลองบนบอร์ดทดลอง
ดังนั้นจึงมีกำรรวม โมดูล USB TTL และต่อวงจรขยำยขำ ESP8266 ให้เป็นขำระยะห่ำงขนำด 
2.54mm ซึ่งสำมำรถเสียบลงบอร์ดทดลองได้พอดี กลำยเป็น บอร์ด ESP8266โดยหนึ่งในบอร์ดที่นิยม
ใช้งำนคือ NodeMCU ซึ่งใช้ โมดูล ESP8266 ESP-12E 

 

เริ่มต้นใช้งำนบอร์ด NodeMCU ESP8266 พร้อมตัวอย่ำงทดสอบ 
บอร์ด esp8266 มีควำมสำมำรถเชื่อมต่อไวไฟ มีกำรใช้งำนแพร่หลำยเกี่ยวกับงำน iot เช่น เชื่อมต่อ
ผ่ำนแอพพลิเคชั่น Blynk หรือ แจ้งเตือนผ่ำนแอพพลิเคชั่น Line เป็นต้น 
 

https://www.allnewstep.com/article/30/nodemcu-esp8266-esp8285-arduino-1-esp8266-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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รูปที่ 2.15 

ที่มำ: [ออนไลน์] https://www.analogread.com 
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1.เปิดโปรแกรม Arduino IDE ไปที่ File > Preferences

 

รูปที่ 2.16 

ที่มำ: [ออนไลน์] เริม่ตน้ใชง้าน NodeMcu ESP8266 ดว้ย Arduino IDE - thiti.dev 

2.คัดลอกลิงก์ http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json วำง
แล้วกด OK

 

https://thiti.dev/blog/5250/
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รูปที่ 2.17 

ที่มำ: [ออนไลน์] เริม่ตน้ใชง้าน NodeMcu ESP8266 ดว้ย Arduino IDE - thiti.dev 

3.ไปที่ Tools > Board > Boards Manager 

 

รูปที่ 2.18 

ที่มำ: [ออนไลน์] เริม่ตน้ใชง้าน NodeMcu ESP8266 ดว้ย Arduino IDE - thiti.dev 

https://thiti.dev/blog/5250/
https://thiti.dev/blog/5250/
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4.ค้นหำ ESP8266 และ กด Install 

 

รูปที่ 2.19 

ที่มำ: [ออนไลน์]  เริม่ตน้ใชง้าน NodeMcu ESP8266 ดว้ย Arduino IDE - thiti.dev 

 

 
5.สังเกตได้ว่ำมีบอร์ด NodeMCU ESP8266 

 

รูปที่ 2.20 

https://thiti.dev/blog/5250/
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ที่มำ: [ออนไลน์] เริม่ตน้ใชง้าน NodeMcu ESP8266 ดว้ย Arduino IDE - thiti.dev 

 
6.ทดสอบอัพโค้ดไฟกระพริบ 

 #define LED_PIN D4 

 void setup() { 

   pinMode(LED_PIN,OUTPUT);    //ก ำหนด PIN D4 เป็น OUTPUT 

 } 

 void loop() { 

   digitalWrite(LED_PIN,!digitalRead(LED_PIN));     //ก ำหนด OUTPUT ของ PIN D4 

   delay(500);           //หน่วงเวลำ 500ms หรือเท่ำกับ 0.5 วินำที 

 } 

 

 
7.เลือกบอร์ดเป็น NodeMCU 1.0 

 

รูปที่ 2.21 

https://thiti.dev/blog/5250/
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ที่มำ: [ออนไลน์]  เร่ิมตน้ใชง้าน NodeMcu ESP8266 ดว้ย Arduino IDE - thiti.dev 

 
8.เลือก Port ให้ตรงกับบอร์ดหำกไม่เจอ Port ให้ติดตั้ง Driver 
---->  วิธีดำวนโ์หลดและติดตั้งไดร์เวอร์ CP210x ส ำหรับใช้งำน NodeMCU V2 

https://www.analogread.com/article/153/  
---->  วิธีดำวนโ์หลดและติดตั้งไดร์เวอร์ CH340 ส ำหรับใช้งำน NodeMCU V3 

https://www.analogread.com/article/196/

 

รูปที่ 2.22  

ที่มำ: [ออนไลน์]  เร่ิมตน้ใชง้าน NodeMcu ESP8266 ดว้ย Arduino IDE - thiti.dev 

https://thiti.dev/blog/5250/
https://www.analogread.com/article/196
https://www.analogread.com/article/153/
https://www.analogread.com/article/153
https://www.analogread.com/article/196/
https://www.analogread.com/article/196/
https://thiti.dev/blog/5250/
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9.กดปุ่มอัพโหลด เมื่ออัพโหลดเสร็จสิ้นแสดงข้อควำม Done uploading 

 

รูปที่ 2.23 

ที่มำ: [ออนไลน์]  เร่ิมตน้ใชง้าน NodeMcu ESP8266 ดว้ย Arduino IDE - thiti.dev 

 
10.สังเกตLEDบนบอร์ดกระพริบ 

 

รูปที่ 2.24 

ที่มำ : [ออนไลน์]https://www.analogread.com/article/90/ 

https://thiti.dev/blog/5250/
https://www.analogread.com/article/90/
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4. กำรเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยค ำสั่งภำษำซี 

 ภำษำ C ได้รับกำรออกแบบและพัฒนำขึ้นโดย Dennis Ritchie เมื่อปีค.ศ. 1972 ณ ห้อง
ปฏิบัติกำรเบลล์ (Bell Laboratory) โดยออกแบบเพ่ือใช้งำนบนระบบปฏิบัติกำร Unix บนเครื่อง
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ DEC PDP-11 ในควำมเป็นจริงภำษำ C ได้สืบสำนมำจำกภำษำ B ที่พัฒนำขึ้น
โดย Ken Thompson ซึ่งภำษำ B นี้ตั้งอยู่บนภำษำ BCPL ซึ่งพัฒนำโดย Martin Richards ในยุค
แรกภำษำ C ได้ถูกก ำหนดมำตรฐำนที่สร้ำงขึ้นเองในกลุ่มคณะ De Facto Standard ซึ่งเป็นเวอร์ชั่น
ที่น ำมำใช้งำนบนเครื่อง Unix System V จนกระทั่งปี ค.ศ. 1978 Brian Kernighan และ Dennis  
Ritchie ได้เสนองำนเขียน "The C Programming Language" จัดพิมพ์โดยส ำนักพิมพ์ Prentice-
Hall  ประเทศหรัฐอเมริกำ ในช่วงแรกมำตรฐำนภำษำ C ในบำงส่วนถูกก ำหนดไว้คลุมเครือ ไม่ชัดเจน
นัก ส่งผลให้ผู้ผลิตคอมไพล์น ำมำตีควำมหมำยแตกต่ำงกันไป จนกระทั่งในรำวปี ค.ศ. 1983 ทำง
สถำบัน ANSI (American National Institute) เข้ำมำแก้ไขปัญหำนี้ ด้วยกำรน ำภำษำ C มำบรรจุไว้
เป็นมำตรฐำนที่รับรองโดย ANSI จึงเป็นที่มำของ ANSI C ในที่สุด และในปี ค.ศ. 1988 นี้เอง Brian 
Kernighan และ Dennis Ritchie ก็ได้มีกำรปรับปรุงหนังสือที่เขำเขียนอีกครั้งซึ่งเป็นฉบับ Second 
Edition ภำยใต้ชื่อว่ำ "The C Programming Language" โดยมีกำรประทับค ำว่ำ "ANSI C " ลงไป
ด้วย ต่อมำในปี ค.ศ. 1990 ทำง ANSI ได้ก ำหนดมำตรฐำนของภำษำ C เสร็จสมบูรณ์ เพ่ือให้ผู้พัฒนำ
คอมไพล์เลอร์ทั้งหลำยน ำไปสร้ำงคอมไพล์เลอร์มำตรฐำน แต่อย่ำงไรก็ตำมคอมไพล์เลอร์ที่ถูก
พัฒนำขึ้นมำโดยส่วนใหญ่แล้ว มักมิได้พัฒนำตำมมำตรฐำน ANSI อย่ำงเคร่งครัดเสียที่เดียว ถึงแม้ว่ำ
ปัจจุบันภำษำ C ได้ถูกน ำไปต่อยอดและพัฒนำปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ในเรื่องของชุดค ำสั่งที่
สนับสนุนกำรโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) ไม่ว่ำจะเป็นBorland C++ หรือ 
MS-Visual C++ ก็ตำม แต่ทั้งนี้มำตรฐำนชุดค ำสั่งของ ANSI C ส่วนใหญ่แล้วจะสำมำรถน ำมำใช้งำน
ร่วมกันได้อย่ำงไม่มีปัญหำ 
 
 
  
4.1 ลักษณะเด่นของภำษำ C (Features Of C) 

 หำกพิจำรณำในรำยละเอียดของภำษำ C แล้ว ภำษำ C มีลักษณะเด่นกว่ำภำษำระดับสูง
ทั่วไปหลำยด้ำนด้วยกัน คือ 
 1) ควำมสำมำรถในกำรใช้งำนบนสภำพแวดล้อมที่แตกต่ำงกัน (Portability)เป็นลักษณะ
เด่นที่ถือเป็นจุดเด่นของภำษำ C เลยที่เดียว กล่ำวคือ ภำษำ C สำมำรถรันอยู่บน
คอมพิวเตอร์ได้หลำยระดับ ตั้งแต่เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ จนถึงไมโครคอมพิวเตอร์ ดังนั้นซอร์
สโค้ดภำษำC ที่เขียนในคอมพิวเตอร์ระดับหนึ่ง สำมำรถน ำไปใช้งำนบนคอมพิวเตอร์อีกระดับ
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หนึ่งโดยไม่ต้องเปลี่ยนชุดค ำสั่งเลย และยังสำมำรถน ำไปใช้งำนบนระบบปฏิบัติกำรที่แตกต่ำง
กันได้อีกด้วย 
 2) มีประสิทธิภำพสูง (Efficiency) ประสิทธิภำพที่น ำมำใช้วัดกับภำษำ C สำมำรถวัดได้จำก 
2 แนวทำง คือ 
                - ชุดค ำสั่งที่มีควำมกระทัดรัด กระซับ และกำรจัดกำรหน่วยควำมจ ำบนภำษำ 
C มีประสิทธิภำพสูงมำก 
                - มีกำรท ำงำนที่รวดเร็ว เทียบเท่ำภำษำระดับต่ ำ ทั้งนี้เนื่องจำกภำษำ C มีควำม
ใกล้ชิดกับฮำร์แวร์มำกกว่ำภำษำระดับสูงอ่ืนๆ โดยสำมำรถติดต่อกับรีจิสเตอร์ และ
หน่วยควำมจ ำโดยตรง เช่นเดียวกับภำษำแอสแซมบลี 
 3) ควำมสำมำรถในกำรโปรแกรมแบบโมดูล (Modularity) ภำษำ C อนุญำตให้มีกำรแบ่ง
โมดูลเพื่อคอมไพล์ได้ ซึ่งสำมำรถลิงค์เชื่อมโยงเข้ำกันได้ดี รูป แบบโปรแกรมสำมำรถเขียนขึ้น
ได้ตำมแบบแผนกำรโปรแกรมเชิงโครงสร้ำงได้อย่ำงดีเยี่ยม ภำษำ C คือภำษำที่ประกอบด้วย
ฟังก์ชั่น ทั้งนี้โมดูลต่ำงๆจะเขียนอยู่ในรูปของฟังก์ชั่นทั้งสิ้น 
 4) พอยน์เตอร์ (Pointer Operation) ภำษำ C มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนแบบพอยน์
เตอร์เป็นอย่ำงมำก ยำกที่จะพบได้ในภำษำระดับสูงทั่วไป โดยพอยน์เตอร์หรือตัวชี้สำมำรถ
ก ำหนดได้จำกชนิดข้อมูล (Data Type) หลำยชนิดด้วยกัน เช่นเดียวกับฟังก์ชั่น หรือ
โครงสร้ำง รวมถึงตัวแปรแบบอำร์เรย์ ก็สำมำรถถูกจัดกำรด้วยกำรน ำพอยน์เตอร์เข้ำมำช่วยก็
ยังได ้
 5) มีควำมยืดหยุ่นสูง (Flexible Level) ถึงแม้นภำษำ C จะจัดอยู่ในภำษำคอมพิวเตอร์
ระดับสูงก็ตำม แต่ภำษำ C ก็ยังสำมำรถเขียนใช้งำนร่วมกับภำษำระดับต่ ำอย่ำงภำษำแอส
แซมบลีได้ ดังนั้นจึงมีกำรกล่ำวว่ำ "ภำษำ C เป็นภำษำที่อยู่กึ่งกลำงระหว่ำงภำษำระดับต่ ำ
และภำษำระดับสูง" 

 6) ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กและตัวอักษรพิมพ์ใหญ่แตกต่ำงกัน (Case Sensitivity) ตำมปกติ
ภำษำระดับสูงทั่วไป ตัวแปรที่ตั้งข้ึนด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ สำมำรถน ำมำใช้ร่วมกันได้ 
แต่ในภำษำ C จะถือว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงสิ้นเชิง เช่น NUM ไม่เท่ำกับ num 
4.2 โครงสร้ำงภำษำซี 
 ค ำสั่งที่ใช้งำนในภำษำ C นั้นล้วนเป็นฟังก์ชั่นทั้งสิ้น ดังนั้นโปรแกรมที่เขียนขึ้นจึงประกอบ
ไปด้วยฟังก์ชั่นมำกมำย ที่ถูกก ำหนดให้ท ำหน้ำที่ใดหน้ำที่หนึ่งในลักษณะของโมดูลย่อย เพ่ือท ำงำนให้
บรรลุเป้ำหมำย และในเมื่อภำษำ C คือภำษำท่ีประกอบไปด้วยฟังก์ชั่น ดังนั้นจึงจ ำเป็นท ำควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกบัควำมหมำยของฟังก์ชั่นเสียก่อน 
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 ฟังก์ชั่น (Function) คือ ชุดค ำสั่งที่เขียนขึ้นเพ่ือสั่งให้คอมพิวเตอร์ท ำงำน ที่อนุญำตให้
สำมำรถรับข้อมูล (Input) ประมวลผล (Processes) และแสดงผลข้อมูล (Output) โดยฟังก์ชั่นที่ถูก
เขียนขึ้นใช้งำน และสำมำรถเรียกมำใช้งำนได้ทันที จะถูกจัดเก็บไว้ในไลบำรีมำตรฐำน (Standard 
Library) ในขณะที่ฟังก์ชั่นอื่นๆ จะเป็นฟังก์ชั่นที่ถูกเขียนขึ้นโดยโปรแกรมเมอร์ อย่ำงไรก็ตำมในภำษำ 
C จะมีฟังก์ชั่นพิเศษฟังก์ชั่นหนึ่งที่จ ำเป็นต้องมีไว้ในโปรแกรมเสมอ คือ ฟังก์ชั่น main() ทั้งนี้ฟังก์ชั่น
ดังกล่ำวจัดเป็นฟังก์ชั่นหลักที่น ำมำใช้เป็นจุดเริ่มต้นของโปรแกรมเพ่ือสั่งให้ท ำงำน  โดยฟังก์ชั่นอ่ืนๆ
จะถือเป็นรูทีนย่อย (Subroutines) แสดงดังรูปที่ 2.25 

 

 

รูปที่ 2.25 Function 
ที่มำ: [ออนไลน์]  

https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/basic-c/structure-of-c 

 

รูปที่ 2.26 Function 
ที่มำ: [ออนไลน์]  

https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/basic-c/structure-of-c 
 โครงสร้ำงของโปรแกรมภำษำ C (Structure Of C Programs) แสดงดังรูปที่ 2.26 

