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FK-FA1419 บอรดทดลอง ลําโพงและไมค หนา 1 
 

รหัสสินคา FK-FA1419 

ช่ือสินคา บอรดทดลอง ลําโพงและไมค 

 บอรดชุดนี้ เปนบอรดที่ใชสําหรับในการทดลองเก่ียวกับการกําเนิดเสียง และวงจรรับเสียง ซ่ึงวงจรทั้งสองสวนนี้
เปนพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมการควบคุม โดยบอรดนี้สามารถดัดแปลงและพัฒนาสูวงจรอื่นๆ ในรูปแบบตางๆ เชน 
วงจรสรางเสียงเพลง, วงจรควบคุมการทํางานดวยเสียง เปนตน 

 คุณสมบัติของบอรด 

 1.ใชแหลงจายไฟจากบอรดไมโครคอนโทรลเลอรไดโดยตรง 

 2.สามารถใชกับบอรดไมโครคอนโทรลเลอรได เชน บอรด Arduino UNO R3 เปนตน 

 3.ภายในวงจรประกอบดวยวงจรขับลําโพงและวงจรไมค 

 4.ขนาดแผนวงจรพิมพ : 2.28x1.34 นิ้ว 

 การทํางานของวงจร 

 ตัววงจรจะประกอบไปดวย 3 สวน ไดแก 

 สวนแรก เปนวงจรขับลําโพงขนาดเล็ก โดยใชทรานซิสเตอรเปนตัวขับ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกลําโพงวาจะใช
เปนลําโพงบัซเซอรหรือเปนแบบวอยซคอยซ โดยเลือกที่จ๊ัมเปอร JP3 ถาตองการใชลําโพงบัซเซอร ใหจ๊ัมที่ BZ แตถา
ตองการใชลําโพงแบบวอยซคอยซ ใหจ๊ัมที่ SP และตอลําโพงที่จุด SP สําหรับจุดตอสัญญาณเขาจะตออยูกับพอรต A0 

 สวนที่สอง เปนวงจรไมค การทํางานของวงจรนี้จะเร่ิมจาก MIC จะทําหนาที่เปล่ียนสัญญาณเสียงเปน
สัญญาณไฟฟา จากนั้น IC1/1 จะทําการขยายสัญญาณใหแรงขึ้น โดยมี VR1 เปนตัวปรับความอัตราการขยายของ
สัญญาณ และจะสงไปเขา IC1/2 เพื่อเปล่ียนสัญญาณที่เปน AC เปน DC แลวสงตอไปเขาพอรต A1 ของบอรด Arduino 

สวนที่สาม เปนวงจร LED โดยตออยูที่พอรต A5 
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รูปที่ 1 แสดงวงจรบอรดทดลอง FK1419 

การประกอบวงจร 

 รูปการลงอุปกรณ แสดงไวในรูปที่ 2 ในการประกอบวงจร ควรจะเร่ิมจากอุปกรณที่มีความสูงที่นอยที่สุดกอน 
เพื่อความสวยงามและการประกอบที่งาย โดยเร่ิมจากตัวตานทานและไลความสูงไปเร่ือยๆ สําหรับตัว LED ควรระมัดระวัง
ในการใส กอนการใสอุปกรณเหลานี้จะตองใหขั้วที่แผนวงจรพิมพกับตัวอุปกรณใหตรงกัน วิธีการดูขั้วและการใสอุปกรณ
นั้น ไดแสดงไวในรูปที่ 3 แลว ในการบัดกรีใหใชหัวแรงขนาดไมเกิน 40 วัตต และใชตะก่ัวบัดกรีที่มีอัตราสวนของดีบุกและ
ตะก่ัวอยูระหวาง 60/40 รวมทั้งจะตองมีน้ํายาประสานอยูภายในตะก่ัวดวย หลังจากที่ไดใสอุปกรณและบัดกรีเรียบรอย
แลว ใหทําการตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง เพื่อใหเกิดความม่ันใจแกตัวเราเอง แตถาเกิดใสอุปกรณผิดตําแหนง ควรใชที่
ดูดตะก่ัวหรือลวดซับตะก่ัว เพื่อปองกันความเสียหายทีอ่าจจะเกิดกับลายวงจรพิมพได 

     

รูปที่ 2 แสดงการตําแหนงการใสอุปกรณลงบนแผนวงจรพิมพและลายแผนวงจรพิมพ 

FUTURE KIT 
FK1419-1 
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รูปที่ 3 การใสอุปกรณลงบนแผนวงจรพิมพ 

 

อุปกรณที่ใชในการเขียนโปรแกรมเพ่ือทดสอบบอรด 

 1.FK-FA1419 บอรดทดลอง ลําโพงและไมค   จํานวน     1 บอรด 

 2.บอรดไมโครคอนโทรลเลอร เชน บอรด Arduino UNO R3 จํานวน     1 บอรด 

 3.สาย USB       จํานวน     1 เสน 

 4.คอมพิวเตอร      จํานวน     1 เคร่ือง 

 5.โปรแกรมที่ใชในการเขียนคําส่ัง (ในที่นี้ใชโปรแกรม Arduino) จํานวน     1  โปรแกรม 

