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1 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  

 

หน่วยที่ 5    ไลบรารี่โปรแกรมส าหรับ ARDUINO และการอ่านค่าแอนะล็อก 
 

    สาระส าคัญ   

 
 การพัฒนาโปรแกรมภาษา C/C++ ด้วย Arduino ส าหรับบอร์ด Arduino ด าเนินการภายใต้การสนับสนุนของ
ไฟล์ไลบรารีหลักท่ีทาง Arduino จัดเตรียมให้ผนวกเข้ากับไฟล์ไลบรารีท่ีพัฒนาขึ้นมาเป็นเฉพาะส าหรับบอร์ด Arduino 
ท้ังนี้เพื่อช่วยลดความซับซ้อนในการเขียนโปรแกรมควบคุมลง Arduino IDE ได้บรรจุไฟล์ไลบรารีท่ีช่วยให้การเขียน
โปรแกรมภาษา C/C++ เพื่อให้ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ท าได้ง่ายข้ึน  รวมถึงผู้เริ่มต้นใหม่ก็สามารถเรียนรู้เพื่อใช้
งานไมโครคอนโทรลเลอร์ได้  โดยไม่จ าเป็นต้องศึกษาเพื่อลงลึกในรายละเอียดของสถาปัตยกรรม 

 
    เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 

 
5.1 ไลบรารี่โปรแกรมส าหรับ Arduino 
5.2 ไลบรารี่เกี่ยวกับเวลา 
5.3 ไลบรารี่เกี่ยวกับการอ่านค่าดิจิตอล 
5.4 ไลบรารี่เกี่ยวกับการอ่านค่าแอนะล็อก 
5.5 ไลบรารี่เกี่ยวกับการส่ือสารข้อมูลอนุกรม 
 

    จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

        จุดประสงค์ทั่วไป 
    
   1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไลบรารี่โปรแกรมส าหรับ Arduino และการอ่านค่าแอนะล็อก
   2. เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมก าหนดการท างานพื้นฐานของ Arduino 
    3. เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับไลบรารี่โปรแกรมส าหรับ Arduino และการอ่านค่าแอนะล็อก  
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2 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  
 

        จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  

 1. เลือกใช้งานไลบรารี่โปรแกรมส าหรับ Arduino ได้ 
 2. เลือกใช้งานไลบรารี่เกี่ยวกับเวลาส าหรับ Arduino ได้ 
  3. เลือกใช้งานไลบรารี่เกี่ยวกับการอ่านค่าดิจิตอลส าหรับ Arduino ได้ 
 4. เลือกใช้งานไลบรารี่เกี่ยวกับการอ่านค่าแอนะล็อกส าหรับ Arduino ได้ 
 5. เลือกใช้งานไลบรารี่เกี่ยวกับการส่ือสารข้อมูลอนุกรมส าหรับ Arduino ได้ 
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3 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  

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

 
 
เร่ือง   ไลบรารี่โปรแกรมส าหรับ Arduino และการอ่านค่าแอนะล็อก                        ใช้เวลา 20 นาที 
วิชา   ไมโครคอนโทรลเลอร์เบ้ืองต้น              รหัสวิชา (2127-2107)                                                                          
ระดับชั้น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                                                สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์ 
 
ค าช้ีแจง    1. แบบทดสอบมีท้ังหมด 10 ข้อ (10 คะแนน)  
        2. ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดแล้วกาเครื่องหมายกากบาท () ลงในกระดาษค าตอบ 
 

1. หน่วยความจ าข้อมูลอีอีพรอม ภายในตัวไมโครฯเมื่อต้องการใช้งานต้องผนวกไฟล์ไลบรารีด้วยค าส่ัง 
ก. #include< EEPROM.d> 
ข. #include<EEPROM.o>                   
ค. #include<EEPROM. b> 
ง. #include<EEPROM.h>            

2. servo เมื่อต้องการใช้งานต้องผนวกไฟล์ไลบรารีด้วยค าส่ัง 
        ก.   #include<servo.d> 
        ข.   #include<servo.h>  
        ค.   #include<servo.o> 
        ง.   #include <servo.b>   
3. Arduino UNO บรรจุฟังก์ช่ัน Wire ส าหรับติดต่อกับอุปกรณ์ผ่านบัส 
        ก.   SPI 
     ข.   GSM 
     ค.   UART 
     ง.    I2C 
4. Arduino UNO  บรรจุฟังก์ช่ันและค าส่ังส าหรับติดต่อกับ SPI  โดยต้องใช้ขาพอร์ต 
       ก.   12 (MISO), 11 (MOSI) และ 10 (SS)   
       ข.   10 (MISO), 11 (MOSI) และ 12 (SS)  
       ค.   13 (MISO), 12 (MOSI) และ 11 (SS)  
       ง.   11 (MISO), 12 (MOSI) และ 13 (SS) 
  

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 5 
เร่ือง  ไลบรารี่โปรแกรมส าหรับ Arduino และการอ่านค่าแอนะล็อก 
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4 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  
 

5. บัส I2C Arduino UNO ต้องใช้ขาพอร์ต 
  ก.   A4 (SDA) และ A5 (SCL)   
  ข.   A3 (SDA) และ A4 (SCL)  
  ค.   A2 (SDA) และ A3 (SCL)    
  ง.    A1 (SDA) และ A2 (SCL) 

6. ฟังก์ช่ันเกี่ยวกับพอร์ตอินพุตเอาต์พุต ฟังก์ช่ัน in เป็นฟังก์ช่ันอะไร 
       ก.   อ่านค่าสถานะลอจิกของพอร์ตท่ีก าหนด 
       ข.   ก าหนดขาพอร์ตท่ีต้องการอ่านค่า 
       ค.   อ่านค่าดิจิตอลจากพอร์ตอนุกรม  
       ง.    อ่านค่าดิจิตอลจากพอร์ตดิจิตอล                             
7. ฟังก์ช่ัน out เป็นฟังก์ช่ันอะไร 
       ก.   ก าหนดขาพอร์ตท่ีต้องการอ่านค่า 
       ข.   ก าหนดข้อมูลดิจิตอลไปยังพอร์ตท่ีก าหนด      
       ค.   อ่านค่าดิจิตอลจากพอร์ตดิจิตอล 2      
       ง.   อ่านค่าดิจิตอลจากพอร์ตดิจิตอล 1 
8. ฟังก์ช่ันการอ่านค่าแอนะล็อกของ Arduino UNO ใช้พอร์ตอย่างไร 
       ก.   ก าหนดช่องอินพุตแอนะล็อกท่ีต้องการตรงกับขาพอร์ต A0 ถึง A6 
       ข.   ก าหนดช่องอินพุตแอนะล็อกท่ีต้องการตรงกับขาพอร์ต A1 ถึง A6     
       ค.   ก าหนดช่องอินพุตแอนะล็อกท่ีต้องการตรงกับขาพอร์ต A2 ถึง A6 
       ง.    ก าหนดช่องอินพุตแอนะล็อกท่ีต้องการตรงกับขาพอร์ต A3 ถึง A6 
9. ฟังก์ช่ันเกี่ยวกับการส่ือสารข้อมูลอนุกรม เมื่อต้องการใช้งานช่อง UART ต่อสายสัญญาณอย่างไร 
       ก.   RxD (ขาพอร์ต A1) และ TxD (ขาพอร์ต A0)                                       
       ข.   RxD (ขาพอร์ต A0) และ TxD (ขาพอร์ต A1) 
       ค.   RxD (ขาพอร์ต 1) และ TxD (ขาพอร์ต 0) 
       ง.    RxD (ขาพอร์ต 0) และ TxD (ขาพอร์ต 1) 
10. uart_available คือฟังก์ช่ันอะไร 
       ก.   ตัวแปรจ านวนเต็ม 64 บิต แบบไม่คิดเครื่องหมายของโมดูล UART 
       ข.   ปัดค่าตัวเลขให้อยู่ในช่วงท่ีก าหนดของโมดูล UART 
       ค.   ตรวจสอบการรับข้อมูลเข้ามาของโมดูล UART 
       ง.   ค่าต ่าสุดของช่วงท่ีก าหนดของโมดูล UART 
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5 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  