สำมำรถแบ่งเป็นส่วนส ำคัญต่ำง ๆ ดังนี้ คือ 
 1) พรีโปรเชสเชอร์ไดเรคทีฟ (Pre-processor Directive)  
 ส่วนหัวของโปรแกรม(Header File)เป็นส่วนส ำคัญส่วนหนึ่งของภำษำ C เป็นส่วนที่
บอกให้คอมไพล์เลอร์รับทรำบว่ำ ให้น ำไฟล์ส่วนดังกล่ำวมำคอมไพล์ร่วมด้วยดังตัวอย่ำงเฮดเดอร์ไฟล์ 
คือ  #include <stdio.h> โดยชื่อเฮดเดอร์ไฟล์ที่ผนวกเข้ำมำสำมำรถเขียนอยู่ภำยในเครื่องหมำย <  

https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/basic-c/structure-of-
https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/basic-c/structure-of-
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> หรือ "   " ก็ได้ เฮดเดอร์ไฟล์เป็นไฟล์ชนิดข้อควำม (Text File) ที่ภำยในโปรแกรมจะมีกำรประกำศ
ค่ำตัวแปร และค่ำคงที่ต่ำงๆ ซึ่งจะบรรจุฟังก์ชั่นมำตรฐำนต่ำงๆ รวมเข้ำด้วยกันตำมลักษณะงำนที่ใช้ 
และเก็บลงในไลบำรี โดยจ ำถูกน ำมำอ่ำนรวมกันกับชุดค ำสั่งขณะท ำกำรคอมไพล์เลอร์เฮดเดอร์ไฟล์ที่
เรำนิยมใช้บ่อยมีอยู่ 2 เฮดเดอร์ คือ stdio.h  และ  conio.h 
 - stdio.h เป็นเฮดเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับฟังชั่นอินพุตและเอำต์พุต Input and Output) 
เช่น  ฟังก์ชั่น printf( ) , scanf ( ) 
 - conio.h เป็นเฮดเดอร์ที่เกี่ยวกับฟังก์ชั่น รอรับค ำสั่ง เช่น getch ( ) 

 ควำมหมำยของพรีโปรเชสเชอร์ก็คือ "ตัวประมวลผลก่อน" ชึ่งจะต้องถูกก ำหนดไว้
นอกฟังก์ชั่นเสมอ โดยส่วนนี้จะได้รับกำรประมวลผลก่อนชุดค ำสั่งภำยในฟังชั่น จึงเป็นที่มำของพรีโป
รเชสเชอร์นั่นเอง กำรเขียนจะต้องน ำหน้ำด้วยเครื่องหมำย # เสมอ อย่ำงไรก็ตำมพรีโปรเชสเชอร์จะมี
อยู่หลำยตัวด้วยกัน เช่น #if #ifdef #ifndef #else #elif #endif #include #define #undef 
#line  #error #pragma 
 2) ฟังก็ชั่นหลัก (Main Function) 
 ฟังก็ชั่น main( ) ในภำษำ C จัดเป็นฟังก็ชั่นที่ท ำหน้ำเสมือนกับเป็นโปรแกรมหลักที่สั่ง
ให้ชุดค ำสั่งท ำงำนรวมถึงกำรเรียกใช้ฟังก์ชั่นย่อย ๆ อ่ืนท ำงำน กล่ำวคือกำรสั่งงำนในโปรแกรมจะอยู่
ภำยในฟังก์ชั่น main ( ) นั่นเอง 
 3) ประโยคค ำสั่ง (Compound Statement) 
 เป็นชุดค ำสั่งที่บรรจุอยู่ในฟังชั่นนั่นๆ ซึ่งอำจจะเป็น 
 - ประโยคที่ใช้ส ำหรับประกำศตัวแปร (Variable) หรือกำรก ำหนดค่ำเริ่มต้นให้กับตัว
แปรต่ำงๆโดยตัวแปรที่ใช้งำนในโปรแกรม จ ำเป็นต้องได้รับกำรประกำศชนิดข้อมูลของตัวแปรนั้นๆ
ด้วย 
 - ประโยคนิพจน์คณิตศำสตร์ เช่น ประโยคค ำนวณตัวเลขต่ำงๆ 
 - ประโยคค ำสั่งควบคุมอ่ืนๆ เช่น ค ำสั่งควบคุมวงจรลูป ค ำสั่งควบคุมเง่ือนไข เป็นต้น 

 4) ค ำอธิบำยภำยในโปรแกรม (Program Comment) 
 ค ำอธิบำยโปรแกรม เป็นส่วนที่ผู้เขียนโปรแกรมน ำมำใช้อธิบำยจุดส ำคัญต่ำงๆ ภำยใน

โปรแกรม เช่น ใช้อธิบำยจุดประสงค์ของโปรแกรมส่วนนั้นๆ รวมถึงกำรป้องกำรหลงลืม กรณีที่ต้อง
กลับมำปรับปรุงโปรแกรมใหม่ รูปแบบกำรเขียนค ำอธิบำยในภำษำ C 

 /*ค ำอธิบำย*/    หรือ  //ค ำอธิบำย  เช่น    /*comment*/   หรือ  //comment 
 4.3 อักขระในภำษำ C (C Character Sets) 
 ภำษำ C ได้เตรียมกลุ่มอักขระต่ำงๆ ให้ใช้งำนที่เรียกว่ำ Character Sets โดยแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ Basic Character set และ Execution Character set 
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 1) Basic Character set ประกอบด้วยกลุ่มอักขระ ดังต่อไปนี้  
 - อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Alphabets Upper Case) ประกอบด้วยอักษร A-Z จ ำนวน 26 

ตัว ดังนี้  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

 - อักษรตัวพิมพ์เล็ก (Alphabets Lower Case) ประกอบด้วยอักษร a-z จ ำนวน 26 ตัว ดังนี้ 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

 - ตัวเลข (Decimal Digits) ประกอบไปด้วยตัวเลข 0 - 9 จ ำนวน 10 ตัว ดังนี้ 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 - ตัวอักขระแบบกรำฟิก ประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่ำงๆ จ ำนวน 29 ตัว ดังนี้ 
                  ,    (comma)                                (    (left parenthesis) 
                  ;    (semicolon)                            )    (right parenthesis) 
                  .    (period)                                  [    (left bracket) 
                  ?   (question mark)                     ]    (right bracket) 
                  !    (exclamation)                        {    (left brace) 
                  :    (colon)                                   }    (right brace) 
                  +   (plus)                                     <   (less than) 
                  -    (minus)                                  >   (greater than) 
                  *    (asterisk)                               =   (equal sign) 
                  /    (slash)                                   &   (ampersand) 
 \    (backslash)                            %  (percent sign) 
 |    (vertical bar)                          #   (number sign) 
 '    (single quote)                         ^   (caret) 
 "   (double quote)                        _   (underscore) 
 ~    (tild)                                        

 - ตัวอักขระแบบช่องว่ำง (White space Character ประกอบด้วยอักขระที่เป็นช่องว่ำง
ในลักษณะต่ำงๆ จ ำนวน 5 ตัว ดังนี้ 
 blank space, horizontal tab, vertical tab, newline, form feed 

 2) Execution Character set ประกอบด้วยกลุ่มอักขระ ดังต่อไปนี้ 
 - อักขระที่เป็นค่ำว่ำง (Null Character) อักขระที่เป็นค่ำว่ำง หรือค่ำ Null จะใช้

สัญลักษณ์ \0 
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- อักขระควบคุม (Escape Sequence) เป็นรหัสที่ใช้ควบคุมกำรแสดงผลทำงจอภำพและ

เครื่องพิมพ์ ประกอบด้วย 
 \a        alert (bell)                       \\        backslash 
 \b        backspace                       \?       backslash 
 \f         form feed                        \'        single quote 
 \n        new line                          \"        double quote 
 \r        carriage return                  \ooo   octal number 
 \t        horizontal tab                   \xhh    hexadecimal number 
 \v        vertical tab 
4.4 กฎเกณฑ์กำรเขียนภำษำซี 
 กฎเกณฑ์ในกำรเขียนภำษำ C ที่ควรค ำนึง มีดังนี้ 
 1) จะต้องก ำหนดพรีโปรเชสเชอร์ที่ต้นโปรแกรมก่อน เช่น#include<stdio.h>, 
 #include<conio.h> 
 2) ค ำสั่งต่ำงๆจะใช้อักษรพิมพ์เล็ก 
 3) ตัวแปรที่ใช้งำนในโปรแกรมต้องประกำศไว้เสมอ 
 4) ภำยในโปรแกรมต้องมีอย่ำงน้อยหนึ่งฟังก์ชั่น คือ main ( ) 
  5) ใช้เครื่องหมำย { เพ่ือบอกจุดเริ่มต้นของชุดค ำสั่ง และเครื่องหมำย } เพ่ือบอกจุดสิ้นสุด
ของชุดค ำสั่งโดยสำมำรถซ้อนเครื่องหมำย { } เพ่ิมไว้ภำยในได้ 
 6) สิ้นสุดของแต่ละประโยคค ำสั่ง จะต้องจบด้วยเครื่องหมำย ; (semicolon) 
 7) สำมำรถใช้เครื่องหมำย /*comment*/ หรือ //comment เพ่ือระบุหมำยเหตุภำยใน
โปรแกรม โดยค ำอธิบำยที่อยู่ภำยใต้เครื่องหมำย /*comment*/ หรือ //comment จะไม่ถูกน ำไป
ประมวลผล 
4.4.1 ตัวแปลภำษำ (Translator) 
  เนื่องจำกภำษำคอมพิวเตอร์โดยเฉพำะภำษำรับสูง จะมีจุดประสงค์เพ่ือให้มนุษย์
สำมำรถสื่อสำรเพ่ือกำรเขียนโปรแกรมได้ง่ำยขึ้น แต่ภำษำระดับสูงเป็นภำษำที่คอมพิวเตอร์ไม่รู้จัก 
ดังนั้นจึงต้องน ำภำษำระดับสูงผ่ำนกระบวนกำรแปลเพื่อให้เป็นภำษำเครื่องเสียก่อน ตัวแปลภำษำแบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) 
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   ตัวแปลภำษำชนิดอินเตอร์พรีเตอร์ จะท ำกำรแปลค ำสั่งที่ละค ำสั่ง และจะปฏิบัติ
ตำมในค ำสั่งนั้น ๆ หำกไม่พบข้อผิดพลำดใดๆ จำกนั้นก็จะน ำค ำสั่งต่อไปมำแปลต่อ จะกระท ำเช่นนี้ไป
เรื่อย ๆ จนจบ ถ้ำมีข้อผิดพลำดในโปรแกรม เครื่องก็จะหยุดแล้วรำยงำนให้ทรำบทันทีทำงจอภำพ 
  2) คอมไพลเลอร์ Compiler) 
   กำรแปลของคอมไพล์จะแปลทั้งโปรแกรมท่ีเดียว นั่นคือซอร์สโค้ดทั้งโปรแกรมจะ
ถูกน ำมำแปลเพียงครั้งเดียว ถ้ำเจอข้อผิดพลำดก็จะรำยงำนให้ทรำบเพียงครั้งเดียวโดยไม่บอก
ต ำแหน่งของกำรผิดพลำด 
ตำรำงท่ี 2.8 ข้อดีและข้อเสียงของตัวแปลภำษำ 
 

ตัวแปลภำษำ ข้อดี ข้อเสีย 

คอมไพเลอร์ 
(Compiler) 

- ท ำงำนได้เร็ว เนื่องจำกท ำกำรแปลผล
ทีเดียว แล้วจึงท ำงำนตำมค ำสั่งของโปรแกรม
ในภำยหลัง 
- เมื่อท ำกำรแปลผลแล้วในครั้งต่อไปไม่
จ ำเป็นต้องท ำกำรแปลผลใหม่อีกเนื่องจำก
ภ ำ ษ ำ เ ค รื่ อ ง ที่ แ ป ล ไ ด้ จ ะ ถู ก เ ก็ บ ไ ว้ ที่
หน่วยควำมจ ำสำมำรถเรียกใช้งำนได้ทันที 

- เมื่อเกิดข้อผิดพลำดขึ้นกับ
โปรแกรมจะตรวจสอบหำ
ข้อผิดพลำดได้ยำก เพรำะท ำ
กำรแปลผลทีเดียวทั้งโปรแกรม 

 

ตำรำงท่ี 2.8 (ต่อ) 

ตัวแปลภำษำ ข้อดี ข้อเสีย 

อินเตอร์พรี
เตอร์ 

(Interpreter) 

- หำข้อผิดพลำดของโปรแกรมได้ง่ำย
เนื่องจำกท ำกำรแปลผลทีละบรรทัด 
- เนื่องจำกท ำงำนทีละบรรทัดดังนั้นจึงสั่ง
ให้โปรแกรมท ำงำนตำมค ำสั่งเฉพำะจุดที่
ต้องกำรได ้
- ไม่เสียเวลำรอ กำรแปลโปรแกรมเป็น
เวลำนำน 

- ช้ำ เนื่องจำกที่ท ำงำนทีละ
บรรทัด 

 
 4.4.2 ตัวแปร (Variable) 

 ตัวแปร (Variable) คือ กำรจองพ้ืนที่ในหน่วยควำมจ ำของคอมพิวเตอร์ส ำหรับเก็บ
ข้อมูลที่ต้องใช้ในกำร ท ำงำนของโปรแกรม โดยมีกำรตั้งชื่อเรียกหน่วยควำมจ ำในต ำแหน่งนั้นด้วย 
เพ่ือควำมสะดวกในกำรเรียกใช้ข้อมูล ถ้ำจะใช้ข้อมูลใดก็ให้เรียกผ่ำนชื่อของตัวแปรที่เก็บเอำไว้ 



118 
 

 กฎกำรตั้งชื่อตัวแปร (Variable Names) กำรตั้งชื่อตัวแปรและค่ำคงที่ จ ำเป็นต้อง
ค ำนึงถึงกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ดังนี้ คือ 

 
 
 1) ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A-Z หรือ a-z หรือเครื่องหมำย _(Underscore) เท่ำนั้น 

 2) ภำยในชื่อตัวแปรสำมำรถใช้ตัวอักษร A-Z หรือ a-z หรือตัวเลข 0-9 หรือ
เครื่องหมำย _  (Underscore) 

3) ภำยในชื่อห้ำมเว้นช่องว่ำง หรือใช้สัญลักษณ์นอกเหนือจำกข้อ 2 
4) ตัวอักษรพิมพ์เล็กหรือใหญ่มีควำมหมำยแตกต่ำงกัน 
5) ห้ำมตั้งชื่อซ้ ำกับค ำสงวน (Reserved Word) ดังนี้ 

auto default float register struct volatile break 
do far return switch while case double 

goto short typedef char else if signed 
union const enum int sizeof unsigned continue 
extern long static void    

 ตัวอย่ำงกำรตั้งชื่อตัวแปร 
 กำรตั้งชื่อตัวแปรที่ผิด : 
                        a                  month           MONTH        _var1 
                        sarary            stdCode        num1           day_of_week 
 กำรตั้งชื่อตัวแปรที่ผิด : 
                        586_cpu         emp no            do                tatal$ 
                        *point            sub-total           num1,2        @email 

  ชนิดข้อมูลและขนำด (Data Type and Sizes) 
  ตัวแปรที่ประกำศใช้งำนในโปรแกรม จ ำเป็นต้องถูกระบุชนิดข้อมูลเพ่ือให้ทรำบว่ำตัว
แปรเหล่ำนั้น จัดเก็บข้อมูลชนิดใดลงไป ส ำหรับในภำษำ C จะมีข้อมูลพื้นฐำนไม่ก่ีชนิด คือ 
  char ข้อมูลชนิดตัวอักษร (Character)  
  int ข้อมูลชนิดเลขจ ำนวนเต็ม (integer)  
  float ข้อมูลชนิดตัวเลขจ ำนวนจริง(ทศนิยม) (read or floating point) 
  double ข้อมูลชนิดเลขจ ำนวนจริง 2 เท่ำ (double precision float) 
และยังสำมำรถปรับรุงด้วยกำรเพิ่มเครื่องหมำยน ำหน้ำได้อีก  ซึ่งประกอบด้วย 
  signed        unsigned        long        short    
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ตำรำงท่ี 2.9 ชนิดข้อมูลและขนำด 

ชนิด ขนำดควำมกว้ำง ช่วงของค่ำ กำรใช้งำน 

Char 8 บิต 
ASCII character (-128 ถึง 
127) 

เก็บข้อมูลชนิดอักขระ 

Unsigned 
char 

8 บิต 0-255 
เก็บข้อมูลอักขระแบบไม่คิด
เครื่องหมำย 

Int 16 บิต -32768 ถึง 32767 เก็บข้อมูลชนิดจ ำนวนเต็ม 

long 32 บิต 
-2147483648 ถึง 
2147483649 

เก็บข้อมูลชนิดจ ำนวนเต็มแบบ
ยำว 

Float 32 บิต 
3.4E-38 ถึง 3.4E+38 หรือ 
ทศนิยม 6 

เก็บข้อมูลชนิดเลขทศนิยม 

Double 64 บิต 
1.7E-308 ถึง 1.7E+308 
หรือ ทศนิยม 12 

เก็บข้อมูลชนิดเลขทศนิยม 

ตำรำงท่ี 2.9 (ต่อ) 

