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ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนทุกคนท าการทดลองตามใบงานการทดลองท่ี 15 เรื่องโปรแกรมใช้งานอินเตอร์รัพท์ 
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
จุดประสงค์ท่ัวไป 

เพื่อให้มีทักษะการปฏิบัติงานโปรแกรมใช้งานอินเตอร์รัพท์  
จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม (เพื่อให้ผู้เรยีน.....) 

1. สามารถใช้โปรแกรม Arduino IDE ในการเขียนโปรแกรมภาษา C เบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้อง 
2. สามารถใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ด Arduino UNO เบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถประกอบและทดสอบวงจรการใช้งานอินเตอร์รัพท์ได้อย่างถูกต้อง 
4. สามารถเขียนโปรแกรมใช้งานอินเตอร์รัพท์ได้อย่างถูกต้อง 
5. สามารถประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ด Arduino UNO เบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้อง 
6. มีกิจนิสัยในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การท างานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
1. โปรแกรม Arduino IDE 1.8.4 หรือสูงกว่า   1 โปรแกรม 
2. สาย USB ส าหรับ Arduino Uno     1 เส้น 
3. ชุดทดลอง Arduino Uno  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  หรือชีลต่างๆ บนโต๊ะโลหะหรือท่ีวางท่ีเป็นโลหะเพราะ

อาจเกิดการลัดวงจรของภาคจ่ายไฟได้ 
3. ไม่ควรต่อสายต่อวงจรในบอร์ด Arduino Uno ท้ิงไว้ ควรถอดสายต่อวงจรออกให้หมด เพราะผล 

การทดลองอาจเกิดการผิดพลาดไม่เป็นไปตามทฤษฎีได้ 
4. ไม่ควรถอดสายสายโหลด USB เข้าออกตลอดเวลา เพราะอาจท าให้ภาคจ่ายไฟของบอร์ด 

Arduino Uno เสียหายได้ 
5. ควรระวังเครื่องมือและอุปกรณ์เสียหายจากการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามข้ันตอนและไม่ปลอดภัย 
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ทฤษฎี 
การขัดจังหวะการท างานหรือเรียกทับศัพท์ว่าการอินเตอร์รัพต์ (Interrupt) เป็นการขัดจังหวะ

การท างานปกติ (ประมวลผลในโปรแกรมหลัก) ของไมโครคอนโทรลเลอร์โดยจะกระโดดไปท างานใน 
โปรแกรมตอบสนองการอินเตอร์รัพท์ในต าแหน่งท่ีตอบสนองการอินเตอร์รัพท์ (Interrupt Vector) ชนิด 
นั้น ๆ เมื่อท างานในโปรแกรมตอบสนองการอินเตอร์รัพท์เสร็จส้ินซีพียูจะกระโดดกลับมาท างานใน 
ต าแหน่งเดิมของโปรแกรมหลักต่อไป ไมโครคอนโทรลเลอร์ในทุกตระกูลจะมีอินเตอร์รัพท์ท่ีไม่ สามารถ
ปฏิเสธได  ้1 ชนิดได้แก่ Reset กล่าวคือเมื่อซีพียูได้รับสัญญาณอินเตอร์รัพท์ชนิดนี้ไม่ว่าจะท างานในค าส่ัง
ใดอยู่ก็ตามจะต้องกลับไปท างานในต าแหน่ง 0x0000 ซึ่งเป็นต าแหน่งแรกของโปรแกรม บอร์ด Arduino 
ในรุ่นท่ีใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR เบอร์ Atmega328 สามารถอินเตอร์รัพท์ได้จาก หลายแหล่ง
โดยแต่ละแหล่งมีต าแหน่งตอบสนองการอินเตอร์รัพท์ท่ีแตกต่างกันไปดังตารางท่ี 15.1 
ตารางท่ี 15.1 แสดง Reset and Interrupt Vectors in ATmega328P 
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ใบงานนี้เป็นการเรียนรู้การอินเตอร์รัพท์ท่ีรับการกระตุ้นจากสัญญาณภายนอกซึ่งสามารถรับการ 
อินเตอร์รัพท์ได้ 2 แหล่งคือ INT0 (ขา D2) และ INT1 (ขา D3) เนื่องจากใบงานใช้ Arduino รุ่น UNO ใน 
การทดลองแต่ส าหรับบอร์ด Arduino ในรุ่นอื่น ๆ สามารถรับสัญญาณอินเตอร์รัพท์จากขาท่ีแตกต่างกัน
ดังตารางท่ี 15.2  
 