 

การทดสอบบอรด Arduino UNO R3 

 1.ทําการตอสาย USB เขากับพอรต USB ของคอมพิวเตอรและพอรต USB ของบอรด Arduino UNO R3 
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รูปที่ 4 แสดงการตอสาย USB กับบอรด Arduino 

 2.เปดโปรแกรม Arduino โดยการดับเบิ้ลคล๊ิกที่ไอคอน arduino จากนั้นเรียกโปรแกรม TEST ในโฟเดอร EX 

โดยเขาไปที่ File จากนั้นเลือก Open เขาไปที่โฟเดอร EX แลวเลือกโฟเดอร TEST คล๊ิกเลือกไฟล TEST 

 

รูปที่ 5 แสดงการเปดโปรแกรม Arduino 

      

รูปที่ 6 แสดงการเรียกโปรแกรม TEST 

 3.ทําการโหลดโปรแกรม TEST ลงไปยังบอรด Arduino 
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รูปที่ 7 แสดงการโหลดโปรแกรม TEST 

 4.เม่ือโหลดโปรแกรมเสร็จ สังเกตที่บอรด Arduino จะเห็นตัว LED L ที่อยูบนบอรดกระพริบ แสดงวา บอรด 
Arduino พรอมใชงาน 

 

รูปที่ 8 แสดงตําแหนง LED L บนบอรด Arduino 

รายละเอียดโปรแกรม TEST โปรแกรมไฟกระพริบ ทดสอบบอรด Aduino UNO R3 

void setup() { 

  pinMode(13, OUTPUT); // กําหนดใหขา 13 เปนขา OUTPUT 

} 

void loop() { 

  digitalWrite(13, HIGH);  // กําหนดให LED ขา 13 ติด 

  delay(1000);                // หนวงเวลา 1 วินาที 

  digitalWrite(13, LOW);             // กําหนดให LED ขา 13 ดับ 

  delay(1000);                               // หนวงเวลา 1 วินาที 

 } 
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การตอวงจรเขากับบอรด Arduino UNO R3 

 ทําการเสียบบอรด FK1419 เขากับบอรด Arduino UNO R3 ตามรูปที่ 9  

 

รูปที่ 9 แสดงการประกอบบอรดทดลอง FK1419 กับบอรด Arduino UNO R3 

 การเขียนโปรแกรม 

1.ทําการตอบอรด Arduino UNO R3 เขากับบอรดทดลอง ตามหัวขอ การตอวงจรเขากับบอรด Arduino 

UNO R3 จากนั้นทําการจ๊ัมตัวจ๊ัมเปอรที่ตําแหนง JP3 ไปทางตําแหนง BZ 

 

รูปที่ 10 แสดงการจ๊ัมตัวจ๊ัมเปอรที่ตําแหนง JP3 ไปทางตําแหนง BZ 

2.ตอสาย USB เขากับพอรต USB ของคอมพิวเตอรและพอรต USB ของบอรด Arduino UNO R3  
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รูปที่ 11 แสดงการตอสาย USB 

3.เปดโปรแกรม Arduino โดยการดับเบิ้ลคล๊ิกที่ไอคอน arduino จากนั้นเรียกโปรแกรม LAB1419-1 ในโฟ
เดอร EX โดยเขาไปที่ File จากนั้นเลือก Open เขาไปที่โฟเดอร EX แลวเลือกโฟเดอร FK1419 แลวเขาที่โฟเดอร 
LAB1419-1 คล๊ิกเลือกไฟล LAB1419-1 

 

รูปที่ 12 แสดงการเปดโปรแกรม Arduino 

      

รูปที่ 13 แสดงการเรียกโปรแกรม LAB1419-1  



บริษัท ฟวเจอรคิท มารเก็ตต้ิง จํากัด 25 ซ.โพธิ์แกว 3 คลองจั่น บางกะป กรุงเทพฯ 10240                                          
โทรศัพท 0-29497366-7 โทรสาร 0-2949-7369 เว็บไซค www.futurekit.com 

 

FK-FA1419 บอรดทดลอง ลําโพงและไมค หนา 8 
 

4.ทําการโหลดโปรแกรม LAB1419-1 ลงไปยังบอรด Arduino เม่ือโหลดโปรแกรมเสร็จ เราจะไดยินเสียงออก
จากลําโพงบัซเซอรดัง “บีป” แลวหยุด สลับกันไป แสดงวาวงจรในสวนลําโพงใชงานได ในกรณีที่ตองการใชลําโพงแบบ
วอยซคอยซ ใหทําการจ๊ัมตัวจ๊ัมเปอรที่ตําแหนง JP3 ไปทางตําแหนง SP และตอลําโพงที่จุด SP ตามรูป 

 

รูปที่ 14 แสดงการโหลดโปรแกรม LAB1419-1 

 