               
 

การพัฒนาโปรแกรมภาษา C/C++ ด้วย Arduino ส าหรับบอร์ด Arduino ด าเนินการภายใต้การสนับสนุน

ของไฟล์ไลบรารีหลักท่ีทาง Arduino จัดเตรียมให้ ผนวกเข้ากับไฟล์ไลบรารีท่ีพัฒนาขึ้นมาเป็นเฉพาะส าหรับบอร์ด 

Arduino ท้ังนี้เพื่อช่วยลดความซับซ้อนในการเขียนโปรแกรมควบคุมลง Arduino IDE ได้บรรจุไฟล์ไลบรารีท่ีช่วยให้

การเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ เพื่อใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ท าได้ง่ายข้ึน  

รวมถึงผู้เริ่มต้นใหม่ก็สามารถเรียนรู้เพื่อใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ได้  โดยไม่จ าเป็นต้องศึกษาเพื่อลงลึก

ในรายละเอียดของสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ไฟล์ไลบรารีท่ีส าคัญและใช้งานกับบอร์ด Arduino 

ประกอบด้วย 

 

5.1 ไลบรารี่โปรแกรมส าหรับ Arduino 

 EEPROM บรรจุไลบรารี่และค าส่ังส าหรับติดต่อกับหน่วยความจ าข้อมูลอีอีพรอม ภายในตัวไมโคร                        

คอนโทรลเลอร์ เมื่อต้องการใช้งานต้องผนวกไฟล์ไลบรารีไว้ในตอนต้นของโปรแกรมด้วยค าส่ัง 

#include <EEPROM.h> 

 LiquidCrystal บรรจุไลบรารี่และค าส่ังส าหรับติดต่อกับโมดูล LCD แบบอักขระเพื่อแสดงผลขอ้ความและ 

ตัวเลข รองรับท้ังการติดต่อแบบ 4 บิตและ 8 บิต ใช้งานได้กับโมดูล LCD 8, 16 และ 20 ตัวอักษร 1, 2 และ 4 

บรรทัด เมื่อต้องการใช้งานต้องผนวกไฟล์ไลบรารีไว้ในตอนต้นของโปรแกรมด้วยค าส่ัง  

#include <LiquidCrystal.h> 

 servo บรรจุไลบรารี่และค าส่ังส าหรับขับเซอร์โวมอเตอร์ ต้องท างานร่วมกับเซอร์โวมอเตอร์และต้องใช้ไฟ 

เล้ียงแยกส าหรับเซอร์โวมอเตอร์ เมื่อต้องการใช้งานต้องผนวกไฟล์ไลบรารีไว้ในตอนต้นของโปรแกรมด้วยค าส่ัง 

#include <servo.h> 

 SoftwareSerial บรรจุไลบรารี่และค าส่ังส าหรับใช้งานขาพอร์ตของ Arduino ในการส่ือสารข้อมูลอนุกรม 

ไลบรารีจะถูกน ามาใช้งานเมื่อ ขาเช่ือมต่อพอร์ตอนุกรมหลัก (RxD และ TxD) ของ Arduino ถูกใช้งานไปแล้ว และ

มีความต้องการติดต่ออุปกรณ์ท่ีต้องใช้การส่ือสารข้อมูลอนุกรม การใช้งานไลบรารีนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ 

ขาพอร์ตของ Arduino ขาอื่นท่ีว่างมาท าหน้าท่ีเป็นขาพอร์ตส าหรับส่ือสารข้อมูลอนุกรม เมื่อต้องการใช้งานต้อง

ผนวกไฟล์ไลบรารีไว้ในตอนต้นของโปรแกรมด้วยค าส่ัง #include <SoftwareSerial.h> 

 

        

หน่วยที่ 5
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6 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  
 

 SPI บรรจุไลบรารี่และค าส่ังส าหรับติดต่อกับอุปกรณ์ผ่านบสั SPI (Serial Peripheral Interface) โดย     

ต้องใช้ขาพอร์ต 12 (MISO), 11 (MOSI) และ 10 (SS) ในการติดต่ออุปกรณ์ท่ีท างานผ่านบัสแบบ SPI ประกอบ    

ด้วยไอซีหน่วยความจ าอีอีพรอมในอนุกรม 93Cxxx, ไอซีแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอล, ไอซีแปลง                        

สัญญาณดิจิตอลเป็นแอนะล็อก, ไอซีวัดอุณหภูมิ , ไอซีขบั LED ตัวเลข 7 ส่วน เป็นต้น เมื่อต้องการใช้งานต้องผนวก

ไฟล์ไลบรารีไว้ในตอนต้นของโปรแกรมด้วยค าส่ัง #include <SPI.h> 

 Wire บรรจุไลบรารี่และค าส่ังส าหรับติดต่อกับอปุกรณ์ผ่านบสั I2C โดยต้องใช้ขาพอร์ต A4 (SDA) และ               

A5 (SCL) ในการติดต่ออุปกรณ์ ท่ีท างานผ่านบัส I2C มีมากมายเช่นไอซีหน่วยความจ าอีอีพรอมในอนุกรม 

24Cxxx , ไอซีแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอล , ไอซีแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นแอนะล็อก ,ไอซีวัดอุณภูมิ , 

ไอซีขยายพอร์ตอินพุตเอาต์พตุ, โมดูลวิทยุ FM, ตัวตรวจจับความช้ืน, ตัวตรวจจับความดันบรรยากาศ,           ตัว

ตัวตรวจจับความเร่งแบบ 3 แกน เป็นต้น เมื่อต้องการใช้งานต้องผนวกไฟล์ไลบรารีไว้ในตอนต้นของโปรแกรมด้วย