ชนิด ขนำดควำมกว้ำง ช่วงของค่ำ กำรใช้งำน 
Unsigned 

int 
16 บิต 0 ถึง 65535 

เก็บข้อมูลชนิดจ ำนวนเต็ม ไม่
คิดเครื่องหมำย 

Unsigned 
long 

32 บิต 0 ถึง 4294967296 
เก็บข้อมูลชนิดจ ำนวนเต็มแบบ
ยำว ไม่คิดเครื่องหมำย 

 
 กำรก ำหนดค่ำให้กับตัวแปร (Presetting Variable Values) 

  กำรก ำหนดค่ำให้กับตัวแปร จะต้องก ำหนดให้เป็นไปตำมกฎ และต้องสัมพันธ์กับ
ชนิดข้อมูลที่ประกำศไว้เป็นส ำคัญ เช่น หำกก ำหนดตัวแปรเป็นชนิดข้อมูล int ค่ำที่ก ำหนดให้กับตัว
แปรก็จะต้องเป็นเลขจ ำนวนเต็มเท่ำนั้น ไม่สำมำรถก ำหนดเป็นเลขทศนิยำหรือข้อควำมได้ 
 กำรก ำหนดค่ำชนิดเลขจ ำนวนเต็ม 
 1) ค่ำตัวเลขจะต้องไม่มีมศนิยำ 
 2) สำมำรถเป็นได้ทั้งค่ำบวก และค่ำลบ 
 3) ส ำหรับค่ำบวกไม่จ ำเป็นต้องใส่เครื่องหมำย 
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 4) ห้ำมใช้เครื่องหมำยคอมม่ำ ,หรือช่องว่ำงก ำกับระหว่ำงตัวเลข เช่น14,560 ซ่ึงผิด
 5) ช่วงค่ำตัวเลขจ ำนวนเต็ม จะอยู่ระหว่ำง -2,147,483,647 ถึง 2,147,483,647 
 6) สำมำรถใช้ Suffix ต่อท้ำยค่ำได้ เช่น เลขจ ำนวนเต็มแบบยำว ก็จะใช้อักษร L 
(ตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่ก็ได้)ต่อท้ำยค่ำ ส่วนค่ำที่เป็น unsign ก็จะใช้อักษร U ต่อท้ำย และใช้ UL 
ต่อท้ำยคำ่ที่เป็น unsigned long 

  ตัวอย่ำง :        n1 = 445;  //int 
                                n2 = +557; 
                                n3 = -6687; 
                                n4 = 123456789L; //long int 
                                n5 = 1234U;  //unsigned int 
                                n6 = 123456789UL;  //unsigned long int 
 
 กำรก ำหนดค่ำชนิดเลขจ ำนวนจริง 
                 1) ค่ำตัวเลขสำมำรถมีจุดทศนิยมได้ 
                 2) สำมำรถเป็นได้ทั้งค่ำบวก และลบ 
                 3) ค่ำบวกไม่จ ำเป็นต้องใส่เครื่องหมำย + น ำหน้ำ 
                 4) สำมำรถก ำหนดค่ำแบบเอ็กซ์โปแนนต์ได้  ด้วยกำรใช้อักษร E  ต่อท้ำยค่ำ 
                 5) ค่ำท่ีถูกก ำหนอเป็นค่ำเอ็กซ์โปรเนนต์ สำมำรถเป็นได้ทั้งค่ำบวกและลบ 
                 6) ช่วงของค่ำตัวเลขชนิดจ ำนวนจริงเป็นไปตำมชนิดข้อมูล ซึ่งอำจถูกก ำหนดเป็น 
float, double หรือ long double 
                 7) ส ำหรับค่ำจ ำนวนจริงชนิด double จะใช้ F ต่อท้ำยค่ำ และใช้ L ต่อท้ำยค่ำที่
ก ำหนดชนิดข้อมูลเป็น long double 
            ตัวอย่ำง :         n1    =    40.9;    //float 
                               n2    =    +3.2E-5;    //float exponent 
                               n3    =    4.3E8; 
                               n4    =    -0.2E+3 
                               n5    =    12.35F    //double 
                               n6    =    12.34L;    //long double 
 กำรก ำหนดค่ำชนิดตัวอักษร 
  1) ค่ำที่ก ำหนดจะต้องอักขระเพียงค่ำเดียว และจะต้องอยู่ภำยในเครื่องหมำย '  ' 
ไม่ใช่เครื่องหมำย "  " ดังนั้นจึงต้องพึงระมัดระวังเป็นพิเศษด้วย 
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  2) ขนำดจ ำนวนตัวอักษรในภำษำ C จะมองเป็น ASCII ที่ใช้แทนตัวอักขระต่ำงๆ 
เช่น ค่ำ 'A' จะมีค่ำเท่ำกับ 65 หรือค่ำ 'a' จะมีค่ำเป็น 97 
 ตัวแปรส ำหรับข้อควำม 
 ในภำษำ C ไม่มีกำรก ำหนดชนิดของตัวแปรส ำหรับข้อควำมโดยตรง แต่จะใช้กำร
ก ำหนดชนิดของตัวแปรอักขระ (char) ร่วมกับกำรก ำหนดขนำดแทน และจะเรียกตัวแปรส ำหรับเก็บ
ข้อควำมว่ำ ตัวแปรสตริง (string) รูปแบบกำรประกำศตัวแปรสตริงแสดงได้ดังนี้ 
   char name[n] = "str";   
          name        ชื่อของตัวแปร 
          n               ขนำดของข้อควำม หรือจ ำนวนอักขระในข้อควำม  
 
          str             ข้อควำมเริ่มต้นที่จะก ำหนดให้กับตัวแปรซึ่งต้องเขียนไว้ภำยใต้
เครื่องหมำย " "     
 ตัวอย่ำงกำรประกำศตัวแปรส ำหรับเก็บข้อควำม แสดงได้ดังนี้ 
  char name[5] = "kwan" ;    
สร้ำงตัวแปร name ส ำหรับเก็บ ข้อควำม kwan ซึ่งมี 4 ตัวอักษร ดังนั้น name ต้องมีขนำด 5 
  char year[5] = "2549";     
สร้ำงตัวแปร year ส ำหรับเก็บ ข้อควำม 2549 ซึ่งมี 4 ตัวอักษร ดังนั้น year ต้องมีขนำด 5 
  char product_id[4] = "A01";  
สร้ำงตัวแปร product_id ส ำหรับเก็บ ข้อควำม A01 ซึ่งมี 3 ตัวอักษร ดังนั้น product_id ต้องมี
ขนำด 4 

 กำรประกำศตัวแปร (Declarations) 
 ตัวแปรทุกตัวจ ำเป็นจะต้องประกำศก่อนใช้งำนเสมอ แต่อย่ำงไรก็ตำมภำษำ C ก็ยัง

สำมำรถประกำศตัวแปรได้หลำยรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย 
1) กำรประกำศตัวแปรที่ละตัว ที่ละบรรทัด เช่น 

 int lower; 
 int upper; 
 int step; 
 char c; 
 char line[1000]; 

2) กำรประกำศกลุ่มตัวแปรพร้อมกัน 
 เป็นกำรประกำศตัวแปรที่มีชนิดข้อมูลเหมือนกันภำยในบรรทัดเดียวกัน (Multiple 

Declaration)โดยใช้เครื่องหมำยคอมม่ำ , คั่นระหว่ำงชื่อตัวแปรแต่ละตัว เช่น 
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                         int    lower, upper, step; 
 
 

3) กำรก ำหนดตัวแปรพร้อมก ำหนดค่ำเริ่มต้น เช่น 
                         char esc='\\'; 
                         int i=0; 

4) ประกำศตัวแปรชนิดค่ำคงที่ 
                         const    double e=3.14; 
                         const    char msg[ ]= "warning...." 

 4.4.3 ตัวด ำเนินกำรและนิพจน์ 
  ในควำมเป็นจริง ตัวด ำเนินกำรในภำษำ C มีมำกมำยหลำยตัวที่เดียว แต่ส ำหรับใน
ที่นี้จะขอกล่ำวถึงตัวด ำเนินกำรที่ส ำคัญๆ ดังต่อไปนี้ 
  1) ตัวด ำเนินกำรทำงคณิตศำสตร์ (Arithmetic  Operator) 
  2) ตัวด ำเนินกำรยูนำรี (U nary Operator) 
  3) ตัวด ำเนินกำรเปรียบเทียบและตรรกะ (Comparison and Logical Operators) 
  4) ตัวด ำเนินกำรระดับบิต (Bit wise Operators) 
  5) ตัวด ำเนินกำรก ำหนดค่ำ (Assignment Operators) 
  6) ตัวด ำเนินกำรเงื่อนไข (Conditional Operators) 
  7) ตัวด ำเนินกำรบอกขนำดชนิดข้อมูล (Size of Operators) 
   ตัวเนินกำรทำงคณิตศำสตร์ (Arithmetic Operators)  
   ตัวด ำเนินกำรทำงคณิตศำสำตร์ มี 5 ตัว คือ 
                    +       กำรบวก         (addition) 
                    -        กำรลบ            (subtraction) 
                    *        กำรคูณ            (multiplication) 
                    /        กำรหำร            (division) 
                    %      กำรหำรเอำเศษ  (modulus) 
   ตัวอย่ำง : สมมุติว่ำ A และ B เป็นตัวแปรชนิดตัวเลขจ ำนวนเต็ม มีค่ำ A=10 , B=3 
เมื่อน ำตัวแปรทั้งสองมำผ่ำนตัวด ำเนินกำรทำงคณิตศำสตร์ จะได้ผลดังนี้ คือ 
                   นิพจน์                                    ผลลัพธ์ 
                    A+B                                        13 
                    A-B+1                                      8 
                    A*B                                         30 
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                    A/B                                         3 
                    A%B                                        1 
   ตัวด ำเนินกำรยูนำรี (U nary Operators) 
   ตัวด ำเนินกำรยูนำรี คือ ตัวด ำเนินกำรที่น ำมำใช้กับตัวถูกด ำเนินกำรชนิดใดๆ ในกำร
เพ่ิมค่ำใหม่ข้ึนมำซ่ึงงอำจจะเป็น ตัวถูกด ำเนินกำรแบบค่ำคงที่ เลขจ ำนวนเต็ม เลขจ ำนวนจริง ตัวแปร 
และนิพจน์ได ้
                 ตัวด ำเนินกำรเพิ่มค่ำ ใช้เครื่องหมำย ++ 
                 ตัวด ำเนินกำรลดค่ำ ใช้เครื่องหมำย -- 
   ตัวอย่ำง : ตัวด ำเนินกำร นิพจน์ ควำมหมำย 
   ++ (prefix) ++a เพ่ิมค่ำที่ละหนึ่งให้กับ a ก่อนแล้วจึงน ำค่ำใหม่ของ a ในนิพจน์นี้ไปใช้ 
   ++ (prefix) a++ น ำค่ำปัจจุบันของ a ในนิพจน์นี้ไปใช้งำนก่อนแล้วค่อยเพ่ิมค่ำ a อีกหนึ่ง 
   -- (prefix) --b ลดค่ำลงอีกหนึ่งให้กับ b ก่อน แลัวจึงน ำค่ำใหม่ของ b ในนิพจน์นี้ไปใช้ 
   -- (prefix) b-- น ำค่ำค่ำปัจจุบันของ b ในนิพจน์นี้ไปใช้งำนก่อนแล้วค่อยลดค่ำ b ลง หนึ่ง 
   หมำยเหตุ : ++i, i++ หมำยถึง i = i +1 
                 --i, i-- หมำยถึง i = i - 1 
   ตัวด ำเนินกำรเปรียบเทียบและตรรกะ  (Comparison and Logical 
Operators) มี 6 ตัว คือ 
                  ตัวด ำเนินกำร           ควำมหมำย 
                    <                           น้อยกว่ำ 
                    <=                         น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 
                    >                           มำกกว่ำ 
                    >=                         มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 
                    ==                         เท่ำกับ 
                    !=                          ไม่เท่ำกับ 
   ตัวด ำเนินกำรเหล่ำนี้สำมำรถเขียนอยู่ในรูปของนิพจน์เพ่ือกำรเปรียบเทียบค่ำ โดย
ผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นค่ำตรรกะที่เป็นจริง (True) หรือเป็นเท็จ (false) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งค่ำตรรกะ
ดังกล่ำวจะเป็น ข้อมูลชนิดเลขจ ำนวนเต็ม โดยที่ 1 คือ จริง และ 0 คือ เท็จ 
   ตัวอย่ำง : ตัวแปร i, j และ k ถูกก ำหนดชนิดข้อมูลเป็นเลขจ ำนวนเต็ม และมีค่ำ 1, 
2, และ 3 ตำมล ำดับ จำกนิพจน์ตรรกะของตัวแปรเหล่ำนี้ ผลกำรตรวจสอบจะเป็น ดังนี้ คือ 
   นิพจน์ ผลกำรเปรียบเทียบ ค่ำ 
                    i < j true 1 
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                    (i + j)>=k true 1 
                    (j +k) > (i + 5) false 0 
                    k != 3 false 0 
  นอกจำกนี้ ยังมีตัวด ำเนินกำรแบบตรรกะ ซึ้งประกอบด้วย 
              ตัวด ำเนินกำร                         ควำมหมำย 
                    &&                                 และ(and) 
                  ||                                     หรือ (or) 
                    !                                     ไม่ใช่ (not) 
   ตัวด ำเนินกำรระดับบิต (Bit wise Operator) 
   ในภำษำ C ได้ผนวกตัวด ำเนินกำรระดับบิตในกำรจัดกำรข้อมูลภำยในได้เช่นเดียวกับ
กำรโปรแกรมภำษำระดับต่ ำอย่ำงภำษำแอสเชมบลี โดยประกอบด้วยตัวด ำเนินกำรชนิดต่ำงๆ ดังนี้ 
                  ตัวด ำเนินกำร                     ควำมหมำย 
                 &                                   บิตไวส์ AND 
                 |                                    บิตไวส์ OR 
                 ^                                   บิตไวส์ XOR (exclusive OR) 
                 ~                                   คอมพลีเมนต์ 
                >>                                  เลื่อนบิตไปทำงขวำ 
                <<                                  เลื่อนบิตไปทำงซ้ำย 
   ตัวด ำเนินกำรก ำหนดค่ำ (Assignment operator) 
   ในภำษำ C มีหลำยวิธีด้วยกันในกำรก ำหนกค่ำให้กับตัวแปร ซึ่งปกติตัวด ำเนินกำร
ก ำหนดค่ำมักจะใช้เครื่องหมำย = และกำรก ำหนดค่ำนิพจน์ก็จะใช้เครื่องหมำย + เช่นกัน ส ำหรับ
รูปแบบของตัวด ำเนินกำรก ำหนดค่ำ สำมำรถเขียนได้ตำมรูปแบบดังนี้ 
             รูปแบบ :   variable_name = expression 
             โดย :   variable_name  หมำยถึง  ชื่อตัวแปร 
   expression หมำยถึง นิพจน์ซึ่งสำมำรถเป็นค่ำคงที่ ตัวแปร รวมถึงสูตรทำง
คณิตศำสตร์ที่ซับซ้อน 
   ตัวอย่ำง : กำรก ำหนดค่ำนิพจน์ด้วยตัวด ำเนินกำรก ำหนดค่ำ 
                                 a    =    3; 
                                 x    =    y; 
                                 delta    =    0.001; 
                                 sum    =    a + b; 
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                                 area     =    length  *  width; 
 
 
ตัวด ำเนินกำรเงื่อนไข (Conditional Operator) 
   ตัวด ำเนินกำรเงื่อนไข  จะน ำมำใช้เพ่ือทดสอบค่ำนิพจน์ทำงตรรกะว่ำจริงหรือเท็จ 
โดยมีรูปแบบดังนี้ คือ 
             รูปแบบ :     expression 1 ? expression 2: expression 3 
             โดย :      expression 1 หมำยถึง  นิพจน์เงื่อนไข 
                     expression 2 หมำยถึง ค่ำท่ีได้ กรณีเป็นจริง 
                      expression 3 หมำยถึง ค่ำท่ีได้ กรณีเป็นเท็จ 
ตัวด ำเนินกำรบอกขนำดชนิดข้อมูล (Sizeof Operator) 
   ตัวด ำเนินกำรประเภทนี้ จะท ำให้เรำทรำบว่ำ ชนิดข้อมูลแต่ละชนิดที่มีอยู่ในเครื่องมี
ขนำดเท่ำใด  ทั้งนี้ชนิดข้อมูลจะมีขนำดเท่ำใดนั้น  จะสำมำรถทรำบได้จำกตัวด ำเนินกำร sizeof ซึ่งมี
รูปแบบกำรเขียนดังนี้ 
             รูปแบบ :   sizeof (expression) 
    โดย :    expression  หมำยถึง  ชนิดข้อมูล หรือตัวแปร 
ล ำดับควำมส ำคัญของตัวด ำเนินกำร (Operator of Precedence) 
   ในกำรเขียนโปรแกรมเพ่ือใช้งำน จ ำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับนิพจน์คณิตศำสตร์ และ
สูตรค ำนวณต่ำงๆไม่มำกก็น้อย  และสิ่งต่ำงๆเหล่ำนี้จ ำเป็นต้องใช้ตัวด ำเนินกำร เข้ำไปประกอบใช้งำน 
และตัวด ำเนินกำรแต่ละตัวต่ำงก็มีล ำดับควำมส ำคัญของกำรท ำงำนก่อนหลังแตกต่ำงกันไป ดังนั้นจึง
จ ำเป็นต้องศึกษำถึงล ำดับกำรท ำงำนของตัวด ำเนินกำร แสดงดังตำรำงที่ 2.10  
 

ตำรำงท่ี 2.10 ล ำดับควำมส ำคัญของตัวด ำเนินกำร 
 

ที ่ ตัวด ำเนินกำร ควำมหมำย ล ำดับกำรค ำนวณ 

1 

(  ) 
[  ] 
. 

