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1 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  

 

หน่วยที่ 4    ฟังก์ชัน่พื้นฐานของ ARDUINO และการควบคุมหลอดไฟ LED 
 

    สาระส าคัญ 
 

              โปรแกรม Arduino IDE ได้จัดเตรียมฟังก์ช่ันพื้นฐาน เช่นฟังก์ช่ันเกี่ยวกับขาพอร์ตอินพุตเอาต์พุตดิจิตอล, 
อินพุตเอาต์พุตแอนะล็อกเป็นต้น ดังนั้นในการเขียนโปรแกรมจึงเรียกใช้ฟังก์ช่ันเหล่านี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ค าส่ัง 
#include เพื่อผนวกไฟล์เพิ่มเติมแต่อย่างใด นอกจากฟังก์ช่ันพื้นฐานเหล่านี้แล้ว นักพัฒนาท่านอื่นๆ ท่ีร่วมในโครงการ 
Arduino นี้ก็ได้เพิ่มไลบรารีอื่นๆ เช่นไลบรารีควบคุมมอเตอร์, การติดต่อกับอุปกรณ์บัส I2C ฯลฯ ในการเรียกใช้งาน
ต้องเพิ่มบรรทัด #include เพื่อผนวกไฟล์ท่ีเหมาะสมก่อน จึงจะเรียกใช้ฟังก์ช่ันได้ 
 

    เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 
4.1 ฟังก์ช่ันอินพุต เอาต์พุตดิจิตอล (Digital l/0) 
4.2 ฟังก์ช่ันเกี่ยวกับการส่ือสารผ่านพอร์ตอนุกรม 
4.3 ฟังก์ช่ันอินพุตเอ้าต์พุตแอนะล็อก 
4.4 ฟังก์ช่ันเกี่ยวกับเวลา 
4.5 ฟังก์ช่ันเกี่ยวกับอินเตอร์รัปต์ภายนอก 
4.6 ฟังก์ช่ันทางคณิตศาสตร์ 
4.7 ฟังก์ช่ันเกี่ยวกับเลขสุ่ม 

 

    จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

        จุดประสงค์ทั่วไป 
    
   1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะฟังก์ช่ันและกระบวนการท างานของ Arduino  
   2. เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมก าหนดการท างานพื้นฐานของ Arduino 
    3. เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญของลักษณะฟังก์ช่ันและกระบวนการท างานของ Arduino 
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        จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  
1. ใช้ฟังก์ช่ันอินพุต เอาต์พุตดิจิตอล (Digital l/0) ได้ 
2. ใช้ฟังก์ช่ันเกี่ยวกับการส่ือสารผ่านพอร์ตอนุกรมได้ 
3. ใช้ฟังก์ช่ันอินพุตเอ้าต์พุตแอนะล็อกได้ 
4. ใช้ฟังก์ช่ันเกี่ยวกับเวลาได้ 
5. ใช้ฟังก์ช่ันเกี่ยวกับอินเตอร์รัปต์ภายนอกได้ 
6. ใช้ฟังก์ช่ันทางคณิตศาสตร์ได้ 
7. ใช้ฟังก์ช่ันเกี่ยวกับเลขสุ่มได้ 
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3 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  

********************************************************************************** 

              
 
เร่ือง   ฟังก์ช่ันพื้นฐานของ Arduino                         ใช้เวลา 20 นาท ี
วิชา   ไมโครคอนโทรลเลอร์เบ้ืองต้น              รหัสวิชา (2127-2107)                                                                          
ระดับชั้น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                                                สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์ 
 
ค าช้ีแจง    1. แบบทดสอบมีท้ังหมด 10 ข้อ (10 คะแนน)  
        2. ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดแล้วกาเครื่องหมายกากบาท () ลงในกระดาษค าตอบ 
 
1. โปรแกรม Arduino IDE สามารถเรียกใช้ฟังก์ช่ันพื้นฐานได้ทันทีโดยไม่ต้อง 
       ก.   ใช้ค าส่ัง #include เพื่อผนวกไฟล์เพิ่ม 
       ข.   ใช้ค าส่ัง #plus เพื่อผนวกไฟล์เพิ่ม          
       ค.   ใช้ค าส่ัง #add เพื่อผนวกไฟล์เพิ่ม 
       ง.   ใช้ค าส่ัง #defile เพื่อผนวกไฟล์เพิ่ม   
2. ฟังก์ช่ัน digitalWrite (pin, value) ท างานอย่างไร 
       ก.   ใช้เลือกโหมดการท างานเป็น OUTPUT 
       ข.   ใช้เลือกโหมดการท างานเป็น INPUT  
       ค.   ใช้ก าหนดขาพอร์ต INPUT ให้มีสถานะเป็นลอจิกสูงหรือลอจิกต่ า 
       ง.    ใช้ก าหนดขาพอร์ต OUTPUT ให้มีสถานะเป็นลอจิกสูงหรือลอจิกต่ า  
3. ฟังก์ช่ันเกี่ยวกับการส่ือสารผ่านพอร์ตอนุกรมคือข้อใด 
       ก.   Serial .begin (int datarate) 
       ข.   digitalWrite      
       ค.   pinMode      
       ง.   digitalRead 
4. ฟังก์ช่ัน int Serial .available ( ) ใช้ส าหรับ 
       ก.   ใช้แจ้งว่าได้รับข้อมูลตัวอักษร และพร้อมส าหรับการอ่านไปใช้งาน 
       ข.   ใช้แจ้งว่าได้รับสัญญาณแล้ว และพร้อมส าหรับการอ่านไปใช้งาน 
       ค.   ส่งค่ากลับจากฟังก์ช่ัน และพร้อมส าหรับการอ่านไปใช้งาน 
       ง.    เป็นการเลือกอัตราบอดเท่ากับ 9600 บิตต่อวินาที 
 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 
เร่ือง ฟังก์ชั่นพื้นฐานของ Arduino 
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5.  ฟังก์ช่ัน int Serial .read ( ) ใช้ส าหรับ 
     ก.   อ่านค่าข้อมูลท่ีได้รับจากพอร์ตอนุกรม 
     ข.   อ่านค่าข้อมูลท่ีได้รับจากพอร์ตขนาน         
     ค.   ใช้เขียนแจ้งว่าก าลังลบค าส่ัง 
     ง.    ใช้เขียนแจ้งว่าก าลังอ่านค าส่ัง 
6. . ถ้าต้องการก าหนดขาอินพุตแอนะล็อกต้องก าหนดด้วยฟังก์ช่ัน 

ก.   AnalogRead   
ข.   AnalogWrite   
ค.   ModePin   

     ง.   digitalRead 
7. ฟังก์ช่ัน unsigned long millis() คืนค่าเป็นค่าเวลาในหน่วยมิลลิวินาที ได้ประมาณกี่ช่ัวโมง 
     ก.   ประมาณ 9 ช่ัวโมง 
     ข.   ประมาณ 8 ช่ัวโมง 

   

     ค.   ประมาณ 7 ช่ัวโมง 
     ง.    ประมาณ 6 ช่ัวโมง 

   

8. ฟังก์ช่ัน detachInterrupt(interrupt) ใช้ส าหรับ 
ก.   ยกเลิกการอินเตอร์รัปต์ภายนอก 
ข.   เริ่มการอินเตอร์รัปต์ภายนอก 
ค.   เลือกประเภทสัญญาณท่ีใช้กระตุ้นให้เกิดการอินเตอร์รัปต์ 
ง.   ฟังก์ช่ันกระโดดไปท างานเมื่อเกิดอินเตอร์รัปต์ 

9. ฟังก์ช่ัน constrain(x, a, b) ท างานอย่างไร 
     ก.   หาค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข 
     ข.   หาค่าตัวเลขท่ีมากท่ีสุดของตัวเลขสองตัว 
     ค.   หาค่าตัวเลขท่ีน้อยท่ีสุดของตัวเลขสองตัว 
     ง.    ปัดค่าตัวเลขท่ีน้อยกว่าหรือมากกว่าให้อยู่ในช่วงท่ีก าหนด                             
10. randomSeed(seed) คือฟังก์ช่ันอะไร 
     ก.   ใช้ก าหนดตัวแปรส าหรับสร้างตัวเลขแบบสุ่ม 
     ข.   ใช้หาค่าสัมบูรณ์ของตัวเลขแบบสุ่ม 

        

     ค.   ใช้หาค่าท่ีน้อยท่ีสุดของตัวเลขสองตัวแบบสุ่ม 
     ง.    ใช้สร้างตัวเลขเสมือนแบบสุ่ม 
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โปรแกรม Arduino IDE ได้จัดเตรียมฟังก์ช่ันพื้นฐาน เช่นฟังก์ช่ันเกี่ยวกับขาพอร์ตอินพุตเอาต์พุตดิจิตอล, 
อินพุตเอาต์พุตแอนะล็อกเป็นต้น ดังนั้นในการเขียนโปรแกรมจึงเรียกใช้ฟังก์ช่ันเหล่านี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ค าส่ัง 
#include เพื่อผนวกไฟล์เพิ่มเติมแต่อย่างใด 
          นอกจากฟังก์ช่ันพื้นฐานเหล่านี้แล้ว นักพัฒนาท่านอื่นๆ ท่ีร่วมในโครงการ Arduino นี้ก็ได้เพิ่มไลบรารีอื่นๆ 
เช่น ไลบรารีควบคุมมอเตอร์, การติดต่อกับอุปกรณ์บัส I2C ฯลฯ ในการเรียกใช้งานต้องเพิ่มบรรทัด #include เพื่อ
ผนวกไฟล์ท่ีเหมาะสมก่อน จึงจะเรียกใช้ฟังก์ช่ันได้ 
        ในบทนี้จะอธิบายถึงการเรียกใช้ฟังก์ช่ันและตัวอย่างโปรแกรมส าหรับท าการทดลอง  โดยใช้บอร์ด Arduino 
Uno ส าหรับวิธีการทดลองสามารถดูได้จากหน่วยท่ี 2  
 

4.1 ฟังก์ชั่นอินพุต เอาต์พุตดิจิตอล (Digital l/0) 
ค าอธิบายและการเรียกใช้ฟังก์ช่ัน 

4.1.1 pinMode (pin,mode)  
ใช้ก าหนดขาพอร์ตใดๆให้เป็นพอร์ตดิจิตอล 

          พารามิเตอร์ 
          pin – ใช้ก าหนดขาพอร์ตใดๆ 
          mode – โหมดการท างานเป็น INPUT หรือ OUTPUT (ค่าเป็น int) 
        ตัวอย่างที่ 4.1 
         int ledPin = 13;                     / / LED connected to Di pin 13 
        void setup ( ) 
        { 
              pinMode ( ledPin, OUTPUT) ;           / / sets as output 
        { 
       void  loop ( ) 
        { 
               digitalWrite(ledpin,  HIGH);            / / LED on 
               delay (1000);                                 / / waits for a second 
               digitalWrite (ledPin, LOW);              / / LED off 
               delay (1000); }                

        

หน่วยที่ 4
ฟังก์ช่ันพ้ืนฐานของ Arduino และการควบคุมหลอดไฟ LED 
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4.1.2 digitalWrite (pin, value)  
ส่ังงานให้ขาพอร์ท่ีระบุไว้มีค่าสถานะเป็นลอจิกสูง (HIGH หรือ 1) หรือลอจิกต่ า (LOW หรือ 0) 

            พารามิเตอร์ 
           pin – ขาพอร์ของโมดูล 
            value – มีค่า HIGH หรือ LOW 
           ตัวอย่างที่ 4.2 
            int  ledpin = 13;                      / / LED connected to Di pin 13 
           void setup ()  
            { 
                  pinMode (ledPin, OUTPUT)          / / sets as output 
            } 
      void loop () 
            { 
                    digitalWrite(ledPin, HIGH);           / / LED on 
                    delay (300);                            / / waits for 0.3 second 
                    digitalWrite(ledPin, LOW);            / / LED off 
                    delay (300);                                 / / waits for 0.3 second 
            } 
          ก าหนดให้ขา 13 เป็น HIGH (มีลอจิกเป็น 1) หน่วงเวลา 1 วินาที แล้วจึงส่ังให้ขา 13 กลับเป็น LOW มี
ลอจิกเป็น 0 อีกครั้ง 

4.1.3  digitalRead (pin) 
            อ่านค่าสถานะของขาท่ีระบุไว้ว่ามีค่าเป็น HIGH หรือ LOW  
          พารามิเตอร์ 
           pin – ขาพอร์ตท่ีต้องการอ่านค่า ซึ่งต้องเป็นขาพอร์ตดิจิตอล ท าให้มีค่าได้จาก 0 ถึง 13 หรือเป็น
ตัวแปรท่ีมีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 13 ก็ได้ 

ค่าที่ส่งกลับ 
เป็น HIGH หรือ LOW  

ตัวอย่างที่ 4.3 
Int ledPin = 13;                    / / LED connected to Di pin 13 
int inPin = 7;                        / / pushbutton connected to digital pin 7 
int val = 0;   / / variable to store the read value 
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void setup () 
{  

         pinMode (ledPin, OUTPUT);    / / sets Di 31 as output 
         pinMode (inPin, INPUT);           / / sets Di 7 as input 

{ 
Void loop () 

{ 
   val = digitalRead(inPin)                  / / read input pin 

digitalWrite(ledPin, val);     / / seta LED to the button’s value 
{ 

ก าหนดให้ขา 7 เป็นอินพุต สถานะของ LED ท่ีขา 13 จะเปล่ียนแปลงตามสถานะของอินพุตขา 7  
4.1.4 การก าหนดโหมดของขาพอร์ต 