ค าส่ัง #include <Wire.h> 

ส าหรับฮาร์ดแวร์ Arduino Leonardo ซึ่งบอร์ด Arduino ก็เป็นฮาร์ดแวร์แบบหนึ่งท่ีเข้ากันได้มี       

ไลบรารีพิเศษท่ีเพิ่มเติมขึ้นมานั่นคือ ไลบรารี USB ในการใช้งานไลบรารี่ของไลบรารี USB นี้ไม่ต้องท าการผนวก

ไลบรารีเพิ่มเติมแต่อย่างใด ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถเรียกใช้งานไลบรารี่ได้เลย ไลบรารี USB มี 2 ไลบรารีย่อยคือ 

 Mouse บรรจุไลบรารี่และค าส่ังเพื่อท าให้ฮาร์ดแวร์ Arduino Leonardo หรือบอร์ด Arduino ท างาน   

เป็นเมาส์ USB 

 Keyboard บรรจุไลบรารี่และค าส่ังเพื่อท าให้ฮาร์ดแวร์ Arduino Leonardo หรือบอร์ด Arduino ท างาน 

เป็นคีย์บอร์ด USB นอกเหนือไปจากไลบรารีมาตรฐานและไลบรารี USB ท่ีทาง Arduino เตรียมมาให้พร้อมใช้งาน 

การเรียกใช้งานชุดค าส่ังย่อยต่างๆ เพื่อการพัฒนาโปรแกรมควบคุมส าหรับบอร์ด Arduino ผู้พัฒนาต้อง

ผนวกไฟล์ไลบรารีหลัก Arduino.h โดย #include <Arduino.h> เพื่อประกาศให้ตัวแปลภาษาหรือคอมไพเลอร์

รู้จักชุดค าส่ังย่อยต่างๆ ท่ีก าลังจะถูกเรียกใช้งานจากไฟล์ไลบรารี Arduino.h ไลบรารีย่อย ของไฟล์ไลบรารี 

Arduino.h ประกอบด้วย 

 glcd บรรจุไลบรารี่และค าส่ังส าหรับแสดงผลข้อความ, ตัวเลข และสร้างภาพกราฟิกสีท่ีจอแสดงผลแบบ 

กราฟิก LCD สีของแผงวงจร GLCD-XT ไลบรารี่นี้มีการการก าหนดขาใช้ งานท่ีเฉพาะเจาะจง  

 sleep บรรจุไลบรารี่และค าส่ังส าหรับการหน่วงเวลา 

 in_out บรรจุไลบรารี่และค าส่ังส าหรับอ่านค่าอินพุตดิจิตอลและส่งค่าออกทางขาพอร์ตเอาต์พุตดิจิตอล 

 analog บรรจุไลบรารี่และค าส่ังส าหรับอ่านค่าจากอินพุตแอนะล็อกท่ีต่อกับตัวตรวจจับ 

 sound บรรจุไลบรารี่และค าส่ังส าหรับสร้างเสียงเพื่อขับออกล าโพง ฟังก์ช่ันนี้มีการก าหนดขาใช้งานท่ี  

เฉพาะเจาะจง 
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 motor บรรจุไลบรารี่และค าส่ังส าหรับขับมอเตอร์ไฟตรง 2 ช่อง ต้องท างานร่วมกับวงจรขบั 

มอเตอร์ท่ีใช้ไอซี TB6612 และต้องใช้ไฟเล้ียงแยกส าหรับมอเตอร์ไฟตรง ไลบรารี่นี้มีการก าหนดขาใช้งานท่ี 

เฉพาะเจาะจง 

 servoMotor บรรจุไลบรารี่และค าส่ังส าหรับขับเซอร์โวมอเตอร์ต้องท างานร่วมกับเซอร์โวมอเตอร์  

และต้องใช้ไฟเล้ียงแยกส าหรับเซอร์โวมอเตอร์ ไลบรารี่นี้มีการก าหนดขาใช้งานท่ีเฉพาะเจาะจง 

 serial บรรจุไลบรารี่และค าส่ังส าหรับส่ือสารข้อมูลอนุกรมผ่านทางพอร์ต USB และผ่านทางขาพอร์ต TxD  

และ RxD ของบอร์ด Arduino 

 IRremote บรรจุไลบรารี่และค าส่ังส าหรับอ่านรหัสของปุ่มรีโมตคอนโทรลอินฟราเรด ท่ีใช้ในเครื่องใช้ 

ไฟฟ้า เมื่อต้องการใช้งานไลบรารีนี้ ต้องผนวกไฟล์ไว้ในตอนต้นของโปรแกรมหลังค าส่ัง #include <Arduino.h> 

ด้วยค าส่ัง #include <IRremote.h> ในการเรียนรู้เพื่อใช้งานบอร์ด Arduino จะใช้ไฟล์ไลบรารีท้ังแบบมาตรฐาน 

และไฟล์ Arduino.h ร่วมกัน เพื่อช่วยให้การพัฒนาโปรแกรมส าหรับการใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถ

ท าความเข้าใจได้ง่าย ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการต่อยอดการเรียนรู้ของผู้ใช้งานในวงกว้าง 

 

5.2 ไลบรารีเ่ก่ียวกับเวลา 

5.2.1 sleep และdelay 

เป็นไลบรารี่หน่วงเวลาโดยประมาณภายในโปรแกรมในหน่วยมิลลิวินาที 

รูปแบบ 

void sleep(unsigned int ms) 

void delay(unsigned int ms) 

พารามิเตอร์ 

ms - ก าหนดค่าเวลาท่ีต้องการหน่วงในหน่วยมิลลิวินาทีมีค่า 0 ถึง 65,535 

ตัวอย่างที่ 5.1 

sleep(20); // หน่วงเวลาประมาณ 20 มิลลิวินาที 

delay(1000); // หน่วงเวลาประมาณ 1 วินาที 

 

5.2.2 delay_us 

เป็นไลบรารี่หน่วงเวลาโดยประมาณภายในโปรแกรมในหน่วยไมโครวินาที 

รูปแบบ 

void delay_us(unsigned int us) 
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พารามิเตอร์ 

us - ก าหนดค่าเวลาท่ีต้องการหน่วงในหน่วยไมโครวินาทีมีค่า 0 ถึง 65,535 

ตัวอย่างที่ 5.2 

delay_us(100); // หน่วงเวลาประมาณ 100 ไมโครวินาที 

 

5.3 ไลบรารีเ่ก่ียวกับการอ่านค่าดิจิตอล 

5.3.1 in 

เป็นไลบรารี่อ่านค่าสถานะลอจิกของพอร์ตท่ีก าหนดเป็นหนึ่งในไลบรารี่ การอ่านและเขียนค่ากับพอร์ต     

อินพุตเอาต์พุต 

รูปแบบ 

char in(x) 