ตารางท่ี 15.2 ขาดิจิทัลท่ีพร้อมใช้งานอินเตอร์รัพท์ของบอร์ด Arduino ในรุ่นต่าง ๆ 

Board Digital Pins Usable for Interrupts 
Uno, Nano, Mini, other 328-based 2, 3 
Mega, Mega2560, MegaADK 2, 3, 18, 19, 20, 21 
Micro, Leonardo, other 32u4-based 0, 1, 2, 3, 7 
Zero all digital pins, except 4 
MKR1000 Rev.1 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A1, A2 
Due all digital pins 
101 all digital pins   

(Only pins 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 works with CHANGE) 

 
ตารางท่ี 15.3 ชนิดของอินเตอร์รัพทข์องบอร์ด Arduino ในรุ่นต่าง ๆ 

Board Int.0 Int.1 Int.2 Int.3 Int.4 Int.5 
Uno, Nano, Mini, Ethernet 2 3     
Mega2560 2 3 21 20 19 18 
32u4 based (e.g Leonardo, Micro) 3 2 0 1 7  

Due, Zero, MKR1000, 101 interrupt number = pin number 
 

Arduino เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีท างานด้วยความเร็วสูงดังนั้นเมื่อใช้งานวงจรสวิตช์ท่ัวไป ดัง
รูป 15.1 จะท าให้เกิดสัญญาณรบกวนได้ สัญญาณรบกวนนี้เรียกว่าสัญญาณกระเด้งกระดอนหรือ เรียก
ทับศัพท์ว่าสัญญาณเบาส์ (Bouncing signal) ซึ่งการกดเพียงหนึ่งครั้งจะเกิดสัญญาณรบกวนขึ้นท าให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีท างานด้วยความเร็วสูงเข้าใจว่ากดหลายครั้งส่งผลท าให้เกิดการประมวลผลท่ี 
คลาดเคล่ือนไป ดังนั้นเมื่อใช้งานจริงสามารถใช้วิธีการแก้ได้ 2 แบบคือ 
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รูปท่ี 15.1 วงจรสวิตช์ท่ัวไป 

 
 

รูปท่ี 15.2 วงจรสวิตช์ท่ีได้รับการแก้ไข 
 

ฟังก์ชั่น Arduino ท่ีใช้งานในใบงานการทดลอง 
1. ฟังก์ชั่นก าหนดโหมดการท างานให้กับขาพอร์ต โดยสามารถก าหนดได้ท้ังขาดิจิทัลโดยใส่ 

เพียงตวัเลขของขา (0, 1, 2,…13) และขาแอนาลอกท่ีต้องการให้ท างานในโหมดดิจิทัลแต่ การใส่ขาต้องใส่ 
A น า หน้าซึ่งใช้ได้เฉพาะ A0, A1,…A5 ส่วนขา A6 และ A7 ไม่สามารถใช้งานในโหมดดิจิทัลได้ รูปแบบ
ของฟังก์ช่ันเป็นดังนี้ 
 pinMode(pin,mode);  

pin : หมายเลขขาท่ีต้องการเซตโหมด,mode : INPUT, OUTPUT, INPUT_PULLUP 
2. ฟังก์ชั่นส่งค่าลอจิกดิจิทัลไปยังขาพอร์ต ค่า HIGH เป็นการส่งลอจิก 1 และค่า LOW เป็นการ 

ส่งลอจิก 0 ออกไปยังขาพอร์ต ฟังก์ช่ันนี้จะท างานได้ต้องมีการใช้ฟังก์ช่ัน pinMode ก่อน รูปแบบของ
ฟังก์ช่ันเป็นดังนี้ 

digitalWrite(pin,value);  
pin : หมายเลขขาท่ีต้องการเขียนลอจิกออกพอร์ต ,value : HIGH หรือ LOW 
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3. ฟังก์ชั่นอ่านค่าลอจิกดิจิทัลที่ขาพอร์ต เป็นการอ่านค่าเข้ามาซึ่งอาจน ามาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ 
ตรวจสอบลอจิกทีหลังหรือจะตรวจสอบลอจิกแบบทันทีก็ได้ ฟังก์ช่ันนี้จะท างานได้ต้องมี การใช้ฟังก์ช่ัน 
pinMode ก่อน รูปแบบของฟังก์ช่ันเป็นดังนี้ 