-> 

Parenthesized expression 
Array subscript 
Member selection by object 
Member selection by pointer 

ซ้ำยไปขวำ 

2 

+  - 
++ -- 
!  ~ 
& 

U nary + and -  
Prefix increment and prefix decrements 
Logical NOT and bit wise complement 
Address-of 

ขวำไปซ้ำย 
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ตำรำงท่ี 2.10 (ต่อ) 
 

ที ่ ตัวด ำเนินกำร ควำมหมำย ล ำดับกำรค ำนวณ 

2 
sizeof 
(type) 

Size of expression or type 
Explicit cast to type such as (int) or 
(double) 

ขวำไปซ้ำย 

3 *  /  % Multiplication and division and modulus ซ้ำยไปขวำ 
4 + - Addition and Subtraction ซ้ำยไปขวำ 
5 <<  >> Bit wise shift left and bit wise shift right ซ้ำยไปขวำ 

6 
<  <= 
>  >= 

Less than and less than or equal to  
Greater than and greater than or equal to 

ซ้ำยไปขวำ 

7 ==  != Equal to and not equal to ซ้ำยไปขวำ 
8 & Bit wise AND ซ้ำยไปขวำ 
9 ^ Bit wise Exclusive OR ซ้ำยไปขวำ 
10 | Bit wise OR ซ้ำยไปขวำ 
11 && Logical AND ซ้ำยไปขวำ 
12 || Logical OR ซ้ำยไปขวำ 
13 ?: Conditional operator ขวำไปซ้ำย 

14 

= 
+=  -= 

 
*=  /= 

 
%= 

<<=  >>= 
 

&=  |= 
 

^= 

Assignment  
addition assignment and subtraction 
assignment 
Multiplication assignment and division 
assignment 
Modulus assignment 
Bit wise shift left assignment and bit wise 
shift right assignment 
Bit wise AND assignment and bit wise OR 
assignment 
Bit wise Exclusive OR assignment 

ขวำไปซ้ำย 

15 , Comma operator ซ้ำยไปขวำ 
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4.5 กำรรับและแสดงผลข้อมูล 
 ภำษำซีได้เตรียมฟังก์ชันไว้ในไลบรำรีมำตรฐำน หำกมีควำมต้องกำรใช้ฟังก์ชันมำตรฐำน
เหล่ำนี้จัดต้องผนวกเฮดเดอร์ไฟล์ที่เกี่ยวข้อมำไว้ที่ต้นโปรแกรม โดยเฮดเดอร์ไฟล์ที่เก็บไลบรำรี
เกี่ยวข้องกับกำรรับและแสดงผลข้อมูล(Standard I/O Library) ก็คือไฟล์ stdio.h จึงเป็นที่มำของ
กำรผนวกพรีโปรเชสเซอร์ #include<stdio.h>ไว้ที่ต้นโปรแกรม เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนฟังก์ชันที่
เกี่ยวกับ I/O ได้นั่นเอง ฟังก์ชันมำตรฐำนที่ควรเรียนรู้มีดังนี้ คือ 
 1) กำรรับและแสดงผลข้อมูล (เฮดเดอร์ไฟล์ stdio.h) 
 2) กำรรับแป้นคีย์ ล้ำงจอภำพ และก ำหนดต ำแหน่งแสดงผลทำงจอภำพ (เฮดเดอร์ไฟล์ 
conio.h) 
  4.5.1 กำรรับและแสดงผลข้อมูล (เฮดเดอร์ไฟล์ stdio.h) 
   ฟังก์ชันที่ ใช้ รับและแสดงผลข้อมูล  ที่ประกำศไว้ ในเฮดเดอร์ ไฟล์  stdio.h 
ประกอบด้วย 6 ฟังก์ชันด้วยกันคือ getchar( ), putchar( ), scanf( ), printf( ), gets( ) และ puts( ) 
 
  ฟังก์ชัน getchar( ) 
 
   ฟังก์ชัน getchar( ) เป็นหนึ่งในฟังชันที่บรรจุอยู่ในไลบรำรีมำตรฐำน I/O โดยจะรี
เทิร์นค่ำอักขระหนึ่งตัวที่ถูกอินพุตเข้ำมำ ทั้งนี้ตัวอักขระที่ป้อนเข้ำมำจะแสดงบนจอภำพ และจะต้อง
ยืนยันกำรป้อน ข้อมูลด้วยกำรเคำะแป้น Enter หนึ่งครั้ง กรณีป้อนตัวอักขระหลำยๆตัว จะมีเพียวตัว
แรกเท่ำนั้นที่ถูกน ำไปใช้งำน หรือจัดเก็บไว้ในตัวแปร และเนื่องจำกฟังก์ชัน getchar( ) ไม่ต้องกำรค่ำ
อำร์กิวเมนต์ใด ๆ ดังนั้นจึงสำมำรถใส่วงเล็บว่ำงเปล่ำได้ 
 
   รูปแบบ : character_variable    =    getchar ( ) ;    
 
   ตัวอย่ำงเช่น : getchar ( ) ; 
   ในกรณีที่ต้องกำรน ำค่ำที่ป้อน จัดเก็บไว้ในค่ำตัวแปร ก็จะเขียนในรูปแบบดังนี้ คือ 
   char  ch1 ; 
   ch1 = getchar ( ) ; 
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 ตัวอย่ำงโปรแกรมแสดงดังรูปที่ 2.27 

 
รูปที่ 2.27 ตัวอย่ำงฟังก์ชัน getchar( ) 

ที่มำ: [ออนไลน์]  
https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/data-input-output/data-input-and-

output 

  ฟังก์ชัน putchar( ) 
 ฟังก์ชั่น putchar( ) เป็นฟังก์ชันที่ใช้แสดงอักขระหนึ่งตัวทำงจอภำพ ซึ่งอำจน ำมำ
แสดงค่ำท่ีป้อนมำจำกฟังก์ชัน getchar( ) หรืออำจก ำหนดให้แสดงค่ำอักขระโดยตรง 
 รูปแบบ : putchar(character_variable) ; 
 ตัวอย่ำง : char ch1 = 'A' ; 
                       putchar (ch1) ; 
                       putchar ('B'); 
                       putchar (66) ; 
 ตัวอย่ำงโปรแกรมแสดงดังรูปที่ 2.28 

 
รูปที่ 2.28 ตัวอย่ำงฟังก์ชั่น putchar( ) 

ที่มำ: [ออนไลน์]  
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https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/data-input-output/data-input-and-
output 

  
ฟังก์ scanf( ) 

 ฟังก์ชั่น scanf ( ) เป็นฟังก์ชันที่ใช้ส ำหรับข้อมูลทำงจอภำพ โดยข้อมูลที่รับเข้ำมำ 
สำมำรถเป็นตัวแปรชนิดตัวเลข ตัวอักขระหนึ่งตัว หรือข้อควำมสตริงได้ 
  รูปแบบ :  scanf("format control string",arg1, arg, ........,argn) 
  โดยที่ : format control string        หมำยถึง  รหัสรูปแบบข้อมูล 
 arg1, arg2,......,argn           หมำยถึง  อำร์กิตเมนต์ที่เป็นตัวแปรเก็บข้อมูล 
 รหัสรูปแบบข้อมูล ในที่นี้ก็คือตัวก ำหนดชนิดข้อมูล ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับชนิดข้อมูล
ของตัวแปรที่อินพุตเข้ำมำ ส่วนกรณีที่มีอำร์กิตหรือตัวแปรที่อินพุตต่อกันมำกกว่ำ 1 ตัวแปร ฟังก์ชัน 
scanf( ) จะใช้ช่องว่ำง (blank) เป็นตัวแยกข้อมูลที่ป้อน และจะป้อนเคำะปุ่ม Enter เพ่ือยืนยันกำร
ป้อนข้อมูล 
 ที่หน้ำตัวแปรทุกตัวที่ใช้เก็บข้อมูลในฟังก์ชัน scanf( ) จะต้องผนวกเครื่องหมำย & 
(ampersand)เข้ำไปด้วย(ยกเว้นตัวแปรชนิดข้อควำมสตริง)ซึ่งเครื่องหมำยดังกล่ำวหมำยถึง กำรชี้ไป
ยังแอดเดรสหน่วยควำมจ ำของตัวแปรที่ใช้จัดเก็บข้อมูลนั่นเอง 
ตัวอย่ำงโปรแกรมแสดงดังรูปที่ 2.29 
 

 
 

รูปที่ 2.29 ตัวอย่ำงฟังก์ชั่น scanf ( ) 
ที่มำ: [ออนไลน์]  

https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/data-input-output/data-input-and-
output 

 ส ำหรับรหัสรูปแบบข้อมูล ที่น ำมำใช้ก ำหนดชนิดข้อมูลที่อินพุตเข้ำมำโดยผู้ใช้นั้น จะ
มีอยู่หลำยชนิดด้วยกัน แสดงดังตำรำงที่ 2.11 
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ตำรำงท่ี 2.11 รหัสรูปแบบข้อมูลที่น ำมำใช้ก ำหนดชนิดข้อมูลอินพุตในฟังก์ชั่น scanf ( ) 
 

รหัสรูปแบบข้อมูล ชนิดข้อมูลที่ป้อนเข้ำมำ 
%c  ตัวอักขระหนึ่งตัว 
%d  เลขจ ำนวนเต็ม 
%ld  เลขจ ำนวนเต็มแบบยำว 
%e  เลขจ ำนวนจริง แบบเอ็กซ์โปแนนต์ 
%f  เลขจ ำนวนจริง 
%g  เลขจ ำนวนจริง 
%i  เช่นเดียวกับ%d 
%o  เลขฐำนแปด 
%s  ข้อควำมสตริง(กลุ่มอักขระ) 
%u  เลขจ ำนวนเต็มไม่มีเครื่องหมำย 
%x  เลขฐำนสิบหก 

 
ฟังก์ชัน printf( ) 
 ฟังก์ชัน printf( ) เป็นฟังก์ชันที่น ำมำใช้ส ำหรับพิมพ์ข้อมูลออกทำงจอภำพ ซึ่งข้อมูล
ดังกล่ำวอำจเป็นทั้งข้อควำม ค่ำคงที่ และตัวแปร 
  รูปแบบ : printf ("format control string", arg1, arg2, ......, argn); 
  โดยที่   : format control string หมำยถึง ข้อควำม รหัสรูปแบบข้อมูล และ
รหัสควบคุม 
   arg1, arg2,....., argn หมำยถึง อำร์กิตเมนต์ที่เป็นตัวแปรเก็บตัวแปรข้อมูล นิพจน์ 
รวมถึงค่ำคงที ่
 จะพบว่ำ ฟังก์ชัน printf( ) จะมีรูปแบบกำรใช้งำนท ำนองเดียวกับฟังก์ชัน scanf ( )
เพียงแต่ต่ำงกันตรงที่ใช้ส ำหรับแสดงผลเท่ำนั้นอย่ำงไรก็ตำม ฟังก์ชัน printf( ) ก็ยังสำมำรถ
ประยุกต์ใช้งำนได้หลำยรูปแบบด้วยกัน printf("Do more [y/n]\n"); 
  printf("%s","Hello....c"); 
  printf("%s",TEXT); 
  printf("net=%5.2f",mnet); 
 printf("\n\n\007"); 
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 ส่วนรูปแบบข้อมูลที่น ำมำใช้ก ำหนดชนิดข้อมูลจะมีอยู่หลำยชนิดด้วยกัน ซึ่งมี
รูปแบบเช่นเดียวกับฟังก์ชัน scanf( ) ซึ่งแสดงดังตำรำงที่ 2.11 

 นอกจำกนี้ภำยใน "format control string" ยังสำมำรถใส่รหัสควบคุม (Escape 
Sequence) เข้ำไปได้อีก ซึ่งรหัสควบคุมเหล่ำนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งของค ำสั่งควบคุมกำรแสดงผล ด้วย
กำรใช้เครื่องหมำย\ (backslash) และตำมด้วยรหัสควบคุม แสดงดังตำรำงที่ 2.12 

ตำรำงท่ี 2.12 รหัสควบคุม (Escape Sequence) 
รหัสควบคุม ชนิดข้อมูลที่ป้อนเข้ำมำ 

\0  ค่ำว่ำง (null) 

\a  ส่งเสียงปิ๊ป 1 ครั้ง 

\b  ถอยหลังหนึ่งตัวอักษร (back space) 

\f  ขึ้นหน้ำใหม่ (form feed) 

\n  ขึ้นบรรทัดใหม่ (new line) 

\r  ย้ำยเคอร์เซอร์กลับไปที่ต้นบรรทัด 

\t  แท็บแนวนอน (horizontal tab) 

\v  แท็บแนวตั้ง (vertical tab) 

\'  พิมพ์เครื่องหมำย ' 

\"  พิมพ์เครื่องหมำย " 

\\  พิมพ์เครื่องหมำย \ 

 
ฟังก์ชัน gets( ) และ puts( ) 

 ภำษำ C ได้เตรียมฟังก์ชันเพ่ือกำรรับและแสดงผลข้อมูล มำให้หลำยรูปแบบด้วยกัน 
โดยเฉพรำะกำรน ำไปใช้เพ่ือกำรถ่ำยโอนข้อมูล ไม่ว่ำจะเป็นกำรถ่ำยโอนข้อมูลภำยใน หรือส่งออกไป
ยังภำยนอก และฟังก์ชัน gets( )ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น ำมำใช้ส ำหรับรับข้อมูลประเภทสตริง ส่วน
ฟังก์ชัน puts( ) ก็น ำมำใช้ส ำหรับแสดงผลลัพธ์ข้อมูลประเภทสตริง 

  
 



132 
 

ข้อมูลประเภทสตริง คือ กลุ่มข้อควำม ซึ่งท้ำยข้อควำมจะมีกำรผนวกค่ำ Null หรือ
รหัสควบคุม \0 ปะต่อท้ำยเพ่ือใช้บ่งบอกถึงจุดสิ้นสุดของข้อควำมนั้นๆ ทั้งนี้กำรจัดเก็บข้อควำมสตริง
ในภำษำ C จะจัดเก็บในรูปแบบ Array  ส ำหรับฟังก์ชัน gets( ) และ puts( ) ถือเป็นอีกทำงเลือกหนึ่ง 

ของกำรน ำไปใช้เพ่ือกำรรับค่ำและแสดงผล แทนที่จะใช้ฟังก์ชัน scanf( ) หรือ printf( ) 
เท่ำนั้น  ตัวอย่ำงโปรแกรม แสดงดังรูปที่ 2.30 