ก่อนใช้งานต้องก าหนดโหมดการท างานของขาพอร์ตดิจิตอล ให้เป็นอินพุตหรือเอาต์พุตก าหนด 
จากฟังก์ช่ัน pinMode() มีรูปแบบดังนี้ 

pinmode(pin,mode); 
เมือ่ pin คือ หมายเลขขาท่ีต้องการ 
     Mode คือ โหมดการท างาน (INPUT หรือ OUTPUT) 

หลังจากท่ีก าหนดให้เป็นเอาต์พุตแล้วเมื่อต้องการเขียนค่าไปยังขานั้นๆ ให้เรียกใช้ฟังก์ช่ัน digitalWrite() 
โดยมีรูปแบบดังนี้ 

digitalWrite(pin,value); 
เมือ่ pin คือหมายเลขขาท่ีต้องการ 
     value สถานะลอจิกท่ีต้องการ (HIGH หรื อ LOW) 

4.1.5 โปรแกรมสั่งให้ LED กะพริบ 
ในการทดลองเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ เรื่องแรกก็คือการส่ั งให้พอร์ตท างานเป็นเอาต์พุต และส่ังให้มี 

ค่าเป็น HIGH หรือ LOW ได้ตามท่ีต้ องการ โดยจะต่อกับ LED และส่ังให้ LED ติดดับต่อเนื่องกันตลอดเวลาเรียกว่า 
ไฟกะพริบ ในการทดลองขบั LED อย่างง่ายได้ยกตัวอย่างไฟล์ Blink ซึ่งมีตัวอย่างในโปรแกรมArduino IDE อยู่แล้ว 

ในตัวอย่างนี้จะน าโปรแกรม Blink.ino มาประยุกต์ส่ังเอาต์พุตควบคุม LED สองดวงให้ติดดับสลับกัน
เริ่มต้นด้วยการต่อวงจรส่วนของ LED จะต่อวงจรให้ LED ท างานท่ีลอจิก 1 คือเมือ่ส่ังให้ขาเป็น HIGH จะท าให้ LED 
ติด เมื่อส่ังให้ขาเป็น LOW หลอดจะดับ ในการต่อ LED ส าหรับบอร์ดสามารถใช้แผงวงจรต่อตรงกับจุดต่อของ
พอร์ตได้ทันที เมื่อต่ออุปกรณ์แล้วให้เขียนโปรแกรมตามโปรแกรมท่ี 4.1 ทดลองคอมไพล์และอัปโหลดลงบอร์ด 
ศึกษาผลการท างานวงจรทดลองดจิติอลเอาต์พุตส่ังให LED 2 ดวงกะพรบิสลับกนั 
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โปรแกรมที่ 4.1  
ไฟล์ TwoLED_Blink.ino โปรแกรมภาษา C ของ Arduino ควบคุมให้บอร์ดขับ LED 2 ดวงกะพริบ

สลับกนั 
/* Basic code for turn on LED1 and turn off LED2 for 1 second, 
* then off LED1 and on LED2 for one second, and so on... 
* File : TwoLED_Blink.ino 
*/ 

#define LED1_PIN 11   // LED1 connected to digital pin 11 
#define LED2_PIN 13   // LED2 connected to digital pin 13 

void setup() { // Run once at startup 
pinMode(LED1_PIN, OUTPUT); // Call function pinMode to set Di 11 as OUTPUT 
pinMode(LED2_PIN, OUTPUT); // Call function pinMode to set Di 13 as OUTPUT 
} 

void loop() { // run over and over again 
digitalWrite(LED1_PIN, HIGH); // Turn on LED1 
digitalWrite(LED2_PIN, LOW); // Turn off LED2 
delay(1000); // wait 1 second (1000 milisecond) 
digitalWrite(LED1_PIN, LOW); // Turn off LED1 
digitalWrite(LED2_PIN, HIGH); // Turn on LED2  

ในโปรแกรมตัวอย่างท่ี 4.1 บรรทัด #define LED1_PIN 11 คือการก าหนดค่าคงท่ีให้ข้อความ 
LED1_PIN มีค่าเท่ากับ 11 หลังจากบรรทัดนี้ ในโปรแกรมเม่ือพบข้อความ LED1_PIN ให้น าค่า 11 ไปแทนท่ี 
แล้วจงึคอมไพล์โปรแกรม 

เมื่อโปรแกรมท างานได้แล้ว ทดลองแก้ไขโปรแกรมเพื่อเปล่ียนต าแหน่งขาเอาต์พุตท่ีต่อกั บ LED โดย         
เปล่ียนค่าตัวเลขของบรรทัด #define LED1_PIN 11 เป็นค่าอื่นๆ ระหว่าง 1 ถึง 13 บรรทัด delay(1000);      
เป็นการเรียกใช้ฟังก์ช่ัน delay() โดยส่งค่า 1000 ให้กับฟังก์ช่ันเพื่อให้เกิดการหน่วงเวลา 1000 มิลลิวินาที (ms) 
หรือ 1 วินาที ถ้าต้องการปรับให LED กะพริบเร็วขึ้นหรือช้าลง สามารถเปล่ียนค่าในวงเล็บเป็นค่าอื่นๆ ได้โดยค่า  
ยิ่งมาก LED ยิ่งกะพริบช้าลง 

4.1.6 โปรแกรมไฟว่ิง LED 4 ดวง 
ในตัวอย่างนี้จะน าบอร์ด Arduino มาต่อควบคุม LED จ านวน 4 ตัว โดยส่ังให้ LED ติดตามล าดับ          

เริ่มจากLED1 ไปยงั LED4 แล้ววนกลับมาเริ่มท่ี LED1 ต่อเนื่องตลอดเวลา 
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โปรแกรมที่ 4.2  
/* 
* Code for turn on and off LED1, LED2, LED3, LED4, and so on.. 
* File : FourLED_Moving.ino 
*/ 

ไฟล์ FourLED_Moving.ino โปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino เพื่อควบคุมไฟวิ่ง LED 4 ดวง 
#define LED1_PIN 10 // LED1 connected to digital pin 10 
#define LED2_PIN 11 // LED2 connected to digital pin 11 
#define LED3_PIN 12 // LED3 connected to digital pin 12 
#define LED4_PIN 13 // LED4 connected to digital pin 13 

void setup() // Run once at startup 
{ 
pinMode(LED1_PIN, OUTPUT); // Set Digital pin 14 as OUTPUT 
pinMode(LED2_PIN, OUTPUT); // Set Digital pin 15 as OUTPUT 
pinMode(LED3_PIN, OUTPUT); // Set Digital pin 16 as OUTPUT 
pinMode(LED4_PIN, OUTPUT); // Set Digital pin 17 as OUTPUT 
} 

void loop() // run over and over again 
{ 
digitalWrite(LED1_PIN, HIGH); // Turn on LED1 
delay(200); // wait for a 0.2 second. (200 ms) 
digitalWrite(LED1_PIN, LOW); // Turn off LED1 
delay(200); // wait for a 0.2 second. (200 ms) 
digitalWrite(LED2_PIN, HIGH); // Turn on LED2 
delay(200); // wait for a 0.2 second. (200 ms) 
digitalWrite(LED2_PIN, LOW); // Turn off LED2 
delay(200); // wait for a 0.2 second. (200 ms) 
digitalWrite(LED3_PIN, HIGH); // Turn on LED3 
delay(200); // wait for a 0.2 second. (200 ms) 
digitalWrite(LED3_PIN, LOW); // Turn off LED3 
delay(200); // wait for a 0.2 second. (200 ms) 
digitalWrite(LED4_PIN, HIGH); // Turn on LED1 
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delay(200); // wait for a 0.2 second. (200 ms) 
digitalWrite(LED4_PIN, LOW); // Turn off LED1 
delay(200); // wait for a 0.2 second. (200 ms) 
} 

การท างานของโปรแกรมนี้เริ่มด้วยการส่ังให้ LED1 ติด 0.2 วินาทีดับ 0.2 วินาที แล้วส่ังให้ LED2 ติด 0.2 

วินาที ดับ 0.2 วินาที ตามด้วย LED3 และ LED4 ติดและดับเป็นล าดับวนต่อเนื่องตลอดเวลา จากโปรแกรมส่ังให้ 

LED ติดตามล าดับดังโปรแกรมท่ี 4.2 น ามาเขยีนใหมโ่ดยใช้ตัวแปรอะเรย์จะได้เป็น 

โปรแกรมที่ 4.3  

ผลการท างานเหมือนกันแต่โปรแกรมท่ี 4.3 จะกระชับและเมื่อคอมไพล์ แล้วได้ไฟล์ภาษา 

เครื่องท่ีมีขนาดเล็กกว่า 

  /* 

* Code for turn on and off LED1, LED2, LED3, LED4, and so on.. 

* Same as MovingLED1 but used array. 

* File : MovingLED_Array.ino 

*/ 

#define DELAY_TIME 200 

int led_pin[ ]={10,11,12,13}; 

int count; 

void setup() // Run once at startup 

{ 

for(count=0; count<4; count++) 

pinMode(led_pin[count], OUTPUT); 

// Call function pinMode to set Digital pin 14,15,16,17 as OUTPUT 

} 

void loop() // run over and over again 

{ 

for(count=0; count<4; count++) 

{ 

digitalWrite(led_pin[count], HIGH); // Turn on LED 

delay(DELAY_TIME); // wait for a 0.2 second. (200 ms) 
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digitalWrite(led_pin[count], LOW); // Turn off LED 

delay(DELAY_TIME); 

} 

} 

โปรแกรมท่ี 4.3 ไฟล์ MovingLED_Array.ino โปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino เพื่อควบคุมไฟวิ่ง 

LED แบบใช้ตัวแปรอะเรย์ 

4.1.7 การทดลองอินพุตดิจิตอลของ Arduino Uno 

คุณสมบัติของขาพอร์ตอินพุต 

 ขาพอร์ตของ Arduino Uno จะถูกก าหนดเป็นอินพุตต้ังแต่เริ่มต้น จึงไม่จ าเป็นต้องใช้ฟังก์ช่ัน pinMode () 

ในการก าหนดให้เป็นอินพุต ขาพอร์ตท่ีถูกก าหนดเป็นอินพุตจะมีสถานะเป็นอิมพีแดนซ์สูง ท าให้มีความต้องการ

กระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ท่ีต้องการอ่านค่าอินพุตน้อยมาก ท าให้ไม่สามารถรับหรือจ่ายกระแสให้กับวงจรภายนอก

ท าให้เขาท่ีเป็นอินพุตนี้ไปใช้งานบางประเภท เช่นสร้างตัวตรวจจับการสัมผัสท่ีอาศัยการวัดค่าความจุไฟฟ้า  

 ส าหรับขาอินพุต เมื่อไม่มีอินพุตป้อนจะต้องก าหนดค่าแรงดันให้แน่นอน ท าได้โดยต่อตัวต้านทานพลูอัป 

(Pull-up Resistor) โดยต่อขาของตัวต้านทานขาหนึ่งไปยังไฟเล้ียง หรือต่อพลูดาวน์ (Pull-down) ซึ่งต่อขาหนึ่ง

ของตัวต้านทานจากขาพอร์ตลงกราวด์ ค่าตัวต้านทานท่ีใช้ท่ัวไปคือ 10kΩ ดังรูปท่ี 4.1 

 Arduino Uno มีขาพอร์ตดิจิตอลท่ีก าหนดให้เป็นอินพุตหรือเอาต์พุตจ านวน 13 ขา ถ้าต้องการก าหนด

เป็นอินพุตต้องก าหนดด้วยฟังก์ช่ัน pinMode และอ่านค่าอินพุตได้จากฟังก์ช่ัน digitalRead ซึ่งมีรปุแบบดังนี้ 

 digitalRead (pin); 

 เมื่อ pin คือหมายเลขขาท่ีต้องการอ่านค่าสถานะ 

เมื่อฟังก์ช่ันท างานค่าเป็น LOW (ค่าเป็น “0”) หรือ HIGH (ค่าเป็น “1”) 

 

รูปที่ 4.1 แสดงการต่อตัวต้านทานเพื่อก าหนดสภาวะของขาพอร์ตอินพุตในขณะท่ียังไม่มีอินพุตส่งเข้ามา 
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รูปที่ 4.2 แสดงการต่อตัวท้านทานพลูอัปภายในที่ขาพอร์ตอินพุตดิจิตอลซ่ึงควบคุมได้ด้วยกระบวนการทาง

ซอฟต์แวร์ 

 ภายในขาพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega ซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์หลักการ Arduino Uno 

จะมีการต่อตัวต้านทานพลูอัปค่า 20kΩ เตรียมไว้ให้ ซึ่งสามารถส่ังต่อใช้งานผ่านทางซอฟต์แวร์ ดังในรูปท่ี 4.2 

ส าหรับตัวอย่างโปรแกรมเพื่อใช้งานท่ีมีดังนี้  

ตัวอย่างที่ 4.4 

  pinMode (pin, INPUT);  // set pin to input 

  digitalWrite (pin, HIGH); // turn on pullup resistors 

4.1.8 การรับค่าสวิตซ์อย่างง่าย 

 ในการทดลองนี้จะทดลองอ่านค่าสถานะของสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับ เพื่อควบคุมหลอด LED เมื่อกด

สวิตช์ S1 ท าให้ LED ติดสว่าง เมื่อปล่อยสวิตช์ LED1 จะดับและเขียนเป็นโปรแกรมได้ดังนี้ 

โปรแกรมที่ 4.4  

 ในการใช้งานขาอินพุตดิจิตอลต้องต่อตัวต้านทานพลูอัป (ต่อตัวต้านทานจากไฟเล้ียง +5V มายังขาอินพุต) 

เพื่อก าหนดสถานะท่ีแน่นอนให้กับขาอินพุตในภาวะท่ีไม่มีการกดสวิตช์ ดังวงจรในรูปท่ี 4.5 โดยต่อขา 7 ผ่านตัว

ต้านทานค่า 10kΩ ไปยังไฟเล้ียง +5V เมื่อไม่ได้กดสวิตช์ SW1 ท่ีขา 7 จะมีสถานะเป็นลอจิกสูง HIGH หรือ “1” 

เมื่อกดสวิตช์จะท าให้ขา 7 ต่อลงกราวด์ อ่านค่าสถานะเป็นลอจิกต่ า LOW หรือ “0” 

/* 

   *  Read input from push button for control status of LED. 