digitalRead(PIN); pin : หมายเลขขาพอร์ตท่ีต้องการอ่านลอจิก   
ตัวอย่างเช่น value=digitalRead(2); หมายถึง อ่านค่าลอจิกท่ีขา D2 มาเก็บไว้ในตัวแปร value 

if(digitalRead(2)==LOW) หมายถึง ตรวจสอบขา D2 ว่าเป็นลอจิก 0 หรือไม่ 
4. ฟังก์ชั่นหน่วงเวลาหรือฟังก์ชั่นหยุดค้าง การใช้งานสามารถก าหนดตัวเลขของเวลาท่ี ต้องการ

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

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

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

ข้อมูลออกทางพอร์ตเพื่อแสดงผลท่ีจอคอมพิวเตอร์ เมื่อพิมพ์เสร็จตัวเคอร์เซอร์จะรออยู่ท่ีท้ายส่ิงท่ีพิมพ์
นั้น ๆ รูปแบบของฟังก์ช่ันเป็นดังนี้ 

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

เคอร์เซอร์จะขึ้นมารอยังบรรทัดใหม่ ดังนั้นเมื่อส่ังพิมพ์ครั้งถัดไปข้อมูลท่ีปรากฏจะอยู่ท่ีบรรทัดใหม่ แทนท่ี
จะต่อท้ายเหมือนกับฟังก์ช่ัน  Serial.print รูปแบบของฟังก์ช่ันเป็นดังนี้ 

Serial.println(val); Serial.println(val, format); 
 
ฟังก์ชั่นใช้งานอนิเตอร์รัพท์ 

Arduino เตรียมฟังก์ช่ันเกี่ยวกับอินเตอร์รัพท์ให้ใช้งานท้ังหมด 4 ฟังก์ช่ันด้วยกันคือ  
- attachInterrupt() เปิดการใช้งานอินเตอรร์ัพทจ์ากขาอินเตอร์รัพท์ภายนอก 
- detachInterrupt() ปิดการใช้งานอินเตอร์รัพทจ์ากขาอินเตอร์รัพท์ภายนอก  
- interrupts() เปิดการใช้งานอินเตอร์รัพท์อีกครั้ง  
- noInterrupts() ปิดการใช้งานอินเตอร์รัพท์ท้ังหมด 
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1. ฟังก์ชั่นเปิดการใช้งานอินเตอร์รัพท์จากขาอินเตอร์รัพท์ภายนอก ค่าเริ่มต้นของ Arduino 
ไม่ได้เปิดการใช้งานส่วนนี้ไว้โดยขาใช้งานได้น าไปใช้งานเป็นขาดิจิทัลปกติ ในทางปฏิบัติ โปรแกรม
ตอบสนองการอินเตอร์รัพท์จะต้องส้ันเพื่อให้ซีพียูได้ท างานเสร็จส้ินด้วยความ รวดเร็ว เนื่องจากเมื่อก าลัง
ท าโปรแกรมตอบสนองการอินเตอร์รัพท์อยูน่ั้นฟังช่ันอื่นท่ีมีการใช้งานอินเตอร์รัพท์จะไม่สามารถใช้งานได้
เช่น delay(), millis() และหากมีการใช้งานตัวแปรท่ีเป็นตัวแปรโกลบอลจะต้องประกาศด้านหน้าว่า 
volatile เพื่อให้ค่าท่ีน าไปใช้งานอินเตอร์รัพท์ได้รับค่าหรือก าหนดค่าเพื่อส่งกลับเข้าโปรแกรมหลักได้
อย่างถกูต้อง รูปแบบ ของฟังก์ช่ันเปิดการใช้งานนี้มี 2 แบบด้วยกันคือ 

- แบบท่ีก าหนดช่ือขาดิจิทัล 
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), ISR, mode); 

pin: หมายเลขขาดิจิทัลท่ีสามารถใช้งานได้เช่น D2 ใส่เฉพาะเลข 2   
ISR: ช่ือฟังก์ช่ันรองท่ีใช้ตอบสนองการอินเตอร์รัพท์  
mode: เป็นการก าหนดลักษณะของสัญญาณท่ีใช้กระตุ้นการอินเตอร์รัพท์ 
 