พารามิเตอร์ 

x - ก าหนดขาพอร์ตท่ีต้องการอ่านค่า 

การคืนค่า 

เป็น 0 หรื อ 1 

ตัวอย่างที่ 5.4 

char x; // ประกาศตัวแปร x เพื่อเก็บค่าผลลัพธ์จาการอ่านค่าระดับสัญญาณ 

x = in(2); // อ่านค่าดิจิตอลจากพอร์ตดิจิตอล 2 มาเก็บไว้ท่ีตัวแปร x 

5.3.2 out 

เป็นไลบรารี่ก าหนดระดับสัญญาณหรือข้อมูลดิจิตอลไปยังพอร์ตท่ีก าหนด 

รูปแบบ 

out(char _bit,char _dat) 

พารามิเตอร์ 

bit - ก าหนดขาพอร์ตท่ีต้องการ 

ตัวอย่างที่ 5.5 

out(4,1); // ก าหนดให้ขาพอร์ต 4/A6 เป็นเอาต์พุตดิจิตอลและมีค่าเป็น “1” 

out(6,0); // ก าหนดให้ขาพอร์ต 6/A7 เป็นเอาต์พุตดิจิตอลและมีค่าเป็น “0” 
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5.4 ไลบรารีเ่ก่ียวกับการอ่านค่าแอนะล็อก 

5.4.1 analog 

เป็นไลบรารี่อ่านค่าข้อมูลแอนะล็อก และแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลของไมโครคอนโทรลเลอร์ ท่ีพอร์ต  

A0 ถึง A6 ซึ่งใช้ในการเช่ือมต่อกับตัวตรวจจับ ท่ีให้ผลการท างานในรูปแรงดันไฟฟ้าในย่าน 0 ถึ ง +5V 

รูปแบบ 

unsigned int analog(unsigned char channel) 

พารามิเตอร์ 

channel - ก าหนดช่องอินพุตแอนะล็อกท่ีต้องการมีค่า 0 ถึง 6 ซึ่งตรงกับขาพอร์ต A0 ถึง A6 

การคืนค่า 

เป็นข้อมูลท่ีได้จากการแปลงสัญญาณของโมดูลแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอลภายในไมโคร 

คอนโทรลเลอร์ จากช่องอินพุตท่ีก าหนด โดยข้อมูลมีความละเอียด 10 บิต ดังนั้นค่าท่ีเป็นไปได้คือ 0 ถึง 1,023 

5.4.2 knob 

เป็นไลบรารี่อ่านค่าข้อมูลจากตัวต้านทานปรับค่าได้ KNOB มาเสียบเข้ากับบอร์ด Arduino มีการท างาน 

เหมือนกับค าส่ัง analog() แต่ค่าท่ีอ่านได้มีค่าในช่วง 80 ถึง 1023 เนื่องจากตัวต้านทานปรับค่าได้ท่ีเช่ือมตอ่อยู ่  

รูปแบบ 

unsigned int knob() 

การคืนค่า 

ค่าท่ีอ่านได้จากตัวต้านทานปรับค่าได้ KNOB มีค่าระหว่าง 80 ถึง 1023 

ตัวอย่างที่ 5.6 

int val=0; // ก าหนดค่าตัวแปรส าหรับเก็บค่าแอนะล็อก 

val=knob(); // อ่านค่าจากตัวต้านทานปรับค่าได้ KNOB เก็บในตัวแปร val 

5.4.3 sw_ok() 

เป็นไลบรารี่ตรวจสอบสถานะสวิตช์ OK บนแผงวงจร จะใช้งานได้เมื่อน าแผงวงจรมาเสียบเข้า     

กับบอร์ด Arduino โดยใหส้ถานะ “เป็นจริง” เมื่อมีการกดสวิตช์ และ “เป็นเท็จ” เมื่อไม่มีการกดสวิตช์ 

รูปแบบ 

unsigned char sw_ok() 

การคืนค่า 

1 (เป็นจริง) เมื่อมีการกดสวิตช์ 

0 (เป็นเท็จ) เมื่อไม่มีการกดสวิตช์ 
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ตัวอย่างที่ 5.7 

if(sw_ok()) 

{ 

beep(); // เมื่อกดสวิตช์ OK จะมีเสียง “ต้ิด” ดังออกล าโพง 

} 

5.4.4 sw_ok_press() 

เป็นไลบรารี่วนตรวจสอบการกดสวิตช์ OK บนแผงวงจร ต้องรอจนกระท่ังสวิตช์ถูกปล่อยหลังจาก 

การกดสวิตช์ จึงจะผ่านไลบรารี่นี้ไปกระท าค าส่ังอื่นๆ 

ตัวอย่างที่ 5.8 

........ 

sw_ok_press(); // รอจนกระท่ังเกิดกดสวิตช์ OK 

...... 

 

5.5 ไลบรารีเ่ก่ียวกับการสื่อสารข้อมูลอนุกรม 

  เป็นไฟล์ไลบรารีสนับสนุนชุดค าส่ังเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลผ่านโมดูลส่ือสารข้อมูลอนุกรม (UART) 

5.5.1 การเชื่อมต่อทางฮาร์ดแวร์ 

เมื่อต้องการใช้งานช่อง UART ให้ต่อสายจากจุดต่อพอร์ต USB บนบอร์ด Arduino (เป็นจุดต่อเดียวกับท่ี 

ใช้ในการอัปโหลด) เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการใช้งานช่อง UART ต่อสายสัญญาณเข้ากับจุด  

ต่อ RxD (ขาพอร์ต 0) และ TxD (ขาพอร์ต 1) 

5.5.2 uart 

เป็นไลบรารี่ส าหรับส่งข้อมูลสายอักขระออกจากโมดูล UART มีอัตราบอดเริ่มต้นท่ี 4,800 บิต 

วินาที 

รูปแบบ 

void uart(char *p,...) 