 

 
รูปที่ 2.30 ตัวอย่ำงฟังก์ชั่น gets( ) และ puts( ) 

ที่มำ: [ออนไลน์]  
https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/data-input-output/data-input-and-

output 
 4.5.2 กำรรับแป้นคีย์ล้ำงจอภำพ 

 กำรรับแป้นคีย์ ล้ำงจอภำพ และก ำหนดต ำแหน่งแสดงผลทำงจอภำพ (เฮดเดอร์ไฟล์ 
conio.h)ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับเฮดเดอร์ conio.h ได้แก่ แป้นคีย์ getch( ), ฟังก์ชันล้ำงจอภำพ clrscr(), 
ฟังก์ชันก ำหนต ำแหน่งข้อมูลทำงจอภำพ gotoxy( );  ฟังก์ชัน getch( ) และ getche( ) 
 ฟังก์ชัน getch( ) และ getche ( ) 
 ฟังชัน getch( ) และ getche( ) ถูกประกำศไว้ที่เฮดเดอร์ conio.h ดังนั้นเมื่อเรำจะ
ใช้ฟังก์ชั่นทั้งสอง จึงต้องผนวกเฮดเดอร์ conio.h ที่ต้นประโยคก่อน ส ำหรับกำรรับข้อมูลของฟังก์ชัน 
getch( ) และ getche( ) นั้น จะมีควำมคล้ำยคลึงกัน กล่ำวคือ จะเป็นฟังก์ชันที่รอรับกำรป้อนข้อมูล
ด้วยคีย์ใดๆก็ได้เพียงคีย์เดียว โดยไม่ต้องรับกำรยืนยันด้วยคีย์ Enter ทั้งนี้ฟังก์ชันคีย์ getch( ) จะไม่
แสดงข้อมูลที่ป้อนเข้ำไป ส่วนฟังก์ชั่น getche( ) จะแสดงข้อมูลที่ป้อนทำงจอภำพให้เห็น 
 ฟังก์ชัน clrscr( ) 
 ฟังก์ชัน clrscr( ) เป็นฟังก์ชันที่ใช้ส ำหรับล้ำงหน้ำจอภำพ (Clear Screen) 
 ตัวอย่ำงโปรแกรม โปรแกรมทดสอบกำรใช้งำนฟังก์ชัน getch( ), getche( ), 
clrscr() แสดงตำมรูปที่ 2.31 
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รูปที่ 2.31 ตัวอย่ำงฟังก์ชั่น getch( ), getche( ), clrscr( ) 

ที่มำ: [ออนไลน์]  
https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/data-input-output/input-clear-

keyboard 
 ฟังก์ชัน gotoxy( ) 
 ฟังก์ชัน gotoxy( ) เป็นฟังก์ชันที่ใช้ส ำหรับก ำหนดต ำแหน่งคอลัมภ์และแถวบน
หน้ำจอภำพ โดยอำจใช้เป็นต ำแหน่งข้อควำมหรือข้อมูลต่ำงๆ รวมถึงต ำแหน่งรับข้อมูลเป็นต้น โดย
จอภำพแบบ Text mode จะมีอยู่ 25 แถว และแต่ละแถวมี 80 คอลัมภ์ แต่ฟังก์ชันนี้ถูกยกเลิกไป
เพรำะมีระบบ Windows graphic เข้ำมำแทน 
 รูปแบบ: gotoxy(column,row); 
                ตัวอย่ำงโปรแกรม : โปรแกรมทดสอบกำรใช้งำนฟังก์ชัน gotoxy( ) แสดงตำมรูปที่ 2.32 
 

 
รูปที่ 2.31 ตัวอย่ำงฟังก์ชั่น gotoxy( ) 

ที่มำ: [ออนไลน์]  
https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/data-input-output/input-clear-

keyboard 
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4.6 ค ำสั่งควบคุมเงื่อนไข 
 ในภำษำซีจะใช้ประโยคเงื่อนไข if เพ่ือสร้ำงเงื่อนไข และตรวจสอบเงื่อนไขว่ำเป็นจริงหรือ
เท็จ ทั้งนี้ประโยค if ดังกล่ำว ยังสำมำรถน ำมำใช้งำนเพ่ือเปรียบเทียบเงื่อนไขอย่ำงง่ำย จนถึงเงื่อนไข
ที่ซับซ้อนสูงได ้
 กำรควบคุมเง่ือนไขด้วย if-statement 
 ในกำรใช้ประโยคค ำสั่ง if-statement เพ่ือตรวจสอบเงื่อนไข มีอยู่ 4 แบบด้วยกัน คือ 
 4.6.1 ประโยคเงื่อนไข if อย่ำงง่ำยหรือเรียกว่ำ if แบบทำงเลือกเดียว (Basic if Statement) 
  ตำมหลักควำมเป็นจริงของชีวิตมนุษย์กำรด ำเนินชีวิตทุกวันล้วนแต่มีเงื่อนไขรองรับ
แทบทั้งสิ้น เช่น ในวันฟ้ำโปร่งจะเดินทำงไปท ำงำนปกติ แต่ถ้ำวันไหนฝนตกก็จะต้องพกร่มไปด้วยทุก
ครั้ง ซึ่งเงื่อนไขดังกล่ำวเป็นเงื่อนไขทำงเดียวง่ำยๆ ที่สำมำรถเขียนเป็นผังงำน(Flow Chart) ได้แสดง
ดังรูปที่ 2.32 
 

 
รูปที่ 2.32 Flow Chart ประโยคเงื่อนไข if 

ที่มำ: [ออนไลน์]  
https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/control-flow-statement/kha-sang-

control 
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  รูปแบบ : if (expression) 

     { 
    statement; 
    next statement; 
    } 
  โดยที่ :   expression คือ นิพจน์เงื่อนไข 
    statement คือ ชุดค ำสั่ง 
  ตัวอย่ำงโปรแกรมแสดงดังรูปที่ 2.33 

 
 

รูปที่ 2.33 ตัวอย่ำงโปรแกรมประโยคเงื่อนไข if 
ที่มำ: [ออนไลน์]  

https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/control-flow-statement/kha-sang-
control 
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4.6.2 ประโยคค ำสั่งตัดสินใจแบบสองทำงเลือกด้วย if...else 
  ค ำสั่ง if...else เป็นค ำสั่งที่เรำใช้ก ำหนดให้โปรแกรมตัดสินใจเลือกท ำค ำสั่งอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งจำก 2 ทำงเลือก โดยตรวจสอบเงื่อนไขที่ก ำหนดว่ำเป็นจริงหรือเท็จ ถ้ำเงื่อนไขที่ก ำหนด
เป็นจริง (True) โปรแกรมจะท ำงำนที่ชุดค ำสั่งที่อยู่ภำยใต้ค ำสั่ง if แต่ถ้ำเงื่อนไขที่ก ำหนดให้เป็นเท็จ 
(false) โปรแกรมจะท ำงำนที่ชุดค ำสั่งที่อยู่ภำยใต้ค ำสั่ง else แสดงดังรูปที่ 2.34 

 
รูปที่ 2.34 Flow Chart ประโยคค ำสั่ง if...else 

ที่มำ: [ออนไลน์]  
https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/control-flow-statement/kha-sang-

control 
 รูปแบบ : 

 if (เงื่อนไข condition) 
 { 
 ชุดค ำสั่ง1 statement 1(True) 
 } 
 Else 
 { 
 ชุดค ำสั่ง 2 statement 2(False) 
 } 

  โดยที่ : condition         เป็นเงื่อนไขที่ใช้ก ำหนดกำรตัดสินใจของโปรแกรม 
           statement 1    เป็นชุดค ำสั่งที่ต้องท ำงำนเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง 
           statement 2    เป็นชุดค ำสั่งที่ต้องท ำงำนเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ 
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 ตัวอย่ำงโปรแกรมแสดงดังรูปที่ 2.35 
 

 
 

รูปที่ 2.35 ตัวอย่ำงโปรแกรมประโยคค ำสั่ง if...else 
ที่มำ: [ออนไลน์]  

https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/control-flow-statement/kha-sang-
control 
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 4.6.3 ประโยคค ำสั่งตัดสินใจแบบหลำยทำงเลือกด้วยค ำสั่ง if...else if 
 ค ำสั่ง if...else if เป็นค ำสั่งที่เรำใช้ก ำหนดให้โปรแกรมตัดสินใจเลือกทำงใดทำงหนึ่ง 
จำกหลำยทำงเลือกซ่ึงมำกกว่ำ 2 ทำงเลือก และแต่ละทำงเลือกจะมีเงื่อนไขของแต่ละทำงเลือกไว้ด้วย 
โดยโปรแกรมจะตรวจสอบเงื่อไขแต่ละทำงเลือก หำกพบว่ำทำงเลือกไหนมีเงื่อนไขเป็นจริง (True) ก็
จะท ำงำนที่ชุดค ำสั่งภำยในทำงเลือกนั้น โดยไม่พิจำรณำทำงเลือกอ่ืนโดยไม่พิจำรณำทำงเลือกอ่ืนที่ยัง
ไม่ได้ตรวจสอบอีก ในกรณีที่เงื่อนไขเป็นเท็จ (false) ก็จะไปตรวจสอบเงื่อนไขต่อไป และในกรณีที่
เงื่อนไขทั้งหมดเป็นเท็จ โปรแกรมจะท ำงำนที่ชุดค ำสั่งภำยใต้ค ำสั่ง else แสดงดังรูปที่ 2.36 

 
รูปที่ 2.36 Flow Chart ประโยคค ำสั่ง if...else if 

ที่มำ: [ออนไลน์]  
https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/control-flow-statement/kha-sang-

control 
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รูปแบบ : 
  if (condition_1) 
  { 
  statements_1 
  } 
  else if (conditions_2) 
  { 
  statements_2 
  } 
  else if (conditions_n) 
  { 
  statements_n 
  } 
  else 
  { 
  statements 
  } 
 โดยที่ :  conditions_n      เป็นเงื่อนไขท่ีใช้ก ำหนดกำรตัดสินใจของโปรแกรม 
  statements_n    เป็นชุดค ำสั่งที่ต้องท ำงำนเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง 
  statements        เป็นชุดค ำสั่งที่ต้องท ำงำนเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ 
 
 ตัวอย่ำงโปรแกรมแสดงดังรูปที่ 2.37 
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รูปที่ 2.37 ตัวอย่ำงโปรแกรมประโยคค ำสั่ง  if...else if 
ที่มำ: [ออนไลน์]  

https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/control-flow-statement/kha-sang-
control 

 
  
 
4.6.4 กำรควบคุมเงื่อนไขด้วย switch-case (switch-statement) 

 นอกจำกประโยคค ำสั่ง if-else แล้วในภำษำ c ก็ยังมีกำรควบคุมเงื่อนไขด้วยกำรใช้
ประโยคค ำสั่ง switch โดยประโยคค ำสั่ง switch เหมำะกับกำรน ำไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมที่มีเมนู
ให้เลือกรำยกำรต่ำง ๆ 
 
  
 

https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/control-flow-statement/kha-sang-control
https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/control-flow-statement/kha-sang-control
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รูปแบบ : 
  switch (integer_expression) 
  { 
  case     constant_1; 
  statement_1; 
break; 
 
  case     constant_2; 
  statement_2; 
  break; 
 
  case     constant_3; 
  statement_3; 
  break; 
 
  default; 
  statement; 
  } 
 ผลกำรตรวจสอบเงื่อนไข จะขึ้นอยู่กับค่ำ integer expression ถ้ำเงื่อนไขที่
ตรวจสอบอยู่ภำยในเงื่อนไขที่ก ำหนด ก็จะท ำงำนชุดค ำสั่งภำยใน case ของ constant นั้น แต่ถ้ำ
หำกไม่พบเงื่อนไขตำมแต่ละ case ที่ก ำหนดไว้เลย ก็จะไปท ำชุดค ำสั่งที่ default แทน อย่ำงไรก็ตำม
เงื่อนไขของแต่ละ case นั้นควรบรรจุค ำสั่ง break เข้ำไปด้วยทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิให้ตรวจสอบเงื่อนไข
ถัดไป ส่วนกรณี default นั้นไม่จ ำเป็นต้องมีค ำสั่ง break 
 ข้อแตกต่ำงระหว่ำงประโยคค ำสั่ง if-else และ switch 
 1) นิพจน์ชนิดตังเลขจ ำนวนจริง ที่มีจุดทศนิยมจะน ำมำตรวจสอบด้วย switch ไม่ได ้
 2) ชนิดข้อมูลที่สำมำรถน ำมำใช้ตรวจสอบใน switch คือชนิดข้อมูลแบบ int หรือ char 
 3) กำรตรวจสอบค่ำใน case ของ switch แต่ละกรณีไม่สำมำรถน ำค่ำตัวแปรมำใช้ได้ 
(เช่น case a+1: ถือว่ำใช้งำนไม่ได้ 
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 4) switch ไม่สำมำรถตรวจสอบหลำยๆเงื่อนไขภำยในนิพจน์เดียวกันได้ เช่น 
  switch(num)   
  { 
  case > 0 && <5 
        :           : 
  } 
 ตัวอย่ำงโปรแกรมแสดงดังรูปที่ 2.38 
 

 
 

รูปที่ 2.38 ตัวอย่ำงโปรแกรมประโยคค ำสั่ง switch-case 
ที่มำ: [ออนไลน์]  

https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/control-flow-statement/kha-sang-
control 
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 4.7 กำรท ำงำนเป็นรอบ (Loop) 
 ค ำสั่งวนลูป เป็นค ำสั่งที่ใช้ควบคุมกำรท ำงำนของโปรแกรมแบบวนซ้ ำ กำรท ำงำนเดิม  ๆ 
ตำมเงื่อนไขที่ด ำหนด เช่น กำรวนซ้ ำกำรท ำงำนเดิมเป็นจ ำนวน 10 รอบ ท ำงำนซ้ ำ ๆ จนกว่ำเงื่อนไข
จะเป็นเท็จ ส ำหรับภำษำ C จะมีชุดค ำสั่งให้ท ำงำนเป็นรอบอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ 
4.7.1 กำรวนลูปด้วยจ ำนวนรอบที่แน่นอนด้วยค ำสั่ง for 
 ประโยคค ำสั่ง for มีรูปแบบกำรเขียนดังนี้ คือ 
 รูปแบบ : 
  for (initialize counter; test counter; increment counter) 
  { 
  statement; 
  } 
 โดยที่ :   initialize counter           หมำยถึง    ค่ำเริ่มต้นของตัวแปรนับจ ำนวนรอบ 
  test counter                 หมำยถึง    นิพจน์เงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ 
 increment counter   หมำยถึง    ค่ำที่เพ่ิมขึ้นของตัวนับจ ำนวนรอบ 
 Flow Chart ประโยคค ำสั่ง for แสดงดังรูปที่ 2.39 

 
รูปที่ 2.39 Flow Chart ประโยคค ำสั่ง for 

ที่มำ: [ออนไลน์]  
https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/control-flow-statement/kar-loops 

 ลักษณะกำรท ำงำนของลูป for 
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 1) ค ำสั่งภำยใต้ลูป for จะท ำงำนเมื่อเป็นจริง (True) 
 2) กำรออกจำกลูปเมื่อค ำสั่งเงื่อนไขเป็นเท็จ (False) 
 3) กำรท ำงำนของลูป จะเริ่มจำกค่ำเริ่มต้นที่ก ำหนด 
 4) จ ำนวนรอบที่ท ำงำนจะขึ้นอยู่กับค่ำนิพจน์ที่ก ำหนดไว้ 
 5) กำรเพ่ิมค่ำ counter ให้กับลูปส่งผลต่อจ ำนวนรอบที่ท ำงำน เช่น ให้ท ำซ้ ำ 10 รอบก็
สำมำรถเขียนชุดค ำสั่ง ดังนี้ 
  for (i=1; i <=10; i++) 
 จำกค ำสั่ง จะพบว่ำ 
 5.1) มีกำรก ำหนดค่ำเริ่มต้นของตัวนับจ ำนวนรอบเท่ำกับ 1 ( i = 1) 
 5.2) ตัวนับจ ำนวนรอบจะท ำงำน 10 รอบ ( i <= 10 ) 
 5.3) แต่ละรอบให้มีกำรเพ่ิมจ ำนวนตัวนับจ ำนวนรอบที่ละ 1 ( i ++) 
 ตัวอย่ำงโปรแกรมแสดงดังรูปที่ 2.40 และ 2.41 
 

