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ค าช้ีแจง ให้ผู้เรียนทุกคนท าการทดลองตามใบงานการทดลองท่ี 12 เรื่องโปรแกรมวัดอุณหภูมิและ
ความช้ืนด้วยโมดูล DHT22 ตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
จุดประสงค์ท่ัวไป 

เพื่อให้มีทักษะการปฏิบัติงานโปรแกรมวัดอุณหภูมิและความช้ืนด้วยโมดูล DHT22 
จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม (เพื่อให้ผู้เรยีน.....) 

1. สามารถใช้โปรแกรม Arduino IDE ในการเขียนโปรแกรมภาษา C เบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้อง 
2. สามารถใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ด Arduino UNO R3 เบือ้งต้นได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถประกอบและทดสอบวงจรวัดอุณหภูมิและความช้ืนด้วยโมดูล DHT22 ได้อย่างถูกต้อง 
4. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการวัดอุณหภูมิและความช้ืนด้วยโมดูล DHT22 ได้อย่างถูกต้อง 
5. สามารถประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ด Arduino UNO R3 เบือ้งต้นได้อย่างถูกต้อง 
6. มีกิจนิสัยในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การท างานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
1. โปรแกรม Arduino IDE 1.8.4 หรือสูงกว่า   1 โปรแกรม 
2. สาย USB ส าหรับ Arduino Uno R3   1 เส้น 
3. ชุดทดลอง Arduino Uno R3 พร้อมสายต่อวงจร  1 ชุด 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา    1 เครื่อง 
5. แผงต่อวงจร      1 ตัว 
6. มัลติมิเตอร์      1 ตัว 
7. เครี่องมือประจ าตัว     1 ชุด 

ข้อห้ามและข้อควรระวัง 
1. ไม่เล่นและหยอกล้อกันในเวลาปฏิบัติงาน 
2. ควรระวังไม่วางบอร์ด Arduino Uno R3 หรือชีลต่างๆ บนโต๊ะโลหะหรือท่ีวางท่ีเป็นโลหะเพราะ

อาจเกิดการลัดวงจรของภาคจ่ายไฟได้ 
3. ไม่ควรต่อสายต่อวงจรในบอร์ด Arduino Uno R3 ท้ิงไว้ ควรถอดสายต่อวงจรออกให้หมด 

เพราะผล การทดลองอาจเกิดการผิดพลาดไม่เป็นไปตามทฤษฎีได้ 
4. ไม่ควรถอดสายสายโหลด USB เข้าออกตลอดเวลา เพราะอาจท าให้ภาคจ่ายไฟของบอร์ด 

Arduino Uno R3 เสียหายได้ 
5. ควรระวังเครื่องมือและอุปกรณ์เสียหายจากการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามข้ันตอนและไม่ปลอดภัย 



 

สาขาวิชา   อิเล็กทรอนิกส์ 
ใบงานการทดลองที่ 12 

ชื่อวิชา       ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

รหัสวิชา      2105-2105 หน้าท่ี 
106 ชื่องาน           งานโปรแกรมวัดอุณหภูมิและความช้ืนด้วยโมดูล DHT22 

 

จัดท าโดยนายสง่า  คูค า           ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์     วิทยาลัยเทคนิคพัทยา || หน้า  106 

 

ทฤษฎี 
 การวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ ปัจจุบันมีเซนเซอร์ชนิดหนึ่งท่ีถูกออกแบบมาท างานนี้ 
โดยเฉพาะเซนเซอร์ตัวนั้นคือ DHT11 และ DHT22 ซึ่งท้ังสองเป็นโมดูลท่ีท างานแบบเดียวกันทุกประการ 
เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ขาส่ือสารเพียงเส้นเดียวเป็นการส่ือสารสองทิศทางและเป็นการส่ือสารท่ีให้ขอ้มูลแบบ 
ดิจิทลั ความแตกต่างกันของโมดูลท้ังสองเป็นดังตาราง 

