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บทคัดย่อ 
 

บทความนี้น าเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องวัดระยะแบบดิจิทัล โดยใช้เซนเซอร์อัลตร้าโซนิค เนื่องจากมีต้นทุนต ่า
และใชงานง่าย โดยการวัดระยะนั้นมีพ้ืนฐานมาจากการหาระยะเวลาการเดินทางไปและกลับของคลื่นเสียงความถี่สูงที่เคลื่อนที่จาก
ตัวสงและสะทอนกลับมายังตัวรับมาแปลผลเป็นระยะการวัด ส่งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้ประมวลผลสั่งแสดงผลผ่านหน้าจอแอล
ซีดี ผลการทดสอบยืนยันให้เห็นว่าเครื่องวัดระยะที่ออกแบบและสร้างขึ้นสามารถวัดระยะได้ต้ังแต่ระยะเวลาการเดินทางไปและ
กลับของคลื่นเสียงความถี่สูงมีค่าอยู่ระหว่าง 114.72 ไมโครวินาที  ถึง 22.944 มิลลิวินาที และจากการทดสอบวัดระยะจริง พบว่า
ผลการวัดระยะที่ได้มีค่าความถูกต้องร้อยละ 99 

 

ค าส าคัญ : เครื่องวัดระยะ, คลื่นอัลตร้าโซนิค, ระยะเวลา 
 

Abstract 
 

 This paper presents the design and implement of digital distance measuring instrument using 
ultrasonic sensor. Because of its low cost and simplicity. The distance measurement is based on finding the 
time between sending the high-frequency sound wave and the high-frequency sound wave returning is used 
for processing of microcontroller. The microcontroller is used to process the display through the LCD screen. 
The experimental result confirmed that, implementation of distance measuring instruments can measure the 
travel time of the high frequency sound waves between 114.72 microseconds and 22.944 milliseconds. 
Furthermore, the distance measurement results are 99% accurate. 
 

