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บทคัดยอ 

ไฟรเบสเปนระบบที่ประกอบดวยฐานขอมูลแบบเรียลไทม มันถูกพัฒนาใหรองรับแพลตฟอรมแอนดรอยดไอโอเอส 

และ เวป เปนหลัก ดังนั้นถาสามารถนําขอมูลจากอาดูยโนข้ึนไปบนัทกึบนไฟรเบสได ขอมูลเหลานั้นก็จะสามารถถูกไปใชตอยัง

แพลตฟอรมอ่ืนไดโดยงาย  งานวิจัยชิ้นนี้นําเสนอการบันทึกขอมูลแบบเรียลไทมจากอาดูยโนโดยใชไฟรเบสในการทําการ

ทดลองไดมีการสรางแบบจําลองสายพานลําเลียง และบันทึกขอมูลตางๆที่เกิดข้ึนบนสายพานลําเลียงแบบเรียลไทม ผลจาก

การทดลองแสดงใหเห็นถึงความถูกตองของขอมูลที่บันทึกได 

คําสําคัญ: ไฟรเบส  การบันทึกขอมูลแบบเรียลไทม  อาดูยโน 

Abstract 

FireBase is a system that contains real-time database. It is developed to support the Android, IOS 

and web platforms. Therefore, if able to bring data from Arduino to recording on Firebase. Those data 

can then be easily used to connect to other platforms.  

This research Presenting real-time data recording from Arduino using Firebase. In the experiment, a 

conveyor belt model was created and record various information that occurs on the conveyor in real-

time. The results of the experiment show the accuracy of the recorded data. 
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1. ที่มาและความสําคัญ 

 ในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนาข้ึนหรือดัดแปลงจากที่มีอยูเดิมนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมๆในแบบ

ตางๆที่ชวยอํานวยความสะดวกในชวีิตประจําวันของเราใหสบายมากข้ึน และยังประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

ลดคาใชจายในการทํางาน 

2. วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อศึกษาการประยุกตใชงาน ไฟลเบส รวมกับ อารดูยโน 

 2.  เพื่อศึกษาการใชงานออกแบบระบบฐานขอมูลแบบ เรียลไทม 

 3.  เพื่อศึกษาการสงขอมูลจากอาดูยโนไปยังไฟรเบส 
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3.  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 3.1  ไฟรเบส (Firebase) 

ไฟรเบส มีบริการหลักเปน เรียลไทมดาตาเบส เกิดข้ึนดวยแนวคิดที่คนทําแอพพลิเคชั่นไมจําเปนตองตั้งเซิฟเวอรเอง 

และไมตองตองเขียนโปรแกรมหลังบานซ้ํา ๆ แบบเดิม ซึ่งหากคนที่ทําเว็บไซต ทําแอพพลิเคชั่น จะทราบดีวางาน 1 โปรเจค 

จะตองมีฐานขอมูล และจะตองมีการเก็บตารางของผูใชงาน ระบบ Log ตาง ๆ มีการติดตอกับผูใช ซึ่งเปนงานที่มีการทําซ้ํา ๆ 

ตลอดมา ดังนั้น ไฟรเบส จึงมาชวยแกปญหาตรงนี้ได ทําใหไมตองมีการจัดการฐานขอมูลเอง ไมตองเขียนโปรแกรมหลังบาน

เอง ดวยภาษา PHP Python และอ่ืนๆ ตัวไฟรเบสทําไวใหหมดแลว 

ในงานดานแอพพลิเคชั่นตัวไฟรเบสถือเปนบริการฐานขอมูลออนไลนตัวหนึ่ง ซึ่งแอพพลิเคชั่นสวนใหญตองใชงาน

ฐานขอมูลตรงสวนนี้ แตหากมองในมุมของ IoT ตัว ไฟรเบส ถือวาเปนตัวกลางการเชื่อมตอทุกอุปกรณเขาดวยกันได โดยมี

จุดเดนคือ เรียลไทม และสามารถบันทึกขอมูลไวได 

ในดานของ API ตัว ไฟรเบส ไมไดอิงการใชงานไปกับภาษาใดภาษาหนึ่ง กรณีที่ภาษาใด ๆ ไมมีไลบาร่ีใหใชงาน 

สามารถใช REST API (โปรโตคอล HTTP, HTTPs) ในการรองขอขอมูล GET หรือสงขอมูล PUT เขาไปไดเลย 