 
 

รูปที่ 2.40 ตัวอย่ำงโปรแกรมค ำสั่ง for 
ที่มำ: [ออนไลน์]  

https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/control-flow-statement/kar-loops 
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รูปที่ 2.41 ตัวอย่ำงโปรแกรมค ำสั่ง for ผลลัพธ ์
ที่มำ: [ออนไลน์]  

https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/control-flow-statement/kar-loops 
 

 4.7.2 กำรวนลูปกำรท ำงำนเม่ือเงื่อนไขเป็นจริงด้วยค ำสั่ง while 
 ประโยคค ำสั่ง while มีรูปแบบกำรเขียนดังนี้ คือ 
 รูปแบบ : 
  while (expression) 
  { 
  statement; 
  } 
  โดยที่ :  expression    หมำยถึง    นิพจน์ที่น ำมำใช้ตรวจสอบเงื่อนไข 
   statement     หมำยถึง     ประโยคค ำสั่งที่งำนซ้ ำ 
 ลักษณะกำรท ำงำนของลูป while 
 1) ชุดค ำสั่งภำยในลูป while จะท ำงำนเมื่อเป็นจริง (True) 
 2) กำรออกจำกลูปเมื่อค ำสั่งเงื่อนไขเป็นเท็จ (false) 
 3) เงื่อนไขหรือนิพจน์ที่น ำมำตรวจสอบ สำมำรถใช้ตัวด ำเนินกำรเปรียบเทียบ หรือ
ต ำด ำเนินกำรทำงตรรกะได้ เชน่ 
  while (i = 10) 
  while (i >=10 && j <= 15) 
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  while (j > 10 && (b < 15 || C < 20)) 
 Flow Chart ประโยคค ำสั่ง while แสดงดังรูปที่ 2.42 

 
รูปที่ 2.42 Flow Chart ประโยคค ำสั่ง while 

ที่มำ: [ออนไลน์]  
https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/control-flow-statement/kar-loops 

 

 ตัวอย่ำงโปรแกรมแสดงดังรูปที่ 2.43 
 

 
รูปที่ 2.43 ตัวอย่ำงโปรแกรมค ำสั่ง while 

ที่มำ: [ออนไลน์]  
https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/control-flow-statement/kar-loops 
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 4.7.3 กำรวนลูปกำรท ำงำนอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ด้วยค ำสั่ง do...while 
 ค ำสั่ง do...while เป็นค ำสั่งวนซ้ ำกำรท ำงำนเดิม ๆ โดยโปรแกรมจะท ำงำนชุดค ำสั่งภำยใน
ลูปก่อน 1 รอบ แล้วจึงตรวจสอบเงื่อนไขที่ก ำหนด ถ้ำเงื่อนไขที่ก ำหนดเป็นจริงให้กลับไปท ำงำน
ชุดค ำสั่งภำยในลูปอีกครั้ง และตรวจสอบเงื่อนไขที่ก ำหนดอีกครั้ง ถ้ำเงื่อนไขที่ก ำหนดเป็นเท็จ
โปรแกรมจะออกจำกลูปกำรท ำงำนไปท ำงำนที่ค ำสั่งถัดไปทันที 
 Flow Chart ประโยคค ำสั่ง do...while แสดงดังรูปที่ 2.44 

 
รูปที่ 2.44 Flow Chart ประโยคค ำสั่ง do...while 

ที่มำ: [ออนไลน์]  
https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/control-flow-statement/kar-loops 

 

 
        รูปแบบ : 
  do 
  { 
  statement; 
  } while (condition); 
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 โดยที่ : 
  condition หมำยถึง เงื่อนไขที่ก ำหนดให้ตรวจสอบหลังท ำงำนภำยในลูปทุกครั้ง 
  statement หมำยถึง ชุดค ำสั่งที่ท ำงำนก่อนตรวจสอบเงื่อนไข 
 ตัวอย่ำงโปรแกรมแสดงดังรูปที่ 2.45 
 

 
 

รูปที่ 2.45 ตัวอย่ำงโปรแกรมค ำสั่ง do...while 
ที่มำ: [ออนไลน์]  

https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/control-flow-statement/kar-loops 

 

 

 

 

 

 

6. กำรท ำงำนและกำรใช้งำน  LINE Notify 

https://sites.google.com/a/atsamat.ac.th/krudit/control-flow-statement/kar-loops
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   ระบบแจ้งเตือน Line Notify ช่วยให้เจ้ำของร้ำนได้รับทุกกำรแจ้งเตือนผ่ำนระบบ Line Notify 
สำมำรถแจ้งเตือนได้ตั้งแต่รำยกำรสั่งซื้อ รำยกำรช ำระเงินของลูกค้ำ ไปจนถึงกำรแจ้งเตือนสต็อคสิน
ค้ำเม่ือถึงจุด Low Stock หรือสินค้ำนั้นมีกำร Out of Stock อีกท้ังข้อควำมที่ติดต่อผ่ำนเข้ำมำทำง
เว็บไซต์ ระบบ Line Notify ก็จะแจ้งเตือนให้ทันที 
 

 1.เร่ิมดว้ยการท่ีเราพิมพค์  าวา่   Line notify ไปท่ี Google แลว้กดคน้หา แลว้กดเขาไปท่ี  

เวบ็ไซตแ์รก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กดไปท่ีเขา้สู่ระบบ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ท าการเขา้สู่ระบบใหเ้รียบร้อย 
 



150 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.ท าการเขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้จะไดห้นา้ตาแบบน้ี ใหท้ าการกดท่ีท่ีค  าวา่ หนา้ของฉนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. พอไดห้นา้ต่างแบบน้ีแลว้ใหเ้ราท าการ  กดไปท่ีค าวา่ ออก Token 
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6. จะมีหนา้ต่างเดง้ข้ึนมาแบบในรูป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ในช่องท่ี หน่ึง นั้น เป็นช่องท่ีใส่ขอ้ความท่ีเราตอ้งการใหแ้จง้เตือน 
- ในช่องท่ี สอง คือ เลือกหอ้งแชทท่ีเราตอ้งการ ใหแ้จง้เตือน 
- พอเลือกเสร็จแลว้ ใหก้ดท่ีค  าวา่  ออก Token  

 
 

7. พอกดแลว้เราจะได ้หนา้ตาแบบในรูป แลว้ใหเ้ราท าการ กดคดัลอกขอ้ความ แลว้ กด 
ปิด และ น าไปใส่ ในโคด้โปรแกรม  
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 8.เป็นการเสร็จส้ินในการ สร้าง Line Token เพื่อน าไปใส่ในโคด้โปรแกรม 

ที่มำ: [ออนไลน์]  
https://www.makewebeasy.com/th/blog/manual/ 

 
 
7.  งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
       7.1 ชนชล อ้นทอง (2560) ได้ศึกษำเรื่อง การออกแบบอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนเหตุเพลิง
ไหม้แบบแจ้งเตือนผ่ำนแอปพลิเคชั่น ผลการทดลอง พบว่า  โครงกำรนี้มีวัตถุประสงค์จัดท ำข้ึนเพ่ือ
ศึกษำกำรออกแบบอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้แบบเคลื่อนที่ โดยมีกำรใช้ชุดตรวจจับ
ทั้ง 3 ชนิด คือ ชุดตรวจจับควัน ชุดตรวจจับควำมร้อน ชุดตรวจจับแก๊ส โดยอำคำรทั่วไปมีกำรติดตั้ง
ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ แต่จะมีบำงอำคำรที่ยังไม่ได้รับกำรติดตั้ง หรืออำคำรที่ก ำลังด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงยังไม่ได้ด ำเนินกำรวำงระบบป้องกันอัคคีภัย กำรเกิดอัคคีภัยก่อให้เกิดควำมสูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน จึงเป็นที่มำของโครงกำรนี้ที่จะแก้ปัญหำด้วยกำรออกแบบอุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย
แบบเคลื่อนที่ ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ในอำคำรที่ก ำลังด ำเนินกำรติดตั้ง ระบบป้องกันอัคคีภัยแบบถำวรไป
ใช้เป็นระบบแจ้งเตือนชั่วครำว ผลจำกกำรทดสอบระบบป้องกันอัคคีภัยแบบเคลื่อนที่ ระบบแจ้งเตือน
เหตุเพลิงไหม้นั้นสำมำรถตรวจจับควัน เริ่มท ำงำนตั้งแต่ระยะทำง 0 ถึง 100 เซนติเมตร และใช้
ระยะเวลำในกำรตรวจจับตั้งแต่เวลำ 6 วินำทีเป็นต้นไป สำมำรถตรวจจับควำมร้อน เริ่มท ำงำนตั้งแต่
ผลต่ำงของอุณหภูมิ 10 องศำเซลเซียส และใช้ระยะเวลำในกำรตรวจจับตั้งแต่เวลำ 24 วนิำที เป็นต้น
ไป สำมำรถตรวจจับแก๊ส เริ่มท ำงำนตั้งแต่ระยะทำง 0 ถึง 8 เซนติเมตร และใช้ระยะเวลำในกำร
ตรวจจับตั้งแต่เวลำ 1 วินำที เป็นต้นไป และเมื่อมีกำรกดแจ้งเหตุด้วยมือ ตู้ควบคุมรับค ำสั่ง พร้อม
ท ำงำนและสั่งกำรแจ้งเตือนเหตุทันทีท ำให้สะดวกต่อกำรใช้งำน 

https://www.makewebeasy.com/th/blog/manual/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-line-notify/
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ที่มำ: [ออนไลน์]                                                                                                                 

 https://e-research.siam.edu/kb/instrument-design-for-mobile-fire-alarm-detectors-
systems/ 

      7.2 นำยปิยะวิทย์ ล้ำนจันทร์  (2556). เนื่องจำกปัจจุบันธุรกิจของประเทศได้พัฒนำไปอย่ำง
รวดเร็วท ำให้เกิดกำรกำรสร้ำงอำคำร ส ำนักงำน บริษัท สถำนบริกำรและที่อำศัย ได้เกิดขึ้นอย่ำง
มำกมำย และกำรก่อสร้ำงแต่ละแห่ง มีหลำยสิบ ชั้น ซึ่งสถำนที่เหล่ำนี้มีทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวก และสิ่งของที่สำมำรถเป็นสื่อของกำรเกิด เพลิงไหม้ทั้งสิน และในปัจจุบันมีข่ำวเกี่ยวกับ
ไฟไหม้หลำยครั้งหลำยครำว ท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ ทรัพย์สินและชีวิตของผู้คน เหตุเหล่ำนี้เกิดขึ้น
โดยที่ไม่ได้มีกำรป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้ำ และไม่มีอุปกรณ์ แสดงผลและชี้เหตุที่เกิดขึ้น ดังนั้น จึง
จ ำเป็นต้องมีอุปกรณ์ส ำหรับป้องกันแจ้งเหตุเพลิงไหม้และสนับสนุน กำรดับเพลิง เพ่ือป้องกันแก้ไข
เหตุได้ทันที และยังรักษำชีวิตและทรัพย์สินได้ด้วยก่อนควำมเสียหำย และกำร สูญเสียที่เกิดเหตุเพลิง
ไหม้ เนื่องจำกขังไม่ค่อยมีกำรตื่นตัวเรื่องกำรป้องกันไฟไหม้มำกนัก ซึ่งเห็นได้จำกข่ำว คำรเกิดเพลิง
ไหม้ ตำมร้ำนค้ำ บริษัท คอน โดมิเนียม โรงงำนบ่อยครั้ง เนื่องจำก ระบบกำรเตือนภัยยังไม่ค่อย มี
กำรประชำสัมพันธ์ให้ทรำบถึงประโยชน์มำกนัก จึงท ำให้เกิดควำมสนใจที่จะศึกษำถึงอุปกรณ์ต่ำงๆ 
ของ ระบบและกำรท ำงำนของระบบน ำเสนอไว้ในปริญญำนิพนธ์เล่มนี้ซึ่งมีประโยชน์ส ำหรับผู้ต้องกำร
ศึกษำ เกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงต่อไป 

ที่มำ: [ออนไลน์]    

https://e-research.siam.edu/kb 

บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำร 

 

ในกำรด ำเนินกำรศึกษำและสร้ำงชุดจ้าลอง Smoke Detectorแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify 

ครั้งนี ้คณะผู้จัดท ำโครงงำนได้ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีข้ันตอนกำรด ำเนินกำรออกแบบและสร้ำง
โครงงำน ดังต่อไปนี้ 

1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรท ำโครงกำร 
3.  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรสร้ำง 

https://e-research.siam.edu/kb/instrument-design-for-mobile-fire-alarm-detectors-systems/
https://e-research.siam.edu/kb/instrument-design-for-mobile-fire-alarm-detectors-systems/
https://e-research.siam.edu/kb
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     3.1  บล็อกไดอะแกรมกำรท ำงำนและวงจรเสมือนจริง 
     3.2  ขั้นตอนกำรออกแบบและสร้ำงโครงงำน 

 4.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 5.  กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแปลผล 

1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 1.1 กลุ่มตัวอย่ำง  
                   ได้แก่ นำยช่ำงอำคำรของหน่วยงำน CCS อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ถ.พญำไท แขวงปทุม

วัน เขตปทุมวัน จ ำนวน 10 คน ซึ่งได้มำจำกเลือกสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรท ำโครงกำร 
2.1 รำยกำรอุปกรณ์ที่ใช่ 
1. NodeMCU เป็นบอร์ดที่ใช้ ESP8266 เป็น CPU ส ำหรับประมวลผลโปรแกรมต่ำงๆ มี

ข้อดีกว่ำ Arduino ตรงที่ตัวมันมีขนำดเล็กกว่ำ มีพื้นที่เขียนโปรแกรมลงไปมำกกว่ำ และสำมำรถ
เชื่อมต่อกับ WiFi ได้ บนบอร์ดรุ่นนี้ใช้ ESP8266 12E มีพ้ืนที่หน่วยควำมจ ำรอมสูงถึง 4MB เพียงพอ
ส ำหรับกำรเขียนโปรแกรมขนำดใหญ่ อีกท้ังภำยในยังเป็น ARM ขนำดย่อมๆ ใช้ควำมถี่สูงถึง 40MHz 
ท ำให้สำมำรถประมวลผลโค้ดโปรแกรมได้อย่ำงรวดเร็ว เหมำะมำกส ำหรับงำน Smart Home และ 
IoT 

2. MQ-2 Smoke Sensor ใช้ในกำรตรวจวัดแก๊สไวไฟ กลุ่ม LPGวมไปถึงควันไฟที่เกิดจำก
กำรเผำไหม้จำกแก๊ส จึงเป็นเซ็นเซอร์ที่นิยมน ำมำใช้ทดสอบกำรรั่วของแก๊ส เพ่ือควำมปลอดภัย กำร
ใช้งำนมีกำรส่งคำ่กลับมำเป็น Analog กับ Digital สำมำรถปรับควำมไวได้ และควรจ่ำยแรงดันรอ 20 
วินำทีก่อนท ำกำรวัดค่ำ 

3. สำย Jumper Arduino สำยต่อจัมเปอร์ (Jumpers) คือสำยที่ใช้ส ำหรับเชื่อมต่อระหว่ำง 
Arduino กับ Sensor หรือบอร์ดทดลอง โมดูลต่ำงๆ เพ่ือเชื่อมต่อกับวงจรโดยจะแบ่งออกเป็น 2 
รูปแบบ เป็นแบบตัวเมีย Female และ ตัวผู้ Maleโดยปลำยสำยจะแบ่งออกเป็น 3 แบบ ตัวผู้ และ
อีกด้ำนเป็นตัวผู้ ตัวเมียและอีกด้ำนเป็นตัวผู้  และ ตัวเมีย และอีกด้ำนเป็นตัวเมีย หำกไม่มีสำย
ดังกล่ำว น้องๆสำมำรถใช้สำย Lan หรือสำยโทรศัพท์ส ำหรับเชื่อมต่อได้เลย อย่ำปลอกฉนวนด้วยละ 