LOW เม่ือขาเป็นลอจิกศูนย์ 
CHANGE เมื่อขามีการเปล่ียนระดับลอจิก 1->0, 0->1 
RISING เมื่อขามีการเปล่ียนระดับลอจิกจาก 0 ไปเป็น 1 
FALLING เมื่อขามีการเปล่ียนระดับลอจิกจาก 1 ไปเป็น 0 

 

- แบบท่ีก าหนดชนิดของอนิเตอร์รัพท์   
attachInterrupt(interrupt, ISR, mode); 

interrupt: หมายเลขขาอินเตอร์รัพท์เช่น INT0(D2) ใส่เฉพาะเลข 0  
ISR: ช่ือฟังก์ช่ันรองท่ีใช้ตอบสนองการอินเตอร์รัพท์  
mode: เป็นการก าหนดลักษณะของสัญญาณท่ีใช้กระตุ้นการอินเตอร์รัพท์ 
 

LOW เม่ือขาเป็นลอจิกศูนย์ 
CHANGE เมื่อขามีการเปล่ียนระดับลอจิก 1->0, 0->1 
RISING เมื่อขามีการเปล่ียนระดับลอจิกจาก 0 ไปเป็น 1 
FALLING เมื่อขามีการเปล่ียนระดับลอจิกจาก 1 ไปเป็น 0 
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2. ฟังก์ชั่นปิดการใช้งานอินเตอร์รัพท์จากขาอนิเตอร์รัพท์ภายนอก เป็นฟังก์ช่ันท่ีปิดการใชง้าน 
การอินเตอร์รัพท์ในขานั้น ๆ โดยขาท่ีถูกปิดจะกลับไปเป็นขาดิจิทลัดังเดิมรูปแบบดังนี้ 

detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin)); 
detachInterrupt(interrupt); 

pin: หมายเลขขาดิจิทัลท่ีสามารถใช้งานได้เช่น D2 ใส่เฉพาะเลข 2   
interrupt: หมายเลขขาอินเตอร์รัพท์เช่น INT0(D2) ใส่เฉพาะเลข 0 

3. ฟังก์ชั่นเปิดการใช้งานอินเตอร์รัพท์อีกคร้ัง เป็นฟังก์ ช่ันท่ีใช้เมื่อต้องการเปิดให้มีการ 
อินเตอร์รัพท์ได้อีกครั้งหลังจากการถูกส่ังปิดการอินเตอร์รัพท์จากฟังก์ช่ัน noInterrupts(); 
interrupts(); 

4. ฟังก์ชั่นปิดการใช้งานอินเตอร์รัพท์ เป็นฟังก์ช่ันท่ีใช้ปิดการอินเตอร์รัพท์ทุกชนิด ดังนั้นเมื่อ ใช้
งานฟังก์ช่ันนี้แล้วฟังก์ช่ันอื่น ๆ ท่ีมีการใช้งานอินเตอร์รัพท์จะใช้งานไม่ได้เช่น delay(); 
noInterrupts(); 

 [ท่ีมา:ครูประภาส สุวรรณเพชร,เอกสารประกอบการอบรม เรียนรู้และลองเล่น Arduino เบ้ืองต้น  
(ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1) ,หน้าท่ี 202-207] 
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ล าดับขั้นการทดลอง 
ตอนที่ 1   เขียนโปรแกรมทดสอบฟังก์ช่ัน noInterrupts(); และ interrupts();  

แนวคิดการเรียนรู้ คือ เขียนโปรแกรมทดสอบฟังก์ช่ัน noInterrupts(); และ interrupts(); โดย
การส่ังให้ LED ติดและดับโดยใช้ฟังก์ช่ันหน่วงเวลาพร้อมแสดงการนับเลขสังเกตผลท่ีเกิดขึ้นโดยมีข้ันตอน
ดังนี ้
1. ประกอบวงจรการทดสอบฟังก์ช่ัน noInterrupts(); และ interrupts();  ใช้บอรด Arduino UNO ดัง