   *  Modify from button (http://www.arduino.cc/en/Tutorial/button) 

   * File : Button_LED. Ino 

http://www.arduino.cc/en/Tutorial/button
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   */ 

#define LED_PIN 11   // choose the pin for the LED 

#define IN_PIN 7   // choose the input pin (for a pushbutton) 

int val = 0; 

void setup () 

{ 

  pinMode (LED_PIN, OUTPUT);  // declare LED as output  

  pinMode (IN_PIN, INPUT);  // declare pushbutton as input 

} 

void loop () 

{ 

  val = digitalRead (IN_PIN);   // read input value 

 if (val == LOW)     // check the input as LOW (button pushed)  

       { 

  digitalWrite (LED_PIN, HIGH);  // turn LED ON 

       } 

      else 

       { 

  digitalWrite (LED_PIN, LOW);  // turn LED OFF 

       } 

โปรแกรมท่ี 4.4 ไฟล์ button_LED.ino โปรแกรมภาษา C ของ Arduino ส าหรับอ่านค่าอินพุตจากสวิตช์

แบบปุ่มกดเพื่อควบคุม LED 

 การท างานของ LED1 จะตรงข้ามกับสถานะของสวิตช์ คือเมื่อไม่กดสวิตช์ จะอ่านสถานะของขา 7 ได้

ลอจิกสูง จึงต้องส่ังให้ขา 11 เป็นลอจิกต่ าหรือ “0” เพื่อท าให้ LED1 ดับ เมื่อกดสวิตช์ อ่านค่าสถานะของขา 7 ได้

ลอจิก “0” ต้องส่ังให้ขา 11 เป็น “1” เพื่อขับ LED1 ติดสว่าง 

 เมื่อโปรแกรมท างานได้ผลตามท่ีต้องการแล้วให้ทดลองตัวต้านทานพลูอัปค่า 10kΩ ออก เพื่อให้ขา 7 ลอย

สังเกตกรณีนี้ เมื่อยังไม่มีการกดสวิตช์ LED1 อาจติดกะพริบด้วยความเร็วสูง เห็น LED สว่างเรื่อยๆ เนื่องจาก

สถานะของขา Di7 เป็น “0” และ “1” สลับกันไม่แน่นอน 
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4.1.9 โปรแกรมแก้ปัญหาสัญญาณรบกวนในการกดสวิตช์โดยใช้ซอฟต์แวร์ 

 ในหัวข้อนี้จะทดลองเขียนโปรแกรมรับค่าของสวิตช์ ซึ่งเป็นแบบกดติดปล่อยดับ ให้มีการท างานเป็นแบบ

กดติดกดดับ คือเมื่อเริ่มต้นโปรมแกรม LED ดับอยู่ เมื่อกดสวิตช์ LED จะติดสว่างเมื่อกดสวิตช์อีกครั้ง LED จะดับ 

สลับกันไปมาตลอดเวลา  

 โดยท่ัวไปแล้ว สวิตช์ท่ีใช้จะเป็นสวิตช์ทางกลท่ีประกอบด้วยหน้าสัมผัสโลหะ ในการกดสวิตช์ให้ต่อวงจร 

พบว่าหน้าสัมผัสของสวิตช์จะไม่สัมผัสกันสนิททันที โดยมีช่วงเวลาท่ีเริ่มสัมผัส และหลุดเป็นช่วงเวลาส้ันๆ ก่อนท่ี

หน้าสัมผัสของสวิตช์จะต่ออย่างสมบรูณ์ และเมื่อวัดสัญญาณท่ีได้จากสวิตช์พบว่าระดับสัญญาณมีการส่ัน 

 
 

รูปที่ 4.3 แสดงการเกิดสัญญาณรบกวนเม่ือมีการกดและปล่อยสวิตช์ในวงจรดิจิตอล 

การส่ันท่ีเรียกว่าเบาซ์ (Bounce) อยู่ช่ัวขณะดังแสดงในรูปท่ี 4.3 โดยระยะเวลาท่ีสัญญาณเกิดการเบาวซ์นี้

มีระยะเวลาต้ังแต่ไม่กี่มิลลิวินาที (ms) ไปจนถึงหลายสิบมิลลิวินาที ขึ้นกับประเภทของสวิตช์ท่ีใช้ 

การแก้ปัญหาท่ีระดับสัญญาณเกิดการส่ันนี้เรียกว่าการดีเบาซ์ (Debounce) หลักการแก้ไขสัญญาณรบกวน

แบบบนคีอ หน่วงเวลาการเกิดขึน้ของสัญญาณพัลส์เล็กน้อย เพื่อใหว้งจรไม่สนใจสัญญาณท่ีเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นกด

สวิตช์ ซึ่งท าได้หลายวิธี เช่นวิธีการแรกท าได้โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน อย่างตัวต้านทานและตัวเก็บ

ประจุ โดยต่อกันในลักษณะวงจร RC อินติเกรเตอร์ดังในรูปท่ี 4.4 ด้วยวิธีการนี้จะช่วยลดผลของสัญญาณรบกวนท่ี

เกิดขึน้จากการกดสวิตช์ได้ในระดับหนึ่ง โดยประสิทธิภาพของวงจรจะขึ้นกับการเลือกค่าของตัวต้านทานและตัวเก็บ

ประจุ หากเลือกค่าของตัวเก็บประจุน้อยเกินไป อาจไม่สามารถลดสัญญาณรบกวนได้ แต่ถ้าเลือกค่ามากเกินไป   

จะท าให้ความไวในการตรวจจับการกดสวิตช์ลดลง นั่นคืออาจต้องกดสวิตช์มากกว่า 1 ครั้งเพื่อให้ได้สัญญาณท่ี 

ต้องการ 
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รูปที่ 4.4 การต่อวงจร RC อินติเกรเตอร์ เพื่อแก้ไขปัญหาสัญญาณรบกวนจากการกดสวิตช์ 

หรือถ้าแก้โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะสามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการทางซอฟต์แวร์ โดยเขียน

โปรแกรมให้ตรวจจับการเปล่ียนแปลงระดับลอจิกของสวิตช์ ถ้าพบว่ามีการเริ่มกดสวิตช์ ก็คือระดับลอจิกเปล่ียน

จาก “1” เป็น “0” โปรแกรมจะหน่วงเวลารอจนเลยช่วงเวลาเกิดเบาซ์ของสวิตช์ เมื่อเลยเวลาแล้วให้ท าการอ่านค่า

สถานะของสวิตช์อีกครั้งถ้ายังคงเป็น “0” แสดงว่ากดสวิตช์สมบูรณ์แล้ว 

ระยะเวลาท่ีต้องหน่วงเวลาหาได้จากการใช้ออสซิลโลสโคปวัดระดับสัญญาณ หรือใช้การทดลองป้อนค่า

หน่วงเวลาแล้วปรับค่าจนกระท่ังได้ค่าท่ีแก้ปัญหาการเบาวซ์ของสวิตช์ได้อย่างสมบูรณ์  ในโปรแกรมทดลองท่ี 4.5 

ได้ทดลองโดยใช้ค่าของการหน่วงเวลาเท่ากับ 10 มิลลิวินาที ซึ่งสามารถเปล่ียนได้ท่ีบรรทัด  

#define Debounce 10 

 โปรแกรมที่ 4.5 

ไฟล์ DebounceSW.ino โปรแกรมภาษา C ของ Arduino อ่านค่าสวิตช์เพื่อควบคุม LED แบบมีการ     

แก้สัญญาณรบกวนจากการกดสวิตช์หรือดีเบาซ์ 

/* 

* Read input from push button for control status of LED. 

* Change operation of push button to togle switch. 

* File : DebouncedSW.ino */ 

#define IN_PIN 7 // the number of the input pin 

#define OUT_PIN 11 // the number of the output pin 

#define Debounce 10 // debounce time = 10 ms 

int state = HIGH; // the current state of the output pin 

int reading; // the current reading from the input pin 

int previous = HIGH; // the previous reading from the input pin 
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void setup() 

{ 

pinMode(IN_PIN, INPUT); 

pinMode(OUT_PIN, OUTPUT); 

digitalWrite(OUT_PIN, state); 

} 

void loop() 

{ 

reading = digitalRead(IN_PIN); 

// if we just pressed the button (i.e. the input went from HIGH to LOW. 

if (reading == LOW && previous == HIGH) 

{ 

delay(Debounce); // wait for decounce 

if(digitalRead(IN_PIN) == LOW) // if the input remain LOW 

state = !state; // invert the state of output LED 

digitalWrite(OUT_PIN, state); 

} previous = reading; 

 

4.2 ฟังก์ชั่นเก่ียวกับการสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม 

ใช้ส าหรับส่ือสารข้อมูลระหว่างฮาร์ดแวร์ Arduino กับคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ โดยจะแบ่ง         

พอร์ตส าหรับเช่ือมต่อออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกติดต่อพอร์ตอนุกรมเสมือน (Virtual Com Port) จากการท า 

งานของส่วนเช่ือมต่อพอร์ต USB ฟังก์ช่ันท่ีใช้คือ Serial  

อีกส่วนหนึ่งคือ ขาพอร์ตส่ือสารข้อมูลอนุกรมโดยใช้ขา0 (RxD) และ 1 (TxD) ฟังก์ช่ันของ Arduino ท่ีใช้

คือ Serial1 ดังนั้นเมื่อเลือกใช้งานเป็นขาพอร์ตส่ือสารข้อมูลอนุกรมแล้วจะไม่สามารถใช้ขาพอร์ต 0 และ 1 เป็น

พอร์ตดิจิตอลได้ 

4.2.1 Serial .begin (int datarate) 

          ก าหนดค่าอัตราบอดของการรับส่งข้อมูลอนุกรมในหน่วยบิตต่อวินาที (bits per second : bps) ใช้ค่า

ต่อไปนี้ 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600 หรือ 115200 

          พารามิเตอร์ 

            Int datarate ในหน่วยบิตต่อวินาที (baud หรือ bps) 



 

หน่วยที่ 4 ฟังก์ชั่นพ้ืนฐานของ Arduino และการควบคุมหลอดไฟ LED                                 เรียบเรียงโดยครูทันพงษ์  ภู่รักษ ์

 

17 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  

          ตัวอย่างที่ 4.5 

          void setup ( )  

          { 

                Serial .begin (9600) ;     / / opens serial port, baudrate 9600 bps 

           } 

          เป็นการเลือกอัตราบอดเท่ากับ 9600 บิตต่อวินาที 

          4.2.2  Serial .available ( ) 

           ใช้แจ้งว่าได้รับข้อมูลตัวอักษร (characters) แล้ว และพร้อมส าหรับการอ่านไปใช้งาน 

          ค่าที่ส่งกลับจากฟังก์ชั่น 

          จ านวนไบต์ท่ีพร้อมส าหรับการอ่านค่า โดยเก็บข้อมูลในบัฟเฟอร์ตัวรับ ถ้าไม่มีข้อมูลจะมีค่าเป็น 0 ถ้ามี

ข้อมูลฟังก์ช่ันจะคืนค่าท่ีมากว่า 0 โดยบัฟเฟอร์สามารถเก็บข้อมูลได้สูงสุด 128 ไบต์  

          ตัวอย่างที่ 4.6 

            int incomingByte = 0 ; / / for incoming serial data 

          void setup ( ) 

           { 

                Serial . begin (9600) ;  / / opens serial port, baud rate 9600 bps 

                delay (5000) ; 

           } 

          void loop ( ) 

           { 

          if (Serial .available ( ) > 0)  / /  send data only when you receive data : 

                 { 

                     incomingByte = Serial .read ( ) ; / / read the incoming byte : 

                     Serial .print (“I received : “) ; / / say what you got : 

                     Serial .println (incomingByte, DEC) ;         

                } 

           } 

          ในตัวอย่างนี้ ใช้อัตราบอด 9,600 บิตต่อวินาที เมื่อรันโปรแกรมจะต้องเปิดหน้าต่าง Serial Monitor เพื่อ

ป้อนข้อมูลมายังบอร์ด Arduino Uno ด้วย ถ้ามีข้อมูลเข้ามาจะเก็บไว้ในตัวแปร incomingByte แล้วน าไปแสดงท่ี

หน้าต่าง Serial Monitor โดยต่อท้ายข้อความ I received : ค่าท่ีแสดงจะเป็นค่าข้อมูลในรูปของเลขฐานสิบ 
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ยกตัวอย่างหากป้อนเลข 2 เข้ามาจะแสดงข้อความ I received : 50 เนื่องจากรหัสแอสกี้ของ 2 คือ 32 ฐานสิบหก 

เท่ากับ 50 ฐานสิบ 

 4.2.3 Serial .read ( ) 

           ใช้อ่านค่าข้อมูลท่ีได้รับจากพอร์ตอนุกรม 

          ค่าที่ส่งกลับจากฟังก์ชั่น 

           เป็นเลข int ท่ีเป็นไบต์แรกของข้อมูลท่ีได้รับ (หรือเป็น -1 ถ้าไม่มีข้อมูล)  

          ตัวอย่างที่ 4.7 

           int incomingByte = 0 ;  / / for incoming serial data 

          void setup ( ) 

           { 

                Serial .begin (9600) ;         / / opens serial port, baud rate 9600 bps 

                delay (5000) ; 

           } 

          void loop ( ) 

           { 

     if (Serial .available ( ) > 0 )         / / send data only when you receive data ; 