DHT11 DHT22 
1. Ultra low cost  
2. 3 to 5V power and I/O  
3. 2.5mA max current use during conversion (while 

requesting data)  
4. Good for 20-80% humidity readings with 5% 

accuracy  
5. Good for 0-50°C temperature readings ±2°C accuracy  
6. No more than 1 Hz sampling rate (once every 

second)  
7. Body size 15.5mm x 12mm x 5.5mm 
8. 4 pins with 0.1" spacing 

1. low cost  
2. 3 to 5V power and I/O  
1. 2.5mA max current use during conversion (while 

requesting data)  
2. Good for 0-100% humidity readings with 2-5% 

accuracy  
3. Good for -40 to 125°C temperature readings ±0.5°C 

accuracy  
4. No more than 0.5 Hz sampling rate (once every 2 

seconds)  
5. Body size 15.1mm x 25mm x 7.7mm  
6. 4 pins with 0.1" spacing 

 จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นความแตกต่างของโมดูลวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ท้ังสอง 
เบอร์ได้พอสมควร ใบงานนี้เลือกใช้เบอร์ DHT22 (เวลาเขียนโค้ดโปรแกรมไม่ต่างกัน) รูปร่างหน้าตา และ
ขนาดของโมดูลตลอดจนหน้าท่ีของแต่ละขาเป็นดังรูป 

 
รูปท่ี 12.1 รูปร่างของโมดูลวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ DHT22 



 

สาขาวิชา   อิเล็กทรอนิกส์ 
ใบงานการทดลองที่ 12 

ชื่อวิชา       ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

รหัสวิชา      2105-2105 หน้าท่ี 
107 ชื่องาน           งานโปรแกรมวัดอุณหภูมิและความช้ืนด้วยโมดูล DHT22 

 

จัดท าโดยนายสง่า  คูค า           ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์     วิทยาลัยเทคนิคพัทยา || หน้า  107 

 

การต่อใช้งานโมดูล DHT11, DHT22 จะต้องใช้ตัวต้านทานพูลอัพท่ีขาสัญญาณข้อมูลท่ีมีค่า 
เท่ากับ 4.7k ดังรูป 

 

 
 

รูปท่ี 12.2 การต่อใช้งานโมดูล DHT11, DHT22 
การเขียนโค้ดโปรแกรมเพื่ออ่านค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ท้ัง DHT11 และ DHT22 

ปัจจุบันมีไลบรารี่ช่วยงานท าให้ผู้เขียนโค้ดสามารถเขียนโค้ดได้ง่ายขึ้น ซึ่งไลบรารี่ท่ีต้องเอามาใช้งาน เพื่อ
อ่านค่าจากโมดูลดังกล่าวจะต้องใช้ไลบรารี่ 2 ตัว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี 

ไลบรารี ่ แหล่งดาวน์โหลด 
DHT.h 
Adafruit_Sensor.h 

https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library 
https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor 

มีข้ันตอนการด าเนินการเพื่อนน าไลบรารี่มาใช้งานดังนี้ 
1. ดาวน์โหลดไลบรารี่ตัวท่ี 1 ซึ่งเป็นไฟล์ Zip ดังรูป 

 
 

รูปท่ี 12.3 การดาวน์โหลดไลบรารี่ที่น ามาใช้งานตัวท่ี 1 
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2. ดาวน์โหลดไลบรารี่ตวัท่ี 2 ซึ่งเป็นไฟล์ Zip ดงัรูป 

 
 

รูปท่ี 12.4 การดาวน์โหลดไลบรารี่ที่น ามาใช้งานตัวท่ี 1 
 

3. ท าการเพิ่มไลบรารี่ท้ัง 2 ลงในโปรแกรม Arduino IDE โดยการเพิ่มจากไฟล์ zip แล้วท าการหา 
ไฟล  ์zip ท่ีได้จากการดาวน์โหลดในข้อ 1 และ 2  

 
 

รูปท่ี 12.5 การเพิ่มไลบรารี่ที่เป็นไฟล์ zip ลงในโปรแกรม Arduino IDE 
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ฟังก์ชั่น Arduino ท่ีใช้งานในใบงานการทดลอง 
1. ฟังก์ชั่นหน่วงเวลาหรือฟังก์ชั่นหยุดค้าง การใช้งานสามารถก าหนดตัวเลขของเวลาท่ี ต้องการ

หยุดค้าง ตัวเลขท่ีใส่เป็นตัวเลขของเวลาหน่วยเป็นมิลลิ วินาที ตัวเลขของเวลาท่ีใส่ ได้ สูงสุดคือ 
4,294,967,295 ซึ่งเป็นขนาดของตวัแปร unsigned long รูปแบบของฟังก์ช่ันเป็นดังนี้ 

Delay(ms); ms : ตัวเลขท่ีหยุดค้างของเวลาหน่วยมิลลิวินาที (unsigned long) 
2. ฟังก์ชั่นก าหนดความเร็วในการสื่อสารทางพอร์ตอนุกรม รูปแบบของฟังก์ช่ันเป็นดังนี้ 