Keywords : measuring distance instrument, Ultrasonic  and Period of time 
 

บทน า 
 

 การวัดระยะ เป็นการก าหนดตัวเลขให้กับปริมาณที่ต้องการวัด โดยตัวเลขท่ีก าหนดให้แก่ปริมาณที่ต้องการวัดนั้นต้องเป็น
อิสระจากผู้วัด และต้องมีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือมาตรฐานที่ยอมรับในวงการเดียวกัน  ในการวัดระยะนั้น
จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับใช้ในการวัดเพื่อบอกระยะ ขนาดความกว้าง ความยาว ความสูงหรือความหนาของวัสดุ
ช้ินงาน นั่นคือเครื่องมือวัด[1]  ในปัจจุบันเครื่องมือวัดส าหรับวัดระยะมีหลายชนิด อาทิเช่น ฟุตเหล็ก เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ตลับเมตร 
เป็นต้น เครื่องมือวัดเหล่านี้มีข้อดี คือ การใช้งานที่ง่าย ราคาถูก แต่เครื่องมือวัดเหล่านี้ยังข้อด้อยคือ ค่าที่ได้จากการวัดมีความ
ผิดพลาด เนื่องจากการอ่านค่าจากเครื่องมือวัดผิดพลาด หรือผู้ใช้เครื่องมือวัดเหล่านั้นอาจใช้เครื่องมือไม่ถูกต้อง แต่ยังมีเครื่องมือ
วัดระยะอีกชนิดหนึ่งที่มีการใช้งานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและไม่ต้องมีส่วนร่วมของคนมากกว่าหนึ่งคน นั่นคือ เครื่องวัด
ระยะแบบดิจิตอล แต่เครื่องวัดระยะแบบดังกล่าวยังมีราคาที่ค่อนข้างสูง [2] 
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 เทคนิคการวัดด้วยการใช้คลื่นอัลตร้าโซนิค จะประกอบด้วยตัวส่งและตัวรับสัญญาณ [3] โดยตัวส่งจะสร้างคลื่นเสียง        
อัลตร้าโซนิค จากสัญญาณไฟฟ้าแล้วส่งคลื่นเสียงความถี่สูงหรือคลื่นอัลตร้าโซนิคออกไปเป็นแนวตรง และเมื่อคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิค 
ไปกระทบกับวัตถุใดๆ ตามหลักการของคลื่นเสียงแล้ว คลื่นเสียงจะถูกสะท้อนกลับมาที่ตัวรับ ตัวรับจะแปลงคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิค
นั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วส่งต่อให้ตัวประมวลผล เพื่อท าการค านวนค่าระยะจากระยะทางที่คลื่นเสียงเดินทางไปและเดินทางกลับ
อย่างแม่นย า และส่งค่าที่ค านวณได้ไปให้ตัวส่งสัญญาณเอาต์พุต ด้วยเทคนิคดังกล่าวมีประโยชน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถ
น าไปตรวจจับวัตถุได้เกือบทุกประเภท เหมาะส าหรับการวัดระยะสิ่งของที่อยู่ระยะไกลมากๆ ในสภาวะอากาศที่เลวร้าย มีความ
สกปรกมากหรือมีฝุ่นมาก และยังสามารถใช้กับวัตถุที่เป็นของเหลววัตถุที่มีพ้ืนผิววัตถุเป็นแบบมันวาว โปร่งแสงหรือโปร่งใส  
 ดังนั้นในบทความนี้จึงน าเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องวัดระยะแบบดิจิทัล โดยใช้เซนเซอร์อัลตร้าโซนิค ด้วยวิธีการ
หาระยะเวลาการเดินทางของคลื่นเสียงความถี่สูง ท่ีถูกส่งออกไปจากต้นทางผ่านอากาศ แล้วสะท้อนกลับมาเมื่อกระทบกับวัตถุที่
ต้องการวัด คลื่นอัลตร้าโซนิคส่งผลให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลระยะที่วัดได้แสดงผลผ่านหน้าจอแบบแอลซีดี มีข้อดี คื อ 
สะดวกต่อการใช้งาน ราคาไม่แพง 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพื่อพัฒนาเครื่องวัดระยะแบบดิจิทัล โดยใช้เซนเซอร์อัลตร้าโซนิค 