4. บอร์ดขยำยขำ NodeMCU Esp8266 บอร์ดขยำยขำ NodeMCU Base 1.0 ส ำหรับ 
NodeMCU V3 ESP8266 ESP-12E ใช้ต่อขยำยขำ NodeMCU V3 ให้ต่อได้สะดวกมำกขึ้น จุดเด่น
คือท ำให้รับไฟเลี้ยงได้ในช่วงกว้ำง รับไฟได้ 6-24V ทำงแจ็คส ำหรับต่อไฟ DC หรือรับไฟเลี้ยงทำงขำ
คอนเนคเตอร์ก้ำงปลำ 5V หรือ 3V ก็ได้ มีช่องต่อเอำต์พุตไฟเลี้ยง 3.3V และ 5V และ Vin มีวงจรเรกู
เลตภำคจ่ำยไฟ switching power supply จ่ำยกระแสสูงสุดได้ถึง 1A 

5. แผ่นอะคริลิค (Acrylic) เป็นแผ่นพลำสติกใสชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ เนื้อใสป็น
วัสดุที่มีควำมทนทำนแข็งแรง สำมำรถทนต่อแรงกระแทกได้ดีกว่ำกระจก ทั้งมีควำมหนำตั้งแต่ 2 
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มิลลิเมตร-100 มิลลิเมตร ขึ้นไป จึงสำมำรถน ำมำใช้งำนได้อย่ำงหลำกหลำย ตัวอย่ำงชิ้นงำนจำก
อะคริลิค เช่น กรอบรูป ป้ำยโฆษณำและชั้นวำงโชว์ เป็นต้น 

 
 
3.  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรสร้ำง 

3.1  บล็อกไดอะแกรมกำรท ำงำนและวงจรเสมือนจริง 

รูปที่ 3.1 บล็อกไดอะแกรมชุดจ้าลอง Smoke Detectorแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify 

      จำกรูปที่ 3.1 ลักษณะกำรท ำงำนเมื่อจ่ำยไฟให้อุปกรณ์ เซ็นเซอร์ตรวจจับควัน MQ-2  

( MQ-2 Smoke Sensor ) จะท ำหน้ำที่วัดปริมำณควัน โดยถ้ำมีค่ำควันไฟมำกเกินกว่ำที่ก ำหนด 
เซ็นเซอร์ตรวจจับควัน MQ-2 จะส่งข้อมูลไปยัง Nodemcu ESP8266 ว่ำให้แจ้งเตือนเข้ำไปที่ LINE 

โดยใช้ข้อควำมว่ำ “ตรวจพบควันไฟ” พร้อมทั้งมีเสียงแจ้งเตือนและไฟแจ้งเตือนสถำนกำรณ์ท ำงำน 

 

 

 

5 VDC 

แจ้งเตือนไปที่ Line notify  

(แอพพลิเคชั่น line บนโทรศัพท์มือถอื) 

Nodemcu   ESP8266 

 (บอร์ด Wi-Fi) 

Switching Power 
supply 5V 3 A 

MQ-2 Smoke Sensor 
(เซ็นเซอรต์รวจจับควัน MQ-2) 

ระดับปริมำณควันที่มำกกว่ำ
ค่ำที่ก ำหนด 

1.บล็อกไดอะแกรมระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ 

LED แสดงสถำนะกำร
ท ำงำน 
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2.วงจรเสมือนจริงของชุดจ ำลอง Smoke Detectorแจ้งเตือนผ่ำน LINE Notify 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2 วงจรเสมือนจริงของชุดจ้าลอง Smoke Detectorแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify 

 

 

 

 

 

3.2  ข้ันตอนกำรออกแบบและสร้ำงโครงงำน 

   ขั้นตอนกำรออกแบบและสร้ำง มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนดังต่อไปนี้ 

 1)  คณะผู้จัดท ำได้ท ำกำรออกแบบโครงสร้ำงแบบจ ำลองของตึก แสดงดังรูปที่ 3.3 
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รูปที่ 3.3 ออกแบบโครงสร้ำงแบบจ ำลองของตึก 

   

 

 2)  เมื่อได้แบบจ ำลองของตึก คณะผู้จัดท ำจึงได้น ำเนินกำรตัดแผ่นอะคริลิคตำมโครงสร้ำงที่
ออกแบบไว้ แสดงดังรูป 
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รูปที่ 3.4 ตัดแผ่นอะคริลิคเพ่ือน ำไปประกอบเป็นแบบจ ำลองของตึก 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.5 ประกอบเป็นแบบจ ำลองของตึกตำมโครงสร้ำงที่ออกแบบไว้ 
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รูปที่ 3.6 ประกอบเป็นแบบจ ำลองของตึกตำมโครงสร้ำงที่ออกแบบไว้ 
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รูปที่ 3.7 ประกอบเป็นแบบจ ำลองของตึกตำมโครงสร้ำงที่ออกแบบไว้ 

3)  เมื่อไดแ้บบจ ำลองของตึกตำมโครงสร้ำงที่ออกแบบแล้ว ท ำกำรทดสอบต่อวงจรลงใน 
Breadboard และอัพโหลด code ทดสอบกำรท ำงำนของโปรแกรม แสดงดังรูปที่ 3.8 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

รูปที่ 3.8 ทดสอบต่อวงจรลงใน Breadboard และอัพโหลด code ทดสอบกำรท ำงำนของโปรแกรม  
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4) ท ำกำรทดสอบวงจรและ Code แสดงดังรูป 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.8 สถำนะปกติท่ีไม่มีควันไฟ 
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รูปที่ 3.8สถำนะผิดปกติท่ีมีควันไฟ 

 

 

 

4.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 คณะผู้จัดท ำได้น ำชุดจ้าลอง Smoke Detectorแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify ไปให้นำยช่ำง

อำคำรของหน่วยงำน CCS อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ถ.พญำไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จ ำนวน 10 คน 
เป็นผู้ทดลองใช้ โดยใช้ใบประเมินควำมพึงพอใจ ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล จ ำนวน 10 ข้อ  โดยมี
หัวข้อหลัก คือ ด้ำนกำรออกแบบ และด้ำนประสิทธิภำพกำรใช้งำน และมีระดับในกำรประเมิน 5 
ระดับ ได้แก่  มำกที่สุด มำก  ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด  และท ำกำรบันทึกผลกำรทดลอง 

 

5.  กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแปลผล 

 5.1 โดยหำค่ำเฉลี่ย ( ̅) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรสร้ำงชิ้นงำน คะแนนผลกำรประเมินกำร
ใข้ กำรประเมินคุณภำพคะแนนกำรประเมินควำมพึงพอใจ (บุญชม ศรีสะอำด, 2556 : 121) ใช้สูตร
ดังนี้ 
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  ̅=
∑ 

 
 

 

         เมื่อ   ̅       แทน    คะแนนเฉลี่ย 

      ∑    แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

       N       แทน    จ ำนวนนักเรียนหรือจ ำนวนผู้เชี่ยวชำญ 

 

 

 

 5.2 หำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรสร้ำงชิ้นงำน คะแนนผลกำร
ประเมินกำรใข้ คะแนนผลกำรประเมินคุณภำพ หรือคะแนนกำรประเมินควำมพึงพอใจ (บุญชม ศรี
สะอำด, 2556 : 121)  ใช้สูตรดังนี้ 

S.D. √
 ∑    ∑   

      
 

 

   เมื่อ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

             ∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

             ∑   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก ำลังสอง 

               N แทน จ ำนวนคนทั้งหมด 

 

     

 

   5.3  ระดับควำมพึงพอใจที่ใช้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ (บุญชม ศรีสะอำด, 2556 : 121) 
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     ค่ำเฉลี่ย    ระดับควำมพึงพอใจ 

        4.51 - 5.00 คะแนน         มำกที่สุด 

        3.51 - 4.50 คะแนน            มำก 

        2.51 - 3.50 คะแนน            ปำนกลำง 

                  1.51 - 2.50 คะแนน            น้อย 

        1.00 - 1.50 คะแนน            น้อยที่สุด 

 

 

 

 
บทท่ี  4 

ผลกำรทดสอบ 
 

กำรด ำเนินงำนสร้ำงชุดจ ำลอง Smoke Detector แจ้งเตือนผ่ำน LINE Notify ครั้งนี้  คณะ

ผู้จัดท ำได้ท ำกำรทดสอบกำรท ำงำนของชุดจ ำลอง Smoke Detector แจ้งเตือนผ่ำน LINE Notify ซ่ึง

ผลกำรทดสอบมีดังนี้ 
1.  ผลกำรทดสอบกำรท ำงำนของ Node MCU ส ำหรับรับข้อมูลจำกเซ็นเซอร์ MQ-2 Smoke 

               ตรวจพบควัน 
2.  ผลกำรท ำงำนของ LINE Notify ส ำหรับแจ้งเตือนเมื่อ Node MCU แจ้งตรวจพบควัน 
3.  ผลกำรท ำงำนของไฟLED แจ้งเตือนสถำนกำรณ์ท ำงำนเมื่อตรวจพบควันไฟ 
4.  ผลกำรหำควำมพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อกำรใช้งำนชุดจ ำลอง Smoke Detector แจ้งเตือน

ผ่ำน LINE Notify 
 

1. ผลกำรทดสอบกำรท ำงำนของ Node MCU ส ำหรับรับข้อมูลจำกเซ็นเซอร ์ 
MQ-2 Smoke ตรวจพบควัน 
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 คณะผู้จัดท ำได้ท ำกำรทดสอบวัดระยะของปริมำณควันโดยเพ่ิมระยะครั้งละ 3 เซนติเมตร 
เริ่มที่ระยะ 3, 6, 9, 12, 15, 18 เซนติเมตร 
ผลกำรทดสอบปรำกฏในตำรำงที่ 4.1 
 
ตำรำงท่ี  4.1  ผลกำรทดสอบกำรท ำงำนของบอร์ดMCU ส ำหรับรับข้อมูลจำกเซ็นเซอร์  
MQ-2 Smoke ตรวจพบควัน 

จ ำนวน 
ครั้งที ่

ผลกำรทดสอบกำรท ำงำนของ Node MCU ส ำหรับรับข้อมูลจำก
เซ็นเซอร์ MQ-2 Smoke ตรวจพบควัน 

ระยะทำง (ซม.) กำรท ำงำน 

1 3 ท ำงำน 
2 6 ท ำงำน 
3 9 ท ำงำน 
4 12 ท ำงำน 
5 15 ท ำงำน 
6 18 ท ำงำน 

 
 
 

ตำรำงท่ี  4.1  พบว่ำ กำรทดสอบกำรท ำงำนของ Node MCU ส ำหรับรับข้อมูลจำกเซ็นเซอร์ 
MQ-2 Smoke พบควัน คณะผู้จัดท ำได้ท ำกำรทดสอบวัดระยะของปริมำณควันโดยเพิ่มระยะครั้งละ 3 
เซนติเมตร เริ่มที่ระยะ 3, 6, 9, 12, 15, 18  เซนติเมตร ผลสรุปว่ำ ตั้งแต่ระยะ 3 เซนติเมตร เป็นต้น
ไป สำมำรถท ำงำนได้ 
 

2. ผลกำรท ำงำนของ LINE Notify ส ำหรับแจ้งเตือนเม่ือบอร์ดMCU แจ้งตรวจพบควัน 
คณะผู้จัดท ำได้ท ำกำรทดสอบโดยเขียนโปรแกรมให้ Node MCU เชื่อมต่อกับ Wi-fi และทดสอบให้

แจ้งเตือนโดยเพ่ิมระดับควัน ครั้งละ 3 เซนติเมตร เริ่มที่ระยะ 3, 6, 9, 12, 15, 18 เซนติเมตร  ผลกำร
ทดสอบปรำกฏในตำรำงที่ 4.2 
 
ตำรำงที่  4.2 กำรหำประสิทธภิำพกำรท ำงำนของบอร์ด MCU ส ำหรับตรวจพบควันและแจ้งเตือน 
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จ ำนวน 
ครั้งที ่

กำรหำประสิทธิภำพกำรท ำงำนของ NodeMCU ส ำหรับตรวจพบควันและ
แจ้งเตือน 

เซ็นเซอร์ MQ-2 
Smokeระยะทำง (ซม.) 

ชุด Node MCU 
ควบคุมกำรท ำงำน 

แอพพลิเคชั่น Line 
ส ำหรับแจ้งเตือน 

1 3 ท ำงำน แจ้งเตือน 
2 6 ท ำงำน แจ้งเตือน 
3 9 ท ำงำน แจ้งเตือน 
4 12 ท ำงำน แจ้งเตือน 
5 15 ท ำงำน แจ้งเตือน 
6 18 ท ำงำน แจ้งเตือน 

 
จำกตำรำงท่ี  4.2  พบว่ำ กำรทดสอบกำรท ำงำนแอพพลิเคชั่น Line ส ำหรับแจ้งเตือนเมื่อ 

Node MCU แจ้งเตือนเมื่อตรวจพบควัน คณะผู้จัดท ำได้ท ำกำรทดสอบโดยเขียนโปรแกรมให้ Node MCU 
เชื่อมต่อกับ Wi-fi และทดสอบให้แจ้งเตือนโดยเพ่ิมระดับควัน ครั้งละ 3 เซนติเมตร เริ่มที่ระยะ 3, 6, 9, 12, 
15, 18, เซนติเมตร ผลสรุปว่ำ ตั้งแต่ระยะทำงที่ 3 เซนติเมตร สำมำรถแจ้งเตือนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ผลกำรท ำงำนของไฟLED แจ้งเตือนสถำนกำรณ์ท ำงำนเมื่อตรวจพบควันไฟ  
คณะผู้จัดท ำได้ท ำกำรทดสอบเพ่ิมปริมำณควัน เมื่อเซนเซอร์ MQ-2 Smoke ตรวจพบควัน

แล้ว Node MCU สั่งให้ LED เริ่มท ำงำน โดยเริ่มทดสอบที่ระยะ 3, 6, 9, 12, 15, 18 เซนติเมตร  ผล
กำรทดสอบปรำกฏในตำรำงที่ 4.2 

  
ตำรำงที่  4.3  ผลกำรท ำงำนของ Node MCU ส ำหรับควบคุมท ำงำนของไฟ LED แจ้งเตือน 
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จ ำนวน 
ครั้งที ่

ผลกำรท ำงำนของไฟLED แจ้งเตือนสถำนกำรณ์ท ำงำนเม่ือตรวจพบควันไฟ 

ระยะทำง (ซม.) กำรท ำงำน 

1 3 ติด 
2 6 ติด 
3 9 ติด 
4 12 ติด 
5 15 ติด 
6 18 ติด 

  
 
 
 ตำรำงที ่ 4.3  พบว่ำ กำรทดสอบกำรท ำงำนของ Node MCU ส ำหรับควบคุมท ำงำนของไฟ LED
แจ้งเตือน คณะผู้จัดท ำได้ท ำกำรทดสอบเพ่ิมปริมำณควัน เมื่อเซนเซอร์ MQ-2 Smoke ตรวจพบควันแล้ว 
Node MCU สั่งให้ LED ท ำงำน โดยเริ่มทดสอบที่ระยะ 3, 6, 9, 12, 15, 18 เซนติเมตร ผลสรปุวำ่ กำรท ำงำน
ของ LED จะเริ่มท ำงำนตั้งแต่ระยะ 3 ซม. เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ผลกำรหำควำมพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อกำรใช้งำนชุดจ ำลอง Smoke Detector แจ้งเตอืนผ่ำน LINE 
Notify 

คณะผู้จัดท ำได้ท ำกำรหำผลทดลองโดยใช้แบบสอบถำมควำมพึงพอใจจำกนำยช่ำงอำคำรของ
หน่วยงำน CCS อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ถ.พญำไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จ ำนวน 10 คน  
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ผลกำรทดสอบปรำกฏในตำรำงที่ 4.2 
 
ตำรำงที่  4.4  ผลกำรหำควำมพึงพอใจของนำยช่ำงอำคำรที่มีต่อกำรใช้งำนชุดจ ำลอง Smoke Detector แจ้ง
เตือนผ่ำน LINE Notify 

รำยกำร 
ระดับควำมพึงพอใจ 

น้ ำหนัก 5 4 3 2 1 

ด้ำนกำรออกแบบ/โครงสร้ำง      

1. ขนำด รูปทรง และควำมสวยงำม เหมำะสมเพียงใด 10 5    15 
2.  กำรติดตั้งชุดควบคุมมีควำมเหมำะสมเพียงใด 7 8    15 