รูปท่ี 15.3 

 
(ก) วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีใช้บอร์ด Arduino Uno  

 
(ข) การต่อวงจรทดลองในโปรแกรมจ าลองการท างาน 

รูปท่ี 15.3 แสดงการต่อวงจรการใช้งานอินเตอร์รพัท์ 
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2. เปิดโปรแกรม  Arduino IDE จากนั้นพิมพ์โค้ดโปรแกรมทดสอบฟังก์ช่ัน noInterrupts(); และ 
interrupts(); โดยใช้บอรด Arduino UNO ตามรูปท่ี 15.4 ดังต่อไปนี ้

 
(ก) ผังงาน 

 
(ข) โค้ดโปรแกรม 

รูปท่ี 15.4 แสดงโปรแกรมทดสอบฟังก์ช่ัน noInterrupts(); และ interrupts(); 
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3. บันทึกไฟล์โค้ด ช่ือ Lab15-1 

4. ท าการ Compile โค้ด  Lab15-1 

5. เช่ือมต่อสาย USB กับ บอร์ด Arduino Uno 
6. Upload โปรแกรม Lab15-1 ลงบอรด Arduino UNO 
7. สังเกตวงจรการท างานและบันทึกผลการทดลอง 

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

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

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

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

........................................................................................................................................................ 
8. ค าถามท้ายการทดลองตอนท่ี 1 จากโค้ดโปรแกรม Lab15-1 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

8.1. บรรทัดท่ี 1,2 ท าหน้าท่ี................................................................................................................ 
8.2. บรรทัดท่ี 5 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
8.3. บรรทัดท่ี 6,7 ท าหน้าท่ี............................................................................................................... 
8.4. บรรทัดท่ี 11 ท าหน้าท่ี................................................................................................................. 
8.5. บรรทัดท่ี 12-16 ท าหน้าท่ี........................................................................................................... 
8.6. บรรทัดท่ี 17 ท าหน้าท่ี................................................................................................................. 
8.7. บรรทัดท่ี 18 ท าหน้าท่ี................................................................................................................ 
8.8. บรรทัดท่ี 19 ท าหน้าท่ี................................................................................................................ 

 
ตอนที่ 2   เขียนโปรแกรมควบคุมการติดดับของ LED ด้วยสวิตช์โดยวิธีอินเตอร์รัพท์ 

แนวคิดการเรียนรู้ คือ เขียนโปรแกรมควบคุมการติดดับของ LED ด้วยสวิตช์โดยวิธีอินเตอร์รัพท์
ในขณะท่ียัง ไม่มีการกดสวิตช์ให้แสดงผลการนับรอบเพื่อให้รู้ว่าก าลังวนท างานอยู่ในส่วนใด โดยมีข้ันตอน
ดังนี ้
9. เปิดโปรแกรม  Arduino IDE จากนั้นพิมพ์โค้ดโปรแกรมควบคุมการติดดับของ LED ด้วยสวิตช์โดยวิธี

อินเตอร์รัพท์โดยใช้บอรด Arduino UNO  ตามรูปท่ี 15.5 ดังต่อไปนี ้
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(ก) ผังงาน 

 

 
(ข) โค้ดโปรแกรม 

รูปท่ี 15.5 แสดงโปรแกรมควบคุมการติดดับของ LED ด้วยสวิตช์โดยวิธีอินเตอร์รัพท์ 
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10. บันทึกไฟล์โค้ด ช่ือ Lab15-2 

11. ท าการ Compile โค้ด  Lab15-2 

12. เช่ือมต่อสาย USB กับ บอร์ด Arduino Uno 
13. Upload โปรแกรม Lab15-2 ลงบอรด Arduino UNO 
14. ทดลองกดสวติช์แล้วสังเกตผลท่ีเกิดขึ้นบันทึกผลการทดลอง………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
15. ทดลองเปล่ียนรูปแบบของลักษณะสัญญาณอินเตอร์รัพท์เป็น LOW, CHANGE, RISING, FALLING 

บันทึกผลการทดลอง……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

16. ทดลองใช้และไม่ใช้วงจรแก้สัญญาณรบกวนดังรูปท่ี 15.6 (a) และ (b) สังเกตผลท่ีเกิดขึ้น 

 
รูปท่ี 15.6 แสดงวงจรแก้สัญญาณรบกวน 

 