รูปที่ 15 แสดงการตอลําโพงแบบวอยซคอยซ 

5.ทําการจ๊ัมตัวจ๊ัมเปอร ที่ตําแหนง JP2 ไปทางตําแหนง A จากนั้นทําการโหลดโปรแกรม LAB1419-2 ลงไปยัง
บอรด Arduino เม่ือโหลดโปรแกรมเสร็จ ทดสอบวงจร โดยการปรบมือหรือสงเสียงที่บริเวณไมค สังเกตตัว LED จะติด 
แลวซักพักก็จะดับ ถามีการปรบมือหรือสงเสียงที่บริเวณไมคอีกคร้ัง ตัว LED ก็จะติดอีกคร้ัง 
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รูปที่ 16 แสดงไมคบริเวณบอรด FK1419 

รายละเอียดโปรแกรม LAB1419-1 โปรแกรมกําเนิดเสียงบีป 

void setup() { 

  pinMode(A0, OUTPUT);       // กําหนดใหขา A0 เปนขา OUTPUT 

} 

void loop() { 

  int h; h = 0;  // กําหนดใหตัวอักษร h เปนตัวแปร และมีคาเทากับ 0 

  for (h=0; h<1000; h++) { // ทําการวนคําส่ัง ใน for เปนจํานวน 1,000 คร้ัง 

  digitalWrite(A0, HIGH);    // กําหนดใหที่ขา A0 มีสถานะเปน HIGH 

  delayMicroseconds(200);  // หนวงเวลา เปนเวลา 200 ไมโครวินาที 

  digitalWrite(A0, LOW);     // กําหนดใหที่ขา A0 มีสถานะเปน LOW 

  delayMicroseconds(200);  // หนวงเวลา เปนเวลา 200 ไมโครวินาที 

  } 

  digitalWrite(A0, LOW);     // กําหนดใหที่ขา A0 มีสถานะเปน LOW 

  delay(1000);               // หนวงเวลา เปนเวลา 1 วินาที 

} 
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การทํางานของโปรแกรม LAB1419-1 

การทํางานจะเร่ิมจากโปรแกรมจะทําการกําหนดขา A0 เปนขา OUTPUT จากนั้นจะกําหนดใหที่ขา A0 มี
สถานะเปน HIGH และ LOW สลับกันไป จนเกิดเปนความถ่ีดังออกมาทางลําโพงบัซเซอร โดยจะดัง 1 วินาที และหยุด 1 
วินาที เม่ือทํางานเสร็จแลว ก็จะกลับไปเร่ิมใหม 

หมายเหตุ: ในกรณีที่ตองการเปล่ียนโทนเสียงที่ออกมาจากทางลําโพง สามารถลดเพิ่มคาตัวเลขในวงเล็บที่
คําส่ัง delayMicroseconds ลง โดยหนวยของตัวเลขนี้คือ ไมโครวินาที 

 

รายละเอียดโปรแกรม LAB1419-2 โปรแกรมทดสอบไมค 

int sensorPin = A1;      // กําหนดใหตัวอักษร sensorPin เปนตัวแปร แทนช่ือขา A1 

int ledPin = A5;        // กําหนดใหตัวอักษร ledPin เปนตัวแปร แทนช่ือขา A5 

int sensorValue = 0;    // กําหนดใหตัวอักษร sensorValue เปนตัวแปร และมีคาเทากับ 0 

void setup() { 

  pinMode(ledPin, OUTPUT);   // กําหนดใหขา ledPin เปนขา OUTPUT 

} 

void loop() { 

  sensorValue = analogRead(sensorPin);      

// ทําการอานคาที่ขา sensorPin แลวไปแทนคาใน sensorValue 

  if (sensorValue >= 400) { 

    digitalWrite(ledPin, HIGH);    // กําหนดใหที่ขา ledPin มีสถานะเปน HIGH 

    delay(2000);             // หนวงเวลา เปนเวลา 2 วินาที 

  } 

  digitalWrite(ledPin, LOW);  // กําหนดใหที่ขา ledPin มีสถานะเปน LOW 

}  
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การทํางานของโปรแกรม LAB1419-2 

การทํางานจะเร่ิมจากโปรแกรมจะทําการกําหนดใหตัวอักษร sensorPin เปนตัวแปร แทนช่ือขา A1,ตัวอักษร 
ledPin เปนตัวแปร แทนช่ือขา A5 และตัวอักษร sensorValue เปนตัวแปร และมีคาเทากับ 0 จากนั้นกําหนดใหที่ขา 
ledPin เปนขา OUTPUT 

ทําการอานคาจากขา sensorPin โดยอานในแบบอะนาล็อก จากนั้นนําไปแทนที่ sensorValue ทําการ
เปรียบเทียบคาระหวาง sensorValue วามากกวาหรือเทากับ 400 ถามากกวาหรือเทากับ 400 ที่ขา ledPin มีสถานะเปน 
HIGH ตัว LED จึงติด เปนเวลา 2 วินาที จากนั้นก็จะดับ ถาเสียงที่เขามาทางไมค มีคามากกวาหรือเทากับ 400 อีกคร้ัง 
LED ก็จะติด 

 