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องวัดระยะแบบดิจิทัล โดยใช้เซนเซอร์อัลตร้าโซนิค 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.  การออกแบบระบบการท างาน 
 การออกแบบสร้างเครื่องวัดระยะแบบดิจิทัล โดยใช้เซนเซอร์อัลตร้าโซนิค จะประกอบไปด้วย เซนเซอร์วัดระยะแบบ 
อัลตร้าโซนิค (HC-SR04) เป็นโมดูลส าหรับวัดระยะโดยไม่ต้องมีการสัมผัสกับต าแหน่งที่ต้องการวัด ด้วยหลักการท างาน คือ ตัวส่งจะ
สร้างคลื่นอัลตร้าโซนิคความถี่สูง จากสัญญาณไฟฟ้าแล้วส่งคลื่นเสียงความถี่สูงออกไปในแนวตรง เมื่อคลื่นอัลตร้าโซนิค             
ไปกระทบวัตถุที่ต้องการวัด แล้วคลื่นจะสะท้อนกลับมาที่ตัวรับสัญญาณคลื่นอัลตร้าโซนิค เมื่อตัวรับสัญญาณคลื่นอัลตร้าโซนิคได้รับ
สัญญาณที่ถูกสะท้อนกลับมาแล้ว ตัวรับสัญญาณจะแปลงคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิคเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วส่งต่อให้ตัวประมวลผล     
ซึ่งเซนเซอร์วัดระยะแบบอัลตร้าโซนิคถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้ขาเช่ือมต่อเพียง 2 ขา คือ
ขาส่งสัญญาณ (Trig) และขารับสัญญาณ (Echo) เช่ือมเข้ากับขาดิจิทัลของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ส าหรับบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งในบทความนี้เลือกใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลเอวีอาร์  เป็นตัวประมวลผลและสั่งงาน              
ซึ่งบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลนี้ยังสนับสนุนการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ทั้งแบบดิจิตอลและแบบแอนะล็อก สามารถรับค่าจาก
อุปกรณ์แบบอินพุตต่างๆ ได้เช่น การรับค่าจากสวิตซ์หรืออุปกรณ์ตรวจจับแบบต่างๆ รวมไปถึงการควบคุมอุปกรณ์แบบเอาต์พุต
ต่างๆ ได้ตั้งแต่หลอดแอลอีดี มอเตอร์ รีเลย์ ฯลฯ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลเอวีอาร์ มีจุดเด่น คือมีการพัฒนาแบบเปิดเผย
ข้อมูลทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ตัวบอร์ดถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย วงจรมีขนาดเล็ก ราคาไม่แพง และมีรูปแบบค าสั่ง     
ที่ง่ายต่อการใช้งาน สามารถเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงผ่านสายยูเอสบี จะท าการประมวลผลด้วยการเขียนค าสั่งผ่าน
โปรแกรม หลังจากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์จะท าการประมวลผลระยะที่ได้รับมาจากเซนเซอร์วัดระยะแบบอัลตร้าโซนิคแล้ว จะส่ง
ข้อมูลที่วัดได้ไปแสดงผลผ่านหน้าจอแสดงผลแบบแอลซีดี ดังภาพที่ 1 การแสดงผลของหน้าจอแบบแอลซีดีนั้นสามารถใช้           
สื่อความหมายของการท างานระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่องมือต่างๆ ได้โดยง่าย เพราะหน้าจอแสดงผลแบบแอลซีดี สามารถแสดงผล
เป็นข้อความ โดยสามารถก าหนดให้แสดงผลแบบคงที่ หรือการแสดงผลแบบเคลื่อนไหวได้ การเช่ือมต่อกับหน้าจอแสดงผลแบบ
แอลซีดี  เป็นการเช่ือมต่อแบบอนุกรม ด้วยการใช้โมดูล I2C เช่ือมเข้ากับหน้าจอแสดงผลแบบแอลซีดี  แล้วใช้บอร์ด
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บทความวิจัย