พารามิเตอร์ 

p - รับรหัสของกลุ่มข้อความท่ีต้องการส่งออกจากภาคส่งของโมดูล UART โดยสามารถก าหนด      

รูปแบบการแทรกสัญลักษณ์พิเศษเพื่อใช้ร่วมในการแสดงผลได้ดังนี้ 

รหัสบังคับการท างาน 

%c หรือ %C แสดงผลตัวอักษร 1 ตัว 

%d หรือ %D แสดงผลตัวเลขฐานสิบช่วงต้ังแต่ -32,768 ถงึ +32,767 
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%l หรือ %L แสดงผลตัวเลขฐานสิบช่วงต้ังแต่ -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647 

%f หรือ %F แสดงผลข้อมูลแบบจ านวนจริง (แสดงทศนิยม 3 หลัก) 

\r ก าหนดให้ข้อความชิดไปทางด้านซ้ายของบรรทัด 

\n ก าหนดให้ข้อความข้ึนบรรทัดใหม ่

5.5.3 uart_set_baud 

เป็นไลบรารี่ก าหนดอัตราบอดในการส่ือสารของโมดูล UART กับคอมพิวเตอร์ 

รูปแบบ 

void uart_set_baud(unsigned int baud) 

พารามิเตอร์ 

baud - อัตราบอดในการส่ือสารของโมดูล UART กับคอมพิวเตอร์มีค่า 2400 ถึง 115,200 

ตัวอย่างที่ 5.9 

uart_set_baud(4800); // ก าหนดอัตราบอดในการส่ือสารข้อมูลเป็น 4,800 บิตต่อวินาที 

5.5.4 uart_available 

เป็นไลบรารี่ตรวจสอบการรับข้อมูลเข้ามาของโมดูล UART เมือ่ติดต่อกับคอมพิวเตอร์ 

รูปแบบ 

unsigned char uart_available(void) 

การคืนค่า 

- เป็น “0” เมื่อยังไม่มีข้อมูลเข้ามา 

- มากกว่า 0 เมื่อมีข้อมูลเข้ามาโดยมีค่าเท่ากับจ านวนของอักขระท่ีได้รับ 

ตัวอย่างที่ 5.10 

char x =uart_available(); 

// ตรวจสอบว่ามีข้อมูลเข้ามาทางภาครับของโมดูล UART หรือไม่ถ้า x มค่ีามากกว่า 0 แสดงว่ามีข้อมูลเข้า 

5.5.5 uart_getkey 

เป็นไลบรารี่อ่านข้อมูลจากบัฟเฟอร์ตัวรับของโมดูล UART 

รูปแบบ 

char uart_getkey(void) 

การคืนค่า 

- เป็น “0” เมื่อไม่มีการรับอักขระใดๆ เข้ามายังวงจรภาครับของโมดูล UART 

- เป็นค่าของอักขระท่ีรับได้ในรูปแบบของรหัสแอสกี้ 
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สรุปเนื้อหาสาระส าคัญ 

  
 ไลบรารี่โปรแกรมส าหรับ Arduino เป็นไลบรารี่เกี่ยวกับเวลา ไลบรารี่เกี่ยวกับเสียง ไลบรารี่เกี่ยวกับการ
อ่านค่าดิจิตอล ไลบรารี่เกี่ยวกับการอ่านค่าแอนะล็อก และไลบรารี่เกี่ยวกับการส่ือสารข้อมูลอนุกรม ท่ีใช้เป็นประจ า
คือไลบรารี่อ่านค่าข้อมูลแอนะล็อกและแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลของไมโครคอนโทรลเลอร์ ท่ีพอร์ต A0 ถึง A6 ซึ่ง
ใช้ในการเช่ือมต่อกับตัวตรวจจับท่ีให้ผลการท างานในรูปแรงดันไฟฟ้าในย่าน 0 ถึ ง +5V รูปแบบ unsigned int 
analog(unsigned char channel) พารามิเตอร์ channel - ก าหนดช่องอินพุตแอนะล็อกท่ีต้องการมีค่า 0 ถึง 6 
ซึ่งตรงกับขาพอร์ต A0 ถึง A6 การคืนค่าเป็นข้อมูลท่ีได้จากการแปลงสัญญาณของโมดูลแปลงสัญญาณแอนะล็อก
เป็นดิจิตอลภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ จากช่องอินพุตท่ีก าหนด โดยข้อมูลมีความละเอียด 10 บิต ดังนั้นค่าท่ี
เป็นไปได้คือ 0 ถึง 1,023 
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เร่ือง  ไลบรารี่โปรแกรมส าหรับ Arduino และการอ่านค่าแอนะล็อก                                  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 
 
ค าช้ีแจง    ให้ผู้เรียนกาเครื่องหมายถูก  ในข้อท่ีคิดว่าถูก และกาเครื่องหมายผิด  ในข้อท่ีคิดว่าผิด 
 
           1. %c หรือ %C แสดงผลตัวอักษร 1 ตัว 
        2. %d หรื อ %D แสดงผลตัวเลขฐานสิบช่วงต้ังแต่ -32,768 ถึง +32,767 
           3. %l หรื อ %L แสดงผลตัวเลขฐานสิบช่วงต้ังแต่ -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647 
          4. %f หรื อ %F แสดงผลข้อมูลแบบจ านวนจริง (แสดงทศนิยม 3 หลัก) 
        5. \r ก าหนดให้ข้อความชิดไปทางด้านซ้ายของบรรทัด   
        6. \n ก าหนดให้ข้อความข้ึนบรรทัดใหม่ 
        7. อัตราบอดในการส่ือสารของโมดูล UART กับคอมพิวเตอร์มีค่า 400 ถึง 115,200 
         8. เมื่อต้องการใช้งานช่อง UART ให้ต่อสายจากจุดต่อพอร์ต USB บนบอร์ด Arduino 
        9. การเช่ือมต่อกับตัวตรวจจับท่ีให้ผลการท างานในรูปแรงดันไฟฟ้าในย่าน 0 ถึ ง +3.3V      
           10. sound(1200,500); // ก าเนิดสัญญาณเสียงความถ่ี 500Hz นาน 1200 มิลลิวินาที 
 
 
 
 
 

 

   แบบฝึกหัดหน่วยท่ี 5 
 

แบบฝึกหัดตอนที่ 1 
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ค าช้ีแจง    ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดแล้วกาเครื่องหมายกากบาท () ให้ครบทุกข้อ 
 
1. LiquidCrystal เมื่อต้องการใช้งานต้องผนวกไฟล์ไลบรารีด้วยค าส่ัง 

ก.   #include < LiquidCrystal.o> 
ข.   #include < LiquidCrystal.h> 
ค.   #include < LiquidCrystal.b> 
ง.   #include < LiquidCrystal.d> 

2. SoftwareSerial ในการส่ือสารข้อมูลอนุกรม ไลบรารีจะถูกน ามาใช้งานเมื่อ 
ก.  พอร์ตอนุกรมหลัก (RxD และ TxD) ของ Arduino ไม่ถูกใช้งาน 
ข.  พอร์ตอนุกรมหลัก (RxD และ TxD) ของ Arduino เสีย 
ค.  พอร์ตอนุกรมหลัก (RxD และ TxD) ของ Arduino ถูกใช้งาน 
ง.  พอร์ตอนุกรมหลัก (RxD และ TxD) ของ Arduino ท างานได้ปกติ 

3. ในการติดต่ออุปกรณ์ท่ีท างานผ่านบัสแบบ SPI ประกอบด้วย 
ก.  ไอซีแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอล 
ข.  ไอซีแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นแอนะล็อก, 
ค.  ไอซีวัดอุณหภูมิ , ไอซีขับ LED ตัวเลข 7 ส่วน 