บันทึกผลการทดลอง……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
17. ค าถามท้ายการทดลองตอนท่ี 2 จากโค้ดโปรแกรม Lab14-2 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

17.1. บรรทัดท่ี 1 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
17.2. บรรทัดท่ี 6 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
17.3. บรรทัดท่ี 7 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
17.4. บรรทัดท่ี 8 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
17.5. บรรทัดท่ี 9 ท าหน้าท่ี.................................................................................................................. 
17.6. บรรทัดท่ี 14-20 ท าหน้าท่ี...........................................................................................................  
17.7. บรรทัดท่ี 24-29 ท าหน้าท่ี........................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3   เขียนโปรแกรมรับสวิตช์ 2 ตัวส าหรับเพิ่มลดตัวเลข 
แนวคิดการเรียนรู้ คือ เขียนโปรแกรมรับสวิตช์ 2 ตัวส าหรับเพิ่มลดตัวเลขพร้อมแสดงค่าท่ี

จอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาท่ีโปรแกรมท างานให้ LED สว่างติดดับสลับกัน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
18. เปิดโปรแกรม  Arduino IDE จากนั้นพิมพ์โค้ดโปรแกรมรับสวิตช์ 2 ตัวส าหรับเพิ่มลดตัวเลขพร้อม

แสดงค่าท่ีจอคอมพิวเตอร์โดยใช้บอรด Arduino UNO R3 ตามรูปท่ี 15.7 ดังต่อไปนี ้
 

 
 

(ก) ผังงาน 
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(ข) โค้ดโปรแกรม 

รูปท่ี 15.7 แสดงโปรแกรมรับสวิตช์ 2 ตัวส าหรับเพิ่มลดตัวเลข 
 

19. บันทึกไฟล์โค้ด ช่ือ Lab15-3 

20. ท าการ Compile โค้ด  Lab15-3 

21. เช่ือมต่อสาย USB กับ บอร์ด Arduino Uno 
22. Upload โปรแกรม Lab15-3 ลงบอรด Arduino UNO 
23. ทดลองกดสวติช์แล้วสังเกตผลท่ีเกิดขึ้นบันทึกผลการทดลอง………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

24. ทดลองเปล่ียนรูปแบบของลักษณะสัญญาณอินเตอร์รัพท์เป็น LOW, CHANGE, RISING, FALLING 
บันทึกผลการทดลอง……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

25. ค าถามท้ายการทดลองตอนท่ี 3 จากโค้ดโปรแกรม Lab15-3 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
25.1. บรรทัดท่ี 1-3 ท าหน้าท่ี................................................................................................................ 
25.2. บรรทัดท่ี 2 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
25.3. บรรทัดท่ี 9-10 ท าหน้าท่ี............................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
25.4. บรรทัดท่ี 13-17 ท าหน้าท่ี..........................................................................................................  
25.5. บรรทัดท่ี 18-20 ท าหน้าท่ี..........................................................................................................  
25.6. บรรทัดท่ี 21-23 ท าหน้าท่ี..........................................................................................................  
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ตอนที่ 4  งานท่ีมอบหมาย  
เขียนโปรแกรมไฟวิง่ LED 4 ตัวโดยก าหนดรูปแบบการติด/ดับตามต้องการพร้อมให้ สามารถรับ

การอินเตอร์รัพท์ ได้โดยเมื่อกดสวิตช์ SW1 ให้ LED ทุกตวัดับหมดและเมื่อกด สวติช์ SW2 ให  ้LED ทุก
ตัวติดสว่างท้ังหมดวงจรท่ีใช้ทดลองดังรูปท่ี 15.3 
26. จงเขียนผังงานจากงานท่ีมอบหมาย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27. พิมพ์โค้ดโปรแกรมตามผังงานในข้อท่ี 26 
28. บันทึกไฟล์โค้ด ช่ือ Lab15-4 

29. ท าการ Compile โค้ด  Lab15-4 

30. เช่ือมต่อสาย USB กับ บอร์ด Arduino Uno  
31. Upload โปรแกรม Lab15-4 ลงบอรด Arduino UNO  
32. สังเกตวงจรการท างานและบันทึกผลการทดลอง 

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

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

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

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

........................................................................................................................................................ 
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33. สรุปผลการทดลอง 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

 


