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1. อุปกรณ์พื นฐานเกี่ยวกับ Internet of Things



อุปกรณ์ Internet of Things

Arduino



แหล่งที่มา: https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-arduino-ch1.html

Arduino คืออะไร
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รูปแบบการเขียนโปรแกรมบน Arduino
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รูปแบบการเขียนโปรแกรมบน Arduino
•

•
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รูปแบบการเขียนโปรแกรมบน Arduino
• 3. กดปุ่ม Verify เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ Compile โค้ดโปรแกรม จากนั้นกดปุ่ม Upload โค้ด โปรแกรมไปยังบอร์ด Arduino 

ผ่านทางสาย USB เมื่ออับโหลดเรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อความแถบข้างล่าง “Done uploading” และบอร์ดจะเร่ิมท างานตามที่เขียน
โปรแกรมไว้ได้ทันที 
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Layout & Pin out Arduino Board (Model: Arduino UNO R3) 
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Layout & Pin out Arduino Board (Model: Arduino UNO R3) 
• 1. USB Port: ใช้ส าหรับต่อกับ Computer เพ่ืออับโหลดโปรแกรมเข้า MCU และจ่ายไฟให้กับบอร์ด

• 2. Reset Button: เป็นปุ่ม Reset ใช้กดเมื่อต้องการให้ MCU เริ่มการท างานใหม่

• 3. ICSP Port ของ Atmega16U2 เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Visual Com port บน Atmega16U2

• 4. I/OPort:Digital I/O ตั้งแต่ขา D0 ถึง D13 นอกจากนี้ บาง Pin จะท าหน้าที่อ่ืนๆ เพ่ิมเติมด้วย เช่น Pin0,1 เป็นขา Tx,Rx Serial, Pin3,5,6,9,10 
และ 11 เป็นขา PWM  

• 5. ICSP Port: Atmega328 เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Bootloader

• 6. MCU: Atmega328 เป็น MCU ที่ใช้บนบอร์ด Arduino

• 7. I/OPort: นอกจากจะเป็น Digital I/O แล้ว ยังเปลี่ยนเป็น ช่องรับสัญญาณอนาล็อก ตั้งแต่ขา A0-A5

• 8. Power Port: ไฟเลี้ยงของบอร์ดเมื่อต้องการจ่ายไฟให้กับวงจรภายนอก ประกอบด้วยขาไฟเลี้ยง +3.3 V, +5V, GND, Vin

• 9. Power Jack: รับไฟจาก Adapter โดยที่แรงดันอยู่ระหว่าง 7-12 V 

• 10. MCU ของ Atmega16U2 เป็น MCU ที่ท าหน้าที่เป็น USB to Serial โดย Atmega328 จะติดต่อกับ Computer ผ่าน Atmega16U2
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Myarduino.com

Myarduino.net
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2. Arduino Uno SMD เป็นบอร์ดที่มีคุณสมบัติและการท างานเหมือนกับบอร์ด Arduino UNO R3 ทุกประการ แต่จะแตกต่างกับที่ Pack
age ของ MCU ซึ่งบอร์ดนี้จะมี MCU ท่ีเป็น Package SMD (Arduino UNO R3 มี MCU ท่ีเป็น Package DIP)
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3. Arduino Mega 2560 R3 เป็นบอร์ด Arduino ท่ีออกแบบมาส าหรับงานท่ีต้องใช้ I/O มากกว่า Arduino Uno R3 เช่น งานท่ีต้องการ
รับสัญญาณจาก Sensor หรือควบคุมมอเตอร์ Servo หลายๆ ตัว ท าให้ Pin I/O ของบอร์ด Arduino Uno R3 ไม่สามารถรองรับได้ ท้ังนี้
บอร์ด Mega 2560 R3 ยังมีความหน่วยความจ าแบบ Flash มากกว่า Arduino Uno R3 ท าให้สามารถเขียนโค้ดโปรแกรมเข้าไปได้มากกว่า 
ในความเร็วของ MCU ท่ีเท่ากัน
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4. Arduino UNO WiFi Rev2 ใช้ชิพ ATmega4809 ซึ่งมี Flash memory 48KB, SRAM 6KB และยังประหยัดพลังงานมากกว่าตัวเวอร์
ชั่นเก่า อีกท้ังตัวบอร์ด Arduino Uno Wifi Rev2 ยังมาพร้อมกับชิพ ESP32 u-Blox NiNA-W13 Wifi ท่ีท าให้ตัวบอร์ดรองรับใช้งานร่วมกับ 
Wifi และมีฟังก์ชั่นการใช้งานท่ีหลากหลายมากขึ้น
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5. Arduino Leonardo การท างานจะคล้ายกับบอร์ด Arduino Uno R3 แต่มีการเปลี่ยน MCU ตัวใหม่เป็น ATmega32U4 ซึ่งมีโมดูลพอร์ต USB มาด้วย
บนชิป (แตกต่างจากบอร์ด Arduino UNO R3 หรือ Arduino Mega 2560 ที่ต้องใช้ชิป ATmega16U2 ร่วมกับ Atmega328 ในการเชื่อมต่อกับพอร์ต USB)