กูเกิล ไดเปดตัวคลาวดไฟลสโตร (Cloud Firestore) ระบบฐานขอมูลภายใตบริการของ ไฟรเบส ที่ออกแบบมา

เพื่อใหประสิทธิภาพสูง พรอมระบบจัดการเต็มรูปแบบเพื่อใหนักพัฒนาไมตองกังวลเก่ียวกับระบบจัดการฐานขอมูลของแอพ 

คลาวดไฟลสโตร มาพรอมกับชุดเคร่ืองมือ SDK สําหรับ iOS, แอนดรอยด และเว็บแอพ รองรับการรันฐานขอมูลใน

โหมดออฟไลน ดังนั้นผูใชสามารถเขาถึงขอมูลของแอพพลิเคชั่นไดแมจะไมไดเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต ดังนั้นผูใชก็สามารถใช

แอพในพื้นที่ที่ไมสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตได และซิงคไดเมื่อเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต 

บริการฐานขอมูลแบบใหมนี้ จะเปนสวนเติมเต็มของ ไฟลเบส เรียลไทมดาตาเบส โดยไมไดมาแทนบริการดังกลาว ไฟลสโตร 

นั้นถูกออกแบบใหมตั้งแตตนเพื่อรองรับการใชงานหลายแบบ ทําใหนักพัฒนาสามารถทํางานไดงายข้ึน เพราะไมตองทําระบบ

ฐานขอมูลใหมทั้งหมด 

 3.2  บอรดไมโครคอนโทรเลอร อีเอสพิโน (ESpino) 

 บอรดอีเอสพินโน เปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรพรอมโมดูลสื่อสารเครือขายคอมพิวเตอรไรสาย(Wireless LAN) 

บอรดอีเอสพิโนใชโมดูลWROOM-02(EFDV455)ชิพ ESP8266 Wi-Fi SoC จาทาง Espressif Systems ไมโครคอนโทรลเลอร

ขนาด 32 บิต แบบประหยัดพลังงาน ความเร็ว 80 MHz หนวยความจําแบบแฟลช เมมโมร่ี 4 MB รองรับการเชื่อมตอ

เครือขายมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n ความถ่ี 2.4 GHz พรอม TCP/IP Stack มีอินเตอรเฟส ไดแก GPIO SDIO PWM 

ADC HSPI UART I2C I2S สามารถพัฒนาโปรแกรมบนแพลตฟอรมอารดูยโนได โดยติดตั้ง Board Support Package ของ 

ESP8266/Arduino เพิ่มเติมลงใน อารดูยโนไอดีอี บอรดอีเอสพินโนมาพรอมกับวงจร USB-to-Serial ชิพ CP2104 สามารถ

เสียบเขากับคอมพิวเตอรและติดตั้งไดรฟเวอรแลวสามารถโปรแกรม ESP8266 ไดผานพอรต USB ไดโดยไมตองเชื่อมตอ

เคร่ืองโปรแกรมเพิ่มเติม พรอมสวนของวงจรอัพโหลดอัตโนมัติ ไมตองกดปุมโปรแกรม และ รีเซ็ต บนบอรดในตอนอัพโหลด

บอรดอีเอสพิโน เหมาะสําหรับการนําไปพัฒนางานดาน Internet of Things เปนอุปกรณปลายทางเพื่ออานคาจากเซ็นเซอร

หรือสงคาควบคุมไปยังอุปกรณผาน Wi-Fi สามารถนําไปใชไดตั้งแตการเรียนรูและการใชงานจริงนําไปประยุกตใชในการ

พัฒนาระบบตางๆ 



 

 

คุณสมบัติของบอรด 

 1. ใชโมดูล WROOM-02 ใชชิพ ESP8266 Wi-Fi SoC จาก Espressif Systems 

 2. มีวงจร USB-to-UART ใชชิพ CP2104 จาก Silicon Labs สําหรับโปรแกรมและสื่อสารผานพอรตอนุกรมของบอรด 

 3. พื้นที่แรม : 96 กิโลไบต 

 4. ความเร็ว : 80 เมกะเฮิรตซ 

 5. แรงดันไฟฟา : 3.3 โวลต 

 6. แรงดันไฟขาเขา : 4.4-15 โวลต 

 7. พื้นที่โปรแกรมภายใน : 4 เมกะไบต 

 8. ขนาดบอรด : 25.55x47.70x14 มิลลิเมตร 

 9. พอรตดิจิทัลอินพุต/เอาตพุต : 9 พอรต 

 10. พอรตแอนนาล็อกอินพุต/เอาตพุต : 1 พอรต (10-bit ADC) 