                { 

                    incomingByte = Serial .read ( ) ; / / read the incoming byte : 

                    Serial .print ( “I received : ”) :    / / say what you got : 

                    Serial .println (incomingByte, DEC ) ; 

                } 

           } 

 4.2.4 Serial .flush ( ) 

           ใช้ล้างบัฟเฟอร์ตัวรับข้อมูลพอร์ตอนุกรมให้ว่าง 

 4.2.5 Serial .print (data) 

           ใช้ส่งข้อมูลออกทางพอร์ตอนุกรรม 

         พารามิเตอร์ 

           Data – เป็นข้อมูลเลขจ านวนเต็มได้แก่ char, int หรือเลขทศนิยมท่ีตัดเศษออกเป็นจ านวนเต็ม 
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          รูปแบบฟังก์ชั่น  

           ค าส่ังนี้สามารถเขียนได้หลายรูปแบบ 

          Serial .print (b) เป็นการเขียนค าส่ังแบบไม่ได้ระบุรูปแบบ จะพิมพ์ค่าตัวแปร b เป็นเลขฐานสิบ โดยพิมพ์

ตัวอักษรรหัส ASCII  

 ตัวอย่างที่ 4.8      

                int b = 79 ; 

                Serial .print (b) ; 

 Serial .print (b, DEC) 

          เป็นค าส่ังพิมพ์ค่าตัวแปร b เป็นตัวเลขฐานสิบ โดยพิมพ์ตัวอักษรตามรหัส ASCII ดังตัวอย่าง 

                int b = 79 ;       

                Serial .print (b) ; 

                    Serial .print (b, HEX) 

          เป็นค าส่ังพิมพ์ค่าแปร b เป็นตัวเลขฐานสิบหก โดยพิมพ์ตัวอักษรตามรหัส ASCII ดังตัวอย่าง       

                int b = 79 ;                  

                Serial .print (b, HEX) 

 Serial .print (b, OCT) ; 

          เป็นค าส่ังพิมพ์ค่าตัวแปร b เป็นตัวเลขฐานแปด โดยพิมพ์ตัวอักษรตามรหัส ASCII ดังตัวอย่าง 

                int b = 79 ; 

                serial .print (b, OCT) ; 

            Serial .print (b, BIN) 

           เป็นค าส่ังพิมพ์ค่าตัวแปร b เป็นตัวเลขฐานสอง โดยพิมพ์ตัวอักษรตามรหัส ASCII ดังตัวอย่าง 

                int b = 79 ; 

                Serial .print (b, BIN) ; 

                     Serial .print (b, BYTE) 

           เป็นค าส่ังพิมพ์ค่าตัวแปร b ขนาด 1 ไบต์ ดังตัวอย่าง 

                int b = 79 ;           

               Serial .print (b, BYTE) ; 

                     Serial .print (str) 

           เป็นค าส่ังพิมพ์ค่าข้อความในวงเล็บ หรือข้อความท่ีเก็บในตัวแปร str ดังตัวอย่าง 

               Serial .print (“Hello World”) ; 
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          พารามิเตอร์   

                b – ไบต์ข้อมูลท่ีต้องการพิมพ์ออกทางพอร์ตอนุกรรม 

                str – ตัวแปรสตริงท่ีเก็บข้อความส าหรับส่งออกพอร์ตอนุกรม 

          ตัวอย่างที่ 4.9 

           /* Analog input reads an analog input on analog in 0 , prints the value out. 

           created by Tom Igoe */ 

           int analogValue = 0 ;                    // variable to hold the analog value 

          void setup ( ) 

           { 

                Serial .begin (9600) ;                     // open the serial port at 9600 bps : 

                delay (5000) ; 

           }  

          void loop ( ) 

           { 

               analogValue = analogRead (0) ;           // read the analog  input on pin 0 : 

               Serial .print (analogValue) ;               // print it out in many formats : 

              // print as an ASCII – encoded decimal 

               Serial .print (“\ t”) ;                         // print a tad character 

               Serial .print (analogValue, DEC) ;       // print as an ASCII – encoded decimal 

               Serial .print (“\ t”) ;                        // print a tab character 

               Serial .print (analogValue, HEX) ;        // print as an ASCII – encoded hexadecimal 

               Serial .print (“\ t”) ;                        // print a tab character 

               Serial .print (analogValue, OCT) ;        // print as an ASCII – encoded octal 

               Serial .print (“\ t”) ;              // print a tab character 

               Serial .print (analogValue, BIN) ;    // print as an ASCLL – encoded binary 

               Serial .print (“\ t”) ;             // print a tab character 

               Serial .write (analogValue/4) ;        

 // print as a raw byte value (divide the value by 4 because 

 // analogRead ( ) returns numbers from 0 to 1023, 

  // but a byte can only hold values up to 255) 
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               Serial .print (“\ t”) ;  // print a tab character 

     Serial.printIn();   // print a linefeed character 

 Delay(10);    // delay 10 milliseconds before the next reading 

 } 

 ตัวอย่างนี้แสดงการพิมพ์ข้อมูลจากฟังก์ช่ัน Serial. print() และ Serial. write() ในรูปแบบต่างๆ แสดงผ่าน

ทางหน้าต่าง Serial Monitor 

 เทคนิคส าหรับการเขียนโปรแกรม Serial. print()  

 จะตัดเศษเลขทศนิยมเหลือเป็นเลขจ านวนเต็ม ทางแก้ไขทางหนึ่งคือ คูณเลขทศนิยมด้วย 10, 100, 1000 

ฯลฯ ขึ้นอยู่กับจ านวนหลักของเลขทศนิยม เพื่อแปลงเลขทศนิยมเป็นจ านวนเต็มก่อน แล้วจึงส่งออกพอร์ตอนุกรม 

จากนั้นท่ีฝ่ังภาครับให้ท าการหารค่าท่ีรับได้เพื่อแปลงกลับเป็นเลขทศนิยม  

 4.2.6 Serial.println(data) 

 เป็นฟังก์ช่ันพิมพ์ (หรือส่ง) ข้อมูลออกทางพอร์ตอนุกรมตามด้วยรหัส carriage return (รหัส ASCII 

หมายเลข 13 หรือ \r) และ linefeed (รหสั ASCII หมายเลข 10 หรือ \n) เพื่อใหเกิดการเลือนบรรดและขึ้นบรรทัด

ใหม ่หลังจากพิมพ์ข้อความมีรูปแบบเหมือนค าส่ัง Serial.print() 

 รูปแบบฟังก์ชั่น 

 Serial.println(b)  

 เป็นค าส่ังพิมพ์ข้อมูลแบบไม่ได้ระบุรูปแบบจะพิมพ์ ค่าตัวแปรเป็นเลขฐานสิบ ตามด้วยรหัสอักษร carriage 

return และ linefeed 

 Serial.println(b, DEC) เป็นค าส่ังพิมพ์ค่าตัวแปร b เป็นตัวเลขฐานสิบ ตามด้วยรหัสอักษร carriage 

return และ linefeed 

 Serial.println(b, HEX) เป็นค าส่ังพิมพ์ค่าตัวแปร b เป็นตัวเลขฐานสิบหก ตามด้วยรหัสอักษร carriage 

return และ linefeed 

 Serial.println(b, OCT) เป็นค าส่ังพิมพ์ค่าตัวแปร b เป็นตัวเลขฐานแปด ตามด้วยรหัสอักษร carriage 

return และ linefeed 

 Serial.println(b, BIN) เป็นค าส่ังพิมพ์ค่าตัวแปร b เป็นตัวเลขฐานสอง ตามด้วยรหัสอักษร carriage 

return และ linefeed 

 Serial.println(str) พิมพ์ค่าในวงเล็บหรือข้อความท่ี เก็บในตัวแปร str ตามด้วยรหัสอักษร carriage 

return และ linefeed 

 Serial.println() เป็นค าส่ังพิมพ์รหัส carriage return และ linefeed 
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 พารามิเตอร์ 

   b - ไบต์ข้อมูลท่ีต้องการพิมพ์ ออกทางพอร์ตอนุกรม 

  str - ตัวแปรสตริงท่ีเก็บข้อความส าหรับส่งออกพอร์ตอนุกรม 

 ตัวอย่างที่ 4.10 

  int analogValue = 0; // variable to hold the analog value 

 void setup() 

  { 

  Serial. begin(9600); // open the serial port at 9600 bps: 

  delay(5000); 

  } 

 void loop() 

  { 

  analogValue = analogRead(0); // read the analog input on pin 0: 

  Serial. println(analogValue); // print it out in many formats: 

  Serial. println(analogValue, DEC); // print as an ASCII-encoded decimal 

  Serial. println(analogValue, HEX); // print as an hexadecimal 

  Serial. println(analogValue, OCT); // print as an ASCII-encoded octal 

  Serial. println(analogValue, BIN); // print as an ASCII-encoded binary 

  delay(10);} 

  4.2.7 การทดลองใชง้าน UART เพื่อติดต่อกับคอมพิวเตอร์ 

 บอร์ด Arduino ติดต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อส่ือสารข้อมูลอนุกรมผ่านพอร์ต USB โดยใช้พอร์ตอนุกรม

เสมือนหรือ Virtual COM Port ท่ีเกิดขึ้นจากการท างานของส่วนเช่ือมต่อพอร์ต USB ของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ATmega32U4 และไดรเวอร์ โดยปกติแล้วจะเช่ือมต่อพอร์ตอนุกรมเสมือนผ่านทางพอร์ต USB เพื่อติดต่อกับ

คอมพิวเตอร์ในการอัปโหลดโปรแกรมเป็นหลัก แต่น ามาใช้รับส่งข้อมูลจากโปรแกรมของผู้ใชงานกับคอมพิวเตอร์ได้ 

 4.2.8 ฟังก์ชัน่ที่เก่ียวข้องกับการรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรม 

 ArduinoIDE มีฟังก์ช่ันเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรมมาพร้อมใช้งาน ดังนี้ 

 Serial. begin(speed) ใช้ก าหนดอัตราเร็วของการถ่ายทอดข้อมูลหรืออัตราบอดหรือบอดเรต 

 Serial. available() ใช้ตรวจสอบว่ามีข้อมูลด้านรับหรือไม่โดยคืนค่าเป็น int ตามจ านวนไบต์ข้อมูลท่ีรับเข้า 

 Serial. read(data) ใช้อ่านค่าข้อมูลจากพอร์ตอนุกรม 

 Serial. write(data) ใช้เขียนข้อมูลไบต์ไปยังพอร์ตอนุกรม 
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 Serial. flush() ใช้ล้างบัฟเฟอร์ท้ังด้านรับและส่ง 

 Serial. print(data) ใช้ส่งขอ้มลูออกพอร์ตอนุกรม 

 Serial. println(data) ใช้ส่งข้อมูลออกพอร์ตอนุกรมพร้อมกับข้ึนบรรทัดใหม ่

 4.2.9 โปรแกรมส่งข้อมูลออกพอร์ตอนุกรม 

 เริ่มต้นด้วยการใช้ฟังก์ช่ัน Serial. begin() เพื่อส่ังเปิดพอร์ตอนุกรมและก าหนดอัตราถ่ายทอดข้อมูลท่ีใช้ใน

การส่ือสารข้อมูลหรืออัตราบอด มีรูปแบบการเขียนโปรแกรมดังนี้ 

 Serial. begin(speed); 

 เมื่อ speed คืออัตราบอดมค่ีา 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400,57600 

หรือ 115200 บิตต่อวินาที ปกติท่ีใช้คือ 9600  

 หลังจากเปิดพอร์ต เมื่อต้องการส่งข้อมูลให้ใช้ฟังก์ช่ัน Serial. print() หรื อ Serial. println() 

ฟังก์ช่ันท้ังสองตัวท างานให้ผลคล้ายกัน ต่างกันเมื่อ Serial. println() ส่งขอ้มลูแล้วจะขึน้บรรทัดใหม่ให้อัตโนมติั  

 ฟังก์ช่ัน Serial. print() และ Serial. println() มีรูปแบบดังนี้ 

 Serial. print(b,FORMAT); กับ Serial. println(b,FORMAT); 

 โดยท่ี b คือค่าตัวแปรประเภทเลขจ านวนเต็มท่ีต้องการส่งออกทางพอร์ตอนุกรม ถ้าไม่ระบุรูปแบบจะพิมพ์

ออกเป็นรหัส ASCII ของค่าตัวแปร 

 FORMAT เป็นรูปแบบของการพิมพ์มี DEC (เลขฐานสิบ), HEX (เลขฐานสิบหก), OCT (เลขฐานแปด)  

และ BIN (เลขฐานสอง) 

 โปรแกรมที่ 4.6  

 ไฟล์ Serial01.ino โปรแกรมทดสอบการส่งข้อมลูออกพอร์ตอนุกรมเสมือนผ่านทางพอร์ต USB  

  /* Code for send out data to serial port 

  * File : Serial01.pde 

  */ 

 void setup() 

 { 

 Serial. begin(9600); // Set serial port to 9600 bit per second 

 } 

 void loop() 

 { 

 int data = 2345; // print string to serial port 

 Serial. println("Welcome to Arduino Programming"); // print title 
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 Serial. print(data, DEC); // print as an ASCII-encoded decimal 

 Serial. print("\t"); // print a tab character 

 Serial. print(data, HEX); // print as an ASCII-encoded hexadecimal 

 Serial. print("\t"); // print a tab character 

 Serial. print(data, OCT); // print as an ASCII-encoded octal 

 Serial. print("\t"); // print a tab character 

 Serial. print(data, BIN); // print as an ASCII-encoded binary 

 Serial. print("\t"); // print a tab character 

 Serial. write(data); // print as a raw byte value 

 Serial. println(); // print a line feed character 

 delay(1000); // Wait 1 second 

 } 

 โปรแกรมท่ี 4.6 เปน็โปรแกรมทดลองส่งข้อมูลออกพอร์ตอนกุรม โดยส่งข้อความและค่าของตัวแปรในการ