ข้อควรระวัง: เนื่องจาก MCU เป็นคนละเบอร์กับ Arduino Uno R3 อาจะท าให้บอร์ด Shield บางตัวหรือ Library ใช้ร่วมกันกับบอร์ดArduino Leonardo 
ไม่ได้ ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องตรวจสอบก่อนใช้งาน
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6. Arduino MKR WIFI 1010 เป็นบอร์ดในตระกูล MKR ของ Arduino ปรับปรุงจากบอร์ด MKR 1000 WIFI ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) ชิพหลัก SAM
D21 ARM Cortex-M0+ 32-bit Low Power MCU 48 MHz SRAM 32 KB และ Flash Memory 256 KB มี Digital I/O 8 ขา Analog Input 7 ขา Anal
og Output 1 ขา UART 1 ชุด SPI 1 ชุด I2C 1 ชุด รองรับ External Interrupt 8 ขา รองรับ PWM 12 ขา แรงดันขา I/O ท างานที่ 3.3 โวลต์เท่านั้น (2) ชิพ 
ESP32 U-BLOX NINA-W10 Series Low Power 2.4 GHz 802.11 bgn (3) ชิพ ECC508 Crypto Authentication
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7. Arduino Pro Mini 328 3.3V เป็นบอร์ด Arduino ขนาดเล็ก ที่ใช้ MCU เบอร์ ATmega328 ซึ่งจะคล้ายกับบอร์ด Arduino Mini05 แต่บนบอร์ดจะมี R
egulator 3.3 V ชุดเดียวเท่านั้น ระดับแรงดันไฟที่ขา I/O คือ 3.3V
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8. Arduino Pro Mini 328 5V เป็นบอร์ด Arduino ขนาดเล็ก ที่ใช้ MCU เบอร์ ATmega328 เช่นเดียวกับบอร์ด Arduino Mini 05 แต่บนบอร์ดจะมี Reg
ulator 5V ชุดเดียวเท่านั้น ระดับแรงดันไฟที่ขา I/O คือ 5V
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9. Arduino Ethernet with PoE module Arduino Leonardo ETH with PoE เป็นบอร์ดจาก Arduino.org ที่มี ATmega32U4 พร้อมกับโมดูล Eth
ernet ในตัว เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการใช้งานควบคุมผ่าน Network (TCP/IP)
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10. Arduino Due เป็นบอร์ด Arduino ที่เปลี่ยนชิป MCU ใหม่ ซึ่งจากเดิมเป็นตระกูล AVR เปลี่ยนเป็นเบอร์ AT91SAM3X8E (ตระกูลARM Cortex-M3) 
แทน ท าให้การประมวลผลเร็วขึ้น แต่ยังคงรูปแบบโค้ดโปรแกรมของ Arduino ที่ง่ายอยู่ ข้อควรระวัง: เนื่องจากMCU เป็นคนละเบอร์กับ Arduino Uno R3 
อาจะท าให้บอร์ด Shield บางตัวหรือ Library ใช้ร่วมกันกับบอร์ด Arduino Leonardo ไม่ได้ ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องตรวจสอบก่อนใช้งาน
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ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของบอร์ด Arduino แต่ละรุ่น

จากตารางจะเห็นได้ว่าเนื่องจาก
บอร์ด Arduino UNO R3 เป็น
รุ่นท่ีได้รับความนิยมมากที่สุด 
ท าให้ Library และบอร์ด Shiel
d ส่วนใหญ่จะรองรับกับบอร์ด
รุ่นนี้ ดังนั้น จึงขออธิบาย
รายละเอียดต่าง ๆ โดยอิงจาก
บอร์ด Arduino UNO R3 เป็น
หลัก



อ้างอิง

• https://www.entech.co.th/cctv-internet-of-things/?lang=th

• https://www.uih.co.th/th/knowledge/nectec
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Arduino Uno R3

Arduino Uno R3 เป็นบอร์ด Arduino ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากราคา
ไม่แพง ส่วนใหญ่โปรเจคและ Library ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นมา Support จะอ้างอิงกับ
บอร์ดนี้เป็นหลัก เนื่องจากเป็นขนาดที่เหมาะส าหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ Arduino 
และมี Shields ให้เลือกใช้งานได้มากกว่าบอร์ด Arduino รุ่นอ่ืนๆที่ออกแบบมา
เฉพาะมากกว่า โดยบอร์ด Arduino Uno ได้มีการพัฒนาเรื่อยมา ตั้งแต่ R2 R3 และ
รุ่นย่อยที่เปลี่ยนชิปไอซีเป็นแบบ SMD และข้อดีอีกอย่างคือ กรณีที่ MCU เสีย 
ผู้ใช้งานสามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้ง่าย

https://www.myarduino.net/product/2/arduino-uno-r3-%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2usb