 11. สามารถเขียนโปรแกรมและอัพโหลดผาน : โปรแกรม อารดูยโน ไอดีอี 

 12. อัพโหลดโปรแกรมผาน : โปรแกรม อารดูยโน ไอดีอี ไดโดยไมตองกดสวิตช 

 13. มีสวิตช RESET : สําหรับรีเซ็ตบอรด 

 14. มีหลอด LED : แสดงสถานะขณะรับ-สงขอมูลผานพอรตอนุกรมหรือโปรแกรมตัวบอรด 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

4.1 บล็อกไดอะแกรม 

 

 
 

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของระบบ 

จากรูปที่ 1 เราจะใชเคร่ืองอานบารโคด ซึ่งจะทํางานไดรวดเร็วและชวยลดความผิดพลาดในการคียขอมูลไดนําไป

สแกนบารโคด และสงขอมูลไปยังบอรดไมโครคอนโทรเลอรอีเอสพิโน ซึ่งเปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรพรอมโมดูลสื่อสาร

เครือขายคอมพิวเตอรไรสาย หลังจากนั้นจะสงขอมูลที่ไดรับมาไปยังไฟรเบสซึ่งสามารถดูขอมูลไดแบบเรียลไทมและสามารถ

บันทึกขอมูลไวได โดยที่บอรดอีเอสพิโนและไฟรเบสจะทํางานรับ-สงขอมูลกันไปมา 

 

 

 



 

 

4.2  โฟลชารท (Flowchart) 

 

 

 

รูปที่ 2 ข้ันตอนการออกแบบโครงงาน 

5.  ผลและวิจารณ 

 จากผลการทดลองจะเห็นไดวาบารโคดที่เราทําการสแกนจะโชวในหนาซีเรียลมอนิเตอรของอาดูยโนและสามารถสง

ขอมูลข้ึนไปแสดงที่ไฟรเบสเรียลไทมดาตาเบส 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

รูปที่ 3 แสดงผลการทดลองการอานคาบารโคด 



 

 

6.  สรุปผล 

 จากการทดลองที่ผานมาขางตน จะแสดงใหเห็นวาบอรดไมโครคอนโทรเลอรอีเอสพิโนและไฟรเบสเชื่อมตอกันและรับ-

สงขอมูลไปกลับหากันได และทําใหเราทราบคาที่ปรากฏในผลการทดลองขางตนวามีคาที่ตรงกัน ทั้งในสวนของบอรดอีเอสพิ

โนและไฟรเบส  

ดังนั้นเราสามารถนําขอมูลจากอาดูยโน ข้ึนไปบันทึกบนไฟรเบสได ขอมูลเหลานั้นก็จะสามารถถูกไปใชตอยัง

แพลตฟอรมอ่ืนไดโดยงายและบันทึกขอมูลตางๆที่เกิดข้ึนบนสายพานลําเลียงแบบเรียลไทม ผลจากการทดลองแสดงใหเห็นถึง

ความถูกตองของขอมูลที่บันทึกได 

7.  กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคไดดวยดีนั้น ผูจัดทําขอกราบขอบพระคุณคุณอาจารยสัญญา สมัยมาก 

อาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยฉบับนี้ ที่ใหความชวยเหลือคณะผูจัดทํา ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา ชวยแกไขปญหา ตลอดจน

ดูแลการดําเนินการจัดทาํตลอดจนตรวจสอบ และแกไขขอผิดพลาดตางๆ ของโครงการวิจัยนี้ใหเสร็จสมบูรณ และผูจัดทําขอก

ราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบโครงการวิจัยทุกทานที่ใหคําแนะนํา จนทําใหโครงการวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ 

 ขอขอบคุณ คณาจารยในสาขาวิศวกรรมการวัดคุมทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูทักษะการปฏิบัติ 

คําแนะนําตางๆ สถานที่และอุปกรณ จนทําใหโครงการวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีและขอขอบคุณเพื่อนๆและพี่ๆ นักศึกษา

ในสาขาวิศวกรรมการวัดคุมที่คอยชวยใหคําแนะนําและปรึกษาในการทํางานมาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ซึ่งสนับสนุนในการศึกษาเลาเรียน คอยใหกําลังใจเสมอมา และทําใหโครงการวิจัยนี้เสร็จ

สมบูรณ สุดทายนี้คณะผูจัดทําหวังวาโครงการวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนแกทุกทานรวมถึงเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 
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