     ง.  ถูกทุกข้อ 
4. ไลบรารี่ 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. Arduino Leonardo สามารถเรียกใช้งานไลบรารี่ USB โดยมี 2 ไลบรารีย่อยคือ  
    ก.   Mouse / Keypad                     
    ข.   Mouse / Keyboard 
    ค.   Keypad / Keyboard                              
    ง.   USB 1 / USB 2 
 
 
 

แบบฝึกหัดตอนที่ 2 
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6. ไลบรารี่เกี่ยวกับเวลา มีอะไรบ้าง  
      ก.   deboun และ delay 
      ข.   sleep และ boun 

        

      ค.   boun และ delay 
      ง.   sleep และdelay 

        

7. sleep และ delay ก าหนดค่าเวลาท่ีต้องการหน่วงในหน่วยใด 
      ก.   มิลลิวินาที 
      ข.   ไมโครวินาที 

              

      ค.   นาโนวินาที     
      ง.   วินาที 

  

8. ไลบรารี่เกี่ยวกับการอ่านค่าแอนะล็อก เป็นไลบรารี่เกี่ยวกับ  
     ก.   อ่านค่าข้อมูลแอนะล็อกแปลงเป็นสัญญาณแอนะล็อก  
     ข.   อ่านค่าข้อมูลดิจิตอลและแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล      
     ค.   อ่านค่าข้อมูลดิจิตอลและแปลงเป็นสัญญาณแอนะล็อก      
     ง.   อ่านค่าข้อมูลแอนะล็อกและแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล 

        

9. UART มีอัตราบอดเริ่มต้นท่ี 
     ก.   9600  
     ข.   2400 

    

     ค.   19200 
     ง.    4800 

    

10. uart_available คือไลบรารี่อะไร 
ก.   ค่าต ่าสุดของช่วงท่ีก าหนด 
ข.   ตรวจสอบการรับข้อมูลเข้ามาของโมดูล UART 
ค.   ปัดค่าตัวเลขท่ีน้อยกว่าหรือมากกว่าให้อยู่ในช่วงท่ีก าหนด 
ง.   ตัวแปรจ านวนเต็ม 64 บิต แบบไม่คิดเครื่องหมาย 
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***************************************************************************************************
ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนทุกคนท าการทดลองตามปฎิบัติการทดลองหน่วยท่ี 5 เรื่อง ไลบรารี่โปรแกรมส าหรับ 
Arduino และการอ่านค่าแอนะล็อกใช้เวลา 180 นาที ( 20 คะแนน) 

 
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

1. สามารถใช้ไลบรารี่ได้ถูกต้อง 
2. สามารถแก้ปัญหาในการท างานของบอร์ด Arduino Uno R3 ได้  
3. สามารถต่อใช้งานและอัพโหลดโปรแกรมให้กับบอร์ด Arduino Uno R3 ได้ 

         
อุปกรณ์การทดลอง 

  1.   เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Arduino IDE 1.6.9   1  ชุด 
 2.   USB Cable Arduino Uno R3    1  เส้น 
 3.   Arduino Uno R3 Board      1 บอร์ด 
   
     ข้อควรระวัง 
 1. ควรระวังไม่วางบอร์ด Arduino Uno R3 หรือชีลต่างๆ บนโต๊ะโลหะหรือท่ีวางท่ีเป็นโลหะเพราะอาจเกิด
การลัดวงจรของภาคจ่ายไฟได้ 

2. ไม่ควรต่อสายต่อวงจรในบอร์ด Arduino Uno R3 ท้ิงไว้  ควรถอดสายต่อวงจรออกให้หมด เพราะผล
การทดลองอาจเกิดการผิดพลาดไม่เป็นไปตามทฤษฎีได้ 

3. ไม่ควรถอดสายสายโหลด USB เข้าออกตลอดเวลา เพราะอาจท าให้ภาคจ่ายไฟของบอร์ด Arduino 
Uno R3 เสียหายได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติการทดลองหน่วยท่ี 5 
เร่ือง  ไลบรารี่โปรแกรมส าหรับ Arduino และการอ่านค่าแอนะล็อก 
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การทดลองที่ 5.1 การลบข้อมูลใน EEPROM 

          EEPROM Library บรรจุไลบรารี่และค าส่ังส าหรับติดต่อกับหน่วยความจ าข้อมูลอีอีพรอม ภายในตัว

ไมโครคอนโทรลเลอร์ เมื่อต้องการใช้งานต้องผนวกไฟล์ไลบรารีไว้ในตอนต้นของโปรแกรมด้วยค าส่ัง                             

#include <EEPROM.h> 

 

Hardware Required 

 Arduino or Genuino Board 

 

Circuit / Schematics 

.  

CODE 

/* 
 * EEPROM Clear 
 * 
 * Sets all of the bytes of the EEPROM to 0. 

https://www.arduino.cc/en/uploads/Tutorial/ArduinoUNO_bb.png
https://www.arduino.cc/en/uploads/Tutorial/ArduinoUNO_sch.png
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 * Please see eeprom_iteration for a more in depth 
 * look at how to traverse the EEPROM. 
 * This example code is in the public domain. 
 */ 
 #include <EEPROM.h> 
void setup() { 
  // initialize the LED pin as an output. 
  pinMode(13, OUTPUT); 
  /*** 
    Iterate through each byte of the EEPROM storage. 
    Larger AVR processors have larger EEPROM sizes, E.g: 
    - Arduno Duemilanove: 512b EEPROM storage. 
    - Arduino Uno:        1kb EEPROM storage. 
    - Arduino Mega:       4kb EEPROM storage. 
    Rather than hard-coding the length, you should use the pre-provided length function. 
    This will make your code portable to all AVR processors. 
  ***/ 
  for (int i = 0 ; i < EEPROM.length() ; i++) { 
    EEPROM.write(i, 0); 
  } 
  // turn the LED on when we're done 
  digitalWrite(13, HIGH); 
} 
void loop() { 
  /** Empty loop. **/ 
} 
ผลการทดลอง
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. .............................................. 
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การทดลองที่ 5.2  การอ่านข้อมูลใน EEPROM  

Hardware  Required 

 Arduino or Genuino Board  

 

 

Circuit / Schematics 

 

Code 

/* 
 * EEPROM Read 
 * Reads the value of each byte of the EEPROM and prints it 
 * to the computer. 
 * This example code is in the public domain. 
 */ 
 
#include <EEPROM.h> 

https://www.arduino.cc/en/uploads/Tutorial/ArduinoUNO_bb.png
https://www.arduino.cc/en/uploads/Tutorial/ArduinoUNO_sch.png
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// start reading from the first byte (address 0) of the EEPROM 
int address = 0; 
byte value; 
void setup() { 
  // initialize serial and wait for port to open: 
  Serial.begin(9600); 
  while (!Serial) { 
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only 
  } 
} 
void loop() { 
  // read a byte from the current address of the EEPROM 
  value = EEPROM.read(address); 
  Serial.print(address); 
  Serial.print("\t"); 
  Serial.print(value, DEC); 
  Serial.println(); 
  /*** 
    Advance to the next address, when at the end restart at the beginning. 
    Larger AVR processors have larger EEPROM sizes, E.g: 
    - Arduno Duemilanove: 512b EEPROM storage. 
    - Arduino Uno:        1kb EEPROM storage. 
    - Arduino Mega:       4kb EEPROM storage. 
    Rather than hard-coding the length, you should use the pre-provided length function. 
    This will make your code portable to all AVR processors. 
  ***/ 
  address = address + 1; 
  if (address == EEPROM.length()) { 
    address = 0; 
  } 
 
  /*** 
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21 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  

    As the EEPROM sizes are powers of two, wrapping (preventing overflow) of an 
    EEPROM address is also doable by a bitwise and of the length - 1. 
    ++address &= EEPROM.length() - 1; 
  ***/ 
  delay(500); 
} 
ผลการทดลอง
.............................................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................. ..............................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ............................................ 