ทดลองส่งค่าตัวแปร จะมีการก าหนดรูปแบบหรือ FORMAT ของค าส่ัง Serial. print() ไว้หลายๆแบบในการ

ทดสอบการท างานโปรแกรม Arduino IDE จะมีหน้าต่าง Serial Monitor เพื่ออ านวยความสะดวกในการรับและส่ง

ข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรม ซึ่งจะใช้พื้นท่ีร่วมกับพื้นท่ีแสดงข้อมูล (Text area) ซึ่งอยู่ทางด้านล่างของหน้าต่าง

โปรแกรม Arduino 

 การเปิดหน้าต่างนี้ท าได้โดยคลิกท่ีปุ่ม Serial Monitor ดังแสดงในรูปท่ี 4.7 ในรูปท่ี 4.8 แสดงผลการ

ท างานของโปรแกรมท่ี 4.6 หลังจากท่ีอัปโหลดโปรแกรมไปยังบอร์ด Arduino ในโปรแกรมก าหนดค่าตัวแปร 

data=2345 ซึ่งก็คือ  

 2,345 แปลงเป็นเลขฐาน 16 คือ 929 เป็นเลขฐาน 8 คือ 4451 เป็นเลขฐานสองคือ 100100101001 

กรณีท่ีส่ังพิมพ์โดยใช้ค าส่ัง Serial. write(data); จะส่งค่าเป็นเลขฐานสอง 8 บิตล่าง 00101001 ซึ่งก็คือ 41 ฐานสิบ

เทียบเป็นรหัส ASCII คืออักขระ ท่ีหน้าต่างของ Serial Monitor จึงแสดงเป็นเครื่องหมาย )  หรือวงเล็บปิดนั่นเอง 
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รูปที่ 4.7 แสดงการเลือกเปิดหน้าต่าง Serial Monitor 

 

 

รูปที่ 4.8 ผลการท างานของโปรแกรมที่ 4.6 เม่ือดูค่าผ่านทาง Serial Monitor 
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 4.2.10  โปรแกรมรับค่าจากพอร์ตอนุกรมเพื่อก าหนดความเร็วในการกระพริบของ LED 

 ในการรับค่าจากพอร์ตอนุกรมจะใช้ฟังก์ช่ัน 2 ตัวคือ Serial. avaliable() และ Serial. read() โดยเริ่มจาก

ใช้ฟังก์ช่ัน Serial. avaliable() เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อมูลหรือไม่ ฟังก์ช่ันจะคืนค่าเป็นเลขจ านวนเต็ม แสดงจ านวน

ข้อมูลในบฟัเฟอร์ตัวรับของพอร์ตอนุกรม ถ้าอ่านค่าได้เท่ากับ 0 แสดงว่าไม่มีข้อมูล 

 เมื่อทดสอบพบว่าฟังก์ช่ัน Serial. avaliable() คืนค่าไม่เท่ากับ 0 ถัดมาให้ใช้ฟังก์ช่ัน Serial. read() เพื่อ

อ่านค่าจากบัฟเฟอร์ ตัวรับฟังก์ช่ันคืนค่าเป็นเลขจ านวนเต็มท่ีเป็นไบต์แรกของข้อมูล (หรือเป็น -1 ถ้าไม่มีข้อมูล)  

 ตัวอย่างการรับค่าจากพอร์ตอนุกรม เพื่อน าค่าท่ีรับได้ไปควบคุมอัตราการกระพริบของ LED มีโปรแกรมดัง

แสดงในโปรแกรมท่ี 4.7 มีส่วนของโปรแกรมท่ีควรทราบอยู่แห่งหนึ่งคือ หากผู้พัฒนาโปรแกรมต้องการให้มีการ

แสดงขอ้ความบนหน้าต่าง Serial monitor ของ Arduino1.0 ในทุกครั้งท่ีเริ่มต้นท างานใหม่ จะต้องหน่วงเวลารอ

ให้วงจร USB ภายใน Aธmega16U2 ของ Arduino เตรียมความพร้อมในการท างาน หรืออีนัมเมอเรช่ันให้เสร็จ

สมบูรณ์เสียก่อนด้วยการแทรกค าส่ัง delay(5000); ก่อนใช้ ค าส่ัง Serial. print(); 

 โปรแกรมที่ 4.7  

 ไฟล์ Serial02.ino โปรแกรมภาษา C ของ Arduino ส าหรับทดสอบการรับค่าจากพอร์ตอนุกรมเพื่อ      

ก าหนดความเร็วในการกะพริบของ LED 

 /* 

 * Code for blinking LED that is received data from serial port 

 * to control rate of blinking. Receive keyboard button 1-5 only. 

 * File : Serial02.pde 

 */ 

 #define LED1_PIN 11 // LED pin as pin 11 

 int incomingByte = 0; // for incoming serial data. 

 int delayTime = 100; // Initial value of delay time. 

 void setup() 

 { 

 pinMode(LED1_PIN, OUTPUT); // set pin 11 as OUTPUT 

 Serial.begin(9600); // opens serial port at 9600 bps 

 delay(5000); // Delay for USB enumeration 

 Serial.print("Press 1-5 for control speed of LED :"); 

 } 
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 void loop() 

 { 

 if (Serial.available() > 0) 

 { 

 incomingByte = Serial.read(); // read the incoming byte: 

 // ASCII '1'=49, '2'=50, '3'=51, '4'=52 and '5'=53 

 // calculate new delay time 

 If (incomingByte >= 49 && incomingByte <=53) 

 { // echo to user 

 Serial.write(incomingByte); 

 Serial.println(); 

 delayTime=(incomingByte-48)*100; 

 } 

Serial.print("Press 1-5 for control speed of LED :"); 

} 

digitalWrite(LED1_PIN, HIGH); // Turn on LED1 

delay(delayTime); // wait for delayTime 

digitalWrite(LED1_PIN, LOW); // Turn off LED1 

  delay(delayTime); // wait for delayTime 

 ผลการท างานของโปรแกรมท่ี 4.7 แสดงได้ดังรูปท่ี 4.8 โปรแกรมนี้จะพิมพ์ข้อความ Press 1-5 for 

control speed of LED  ออกทางพอร์ตอนุกรมแล้วรอให้ผู้ทดลองกดปุ่ม 1 ถึง 5 ท่ีแป้นคีย์บอร์ด โดยกด 1 คือให้ 

LED ติด 0.1 วินาที และดับ 0.1 วินาที และถ้ากด 5 จะท าให้ LED ติด 0.5 วินาที และดับ 0.5 วินาที ถ้าไม่ใช่ปุ่ม 1 

ถึง 5 โปรแกรมจะไม่ตอบสนอง เมื่อกดแล้วโปรแกรมจะส่งรหัส ASCII ของปุ่มนี้กลับคืนเพื่อแจ้งผู้ทดลอง แล้วน า

ค่าท่ีได้ไปค านวณค่าหน่วงเวลาการติดดับของ LED 
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รูปที่ 4.8 ผลการท างานของโปรแกรมที่ 4.7 

 ท่ีหน้าต่าง Serial Monitor ของ Arduino เมื่อต้องการส่งข้อความให้พิมพ์ข้อความท่ีต้องการในช่องว่าง

ด้านบน เมื่อพิมพ์เสร็จให้คลิกปุ่ม Send ค่ารหัส ASCII ของตัวอักษร 1,2,3,4 และ 5 คือ 49,50,51,52 และ 53 

ตามล าดับ ในการค านวณค่าหน่วงเวลาของฟังก์ช่ัน delay() ท าได้โดยน าค่ารหัส ASCII ของตัวอักษรลบด้วย 48 

แล้วน าค่าท่ีได้คูณด้วย 100 ซึ่งมีสูตรดังนี้  

 delayTime=(incomingByte-48)*100; การตรวจจับอินพุตจากการกดปุ่ม 1 ถึง 5 ของผู้ใช้งานท าได้โดย

ใช้ค าส่ัง if โดยก าหนดเงื่อนไขดังนี้  

 if(incomingByte >= 49 && incomingByte <=53) เงื่อนไขของค าส่ังนี้จะเป็นจริงเมื่อค่าของ 

ข้อมูลท่ีรับได้มากกว่าหรือเท่ากับ 49 และต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 53 จึงจะค านวณค่าหน่วงเวลาใหม่ ถ้าเป็นปุ่ม   

อื่นเงื่อนไขของค าส่ัง if เป็นเท็จ จะก าหนดให้ข้ามส่วนค านวณค่าหน่วงเวลาไป 

 

4.3 ฟังก์ชั่นอินพุตเอ้าต์พุตแอนะล็อก 

  ค าอธิบายและการเรียกใช้ฟังก์ช่ัน 

4.3.1 analogRead(pin) 

อ่านค่าจากขาพอร์ตท่ีก าหนดให้เป็นอินพุตแอนะล็อก Arduino มีวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็น       

ดิจิตอลความละเอียด 10 บิต ท าให้แปลงค่าแรงดันอินพุต 0 ถึง +5V ให้เป็นข้อมูลตัวเลขจ านวนเต็มระหว่าง 0 ถึง 

1,023 

พารามิเตอร์ 

pin - หมายเลขของขาอินพุตแอนะล็อก มีค่า 0 ถึง 11 หรือเป็นตัวแปรท่ีใช้แทนค่า 0 ถึง 11 
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 ค่าที่สง่กลับ 

เลขจ านวนเต็มจาก 0 ถึง 1023 

หมายเหตุ 

ส าหรับขาท่ีเป็นอินพุตแอนะล็อกไม่จ าเป็นต้องประกาศแจ้งว่าเป็นอินพุตหรือเอาต์พุต 

ตัวอย่างที่ 4.11  

int ledPin = 13; // LED connected to digital pin 13 

int analogPin = 3; // potentiometer connected to analog pin 3 

int val = 0; // variable to store the read value 

int threshold = 512; // threshold 

void setup() 

{ 

pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the digital pin 13 as output 

} 

void loop() 

{ 

val = analogRead(analogPin); // read the input pin 

if (val >= threshold) 

{ 

digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED on 

} 

else 

{ 

digitalWrite(ledPin, LOW); // LED off 

} 

} 

ตัวอย่างนี้จะส่ังให้ขา 13 เป็น HIGH เมื่ออ่านค่าจากขา analogPin แล้วมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่า                   

เงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ (ในตัวอย่างค่าเงื่อนไขหรือ threshold = 255) ท าให้ LED ท่ีต่ออยู่ติดสว่าง แต่ถ้ามีค่าน้อยกว่า 

ขา 13 จะเป็น LOW ท าให้ LED ดับ 
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4.3.2 analogWrite(pin, value) 

ใช้ในการเขียนค่าแอนะล็อกไปยังขาพอร์ตท่ีก าหนดไว้เพื่อสร้างสัญญาณ PWM 

พารามิเตอร์ 

pin - หมายเลขขาพอร์ตของ MCU 

value - เป็นค่าดิวตี้ไซเกิลมีค่าระหว่าง 0 ถึ ง 255 

เมื่อค่าเป็น 0 แรงดันของขาพอร์ตท่ีก าหนดจะเป็น 0V เมื่อมีค่าเป็น 255 แรงดันท่ีขาพอร์ตจะเป็น +5V

ส าหรับค่าระหว่าง 0 ถึง 255 จะท าให้ขาพอร์ตท่ีก าหนดไว้มีค่าแรงดันเปล่ียนแปลงในย่าน 0 ถึ ง 5V ค่าท่ีส่ง      

กลับจากฟังก์ช่ันเลขจ านวนเต็มจาก 0 ถึง 255 

หมายเหตุ 

ขาพอร์ตท่ีใช้สร้างสัญญาณ PWM ด้วยฟังก์ช่ัน analogWrite () ซึ่งก็คือขา 3, 5, 9, 10 และ 11 จะพิเศษ

จากขาท่ีเป็นพอร์ตดิจิตอลปกติ คือไม่ต้องก าหนดค่าเพื่อเลือกเป็น INPUT หรือOUTPUT ค่าความถี่ของสัญญาณ 

PWM มีค่าประมาณ 490Hz ค าส่ัง analogWrite ท างานกับขา 3, 5, 9, 10, 11 เท่านั้น ส าหรับขาอื่นๆ จะต้อง    

เขียนค่าดิจิตอลก าหนดเป็น 0 หรือ 5V  

ผู้ใช้งานสามารถน าสัญญาณท่ีได้จากค าส่ังนี้ไปใช้ในการปรับความสว่างของ LED หรือต่อขยายกระแส     

เพื่อต่อปรับความเร็วของมอเตอร์ได้ หลังจากเรียกใช้ค าส่ังนี้ท่ีขาพอร์ตท่ีก าหนดจะมีสัญญาณ PWM ส่งออกมาอย่าง

ต่อเนื่องจนกว่าจะเรียกใช้ analogWrite (หรือเรียกค าส่ัง digitalRead หรือ digitalWrite ท่ีขาเดียวกัน) 

ตัวอย่างที่ 4.12 

int ledPin = 11; // LED connected to digital pin 11 

int analogPin = 0; // potentiometer connected to analog pin 0 

int val = 0; // variable to store the read value 

void setup() 

{ 

pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the pin as output 

} 

void loop() 

{ 

val = analogRead(analogPin); // read the input pin 

analogWrite(ledPin, val / 4); // analogRead values go from 0 to 1023, 

// analogWrite values from 0 to 255 

} 
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ตัวอย่างนี้จะควบคุมความสว่างของ LED ท่ีต่อกับขา 11 ให้เป็นไปตามค่าท่ีอ่านได้จากตัวต้านทานปรับค่า