3.  กำรเคลื่อนย้ำยของชุดจ ำลองเหมำะสม เพียงใด 6 9    15 

4.  วัสดุอุปกรณ์โครงสร้ำงที่น ำมำใช้เหมำะสมเพียงใด 4 7 4   15 

5.  ควำมเหมำะสมของระยะในกำรใช้งำน 10 2 3   15 

ด้ำนประสิทธิภำพกำรท ำงำน       
6.  กำรท ำงำนของเซ็นเซอร์เมื่อตรวจพบควันและแจ้ง
เตือนไปยังแอพพลิเคชั่น Line 6 9  

  
15 

7.   Node MCU ส ำหรับควบคุมกำรท ำงำนของเซ็นเซอร์   
     และไฟ LED ส ำหรับแจ้งเตือน 6 7 2 

  
15 

8.  ชุดจ ำลอง Smoke Detectorมีควำมสะดวกแก่
ผู้ใช้งำนเพียงใด 5 9 1 

  
15 

9.  มีควำมทนทำน และมีควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน 
    เพียงใด 4 8 3   15 

10. ชุดจ ำลอง Smoke Detector แจ้งเตือนผ่ำน LINE 
Notify มีประโยชน์แก่ผู้ใช้งำนเพียงใด 5 8 2   15 
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ตำรำงที ่ 4.5  ผลกำรหำค่ำเฉลีย่และค่ำควำมเบี่ยงเบนของชุดจ ำลอง Smoke Detector แจ้งเตือนผ่ำน LINE Notify 
 
จำกตำรำงที ่ 4.5  พบว่ำ  กำรทดสอบหำควำมพึงพอใจจำกนำยช่ำงอำคำรของหน่วยงำน CCS อำคำรจัตุรัส

จำมจุรี ถ.พญำไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จ ำนวน 10 คน ที่มีต่อกำรใช้ชุดจ ำลอง Smoke Detector แจ้งเตือน
ผ่ำน LINE Notify โดยผลสรุปรวมเฉลี่ย 4.32  ค่ำเบี่ยงเบน 0.65  อยู่ในระดับมำก  ด้ำนกำรออกแบบ ขนำด รูปทรง 
และควำมสวยงำม  ข้อเด่น คือ ข้อ 1 รูปทรง และควำมสวยงำม เหมำะสมเพียงใด มีค่ำเฉลี่ย 4.67  ค่ำเบี่ยงเบน 
0.49  อยู่ในระดับมำกที่สุด และข้อด้อย คือ ข้อ 4  วัสดุอุปกรณ์โครงสร้ำงที่น ำมำใช้เหมำะสมเพียงใด มีค่ำเฉลี่ย 
4.00 ค่ำเบี่ยงเบน 0.76  อยู่ในระดับมำก  ส่วนด้ำนประสิทธิภำพกำรท ำงำน ข้อเด่น คือ ข้อ 6  กำรท ำงำนของเซ็นเซอร์
เมื่อตรวจพบอำหำรในถังเก็บหมดแล้วแจ้งเตือนไปยังแอพพลิเคชั่น Line  ค่ำเฉลี่ย 4.40 ค่ำเบี่ยงเบน 0.51  อยู่ในระดับ 
มำก  และข้อด้อย คือ  ข้อ 9 มีควำมทนทำน และมีควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนเพียงใด ค่ำเฉลี่ย 4.07 ค่ำ
เบี่ยงเบน 0.70  อยู่ในระดับ มำก   
 
 
 

 

 

ที ่ หัวข้อกำรประเมิน 
 ̅ 

 S.D. แปลผล 

ด้ำนกำรออกแบบ/โครงสร้ำง 
1 ขนำด รูปทรง และควำมสวยงำม เหมำะสมเพียงใด 4.67 0.49 มำกที่สุด 
2 กำรติดตั้งชุดควบคุมมีควำมเหมำะสมเพียงใด 4.47 0.52 มำก 
3 กำรเคลื่อนย้ำยของชุดจ ำลองเหมำะสมเพียงใด 4.40 0.51 มำก 
4 วัสดุอุปกรณ์โครงสร้ำงที่น ำมำใช้เหมำะสมเพียงใด 4.00 0.76 มำก 
5 ควำมเหมำะสมของระยะในกำรใช้งำน 4.47 0.83 มำก 

ด้ำนประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
6 กำรท ำงำนของเซ็นเซอร์เมื่อตรวจพบควันและแจ้งเตือน

ไปยังแอพพลิเคชั่น Line 4.40 0.51 มำก 

7 Node MCU ส ำหรับควบคุมกำรท ำงำนของเซ็นเซอร์   
และไฟ LED ส ำหรับแจ้งเตือน 

4.27 0.70 มำก 

8 ชุดจ ำลอง Smoke Detectorมีควำมสะดวกแก่ผู้ใช้งำน
เพียงใด 4.27 0.59 มำก 

9 มีควำมทนทำน และมีควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนเพียงใด 4.07 0.70 มำก 
10 ชุดจ ำลอง Smoke Detector แจ้งเตือนผ่ำน LINE 

Notify มีประโยชน์แก่ผู้ใช้งำนเพียงใด 4.20 0.68 มำก 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.32 0.65 มำก 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรำยผลและขอ้เสนอแนะ 
 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดงันี้ 1) เพ่ือสร้ำงชุดจ ำลอง Smoke Detector แจ้งเตือนผ่ำน LINE 

Notify 2)  เพ่ือหำประสิทธภิำพกำรท ำงำนของชุดจ ำลอง Smoke Detector แจ้งเตือนผ่ำน LINE Notify และ   

3) เพ่ือหำควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนที่มีต่อชุดจ ำลอง Smoke Detector แจ้งเตือนผ่ำน LINE Notify กลุ่ม

ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำน นำยช่ำงอำคำรของหน่วยงำน CCS 
อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ถ.พญำไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จ ำนวน 10 คน  ซึ่งเลือกโดยวิธีเจำะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ  ได้แก่  1) ชุดจ ำลอง Smoke Detector แจ้งเตือนผ่ำน LINE Notify 

2) แบบทดสอบหำประสิทธิภำพกำรท ำงำนของชุดจ ำลอง Smoke Detector แจ้งเตือนผ่ำน LINE Notify และ 

3) แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ทดสอบกำรใช้งำนที่มีต่อชุดจ ำลอง Smoke Detector แจ้งเตือนผ่ำน LINE 

Notify ซ่ึงเป็นแบบประเมินมำตรำส่วน 5 ระดับ ค่ำสถิติท่ีใช้ในกำรศึกษำคือ ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (Standard Deviation) ผลกำรศึกษำสรุปได้ดังนี้และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)   
ผลกำรศึกษำสรุปได้ดังนี้ 

 

1. สรุปผลการวจิัย 

 กำรออกแบบและกำรสร้ำงชุดจ ำลอง Smoke Detector แจ้งเตือนผ่ำน LINE Notify สำมำรถสรุปผล

ตำมวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
1.1กำรทดสอบกำรท ำงำนของ Node MCU ส ำหรับรับข้อมูลจำกเซ็นเซอร์ MQ-2 Smoke พบควัน คณะ

ผู้จัดท ำได้ท ำกำรทดสอบวัดระยะของปริมำณควันโดยเพิ่มระยะครั้งละ 3 เซนติเมตร เริ่มที่ระยะ 3, 6, 9, 12, 
15, 18  เซนติเมตร ผลสรุปว่ำ ตั้งแต่ระยะ 3 เซนติเมตร เป็นต้นไป สำมำรถท ำงำนได้ 

1.2 กำรทดสอบกำรท ำงำนแอพพลิเคชั่น Line ส ำหรับแจ้งเตอืนเมื่อ Node MCU แจ้งเตือนเมื่อตรวจพบ
ควัน คณะผู้จัดท ำได้ท ำกำรทดสอบโดยเขียนโปรแกรมให้ Node MCU เชื่อมต่อกับ Wi-fi และทดสอบให้แจ้งเตือนโดย
เพ่ิมระดับควัน ครั้งละ 3 เซนติเมตร เริ่มที่ระยะ 3, 6, 9, 12, 15, 18, เซนติเมตร ผลสรุปว่ำ ตั้งแต่ระยะทำงที่ 3 
เซนติเมตร สำมำรถแจ้งเตือนได้ ตำมท่ีเขียนโปรแกรมไว้ส่วนควำมเร็วในกำรแจ้งเตือนด้วย ข้อควำมผ่ำน LINE 
มีกำร แจ้งเตือนได้ดีที่เวลำเฉลี่ย 5.4 วินำที  
 1.3 กำรทดสอบกำรท ำงำนของ Node MCU ส ำหรับควบคุมท ำงำนของไฟ LEDแจ้งเตือน คณะผู้จัดท ำได้ท ำ
กำรทดสอบเพ่ิมปริมำณควัน เมื่อเซนเซอร์ MQ-2 Smoke ตรวจพบควันแล้ว Node MCU สั่งให้ LED ท ำงำน โดยเริ่ม
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ทดสอบที่ระยะ 3, 6, 9, 12, 15, 18 เซนติเมตร ผลสรุปว่ำ กำรท ำงำนของ LED จะเริ่มท ำงำนตั้งแต่ระยะ 3 ซม. เป็นต้น
ไป ตำมท่ีเขียนโปรแกรมไว้ส่วนควำมเร็วในกำรแจ้งเตือนด้วยสัญญำณไฟเตือนภัย ( LED ) มีควำมเร็วในกำร
แจ้งเตือนได้ดีที่เวลำเฉลี่ย 3.3 วินำที 
 
  1.4 ผลกำรทดสอบหำควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนที่มีต่อชุดแจ้งเตือนผู้บุกรุกและแจ้งเตือน   
ไฟไหม้ผ่ำนระบบ IOT จำกกลุ่มตัวอย่ำงได้แก่นำยช่ำงอำคำรของหน่วยงำน CCS อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ถ.พญำ
ไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จ ำนวน 10 คน  พบว่ำค่ำผลรวมเฉลี่ยเท่ำกับ 4.74 ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
เท่ำกับ 0.43 อยู่ในระดับมำกที่สุด 

 

2 อภิปรายผล 

 ในกำรทดสอบกำรท ำงำนชุดจ ำลอง Smoke Detector แจ้งเตือนผ่ำน LINE Notify 
ผลกำรทดสอบประสิทธิภำพของชุดจ ำลอง Smoke Detector แจ้งเตือนผ่ำน LINE Notify พบว่ำ  
กำรทดสอบกำรท ำงำนของ Node MCU ส ำหรับรับข้อมูลจำกเซ็นเซอร์ MQ-2 Smoke พบควัน คณะผู้จัดท ำได้ท ำ
กำรทดสอบวัดระยะของปริมำณควันโดยเพิ่มระยะครั้งละ 3 เซนติเมตร เริ่มที่ระยะ 3, 6, 9, 12, 15, 18  
เซนติเมตร ผลสรุปว่ำ ตั้งแต่ระยะ 3 เซนติเมตร เป็นต้นไป สำมำรถท ำงำนได้ 
กำรทดสอบกำรท ำงำนแอพพลิเคชั่น Line ส ำหรับแจ้งเตือนเมื่อ Node MCU แจ้งเตือนเมื่อตรวจพบควัน คณะ
ผู้จัดท ำได้ท ำกำรทดสอบโดยเขียนโปรแกรมให้ Node MCU เชื่อมต่อกับ Wi-fi และทดสอบให้แจ้งเตือนโดยเพ่ิมระดับ
ควัน ครั้งละ 3 เซนติเมตร เริ่มที่ระยะ 3, 6, 9, 12, 15, 18, เซนติเมตร ผลสรุปว่ำ ตั้งแต่ระยะทำงที่ 3 เซนติเมตร 
สำมำรถแจ้งเตือนได้ ตำมท่ีเขียนโปรแกรมไว้ส่วนควำมเร็วในกำรแจ้งเตือนด้วย ข้อควำมผ่ำน LINE มีกำร แจ้ง
เตือนได้ดีที่เวลำเฉลี่ย 5.4 วินำที    กำรทดสอบกำรท ำงำนของ Node MCU ส ำหรับควบคุมท ำงำนของไฟ LEDแจ้ง
เตือน คณะผู้จัดท ำได้ท ำกำรทดสอบเพ่ิมปริมำณควัน เมื่อเซนเซอร์ MQ-2 Smoke ตรวจพบควนัแล้ว Node MCU สั่ง
ให้ LED ท ำงำน โดยเริ่มทดสอบที่ระยะ 3, 6, 9, 12, 15, 18 เซนติเมตร ผลสรุปว่ำ กำรท ำงำนของ LED จะเริ่มท ำงำน
ตั้งแต่ระยะ 3 ซม. เป็นต้นไป ตำมท่ีเขียนโปรแกรมไว้ส่วนควำมเร็วในกำรแจ้งเตือนด้วยสัญญำณไฟเตือนภัย ( 
LED ) มีควำมเร็วในกำรแจ้งเตือนได้ดีที่เวลำเฉลี่ย 3.3 วินำที และ ในกำรศึกษำทดสอบหำควำมพึงพอใจจำก
กลุ่มตัวอย่ำงได้แกน่ำยช่ำงอำคำรของหน่วยงำน CCS อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ถ.พญำไท แขวงปทุมวัน เขตปทุม
วัน จ ำนวน 10 คนทีม่ีต่อชุดแจ้งเตือนผู้บุกรุกและแจ้งเตือนไฟไหม้ผ่ำนระบบ IOT จ ำแนกเป็นรำยด้ำน  
1. ด้ำนกำรออกแบบและโครงสร้ำง 2. ด้ำนประสิทธิภำพกำรใช้งำนจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลแต่ละด้ำนได้ข้อสรุป
ดังนี้ ชุดจ ำลอง Smoke Detector แจ้งเตือนผ่ำน LINE Notify ที่สร้ำงขึ้นอยู่ในระดับ มำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ย

เท่ำกับ 4.74 ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.43 ซ่ึงสอดคล้องกับงำนวิจัยเรื่องอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้ง
เตือนเหตุเพลิงไหม้แบบแจ้งเตือนผ่ำนแอปพลิเคชั่น นำย ชนชล อ้นทอง. (2560).  โครงกำรนี้มีวัตถุประสงค์
จัดท ำขึ้นเพ่ือศึกษำกำรออกแบบอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้แบบเคลื่อนที่ โดยมีกำรใช้ชุด
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ตรวจจับทั้ง 3 ชนิด คือ ชุดตรวจจับควัน ชุดตรวจจับควำมรอ้น ชุดตรวจจับแก๊ส เพ่ือท ำกำรประมวลผลข้อมูล 
และส่งข้อมูลโดยผ่ำนระบบเครือข่ำยไร้สำย 
แบบไวไฟไปยังแอปพลิเคชั่น บระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ของสมำร์ทโฟน แอปพลิเคชั่นนี้  
จะแจ้งเตือนในกรณีท่ีค่ำแก๊ส ควัน และควำมเคลื่อนไหวมำกกว่ำเงื่อนไขท่ีผู้ใช้ได้ก ำหนดไว้ 

 
 
 

3 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัย 

 3.1 ควรเลือกใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ส ำหรับตรวจจับก๊ำซ แก๊สไวไฟ  หรือควัน ให้สอดคล้อง 
กับ กลุ่มเป้ำหมำย และกำรน ำไปใช้งำน เนื่องด้วยอุปกรณ์เซนเซอร์มีคุณสมบัติในกำรตรวจจับที่แตกต่ำงกัน โดย
หำกมีกำรเลือกใช้งำนผิดประเภท จะส่งผลให้อุปกรณ์ไม่สำมำรถตรวจจับตำมที่มีกำรวำงแผนงำนไว้ได้ 
ตัวอย่ำงเช่น MQ-2 Smoke Sensor เป็นเซนเซอร์ตรวจจับควำมเข้มข้นของแก๊สที่ 
ติดไฟ ในอำกำศได้แก่ แอลพีจี โปรเพน ไฮโดรเจน มีเทน และ MQ-7 Gas Sensor เป็นเซนเซอร์ตรวจจับ
ควำมเข้มข้นของก๊ำซคำร์บอนมอนนอกไซด์ เป็นต้น ทำงผู้วิจัยได้เลือกใช้ อุปกรณ์  

MQ-2 Smoke Sensor เนื่องด้วยมีควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับงำนวิจัย 

 3.2 ควรท ำให้ชิ้นงำนมีขนำดที่เล็กลงมำกว่ำนี้ 

 3.3 ควรเพ่ิมกำรแจ้งเตือนแบบเสียง 

  

 

 