 

การทดลองที่ 5.3 การเขียนข้อมูลลง EEPROM  

Hardware Required  

 Arduino or Genuino Board 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.arduino.cc/en/uploads/Tutorial/ArduinoUNO_bb.png
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Circuit / Schematics 

 

Code 

/* 
 * EEPROM Write 
 * Stores values read from analog input 0 into the EEPROM. 
 * These values will stay in the EEPROM when the board is 
 * turned off and may be retrieved later by another sketch. 
 */ 
#include <EEPROM.h> 
/** the current address in the EEPROM (i.e. which byte we're going to write to next) **/ 
int addr = 0; 
void setup() { 
  /** Empty setup. **/ 
} 
void loop() { 
  /*** 
    Need to divide by 4 because analog inputs range from 
    0 to 1023 and each byte of the EEPROM can only hold a 
    value from 0 to 255. 
  ***/ 
 

https://www.arduino.cc/en/uploads/Tutorial/ArduinoUNO_sch.png
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  int val = analogRead(0) / 4; 
 
  /*** 
    Write the value to the appropriate byte of the EEPROM. 
    these values will remain there when the board is 
    turned off. 
  ***/ 
  EEPROM.write(addr, val); 
  /*** 
    Advance to the next address, when at the end restart at the beginning. 
    Larger AVR processors have larger EEPROM sizes, E.g: 
    - Arduno Duemilanove: 512b EEPROM storage. 
    - Arduino Uno:        1kb EEPROM storage. 
    - Arduino Mega:       4kb EEPROM storage. 
    Rather than hard-coding the length, you should use the pre-provided length function. 
    This will make your code portable to all AVR processors. 
  ***/ 
  addr = addr + 1; 
  if (addr == EEPROM.length()) { 
    addr = 0; 
  } 
  /*** 
    As the EEPROM sizes are powers of two, wrapping (preventing overflow) of an 
    EEPROM address is also doable by a bitwise and of the length - 1. 
    ++addr &= EEPROM.length() - 1; 
  ***/ 
  delay(100); 
} 
 
ผลการทดลอง
............................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................... ........................................................................ ..............
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............................................................................................................................. .............................................. 

การทดลองที่ 5.4 Software Serial  

Hardware Required  

 Arduino or Genuino Board 

 

 
Circuit / Schematics 

 

 
Code 
/* 
  Software serial multple serial test 
 Receives from the hardware serial, sends to software serial. 
 Receives from software serial, sends to hardware serial. 
 The circuit: 
 * RX is digital pin 10 (connect to TX of other device) 
 * TX is digital pin 11 (connect to RX of other device) 
 Note: 

https://www.arduino.cc/en/uploads/Tutorial/ArduinoUNO_bb.png
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หน่วยที่ 5  ไลบรารี่โปรแกรมส าหรับ Arduino และการอ่านค่าแอนะล็อก                            เรียบเรียงโดยครูทันพงษ์  ภู่รักษ ์

 

25 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  

 Not all pins on the Mega and Mega 2560 support change interrupts, 
 so only the following can be used for RX: 
 10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 
 Not all pins on the Leonardo support change interrupts, 
 so only the following can be used for RX: 
 8, 9, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI). 
 created back in the mists of time 
 modified 25 May 2012 
 by Tom Igoe 
 based on Mikal Hart's example 
 This example code is in the public domain. 
 */ 
#include <SoftwareSerial.h> 
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX 
 
void setup() { 
  // Open serial communications and wait for port to open: 
  Serial.begin(57600); 
  while (!Serial) { 
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only 
  } 
 
 
  Serial.println("Goodnight moon!"); 
  // set the data rate for the SoftwareSerial port 
  mySerial.begin(4800); 
  mySerial.println("Hello, world?"); 
} 
 
void loop() { // run over and over 
  if (mySerial.available()) { 
    Serial.write(mySerial.read()); 
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  } 
  if (Serial.available()) { 
    mySerial.write(Serial.read()); 
  } 
} 
 
ผลการทดลอง
............................................................................................................................. ..............................................
........................................................................... ................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. .............................................. 
 

การทดลองที่ 5.5 Two Port Receive 

Hardware Required  

 Arduino or Genuino Board 

 

 
 

Circuit / Schematics 
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Code 

/* 
  Software serial multple serial test 
 Receives from the two software serial ports, 
 sends to the hardware serial port. 
 In order to listen on a software port, you call port.listen(). 
 When using two software serial ports, you have to switch ports 
 by listen()ing on each one in turn. Pick a logical time to switch 
 ports, like the end of an expected transmission, or when the 
 buffer is empty. This example switches ports when there is nothing 
 more to read from a port 
 The circuit: 
 Two devices which communicate serially are needed. 
 * First serial device's TX attached to digital pin 10(RX), RX to pin 11(TX) 
 * Second serial device's TX attached to digital pin 8(RX), RX to pin 9(TX) 
 Note: 
 Not all pins on the Mega and Mega 2560 support change interrupts, 
 so only the following can be used for RX: 
 10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 
 Not all pins on the Leonardo support change interrupts, 
 so only the following can be used for RX: 
 8, 9, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI). 
 created 18 Apr. 2011 
 modified 19 March 2016 
 by Tom Igoe 
 based on Mikal Hart's twoPortRXExample 
 