ได้ท่ีต่อกับขา A0  

4.3.3 การทดลองอินพุตแอนะล็อกของ Arduino 

ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ Aธmega328 บนบอร์ด Arduino มีวงจรแปลงสั ญญาณแอนะล็อกเป็น 

ดิจิตอล ความละเอียด 10 บิตจ านวน 6 ช่อง ซึ่งได้ก าหนดขาต่อเป็น A0 ถึง A6 วงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อก  

เป็นดิจิตอลมีความละเอียด 10 บิตท าหน้าท่ีแปลงแรงดันอินพุต 0 ถึง 5V เป็นค่าเลขจ านวนเต็ม 0 ถึง 1023 

ฟังก์ช่ันส าหรับอ่านค่าจากอินพุตแอนะล็อกคือ analogRead() โดยค่าในวงเล็บคือหมายเลขของช่อง          

สัญญาณท่ีต้องการอ่านค่า (0 ถึง 6) เมื่อฟังก์ช่ันท างานเสร็จจะคืนค่าเป็นเลขจ านวนเต็ม (int) จาก 0 ถึง 1,023 

ถ้าต้องการค านวณเป็นค่าแรงดันท่ีมีหน่วยเป็นโวลต์ (Volt : V) กระท าได้จากความสัมพันธ์ดังนี้ 

volt = ค่าท่ีอ่านได้ x 5 /1023 

 

4.4 ฟังก์ชั่นเก่ียวกับเวลา 

4.4.1 unsigned long millis() 

คืนค่าเป็นค่าเวลาในหน่วยมิลลิวินาที นับต้ังแต่เริ่มรันโปรแกรมปัจจุบัน 

ค่าที่ส่งกลับจากฟังก์ชั่น 

ค่าเวลาในหน่วยเป็นมิลลิวินาที ต้ังแต่เริ่มรันโปรแกรมปัจจุบันคืนค่าเป็น unsigned long ค่า 

ตัวเลขจะเกิดการโอเวอร์โฟล์ว (ค่าเกินแล้วกลับเป็นศูนย์) เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 9 ช่ัวโมง 

ตัวอย่างที่ 4.12 

long time; 

void setup() 

{ 

Serial.begin(9600); 

} 

void loop() 

{ 

Serial.print("Time: "); 

time = millis(); 

Serial.println(time); //prints time since program started 

delay(1000); } 

 // wait a second so as not to send massive amounts of data 
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 4.4.2 delay(ms) 

เป็นฟังก์ช่ันชะลอการท างานหรือหน่วงเวลาของโปรแกรมตามเวลาท่ีก าหนดในหน่วยมิลลิวินาที 

พารามิเตอร์ 

ms - ระยะเวลาท่ีต้องการหน่วงเวลาหน่วยเป็นมิลลิวินาที (1000 ms เท่ากับ 1 วินาที ) 

ตัวอย่างที่ 4.13 

int ledPin = 13;   // LED connected to pin 13 

void setup() 

{ 

pinMode(ledPin, OUTPUT);  // sets as output 

} 

void loop() 

{ 

digitalWrite(ledPin, HIGH);  // LED on 

delay(1000);    // waits for a second 

digitalWrite(ledPin, LOW);  // LED off 

delay(1000);    // waits for a second 

} 

จากตัวอย่างนี้ก าหนดให้ pin หมายเลข 13 เป็นเอาต์พุต ส่ังให้เป็น HIGH (LED ติด) หยุดรอ 1000 

มิลลิวินาที (1 วินาที) แล้วส่ังเป็น LOW (LED ดับ) แล้วหยุดรอ 1000 มิลลิวินาที 

 4.4.3 delayMicroseconds(us) 

เป็นฟังก์ช่ันชะลอการท างานหรือหน่วงเวลาของโปรแกรมตามเวลาท่ีก าหนด ในหน่วยไมโครวินาที 

 พารามิเตอร์ 

us - ค่าหน่วงเวลาในหน่วยไมโครวินาที  

(1000 ไมโครวินาที = 1 มิลลิวินาที และหนึ่งล้านไมโครวินาที = 1 วินาที) 

ตัวอย่างที่ 4.13 

int outPin = 11; // digital pin 11 

void setup() 

{ 

pinMode(outPin, OUTPUT); // sets as output 

} 
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void loop() 

{ 

digitalWrite(outPin, HIGH); // sets the pin on 

delayMicroseconds(50); // pauses for 50 microseconds 

digitalWrite(outPin, LOW); // sets the pin off 

delayMicroseconds(50); // pauses for 50 microseconds 

} 

จากตัวอย่างนี้ก าหนดให้ขา 11 ท างานเป็นเอาต์พุต เพื่อส่งสัญญาณพัลส์ท่ีมีคาบเวลา 100 ไมโครวินาที  

ต่อเนื่องตลอดเวลา 

 

4.5 ฟังก์ชั่นเก่ียวกับอินเตอร์รัปต์ภายนอก  

4.5.1 attachInterrupt(interrupt, function, mode) 

ใช้ระบุว่าเมื่อขาอินพุตท่ีรับสัญญาณอินเตอร์รัปต์จากภายนอก มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นจะก าหนดให้    

ซีพียูกระโดดไปยังฟังก์ช่ันใด โดยมีขาอินพุตรับสัญญาณอินเตอร์รัปต์จากภายนอก 2 ขาคือ D2 และ D3 ซึ่งตรง     

หมายเหตุ 

ฟังก์ช่ันท่ีท างานเมื่อการอินเตอร์รัปต์ จะไม่สามารถเรียกใช้ฟังก์ช่ัน milis() และ delay() ได้เมื่อเกิดการ

ตอบสนองอินเตอร์รัปต์แล้ว ดังนั้นข้อมูลท่ีเข้ามาทางขา serial data อาจสูญหายได้ 

พารามิเตอร์ 

Interrupt - หมายเลขของช่องอินพุตอินเตอร์รัปต์ (เป็น int) 

function – ฟังก์ช่ันท่ีจะกระโดดไปท างานเมื่อเกิดอินเตอร์รัปต์ ฟังก์ช่ันนี้ต้องไม่รับค่าพารามิเตอร์ 

                                    และไม่มีการคืนค่า 

    mode - เลือกประเภทสัญญาณท่ีใช้กระตุ้นให้เกิดการอินเตอร์รัปต์ 

LOW   เกิดอินเตอร์รัปต์เมื่อขาสัญญาณเป็นลอจิก “0” 

CHANGE  เกิดอินเตอร์รัปต์เมื่อมีการเปล่ียนแปลงลอจิก 

RISING   เกิดอินเตอร์รัปต์เมื่อมีการเปล่ียนลอจิก “0” เป็น “1” 

FALLING เกดิอนิเตอร์รัปต์เมื่อเปล่ียนลอจิก “1” เป็น “0” 

ตัวอย่างที่ 4.14 

int pin = 13; 

volatile int state = LOW; 
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void setup() 

{ 

pinMode(pin, OUTPUT); 

attachInterrupt(3, blink, CHANGE); 

} 

void loop() 

{ 

digitalWrite(pin, state); 

} 

void blink() 

{ 

state = !state; 

} 

ตัวอย่างนี้เลือกอินพุตอินเตอร์รัปต์ช่อง 0 ก าหนดให้กระโดดไปท างานท่ีฟังก์ช่ัน blink เพื่อเปล่ียนสถานะ

ลอจิกท่ีขา 13 เมื่อเกิดการอินเตอร์รัปต์จากการเปล่ียนแปลงลอจิกท่ีขา 3 

4.5.2 detachInterrupt(interrupt) 

ยกเลิกการอินเตอร์รัปต์ 

พารามิเตอร์ 

Interrupt - หมายเลขของช่องอินพุตอินเตอร์รัปต์ท่ีต้องการยกเลิก (ค่าเป็น 0 หรือ 1) 

 

4.6 ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ 

4.6.1 min(x, y) 

หาค่าตัวเลขท่ีน้อยท่ีสุดของตัวเลขสองตัว 

พารามิเตอร์ 

x - ตัวเลขตัวแรกเป็นข้อมูลประเภทใดก็ได้ 

y - ตัวเลขตัวที่สองเป็นข้อมูลประเภทใดก็ได้ 

ค่าที่ส่งกลับจากฟังก์ชั่น 

ค่าท่ีน้อยท่ีสุดของตัวเลขสองตัวทีใ่ห ้

ตัวอย่างที่ 4.15 

sensVal = min(sensVal, 100); 
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// assigns sensVal to the smaller of sensVal or 100. 

// ensuring that it never gets above 100. 

ตัวอย่างนี้จะได้ค่าของ sensVal ท่ีไม่เกิน 100 กลับจากฟังก์ช่ัน 

4.6.2 max(x, y) 

หาค่าตัวเลขท่ีมากท่ีสุดของตัวเลขสองตัว 

พารามิเตอร์ 

x - ตัวเลขตัวแรกเป็นข้อมูลประเภทใดก็ได้ 

y - ตัวเลขตัวที่สองเป็นขอ้มลูประเภทใดก็ได้ 

ค่าที่ส่งกลับจากฟังก์ชัน่ 

ค่าท่ีมากท่ีสุดของตัวเลขสองตัวที่ให ้

ตัวอย่างที่ 4.16 

sensVal = max(senVal, 20); 

// assigns sensVal to the bigger of sensVal 

// or 20 (effectively ensuring that it is at least 20) 

จากตัวอย่างนี้ค่าของ sensVal จะมีค่าอย่างน้อย 20 

4.6.3 abs(x) 

หาค่าสัมบรูณ์ (absolute) ของตัวเลขเป็นการท าให้ค่าของตัวแปรเป็นค่าจ านวนเต็มบวก 

พารามิเตอร์ 

 x - ตัวเลขค่าท่ีส่งกลับจากฟังก์ช่ัน x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ( x มีค่าเป็นบวกหรือศูนย์ ) 

-x - เมือ่ x มีค่าน้อยกว่าศูนย์ ( x มีค่าติดลบ) 

4.6.4 constrain(x, a, b) 

ปัดค่าตัวเลขท่ีน้อยกว่าหรือมากกว่าให้อยู่ในช่วงท่ีก าหนด 

พารามิเตอร์ 

x - ตัวเลขท่ีต้องการปัดค่าให้อยู่ในช่วงท่ีก าหนดสามารถเป็นข้อมูลชนิดใดก็ได้ 

a - ค่าต ่าสุดของช่วงท่ีก าหนด 

b - ค่าสูงสุดของช่วงท่ีก าหนด 

ค่าที่ส่งกลับจากฟังก์ชั่น 

x เมือ่ x มีค่าอยู่ระหว่าง a และ b 

a เมือ่ x มีค่าน้อยกว่า a 

b เมือ่ x มี ค่ามากกว่า b 
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ตัวอย่างที่ 4.17 

sensVal = constrain(sensVal, 10, 150); 

// limits range of sensor values to between 10 and 150 

จากตัวอย่างนี้ค่าของ sensVal จะอยู่ ในช่วง 10 ถึ ง 150 

 

4.7 ฟังก์ชั่นเก่ียวกับเลขสุ่ม 

4.7.1 randomSeed(seed) 

ใช้ก าหนดตัวแปรส าหรับสร้างตัวเลขสุ่มโดยสามารถใช้ตัวแปรได้หลากหลายรูปแบบ โดยท่ัวไปจะ

ใช้ค่าเวลาปัจจุบัน (จากฟังก์ช่ัน milis()) แต่สามารถใช้ค่าอย่างอื่นได้ เช่นค่าท่ีได้เมื่อผู้ใช้กดสวิช์หรือค่า

สัญญาณรบกวนท่ีอ่านได้จากขาอินพุตแอนะล็อก 

พารามิเตอร์ 

seed เป็นค่าตัวเลขแบบ long int 

ตัวอย่างที่ 4.18 

long randNumber; 

void setup() 

{ 

Serial.begin(19200); 

} 

void loop() 

{ 

randomSeed(analogRead(0)); 

randNumber = random(300);  

Serial.println(randNumber); 

} 

ในตัวอย่างนี้ก าหนดให้เกิดการสุ่มตัวเลขข้ึนเมือ่อ่านค่าจากอินพุตแอนะล็อกช่อง 0 (A0) ย่านของ  

ตัวเลขสุ่มคือ 0 ถึง 300 เมื่อท าการสุ่มตัวเลขแล้วใหแ้สดงค่านั้นท่ีหน้าต่าง Serial Monitor 

4.7.2 long random(max), long random (min, max) 

ใช้สร้างตัวเลขสุ่มเสมือน (pseudo-random numbers) เพื่อน าไปใช้ในโปรแกรมก่อนใช้ฟังก์  

ช้ันนี้จะต้องเรียกใช้ฟังก์ช่ัน randomSeed() ก่อน 
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พารามิเตอร์ 

min ก าหนดค่าตัวเลขสุ่มไม่น้อยกว่าค่านี้ (เป็นออปช่ันเพิ่มเติม) 

max ก าหนดค่าสูงสุดของตัวเลขสุ่ม 

ค่าที่ส่งกลับจากฟังก์ชั่น 

คืนค่าเป็นตัวเลขสุ่มในช่วงท่ีก าหนด (เป็นตัวแปร long int) 

ตัวอย่างที่ 4.19 

long randNumber; 

void setup() 

{ 

Serial.begin(19200); 

} 

void loop() 

{ 

randomSeed(analogRead(2)); // return a random number from 50 - 300 

randNumber = random(50,300); 

Serial.println(randNumber); 

} 

ในตัวอย่างนี้ก าหนดให้สุ่มตัวเลข เมื่ออ่านค่าจากอินพุตแอนะล็อกช่อง 2 (A2) ย่านของตัวเลขสุ่ม   

คือ 50 ถึง 300 เมื่อท าการสุ่มตัวเลขแล้ว ให้แสดงค่านั้นท่ีหน้าต่าง Serial Monitor  
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สรุปเนื้อหาสาระส าคัญ 