Serial.begin(speed); speed: ตัวเลขของอัตราเร็วในการส่ือสารผ่านพอร์ตอนุกรม 
3. ฟังก์ชั่นส่งข้อมูลออกพอร์ต เป็นฟังก์ช่ันท่ีใช้ในการส่งข้อมูลออกทางพอร์ตอนุกรมหรือพิมพ์

ข้อมูลออกทางพอร์ตเพื่อแสดงผลท่ีจอคอมพิวเตอร์ เมื่อพิมพ์เสร็จตัวเคอร์เซอร์จะรออยู่ท่ีท้ายส่ิงท่ีพิมพ์
นั้น ๆ รูปแบบของฟังก์ช่ันเป็นดังนี้ 

Serial.print(val);  Serial.print(val, format); 
4. ฟังก์ชั่นส่งข้อมูลออกพอร์ต คล้ายกับฟังก์ช่ัน Serial.print ต่างกันตรงท่ีเมื่อพิมพ์เสร็จตัว 

เคอร์เซอร์จะขึ้นมารอยังบรรทัดใหม่ ดังนั้นเมื่อส่ังพิมพ์ครั้งถัดไปข้อมูลท่ีปรากฏจะอยู่ท่ีบรรทัดใหม่ แทนท่ี
จะต่อท้ายเหมือนกับฟังก์ช่ัน  Serial.print รูปแบบของฟังก์ช่ันเป็นดังนี้ 

Serial.println(val); Serial.println(val, format); 
 
ฟังก์ชั่นใช้งานของไลบรารี่ DHT 

การอ่านค่าจากโมดูล DHT จ าเป็นต้องใช้ไลบรารี่ช่วยงาน ซึ่งไลบรารี่ไมไ่ด้ถูกเพิ่มเข้ามาในตัว 
โปรแกรม Arduino IDE ต้ังแต่แรกจ าเป็นต้องติดต้ังเพิ่มเติม โดยมีฟังก์ช่ันให้ใช้งานดังนี้  

1. ฟังก์ชั่นก าหนดขาเชื่อมต่อ ใช้ในการระบุขาท่ีใช้เช่ือมต่อให้ตัวโปรแกรมรับรู้ รูปแบบเป็น ดังนี้ 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

DHTPIN: ตัวเลขระบุขาพอร์ตท่ีใช้เช่ือมต่อกับโมดูล  
DHTTYPE: ชนิดของโมดูลท่ีเช่ือมต่อได้แก่ DHT11, DHT21, DHT22 

 ตัวอย่าง   DHT dht(8, DHT22);  
หมายถึง  ต่อไปในโปรแกรมจะใช้ช่ือ dht ในการเรียกใช้งานโมดูล โดยมีการเช่ือมต่อ 

สายสัญญาณเข้าท่ีขาพอร์ต D8 และใช้โมดูลชนิด DHT22 
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2.  ฟังก์ชั่นอ่านค่าความชื้น ค่าท่ีได้จากฟังก์ช่ันอยู่ในรูปของตัวแปร float หน่วยเป็นเปอร์เซนต์ 
ของความช้ืนในอากาศท่ีวัดได้ รูปแบบของฟังก์ช่ันดังนี้ 

dht.readHumidity(); 
3. ฟังก์ช่ันอ่านค่าความอุณหภูมิ ค่าท่ีได้จากฟังก์ช่ันอยู่ในรูปของตัวแปร float หน่วยเป็นองศา 

เซลเซียส รูปแบบของฟังก์ช่ันดังนี ้
dht.readTemperature(); 

[ท่ีมา:ครูประภาส สุวรรณเพชร,เอกสารประกอบการอบรม เรียนรู้และลองเล่น Arduino เบื้องต้น  
(ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1) ,หน้าท่ี 152-154.] 
 