 This example code is in the public domain. 
 */ 
#include <SoftwareSerial.h> 
// software serial #1: RX = digital pin 10, TX = digital pin 11 
SoftwareSerial portOne(10, 11); 
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// software serial #2: RX = digital pin 8, TX = digital pin 9 
// on the Mega, use other pins instead, since 8 and 9 don't work on the Mega 
SoftwareSerial portTwo(8, 9); 
void setup() { 
  // Open serial communications and wait for port to open: 
  Serial.begin(9600); 
  while (!Serial) { 
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only 
  } 
  // Start each software serial port 
  portOne.begin(9600); 
  portTwo.begin(9600); 
} 
void loop() { 
  // By default, the last intialized port is listening. 
  // when you want to listen on a port, explicitly select it: 
  portOne.listen(); 
  Serial.println("Data from port one:"); 
  // while there is data coming in, read it 
  // and send to the hardware serial port: 
  while (portOne.available() > 0) { 
    char inByte = portOne.read(); 
    Serial.write(inByte); 
  } 
  // blank line to separate data from the two ports: 
  Serial.println(); 
  // Now listen on the second port 
  portTwo.listen(); 
  // while there is data coming in, read it 
  // and send to the hardware serial port: 
  Serial.println("Data from port two:"); 
  while (portTwo.available() > 0) { 
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    char inByte = portTwo.read(); 
    Serial.write(inByte); 
  } 
  // blank line to separate data from the two ports: 
  Serial.println(); 
} 
ผลการทดลอง
............................................................................................................................. ..............................................
.......................................................................................................................................................................... .
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. .............................................. 
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สรุปผลการทดลอง 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

 
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะ 

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

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

หัวข้อการพิจารณาภาคปฏิบัติ ระดับคะแนน 
การทดลองที่ 5.1 EEPROM Clear 4 คะแนน 
การทดลองที่ 5.2 EEPROM Read 4 คะแนน 

การทดลองที่ 5.3 EEPROM Write 4 คะแนน 
การทดลองที่ 5.4 Software Serial 4 คะแนน 
การทดลองที่ 5.5 Two Port Receive 4 คะแนน 
  
  

 
รวมคะแนนภาคปฏิบัติ 

  
 …........คะแนน 
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********************************************************************************** 

 
 
เร่ือง   ไลบรารี่โปรแกรมส าหรับ Arduino และการอ่านค่าแอนะล็อก        ใช้เวลา 20 นาที 
วิชา   ไมโครคอนโทรลเลอร์เบ้ืองต้น       รหัสวิชา (2127-2107)                                                                          
ระดับชั้น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                                            สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์ 
 
ค าช้ีแจง    1. แบบทดสอบมีท้ังหมด 10 ข้อ (10 คะแนน)  
        2. ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดแล้วกาเครื่องหมายกากบาท () ลงในกระดาษค าตอบ 
 

1. หน่วยความจ าข้อมูลอีอีพรอม ภายในตัวไมโครฯเมื่อต้องการใช้งานต้องผนวกไฟล์ไลบรารีด้วยค าส่ัง 
ก. #include<EEPROM.o> 
ข. #include< EEPROM.d>                   
ค. #include<EEPROM.h> 
ง. #include<EEPROM. b>            

2. servo เมื่อต้องการใช้งานต้องผนวกไฟล์ไลบรารีด้วยค าส่ัง 
        ก.   #include<servo.h> 
        ข.   #include<servo.d>  
        ค.   #include <servo.b> 
        ง.   #include<servo.o>  
3. Arduino UNO บรรจุฟังก์ช่ัน Wire ส าหรับติดต่อกับอุปกรณ์ผ่านบัส 
        ก.   GSM 
     ข.   SPI 
     ค.   I2C  
     ง.   UART 
4. Arduino UNO  บรรจุฟังก์ช่ันและค าส่ังส าหรับติดต่อกับ SPI  โดยต้องใช้ขาพอร์ต 
       ก.   10 (MISO), 11 (MOSI) และ 12 (SS) 
       ข.   12 (MISO), 11 (MOSI) และ 10 (SS)    
       ค.   11 (MISO), 12 (MOSI) และ 13 (SS) 
       ง.   13 (MISO), 12 (MOSI) และ 11 (SS)  
  

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 5 
เร่ือง  ไลบรารี่โปรแกรมส าหรับ Arduino และการอ่านค่าแอนะล็อก 
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5. บัส I2C Arduino UNO ต้องใช้ขาพอร์ต 
  ก.   A1 (SDA) และ A2 (SCL)   
  ข.   A2 (SDA) และ A3 (SCL)   
  ค.   A3 (SDA) และ A4 (SCL)   
  ง.   A4 (SDA) และ A5 (SCL) 

6. ฟังก์ช่ันเกี่ยวกับพอร์ตอินพุตเอาต์พุต ฟังก์ช่ัน in เป็นฟังก์ช่ันอะไร 
       ก.   ก าหนดขาพอร์ตท่ีต้องการอ่านค่า 
       ข.   อ่านค่าสถานะลอจิกของพอร์ตท่ีก าหนด 
       ค.   อ่านค่าดิจิตอลจากพอร์ตดิจิตอล                             
       ง.   อ่านค่าดิจิตอลจากพอร์ตอนุกรม 
7. ฟังก์ช่ัน out เป็นฟังก์ช่ันอะไร 
       ก.   ก าหนดข้อมูลดิจิตอลไปยังพอร์ตท่ีก าหนด 
       ข.   ก าหนดขาพอร์ตท่ีต้องการอ่านค่า      
       ค.   อ่านค่าดิจิตอลจากพอร์ตดิจิตอล 1      
       ง.   อ่านค่าดิจิตอลจากพอร์ตดิจิตอล 2 
8. ฟังก์ช่ันการอ่านค่าแอนะล็อกของ Arduino UNO ใช้พอร์ตอย่างไร 
      ก.   ก าหนดช่องอินพุตแอนะล็อกท่ีต้องการตรงกับขาพอร์ต A3 ถึง A6 
      ข.   ก าหนดช่องอินพุตแอนะล็อกท่ีต้องการตรงกับขาพอร์ต A2 ถึง A6     
      ค.   ก าหนดช่องอินพุตแอนะล็อกท่ีต้องการตรงกับขาพอร์ต A1 ถึง A6 
      ง.    ก าหนดช่องอินพุตแอนะล็อกท่ีต้องการตรงกับขาพอร์ต A0 ถึง A6 
9. ฟังก์ช่ันเกี่ยวกับการส่ือสารข้อมูลอนุกรม เมื่อต้องการใช้งานช่อง UART ต่อสายสัญญาณอย่างไร 
       ก.   RxD (ขาพอร์ต 0) และ TxD (ขาพอร์ต 1)                                       
       ข.   RxD (ขาพอร์ต 1) และ TxD (ขาพอร์ต 0) 
       ค.   RxD (ขาพอร์ต A0) และ TxD (ขาพอร์ต A1) 
       ง.   RxD (ขาพอร์ต A1) และ TxD (ขาพอร์ต A0) 
10. uart_available คือฟังก์ช่ันอะไร 
       ก.   ค่าต ่าสุดของช่วงท่ีก าหนดของโมดูล UART 
       ข.   ตรวจสอบการรับข้อมูลเข้ามาของโมดูล UART 
       ค.   ปัดค่าตัวเลขให้อยู่ในช่วงท่ีก าหนดของโมดูล UART 
       ง.   ตัวแปรจ านวนเต็ม 64 บิต แบบไม่คิดเครื่องหมายของโมดูล UART 