  
 Arduino  เป็นภาษาอิตาลี โดยเป็นชื่อโครงการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ในรูปแบบ Open 
Source  คือวิธีการในการออกแบบ พัฒนา และแจกจ่ายส าหรับต้นฉบับของสินค้าหรือความรู้ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ 
โดยโอเพนซอร์ซถูกพิจารณาว่าเป็นทั้งรูปแบบหนึ่งในการออกแบบ และแผนการในการด าเนินการ โดยโอเพนซอร์ซ
เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นน าเอาระบบนั้นไปพัฒนาได้ต่อไป พัฒนามาจากโครงการ Open Source เดิมของ AVR ท่ีช่ือ 
Wiring โดยโครงการ Wiring ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR เบอร์ ATmega128 ซึ่งมีข้อจ ากัดหลายด้าน เช่น เป็น
ชิปท่ีมีตัวถังแบบ SMD ท าให้น ามาใช้งานยากเพราะตัวไมโครคอนโทรลเลอร์มีขนาดเล็กเกินไป ท าให้ไม่สะดวกใน
การต่อใช้งานจริง มีขาอินพุทและเอ้าท์พุทจ านวนมากเกินไป ตัวบอร์ดมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะสมส าหรับผู้ท่ี
เริ่มต้นเรียนรู้ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงท าให้ไม่ได้รับความนิยม ระยะต่อมาทีมงาน Arduino  
จึงได้น าโครงการ Wiring มาพัฒนาใหม่โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ขนาดเล็ก คือ Mega8 และ Mega168 ท า
ให้ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันนี้  
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เร่ือง ฟังก์ช่ันพื้นฐานของ Arduino และการควบคุมหลอดไฟ LED                                      ใช้เวลา 20 นาที  
******************************************************************************************************* 
ค าช้ีแจง  แบบฝึกหัดมีท้ังหมด 2 ตอน ประกอบด้วยตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 (20 คะแนน) 
            2. แบบฝึกหัดตอนท่ี 1 เป็นค าถามแบบถูก-ผิด มีท้ังหมด 20 ข้อ (10 คะแนน)  
      3. แบบฝึกหัดตอนท่ี 2 เป็นค าถามแบบปรนัย มีท้ังหมด 10 ข้อ (10 คะแนน) 
 

                                         
 
ค าช้ีแจง    ให้ผู้เรียนกาเครื่องหมายถูก  ในข้อท่ีคิดว่าถูก และกาเครื่องหมายผิด  ในข้อท่ีคิดว่าผิด 
 
         1. Serial.begin(speed) ใช้ก าหนดอัตราเร็วของการถ่ายทอดข้อมูลหรืออัตราบิตหรือบติเรต 
        2. Serial.available() ใช้ตรวจสอบว่ามีข้อมูลด้านรับหรือไม่โดยคืนค่าเป็น int ตามข้อมูลท่ีรับเข้า 
            3. Serial.read(data) ใช้อ่านค่าข้อมูลจากพอร์ตขนาน 
          4. Serial.write(data) ใช้เขียนข้อมูลไบต์ไปยังพอร์ตอนุกรม 
        5. Serial.flush() ใช้ล้างบัฟเฟอร์ท้ังด้านรับและส่ง   
        6. Serial.print(data) ใช้ส่งข้อมูลออกพอร์ตขนาน 
        7. Serial.println(data) ใช้ส่งข้อมูลออกพอร์ตอนุกรมพร้อมกับข้ึนบรรทัดใหม่ 
         8. min(x, y) หาค่าตัวเลขท่ีน้อยท่ีสุดของตัวเลขสองตัว 
        9. max(x, y)หาค่าตัวเลขท่ีมากท่ีสุดของตัวเลขสองตัว      
_______10. Serial.println(b, DEC) เป็นค าส่ังพิมพ์ค่าตัวแปร b เป็นตัวเลขฐานสิบ ตามด้วยรหัสอักษร carriage 
return และ linefeed 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   แบบฝึกหัดหน่วยท่ี 4 
 

แบบฝึกหัดตอนที่ 1 
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ค าช้ีแจง    ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดแล้วกาเครื่องหมายกากบาท () ให้ครบทุกข้อ 
 
1. ฟังก์ช่ัน pinMode (pin,mode) ท างานอย่างไร  
 ก.   pin – ใช้ก าหนดขาพอร์ตใดๆ /  mode – โหมดการท างานเป็น INPUT หรือ OUTPUT 
 ข.   pin – ใช้ก าหนดขาพอร์ตใดๆ /  mode – โหมดการท างานเป็น INPUT  
 ค.   pin – ใช้ก าหนดขาพอร์ตใดๆ /  mode – โหมดการท างานเป็น OUTPUT 
 ง.   pin – ใช้ก าหนดขาเป็น INPUT  /  mode – โหมดการท างานเป็น INPUT หรือ OUTPUT 
2. ฟังก์ช่ัน int digitalRead (pin) ท างานอย่างไร 
 ก.  อ่านค่าสถานะของขาท่ีระบุไว้ว่ามีค่าเป็น HIGH หรือ LOW 
 ข.  อ่านค่าสถานะของขาท่ีระบุไว้ว่ามีค่าเป็น ON หรือ OFF 
 ค.  อ่านค่าสถานะของขาท่ีระบุไว้ว่ามีค่าเป็น  INPUT หรือ OUTPUT  
 ง.  อ่านค่าสถานะของขาท่ีระบุไว้ว่ามีค่าเป็นจริง หรือ เท็จ 
3. ถ้าต้องการปรับให LED กะพริบเร็วขึ้นหรือช้าลง ท าอย่างไร 
 ก.   เปล่ียนค่าในฟังก์ช่ัน delay() เป็นค่าอื่นๆ โดยค่ายิ่งมาก LED ยิ่งกะพริบเร็ว 
 ข.   เปล่ียนค่าในฟังก์ช่ัน delay() เป็นค่าอื่นๆ โดยค่ายิ่งมาก LED ยิ่งกะพริบช้า 
 ค.   เปล่ียนค่าในฟังก์ช่ัน delay() เป็นค่าอื่นๆ โดยค่ายิ่งมาก LED ยิ่งกะพริบคงท่ี 
 ง.   เปล่ียนค่าในฟังก์ช่ัน delay() เป็นค่าอื่นๆ โดยค่ายิ่งมาก LED ยิ่งกะพริบไม่คงท่ี 
4. ฟังก์ช่ัน Serial.print() และ Serial.println() มีรูปแบบอย่างไร 
     ก.   Serial.print(b,FORMAT); 
 ข.   Serial.println(b,FORMAT);    
     ค.   initialization; condition;  
 ง.   Serial.print(b,FORMAT); กับ Serial.println(b,FORMAT);   
5. อ่านค่าอินพุตได้จากฟังก์ช่ัน 
     ก.   Readdigital                     
     ข.   digitalRead 
     ค.   Modepin                              
     ง.   pinMode 
 
 
 

แบบฝึกหัดตอนที่ 2 
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6. สัญญาณรบกวนในการกดสวิตช์เรียกว่า  
       ก.   bounce 
       ข.   debounce 
       ค.   boun         
    ง.   deboun 
7. หลักการแก้ไขสัญญาณรบกวนท าได้หลายแบบ เช่นต่อกันในลักษณะวงจร 
       ก.   วงจร RL อินติเกรเตอร์  

  ข.   วงจร RLC อินติเกรเตอร์              
       ค.   วงจร LC อินติเกรเตอร์ 

  ง.   วงจร RC อินติเกรเตอร์       
8. อัตราบอดของการรับส่งข้อมูลอนุกรมมีหน่วยเป็น 
       ก.   บิตต่อวินาที  
       ข.   บิตต่อนาที      
       ค.   บิตต่อครึ่งช่ัวโมง      
       ง.   บิตต่อช่ัวโมง         
9. ฟังก์ช่ัน delayMicroseconds(us) คือ 
       ก.   ฟังก์ช่ันชะลอการท างานในหน่วยไมโครวินาที 
       ข.   ฟังก์ช่ันชะลอการท างานในหน่วยวินาที 
       ค.   ฟังก์ช่ันชะลอการท างานในหน่วยนาที     
       ง.    ฟังก์ช่ันชะลอการท างานในหน่วยนาโนวินาที 
10. constrain(x, a, b) คือฟังก์ช่ันอะไร 
 ก.   ค่าต ่าสุดของช่วงท่ีก าหนด 

   ข.   ค่าสูงสุดของช่วงท่ีก าหนด 
   ค.   ปัดค่าตัวเลขท่ีน้อยกว่าหรือมากกว่าให้อยู่ในช่วงท่ีก าหนด 
 ง.   ตัวแปรจ านวนเต็ม 64 บิต แบบไม่คิดเครื่องหมาย 
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***************************************************************************************************
ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนทุกคนท าการทดลองตามปฎิบัติการทดลองหน่วยท่ี 4 เรื่อง ฟังก์ช่ันพื้นฐานของ Arduino 
และการควบคุมหลอดไฟ LED โดยใช้เวลา 180 นาที ( 20 คะแนน) 
 

      จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1. สามารถใช้ฟังก์ช่ันพื้นฐานของ Arduino ได้ถูกต้อง 
2. สามารถควบคุมหลอดไฟ LED ได้ถูกต้อง 
3. สามารถแก้ปัญหาในการท างานของบอร์ด Arduino Uno R3 ได้  
4. สามารถต่อใช้งานและอัพโหลดโปรแกรมของบอร์ด Arduino Uno R3 ได้   

 
อุปกรณ ์การทดลอง 

  1.   เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Arduino IDE 1.6.9   1  ชุด 
 2.   USB Cable Arduino Uno R3    1  เส้น 
 3.   Arduino Uno R3 Board      1 บอร์ด 

6.   Hook-up Wires       10  เส้น 
7.   Breadboard          1  แผง 
8.   LED        6  ตัว 
9.   Pushbutton Switch      2  ตัว 
10. 10K Ohm Resistor       2  ตัว 
11.  220 Ohm Resistor      6  ตัว 

       
       ข้อควรระวัง 
 1. ควรระวังไม่วางบอร์ด Arduino Uno R3 หรือชีลต่างๆ บนโต๊ะโลหะหรือท่ีวางท่ีเป็นโลหะเพราะอาจเกิด
การลัดวงจรของภาคจ่ายไฟได้ 

2. ไม่ควรต่อสายต่อวงจรในบอร์ด Arduino Uno R3 ท้ิงไว้  ควรถอดสายต่อวงจรออกให้หมด เพราะผล
การทดลองอาจเกิดการผิดพลาดไม่เป็นไปตามทฤษฎีได้ 

3. ไม่ควรถอดสายสายโหลด USB เข้าออกตลอดเวลา เพราะอาจท าให้ Arduino Uno R3 เสียหายได้ 
 
 

 

ปฏิบัติการทดลองหน่วยที่ 4 
เร่ือง ฟังก์ชั่นพื้นฐานของ Arduino และการควบคุมหลอดไฟ LED 
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43 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  

การทดลองที่ 4.1  เอาต์พุตดิจิตอลของ Arduino Uno โปรแกรมสั่งให้ LED กะพริบ 5 ดวง 
ฟังก์ชั่น pinmode(pin,mode); 

เมื่อ pin คือ หมายเลขขาท่ีต้องการ 
Mode คือ โหมดการท างาน (INPUT หรือ OUTPUT) 

หลังจากท่ีก าหนดให้เป็นเอาต์พุตแล้วเมื่อต้องการเขียนค่าไปยังขานั้นๆ ให้เรียกใช้ฟังก์ช่ัน digitalWrite() 
โดยมีรูปแบบดังนี้ 

digitalWrite(pin,value); 
เมื่อ pin คือหมายเลขขาท่ีต้องการ 
value สถานะลอจิกท่ีต้องการ (HIGH หรื อ LOW) 

ในตัวอย่างนี้จะน าบอร์ด Arduino มาต่อควบคุม LED จ านวน 5 ตัว โดยส่ังให้ LED ติดตามล าดับ          
เริ่มจาก LED1 ไปยงั LED5 แล้ววนกลับมาเริม่ท่ี LED1 ต่อเนื่องตลอดเวลา  

 
Hardware Required  

1. Arduino Uno Board 
2. 220 ohm resistor 5 PCS 
3. hook-up wires 
4. breadboard 
5. LED 6 PCS 

 
Circuit 
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44 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  
 

Schematic 

 
 

Code 
 #define DELAY_TIME 200 
 Int led_pin[ ]={2,3,4,5,6}; 
 int count; 
void setup() // Run once at startup 
 { 
for(count=0; count<5; count++) 
 pinMode(led_pin[count], OUTPUT); 
 // Call function pinMode to set Digital pin 2,3,4,5,6 as OUTPUT 
 } 
void loop() // run over and over again 
 { 
for(count=0; count<5; count++) 
 { 
 digitalWrite(led_pin[count], HIGH); // Turn on LED 
 delay(DELAY_TIME); // wait for a 0.2 second. (200 ms) 
 digitalWrite(led_pin[count], LOW); // Turn off LED 
 delay(DELAY_TIME);}} 

https://www.arduino.cc/en/uploads/Tutorial/SwitchCase2.png
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45 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  

ผลการทดลอง
............................................................................................................................ ...............................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
....................................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ............................................. 
...................................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
..................................................................... ......................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ............................................ . 
 