ล าดับขั้นการทดลอง 
ตอนที่ 1   เขียนโปรแกรมวัดอุณหภูมิและความช้ืนด้วยโมดูล DHT22 

แนวคิดการเรียนรู้ คือ เขียนโปรแกรมอ่านค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์จากโมดูล DHT22 
แสดงผลท่ี จอคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ตอนุกรม โดยมีข้ันตอนดังนี ้
1. ประกอบวงจรการวัดอุณหภูมิและความช้ืนด้วยโมดูล DHT22 ใช้บอรด Arduino UNO R3 ดังรูปท่ี 

12.6 
 

 
 

(ก) วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีใช้บอร์ด Arduino Uno  

 

GND 

D8 
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111 ชื่องาน           งานโปรแกรมวัดอุณหภูมิและความช้ืนด้วยโมดูล DHT22 
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(ข) การต่อวงจรทดลองในโปรแกรมจ าลองการท างาน 
รูปท่ี 12.6 แสดงการต่อวงจรการวัดอุณหภูมิและความช้ืนด้วยโมดูล DHT22 

 
2. เปิดโปรแกรม  Arduino IDE จากนั้นพิมพ์โค้ดโปรแกรมวัดอุณหภูมิและความช้ืนด้วยโมดูล DHT22

โดยใช้บอรด Arduino UNO R3 ตามรูปท่ี 12.7 ดังต่อไปนี ้
 

 
(ก) ผังงาน 

 



 

สาขาวิชา   อิเล็กทรอนิกส์ 
ใบงานการทดลองที่ 12 

ชื่อวิชา       ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

รหัสวิชา      2105-2105 หน้าท่ี 
112 ชื่องาน           งานโปรแกรมวัดอุณหภูมิและความช้ืนด้วยโมดูล DHT22 
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(ข) โค้ดโปรแกรม 

รูปท่ี 12.7 แสดงโปรแกรมวัดอุณหภูมิและความช้ืนด้วยโมดูล DHT22 
 

3. บันทึกไฟล์โค้ด ช่ือ Lab12-1 

4. ท าการ Compile โค้ด  Lab12-1 

5. เช่ือมต่อสาย USB กับ บอร์ด Arduino Uno R3  
6. Upload โปรแกรม Lab12-1 ลงบอรด Arduino UNO R3  
 



 

สาขาวิชา   อิเล็กทรอนิกส์ 
ใบงานการทดลองที่ 12 

ชื่อวิชา       ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

รหัสวิชา      2105-2105 หน้าท่ี 
113 ชื่องาน           งานโปรแกรมวัดอุณหภูมิและความช้ืนด้วยโมดูล DHT22 
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7. สังเกตวงจรการท างานและบันทึกผลการทดลอง 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

8. ค าถามท้ายการทดลองตอนท่ี 1 จากโค้ดโปรแกรม Lab12-1 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
8.1. บรรทัดท่ี 1 ท าหน้าท่ี................................................................................................................ 
8.2. บรรทัดท่ี 2 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
8.3. บรรทัดท่ี 3 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
8.4. บรรทัดท่ี 15 ท าหน้าท่ี................................................................................................................. 
8.5. บรรทัดท่ี 16 ท าหน้าท่ี................................................................................................................. 
8.6. บรรทัดท่ี 17 ท าหน้าท่ี................................................................................................................. 
8.7. บรรทัดท่ี 23-26 ท าหน้าท่ี........................................................................................................... 

 
ตอนที่ 2  งานท่ีมอบหมาย  

เขียนโปรแกรมควบคุมการติดดับของ LED 2 ตัว ให้ LED1 ถูกควบคุมการติดดับตาม อุณหภูมิ
และ LED2 ถูกควบคุมการติดดับตามความช้ืนสัมพัทธ์ โดยใช้สามารถติดหรือดับ ท้ังหมดตามอุณหภูมิและ
ความช้ืนท่ีสามารถทดลองได้วงจรที่ใช้ทดลองเป็นดังรูป 12.8 

 
รูปท่ี 12.8 แสดงวงจรที่ใช้ในการทดลองในงานท่ีมอบหมาย 



 

สาขาวิชา   อิเล็กทรอนิกส์ 
ใบงานการทดลองที่ 12 

ชื่อวิชา       ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

รหัสวิชา      2105-2105 หน้าท่ี 
114 ชื่องาน           งานโปรแกรมวัดอุณหภูมิและความช้ืนด้วยโมดูล DHT22 
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9. จงเขียนผังงานจากงานท่ีมอบหมาย 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

10. พิมพ์โค้ดโปรแกรมตามผังงานในข้อท่ี 9 
11. บันทึกไฟล์โค้ด ช่ือ Lab12-2 

12. ท าการ Compile โค้ด  Lab12-2 

13. เช่ือมต่อสาย USB กับ บอร์ด Arduino Uno R3  
14. Upload โปรแกรม Lab12-2 ลงบอรด Arduino UNO R3  
15. สังเกตวงจรการท างานและบันทึกผลการทดลอง 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
สรุปผลการทดลอง 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

 