 

 

 เทคนิคการวัดด้วยการใช้คลื่นอัลตร้าโซนิค จะประกอบด้วยตัวส่งและตัวรับสัญญาณ [3] โดยตัวส่งจะสร้างคลื่นเสียง        
อัลตร้าโซนิค จากสัญญาณไฟฟ้าแล้วส่งคลื่นเสียงความถี่สูงหรือคลื่นอัลตร้าโซนิคออกไปเป็นแนวตรง และเมื่อคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิค 
ไปกระทบกับวัตถุใดๆ ตามหลักการของคลื่นเสียงแล้ว คลื่นเสียงจะถูกสะท้อนกลับมาที่ตัวรับ ตัวรับจะแปลงคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิค
นั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วส่งต่อให้ตัวประมวลผล เพื่อท าการค านวนค่าระยะจากระยะทางที่คลื่นเสียงเดินทางไปและเดินทางกลับ
อย่างแม่นย า และส่งค่าที่ค านวณได้ไปให้ตัวส่งสัญญาณเอาต์พุต ด้วยเทคนิคดังกล่าวมีประโยชน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถ
น าไปตรวจจับวัตถุได้เกือบทุกประเภท เหมาะส าหรับการวัดระยะสิ่งของที่อยู่ระยะไกลมากๆ ในสภาวะอากาศที่เลวร้าย มีความ
สกปรกมากหรือมีฝุ่นมาก และยังสามารถใช้กับวัตถุที่เป็นของเหลววัตถุที่มีพ้ืนผิววัตถุเป็นแบบมันวาว โปร่งแสงหรือโปร่งใส  
 ดังนั้นในบทความนี้จึงน าเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องวัดระยะแบบดิจิทัล โดยใช้เซนเซอร์อัลตร้าโซนิค ด้วยวิธีการ
หาระยะเวลาการเดินทางของคลื่นเสียงความถี่สูง ท่ีถูกส่งออกไปจากต้นทางผ่านอากาศ แล้วสะท้อนกลับมาเมื่อกระทบกับวัตถุที่
ต้องการวัด คลื่นอัลตร้าโซนิคส่งผลให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลระยะที่วัดได้แสดงผลผ่านหน้าจอแบบแอลซีดี มีข้อดี คื อ 
สะดวกต่อการใช้งาน ราคาไม่แพง 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพื่อพัฒนาเครื่องวัดระยะแบบดิจิทัล โดยใช้เซนเซอร์อัลตร้าโซนิค 
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องวัดระยะแบบดิจิทัล โดยใช้เซนเซอร์อัลตร้าโซนิค 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.  การออกแบบระบบการท างาน 
 การออกแบบสร้างเครื่องวัดระยะแบบดิจิทัล โดยใช้เซนเซอร์อัลตร้าโซนิค จะประกอบไปด้วย เซนเซอร์วัดระยะแบบ 
อัลตร้าโซนิค (HC-SR04) เป็นโมดูลส าหรับวัดระยะโดยไม่ต้องมีการสัมผัสกับต าแหน่งที่ต้องการวัด ด้วยหลักการท างาน คือ ตัวส่งจะ
สร้างคลื่นอัลตร้าโซนิคความถี่สูง จากสัญญาณไฟฟ้าแล้วส่งคลื่นเสียงความถี่สูงออกไปในแนวตรง เมื่อคลื่นอัลตร้าโซนิค             
ไปกระทบวัตถุที่ต้องการวัด แล้วคลื่นจะสะท้อนกลับมาที่ตัวรับสัญญาณคลื่นอัลตร้าโซนิค เมื่อตัวรับสัญญาณคลื่นอัลตร้าโซนิคได้รับ
สัญญาณที่ถูกสะท้อนกลับมาแล้ว ตัวรับสัญญาณจะแปลงคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิคเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วส่งต่อให้ตัวประมวลผล     
ซึ่งเซนเซอร์วัดระยะแบบอัลตร้าโซนิคถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้ขาเช่ือมต่อเพียง 2 ขา คือ
ขาส่งสัญญาณ (Trig) และขารับสัญญาณ (Echo) เช่ือมเข้ากับขาดิจิทัลของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ส าหรับบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งในบทความนี้เลือกใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลเอวีอาร์  เป็นตัวประมวลผลและสั่งงาน              
ซึ่งบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลนี้ยังสนับสนุนการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ทั้งแบบดิจิตอลและแบบแอนะล็อก สามารถรับค่าจาก
อุปกรณ์แบบอินพุตต่างๆ ได้เช่น การรับค่าจากสวิตซ์หรืออุปกรณ์ตรวจจับแบบต่างๆ รวมไปถึงการควบคุมอุปกรณ์แบบเอาต์พุต
ต่างๆ ได้ตั้งแต่หลอดแอลอีดี มอเตอร์ รีเลย์ ฯลฯ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลเอวีอาร์ มีจุดเด่น คือมีการพัฒนาแบบเปิดเผย
ข้อมูลทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ตัวบอร์ดถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย วงจรมีขนาดเล็ก ราคาไม่แพง และมีรูปแบบค าสั่ง     
ที่ง่ายต่อการใช้งาน สามารถเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงผ่านสายยูเอสบี จะท าการประมวลผลด้วยการเขียนค าสั่งผ่าน
โปรแกรม หลังจากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์จะท าการประมวลผลระยะที่ได้รับมาจากเซนเซอร์วัดระยะแบบอัลตร้าโซนิคแล้ว จะส่ง
ข้อมูลที่วัดได้ไปแสดงผลผ่านหน้าจอแสดงผลแบบแอลซีดี ดังภาพที่ 1 การแสดงผลของหน้าจอแบบแอลซีดีนั้นสามารถใช้           
สื่อความหมายของการท างานระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่องมือต่างๆ ได้โดยง่าย เพราะหน้าจอแสดงผลแบบแอลซีดี สามารถแสดงผล
เป็นข้อความ โดยสามารถก าหนดให้แสดงผลแบบคงที่ หรือการแสดงผลแบบเคลื่อนไหวได้ การเช่ือมต่อกับหน้าจอแสดงผลแบบ
แอลซีดี  เป็นการเช่ือมต่อแบบอนุกรม ด้วยการใช้โมดูล I2C เช่ือมเข้ากับหน้าจอแสดงผลแบบแอลซีดี  แล้วใช้บอร์ด

 

 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลเอวีอาร์เช่ือมต่อกับบอร์ดโมดูลผ่านโปรโตคอล I2C จ านวน 4 ขา ส่งผลให้หน้าจอแสดงผลข้อความ
ต่างๆ ออกมาได้ ซึ่งท าให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 การออกแบบสร้างเครื่องมือวัดระยะโดยใช้คลื่นอัลตร้าโซนิค 

 2. การออกแบบโปรแกรมควบคุมการท างาน 
 เซนเซอร์วัดระยะแบบแบบอัลตร้าโซนิค (HC-SR04) ที่เลือกใช้ สามารถวัดระยะได้ จนถึง 4 เมตร ซึ่งจากการทดลอง