การทดลองที่ 4.2 อินพุตดิจิตอลของ Arduino Uno 
  Arduino Uno มีขาพอร์ตดิจิตอลท่ีก าหนดให้เป็นอินพุตหรือเอาต์พุตจ านวน 13 ขา ถ้าต้องการก าหนด
เป็นอินพุตต้องก าหนดด้วยฟังก์ช่ัน pinMode และอ่านค่าอินพุตได้จากฟังก์ช่ัน digitalRead ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 
 digitalRead (pin); 
 เมื่อ pin คือหมายเลขขาท่ีต้องการอ่านค่าสถานะ 
เมื่อฟังก์ช่ันท างาน คือค่าเป็นสถานะของขาท่ีต้องการอ่านค่า โดยคือค่าเป็น LOW (ค่าเป็น “0”) หรือ HIGH (ค่า
เป็น “1”)  
 ในการใช้งานขาอินพุตดิจิตอลต้องต่อตัวต้านทานพลูอัป (ต่อตัวต้านทานจากไฟเล้ียง +5V มายังขาอินพุต) 
เพื่อก าหนดสถานะท่ีแน่นอนให้กับขาอินพุตในภาวะท่ีไม่มีการกดสวิตช์ ดังวงจรในรูปท่ี 4.5 โดยต่อขา 7 ผ่านตัว
ต้านทานค่า 10kΩ ไปยังไฟเล้ียง +5V เมื่อไม่ได้กดสวิตช์ SW1 ท่ีขา 7 จะมีสถานะเป็นลอจิกสูงหรือ HIGH หรือ 
“1” เมื่อกดสวิตช์ จะท าให้ขา 7 ต่อลงกราวด์ อ่านค่าสถานะเป็นลอจิกต่ าหรือ LOW หรือ “0” 
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46 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  
 

 
 

 
  
ภายในขาพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno จะมีการต่อตัวต้านทานพลูอัปค่า 20kΩ เตรียมไว้ให้  
Hardware Required 

1. Arduino uno Board 
2. button or Switch 
3. 10K ohm resistor 
4. hook-up wires 
5. breadboard 
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47 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  

Circuit 

 
Schematic 

 
Code  
  /* 
   *  Read input from push button for control status of LED. 
   *  Modify from button (http://www.arduino.cc/en/Tutorial/button) 
   * File : Button_LED. Ino 
   */ 

#define LED_PIN 11   // choose the pin for the LED 
  #define IN_PIN 7   // choose the input pin (for a pushbutton) 

int val = 0; 
void setup () 

{ 

http://www.arduino.cc/en/Tutorial/button
https://www.arduino.cc/en/uploads/Tutorial/button_schem.png
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48 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  
 

  pinMode (LED_PIN, OUTPUT);  // declare LED as output  
  pinMode (IN_PIN, INPUT);  // declare pushbutton as input 

} 
void loop () 

{ 
  val = digitalRead (IN_PIN);   // read input value 
 if (val == LOW)     // check the input as LOW (button pushed)  
       { 
  digitalWrite (LED_PIN, HIGH);  // turn LED ON 
       } 
 else 
       { 
  digitalWrite (LED_PIN, LOW);  // turn LED OFF 
       } 
 
 
ผลการทดลอง
............................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................... ..................................................................................... 
…….....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
 
การทดลองที่ 4.3 การส่งข้อมูลออกพอร์ตอนุกรม 
 เริ่มต้นด้วยการใช้ฟังก์ช่ัน Serial.begin() เพื่อส่ังเปิดพอร์ตอนุกรมและก าหนดอัตราถ่ายทอดข้อมูลท่ีใช้ใน

การส่ือสารข้อมูลหรืออัตราบอด มีรูปแบบการเขียนโปรแกรม ดังนี้ 

 Serial.begin(speed); 

 เมื่อ speed คืออัตราบอดมค่ีา 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400,57600 

หรือ 115200 บิตต่อวินาที ปกติท่ีใช้คือ 9600  

 หลังจากเปิดพอร์ต เมื่อต้องการส่งข้อมูลให้ใช้ฟังก์ช่ัน Serial.print() หรื อ Serial.println() 

ฟังก์ช่ันท้ังสองตัวท างานให้ผลคล้ายกัน ต่างกันเมื่อฟงัก ์Serial.println() ส่งขอ้มลูแล้วจะขึน้บรรทัดใหม่ให้อัตโนมัติ  

 ฟังก์ช่ัน Serial.print() และ Serial.println() มีรูปแบบดังนี้ 

 Serial.print(b,FORMAT); กับ Serial.println(b,FORMAT); 



 

หน่วยที่ 4 ฟังก์ชั่นพ้ืนฐานของ Arduino และการควบคุมหลอดไฟ LED                                 เรียบเรียงโดยครูทันพงษ์  ภู่รักษ ์

 

49 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  

 โดยท่ี b คือค่าตัวแปรประเภทเลขจ านวนเต็มท่ีต้องการส่งออกทางพอร์ตอนุกรม ถ้าไม่ระบุรูปแบบจะพิมพ์

ออกเป็นรหัส ASCII ของค่าตัวแปร 

 FORMAT เป็นรูปแบบของการพิมพ์มี DEC (เลขฐานสิบ), HEX (เลขฐานสิบหก), OCT (เลขฐานแปด)                  

และ BIN (เลขฐานสอง) 
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50 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  
 

Hardware Required 
1. Arduino uno Board 

 

 
 

Code 
ไฟล์ Serial01.ino โปรแกรมทดสอบการส่งข้อมลูออกพอร์ตอนุกรมเสมือนผ่านทางพอร์ต USB 

 /* Code for send out data to serial port 
 * File : Serial01.pde 
 */ 
void setup() 
 { 
 Serial.begin(9600); // Set serial port to 9600 bit per second 
 } 
void loop() 
 { 
 int data = 2345; // print string to serial port 
 Serial.println("Welcome to Arduino Programming"); // print title 
 Serial.print(data, DEC); // print as an ASCII-encoded decimal 
 Serial.print("\t"); // print a tab character 
 Serial.print(data, HEX); // print as an ASCII-encoded hexadecimal 
 Serial.print("\t"); // print a tab character 
 Serial.print(data, OCT); // print as an ASCII-encoded octal 
 Serial.print("\t"); // print a tab character 
 Serial.print(data, BIN); // print as an ASCII-encoded binary 
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51 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  

 Serial.print("\t"); // print a tab character 
 Serial.write(data); // print as a raw byte value 
 Serial.println(); // print a line feed character 
 delay(1000); // Wait 1 second 
 }    

 
ผลการทดลอง
............................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................................. ........................ 
.......................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. ........................................ 

 

การทดลองที่ 4.4 ฟังก์เก่ียวกับเวลา delayMicroseconds(us)   

เป็นฟังก์ช่ันชะลอการท างานหรือหน่วงเวลาของโปรแกรมตามเวลาท่ีก าหนด ในหน่วยไมโครวินาที 

 พารามิเตอร์ us - ค่าหน่วงเวลาในหน่วยไมโครวินาที (1000 ไมโครวินาที = 1 มิลลิวินาที และหนึ่งล้าน

ไมโครวินาที = 1 วิ นาที ) 

 
Hardware Required 

• Arduino uno Board 
• 220 ohm resistor 
• LED 
• hook-up wires 
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52 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  
 

Circuit 

 
Schematic 

 
Code 
  int outPin = 11; // digital pin 11 
 void setup() 
  { 
  pinMode(outPin, OUTPUT); // sets as output 
  } 
 void loop() 
  { 
  digitalWrite(outPin, HIGH); // sets the pin on 
  delayMicroseconds(50); // pauses for 50 microseconds 
  digitalWrite(outPin, LOW); // sets the pin off 
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53 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  

  delayMicroseconds(50); // pauses for 50 microseconds 
  } 
 

  
ผลการทดลอง
............................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................................. ........................ 
.......................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
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54 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  
 

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

 
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะ 

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

........................................................................................................................................................................... 
 
ตารางการประเมินผลคะแนนภาคปฏิบัติ 
 

หัวข้อการพิจารณาภาคปฏิบัติ ระดับคะแนน 
การทดลองที่ 4.1  เอาต์พุตดิจิตอลของ Arduino Uno โปรแกรมสั่งให้ LED 
กะพริบ 5 ดวง 

5 คะแนน 

การทดลองที่ 4.2 อินพุตดิจิตอลของ Arduino Uno 5 คะแนน 
การทดลองที่ 4.3 การส่งข้อมูลออกพอร์ตอนุกรม 5 คะแนน 
การทดลองที่ 4.4 ฟังก์เก่ียวกับเวลา delayMicroseconds(us)   5 คะแนน 
  
  
  

 
รวมคะแนนภาคปฏิบัติ 

   
     ............คะแนน 
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55 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  

********************************************************************************** 

          
 
เร่ือง   ฟังก์ช่ันพื้นฐานของ Arduino                       ใช้เวลา 20 นาท ี
วิชา   ไมโครคอนโทรลเลอร์เบ้ืองต้น            รหัสวิชา (2127-2107)                                                                          
ระดับชั้น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                                              สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์ 
 
ค าช้ีแจง    1. แบบทดสอบมีท้ังหมด 10 ข้อ (10 คะแนน)  
        2. ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดแล้วกาเครื่องหมายกากบาท () ลงในกระดาษค าตอบ 
 
1. โปรแกรม Arduino IDE สามารถเรียกใช้ฟังก์ช่ันพื้นฐานได้ทันทีโดยไม่ต้อง 
       ก.   ใช้ค าส่ัง #plus เพื่อผนวกไฟล์เพิ่ม 
       ข.   ใช้ค าส่ัง #include เพื่อผนวกไฟล์เพิ่ม          
       ค.   ใช้ค าส่ัง #defile เพื่อผนวกไฟล์เพิ่ม 
       ง.   ใช้ค าส่ัง #add เพื่อผนวกไฟล์เพิ่ม   
2. ฟังก์ช่ัน digitalWrite (pin, value) ท างานอย่างไร 
       ก.   ใช้เลือกโหมดการท างานเป็น INPUT  
       ข.   ใช้เลือกโหมดการท างานเป็น OUTPUT  
       ค.   ใช้ก าหนดขาพอร์ต OUTPUT ให้มีสถานะเป็นลอจิกสูงหรือลอจิกต่ า 
       ง.   ใช้ก าหนดขาพอร์ต INPUT ใหม้ีสถานะเป็นลอจิกสูงหรือลอจิกต่ า  
3. ฟังก์ช่ันเกี่ยวกับการส่ือสารผ่านพอร์ตอนุกรมคือข้อใด 
       ก.   digitalWrite  
       ข.   Serial .begin (int datarate)      
       ค.   digitalRead      
       ง.   pinMode 
4. ฟังก์ช่ัน int Serial .available ( ) ใช้ส าหรับ 
       ก.   ใช้แจ้งว่าได้รับสัญญาณแล้ว และพร้อมส าหรับการอ่านไปใช้งาน  
       ข.   ใช้แจ้งว่าได้รับข้อมูลตัวอักษร และพร้อมส าหรับการอ่านไปใช้งาน 
       ค.   เป็นการเลือกอัตราบอดเท่ากับ 9600 บิตต่อวินาที 
       ง.    ส่งค่ากลับจากฟังก์ช่ัน และพร้อมส าหรับการอ่านไปใช้งาน  
 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4 
เร่ือง ฟังก์ชั่นพื้นฐานของ Arduino 



 

หน่วยที่ 4 ฟังก์ชั่นพ้ืนฐานของ Arduino และการควบคุมหลอดไฟ LED                                 เรียบเรียงโดยครูทันพงษ์  ภู่รักษ ์
 

56 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  
 

5.  ฟังก์ช่ัน int Serial .read ( ) ใช้ส าหรับ 
     ก.   อ่านค่าข้อมูลท่ีได้รับจากพอร์ตขนาน 
     ข.   อ่านค่าข้อมูลท่ีได้รับจากพอร์ตอนุกรม         
     ค.   ใช้เขียนแจ้งว่าก าลังอ่านค าส่ัง 
     ง.    ใช้เขียนแจ้งว่าก าลังลบค าส่ัง 
6. . ถ้าต้องการก าหนดขาอินพุตแอนะล็อกต้องก าหนดด้วยฟังก์ช่ัน 

ก.   AnalogWrite   
ข.   AnalogRead   
ค.   digitalRead   

     ง.   ModePin 
7. ฟังก์ช่ัน unsigned long millis() คืนค่าเป็นค่าเวลาในหน่วยมิลลิวินาที ได้ประมาณกี่ช่ัวโมง 
    ก.   ประมาณ 6 ช่ัวโมง 
    ข.   ประมาณ 7 ช่ัวโมง 

   

    ค.   ประมาณ 8 ช่ัวโมง 
    ง.   ประมาณ 9 ช่ัวโมง 

   

8. ฟังก์ช่ัน detachInterrupt(interrupt) ใช้ส าหรับ 
ก.   เริ่มการอินเตอร์รัปต์ภายนอก 
ข.   ยกเลิกการอินเตอร์รัปต์ภายนอก  
ค.   ฟังก์ช่ันกระโดดไปท างานเมื่อเกิดอินเตอร์รัปต์  
ง.   เลือกประเภทสัญญาณท่ีใช้กระตุ้นให้เกิดการอินเตอร์รัปต์ 

9. ฟังก์ช่ัน constrain(x, a, b) ท างานอย่างไร 
     ก.   หาค่าตัวเลขท่ีมากท่ีสุดของตัวเลขสองตัว 
     ข.   หาค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข 
     ค.   ปัดค่าตัวเลขท่ีน้อยกว่าหรือมากกว่าให้อยู่ในช่วงท่ีก าหนด                             
     ง.    หาค่าตัวเลขท่ีน้อยท่ีสุดของตัวเลขสองตัว 
10. randomSeed(seed) คือฟังก์ช่ันอะไร 
     ก.   ใช้หาค่าสัมบูรณ์ของตัวเลขแบบสุ่ม 
     ข.   ใช้ก าหนดตัวแปรส าหรับสร้างตัวเลขแบบสุ่ม 

        

     ค.   ใช้สร้างตัวเลขเสมือนแบบสุ่ม 
     ง.   ใช้หาค่าท่ีน้อยท่ีสุดของตัวเลขสองตัวแบบสุ่ม 

        

 