ใช้พบว่า เมื่อระยะการตรวจวัดที่มีความแตกต่างกัน ภายใต้ขอบเขตที่ก าหนดของเซนเซอร์ ค่าความถูกต้องของการวัดที่ได้รับจะมี
ความแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อหาระยะของการวัดที่มีความผิดพลาดน้อยที่สุด จึงได้มีการทดสอบตามตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  การทดสอบการท างานของคลื่นอัลตร้าโซนิค 
ระยะ 
(เมตร) 

จ านวนคร้ังท่ีท าการทดสอบ 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 5 

3.94  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
3.96 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
3.98 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
4.00 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
4.02 ✓    ✓ 
4.04  ✓    
4.06      

 หมายเหตุ สัญลักษณ์ ✓ หมายถึง คลื่นอัลตร้าโซนิคสามารถวัดระยะได้ 
      สัญลักษณ์  หมายถึง คลื่นอัลตร้าโซนิคไม่สามารถวัดระยะได้ 
 

 จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบการท างานของคลื่นอัลตร้าโซนิค โดยก าหนดระยะของการวัดตั้งแต่ 3.94 เมตร 
และเพิ่มขึ้นทีละ 0.02 เมตร จนถึง 4.06 เมตร พบว่า เซนเซอร์วัดระยะแบบอัลตร้าโซนิคสามารถวัดระยะได้สูงสุด 4 เมตร เมื่อ
ระยะที่ต้องการวัดเกิน 4 เมตร จะไม่สามารถวัดทุกครั้งได้ ดังนั้นในบทความนี้จึงท าการทดสอบด้วยระยะสูงสุด 4 เมตรเท่านั้น 
จากนั้นจึงออกแบบระบบการวัดระยะ ด้วยการประยุกต์ใช้เซนเซอร์วัดระยะแบบอัลตร้าโซนิค เป็นตัวปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูง
ผ่านเข้าไปยังวัตถุที่ต้องการวัด ด้วยหลักการในการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงออกไป เมื่อคลื่นเสียงกระทบกับวัตถุ จะเกิดการสะท้อน
กลับมายังภาครับสัญญาณ และประมวลออกมา ด้วยหลักการดังกล่าวผู้วิจัยจึงท าการทดสอบหาความเร็วของคลื่นเสียงความถี่สูงที่
ไปกระทบกับวัตถุที่ต้องการวัด ด้วยระยะที่วัดแตกต่างกัน แสดงดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  การทดสอบหาความเร็วคลื่นเสียงความถี่สูง 
ระยะ 
(เมตร) 

ความเร็วคลื่นเสียงความถี่สูง (เมตรต่อวินาที) 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 5 เฉลี่ย 

0.50  348.54 348.86 347.97 348.30 347.13 348.16 
1.00 350.56 349.62 348.15 349.88 348.47 349.34 
1.50 348.27 348.18 347.42 347.93 347.77 347.91 
2.00 347.39 348.14 347.30 347.14 348.20 347.63 
2.50 348.54 348.09 348.54 348.50 348.44 348.42 
3.00 349.80 348.74 349.80 349.83 348.19 349.27 
3.50 348.67 349.57 347.80 348.22 348.77 348.61 
4.00 349.14 348.43 347.77 348.67 347.87 348.38 

เฉลี่ยรวม 348.46 

  

  จากตารางที่ 2 แสดงผลทดสอบการหาความเร็วคลื่นเสียงความถี่สูง โดยก าหนดระยะของการวัดตั้งแต่ 0.50 เมตร และ
เพิ่มขึ้นทีละ 0.50 เมตร จนถึง 4.00 เมตร พบว่า เซนเซอร์วัดระยะแบบอัลตร้าโซนิคสามารถปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงมีความเร็ว
ประมาณ 347.63 เมตรต่อวินาที ถึง 349.34 เมตรต่อวินาที หรือความเร็วคลื่นเสียงความถี่สูงเฉลี่ย 348.46 เมตรต่อวินาที ไป
กระทบกับวัตถุที่ต้องการวัด และใช้ระยะเวลาการเดินทางไปและกลับของคลื่นเสียงความถ่ีสูง มาแปลความหมายเป็นระยะของ
ส่วนท่ีต้องการวัด ได้ดังสมการที่ (1)  
 

 

(1) 

  

  เมื่อ  คือระยะที่วัดได้ มีหน่วยเป็นเมตร ( ) และ   คือระยะเวลาการเดินทางไปและกลับของคลื่น
เสียงความถี่สูง มีหน่วยเป็นวินาที ( ) แต่เนื่องจากระยะทางที่วัดได้จากเซนเซอร์วัดระยะแบบอัลตร้าโซนิคจะถูกส่งให้กับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้ในการประมวลผลการสั่งงาน ซึ่งในการเขียนโปรแกรมรับและส่งค่าจะใช้หน่วยของเวลาเป็น
ไมโครวินาที (μs) และหน่วยของระยะที่วัดได้เป็นเซนติเมตร (cm) ดังนั้นสามารถเขียนสมการได้ดังสมการที่ (2)  
 

 
(2) 

 

จากภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการท างานของโปรแกรมวัดและแสดงผลระยะที่วัดได้ เมื่อกดสวิตซ์ค้างเพื่ อท าการวัดระยะ 
เซนเซอร์วัดระยะแบบอัลตร้าโซนิค (HC-SR04) จะส่งสัญญาณไปกระทบวัตถุท่ีต้องการวัด โดยน าค่าระยะเวลาการเดินทางไปและ
กลับของคลื่นเสียงความถี่สูงที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่าระยะเวลาระหว่าง 114.72 ไมโครวินาที ถึง 22.944 มิลลิวินาที ทั้งนี้หาก
ระยะเวลาที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง 114.72 ไมโครวินาที ถึง 22.944 มิลลิวินาที จะน าระยะเวลาที่ได้มาแปลผลเป็นระยะการวัดได้จาก
สมการ (2) และแสดงค่าผ่านหน้าจอแอลซีดีตามระยะที่วัดได้ แต่หากระยะเวลาที่ได้มีค่าน้อยกว่า 114.72 ไมโครวินาทีมีค่า
มากกว่า 22.944 มิลลิวินาที หน้าจอแอลซีดีจะแสดงข้อความว่า “out of range” 

 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ    
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
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บทความวิจัย
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการท างานของโปรแกรมวดัและแสดงผลระยะที่วัดได้ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

 เพื่อยืนยันความเป็นไปได้และความน่าเชื่อถือของบทความที่น าเสนอ จึงท าการทดสอบเครื่องวัดระยะแบบดิจิทัล โดยใช้
เซนเซอร์อัลตร้าโซนิคกับการวัดระยะจริงด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ได้ดังนี้ 
 จากตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบการวัดระยะทุกๆ 50 เซนติเมตรด้วยเครื่องวัดระยะที่ออกแบบและสร้างขึ้นทดสอบ
โดยการจับระยะเวลาการเดินทางไปและกลับของคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อน ามาค านวณหาระยะที่ ได้ด้วยสมการ (2) ที่ได้น าเสนอ 
ซึ่งจากผลการค านวณระยะที่ได ้พบว่า ระยะที่ค านวณได้และระยะที่ได้จากเครือ่งที่ออกแบบและสรา้งขึ้นมีค่าใกล้เคียงกับระยะจริง
ที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องมือท่ีได้มาตรฐาน 
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการวัดระยะจริงเทียบกับระยะที่ได้จากเครื่องท่ีออกแบบและสร้างขึ้น  
ระยะจริง 

(เซนติเมตร) 
ระยะเวลาการเดินทาง
ไปและกลับของคลืน่

เสียงความถี่สูง 
(ไมโครวินาที) 

ระยะที่ค านวณได้ 
(เซนติเมตร) 

ระยะที่ได้จากเคร่ืองท่ี
ออกแบบและสร้างขึ้น 

(เซนติเมตร) 

50.00 2942 50.01 50.01 
100.00 5880 99.96 99.96 
150.00 8850 150.45 150.54 
200.00 11787 200.38 200.4 
250.00 14700 249.9 250.1 
300.00 17640 299.88 299.90 
350.00 20590 350.03 350.04 
400.00 23520 399.84 399.87 

 

ตารางที่ 4 ผลการวัดระยะทุกๆ 50 เซนติเมตรด้วยเครื่องวัดระยะที่ออกแบบและสร้างขึ้น 
ระยะจริง 

(เซนติเมตร) 
ระยะที่วัดได้ (เซนติเมตร) ความถูกต้อง 

(ร้อยละ) คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 5 เฉลี่ย 
50.00 49.00 50.00 50.00 49.00 50.00 49.40 99.20 
100.00 101.00 100.00 99.00 99.00 98.00 99.40 99.40 
150.00 148.00 150.00 151.00 149.00 149.00 149.40 99.60 
200.00 199.00 200.00 200.00 198.00 199.00 199.20 99.60 
250.00 248.00 248.00 249.00 249.00 250.00 248.80 99.52 
300.00 300.00 299.00 298.00 298.00 299.00 298.80 99.60 
350.00 349.00 350.00 348.00 348.00 349.00 348.80 99.66 
400.00 400.00 398.00 399.00 399.00 398.00 398.80 99.70 

 

 จากตารางที่ 4 แสดงผลการวัดระยะทุกๆ 50 เซนติเมตรด้วยเครื่องวัดระยะที่ออกแบบและสร้างขึ้น ทดสอบจ านวน 5 ครั้ง  
ในแต่ละคร้ังจะเว้นช่วงเวลา 5 วินาที และน าข้อมูลที่ได้จากการวัดระยะทั้ง 5 ครั้งของแต่ละระยะมาค านวณหาค่าเฉลี่ยเพื่อมา
เปรียบเทียบกับค่าระยะจริงที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจากผลการค านวณความถูกต้อง พบว่า เครื่องมือวัด
ระยะที่ออกแบบและสร้างขึ้นกับการทดสอบที่ระยะทุก 50 เซนติเมตร ได้ผลการวัดที่มีความถูกต้องร้อยละ 99  
 

สรุปผลวิจัย ประโยชน์ และข้อเสนอแนะ 
 

 บทความนี้ได้น าเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องวัดระยะแบบดิจิทัล โดยใช้เซนเซอร์อัลตร้าโซนิคที่สามารถแสดงผล
ผ่านหน้าจอแอลซีดี ด้วยวิธีการหาระยะเวลาการเดินทางไปและกลับของคลื่นเสียงความถี่สูงที่เคลื่อนที่จากตัวส งและสะทอน 
กลับมายังตัวรับมาแปลผลเป็นระยะการวัดให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้ประมวลผลสั่งแสดงผลผ่านหน้าจอแอลซีดี ผลการทดสอบ
แสดงให้เห็นว่าเครื่องวัดระยะแบบดิจิทัล โดยใช้เซนเซอร์อัลตร้าโซนิคที่ออกแบบและสร้างขึ้น สามารถวัดระยะได้ตั้งแต่ระยะเวลา
การเดินทางไปและกลับของคลื่นเสียงความถี่สูงมีค่าอยู่ระหว่าง 114.72 ไมโครวินาที ถึง 22.944 มิลลิวินาที นอกจากนี้เมื่อน าผล

การประชุมวิชาการระดับชาติ    
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
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การทดสอบระยะเวลาการเดินทางไปและกลับของคลื่นเสียงความถี่สูงที่ได้น ามาค านวณตามสมการ (2) ที่ได้น าเสนอนั้น จะเห็นว่า
ระยะที่ค านวณได้ ระยะที่ได้จากเครื่องวัดระยะมีค่าใกล้เคียงกับผลการทดสอบวัดระยะจริง นอกจากนี้จากผลการทดสอบวัดระยะ
ทุกๆ 50 เซนติเมตรจะเห็นว่า เครื่องวัดระยะที่ออกแบบและสร้างขึ้นมีค่าความถูกต้องร้อยละ 99 อีกทั้งเครื่องวัดระยะแบบดิจิทัลที่
สร้างขึ้น มีข้อดีคือสามารถวัดระยะทางได้โดยไม่ต้องใช้สายวัดหรือตลับเมตร ท าให้สามารถวัดได้ทุกระยะการวัดโดยใช้ผู้ท าการวัด
เพียง 1 คน อีกทั้งยังสามารถแสดงผลด้วยระบบตัวเลขผ่านหน้าจอแอลซีดีและลดความผิดพลาดจากการอ่านของผู้ท าการวัดได้ 
ส าหรับข้อเสนอแนะ คือ ออกแบบให้เครื่องวัดระยะแบบดิจิทัลนี้ สามารถวัดระยะที่มากกว่า 4 เมตร และสามารถเก็บบันทึกผล
การวัดได้ 
  

กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ให้การสนับสนุน
สถานท่ี และเครื่องมือทดสอบที่ใช้ในการวิจัย  
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