ขอ้มูลของบอรด์ Arduino Uno R3

ชิปไอซีไมโครคอนโทรเลอร์ ATmega328

ใช้แรงดันไฟฟ้า 5V

รองรับการจ่ายแรงดันไฟฟ้า (ที่แนะน า) 7 – 12V

รองรับการจ่ายแรงดันไฟฟ้า (ที่จ ากัด) 6 – 20V

พอร์ต Digital I/O 14 พอร์ต (มี 6 พอร์ต PWM output)

พอร์ต Analog Input 6 พอร์ต

กระแสไฟที่จ่ายได้ในแต่ละพอร์ต 40mA

กระแสไฟที่จ่ายได้ในพอร์ต 3.3V 50mA

พื นที่โปรแกรมภายใน 32KB พื นที่โปรแกรม, 500B ใช้โดย Booloader

พื นที่แรม 2KB

พื นที่หน่วยความจ าถาวร (EEPROM) 1KB

ความถี่คริสตัล 16MHz
ขนาด 68.6x53.4 mm
น  าหนัก 25 กรัม
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Breadboard
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หัวแร้ง,บัดกรี
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ตัวต้านทาน

ตัวต้านทาน 330 โอห์ม
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สายไฟจั๊มเปอร์ ผู้-ผู้
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หลอดไฟ LED 5mm

ส าหรับแจ้งเตือนสถานะอุปกรณ์







การเขียนโปรแกรมภาษา C ของ Arduino

ถ้าหากว่าเราจะเปรียบเทียบว่า ตัวแปร คือ ภาชนะส าหรับบรรจุสิ่งของ และ ข้อมูล คือ สิ่งของที่เรา ต้องการจะ
เก็บ จะเห็นได้ว่า สิ่งของต่าง ๆ รอบ ๆตัวเรานั น จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ดังนั นในการเลือก ภาชนะส าหรับใช้บรรจุสิ่งของ 
เราก็จ าเป็นต้องเลือกชนิดของภาชนะให้มีความเหมาะสมที่จะใช้เก็บสิ่งของ ด้วย ซึ่งสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือ เราจะต้องรู้จัก
คุณสมบัติของสิ่งของที่ต้องการจะจัดเก็บ และ จุดประสงค์ การใช้งาน ก่อน จากนั นจึงจัดหาภาชนะที่มี ขนาด และ รูปทรงของ
ภาชนะ เหมาะสมที่จะใช้เก็บสิ่งของ เพ่ือให้สามารถจัดเก็บ และ น าสิ่งของออกมาใช้งานได้อย่างเขประหยัดมากที่สุด

ในภาษาซีนั น มีการก าหนด และ จ าแนก ชนิดของตัวแปร ไว้เป็น 5 ชนิดด้วยกัน โดยแต่ละชนิดจะมี คุณสมบัติ
การใช้งานที่ต่างกัน เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลที่มีรูปแบบแตกต่างกัน คือ
• char ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษร (character) ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขจ านวนเต็มได้ 256 ค่า
• int ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขจ านวนเต็ม (integer) ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขจ านวนเต็มได้ 65536 ค่า 
• float ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยมแบบ Single Precision 
• double ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยมแบบ Double Precision ซึ่ง สามารถเก็บค่าตัวเลขทศนิยมที่มีความละเอียดและ

ถูกต้องของทศนิยมมากว่าแบบ float ถึง 2 เท่า 
• void ใช้เก็บตัวแปรที่ไม่มีค่า

ชนิดและประเภทของตัวแปร



การเขียนโปรแกรมภาษา C ของ Arduino
ตารางชนิดตัวแปร

ตัวแปร ขนาด ค่าของตัวแปร การประกาศค่า

boolean 1 bit True, fales boolean a = true;

byte 8 bit 0 – 255 byte a = 10;

char 8 bit ASCII char a = ‘a’;

int 16 bit -32,768 – 32,767 int a = 1000;

unsigned int 16 bit 0 ถึง 65,535 unsigned int a = 13;

float 32 bit -3.4028235E+38 ถึง
3.4028235E+38.

Float a = 10.77;
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ส าหรับตัวแปรชนิดที่ใช้เก็บค่าเลขจ านวนเต็ม (char และ int) นั น ในภาษาซี ไม่ได้มีการจ าแนก ชนิด ของตัวแปรเพ่ือ
ใช้เก็บค่าตัวเลขที่เป็น ค่าบวก หรือ ค่าลบ เป็นการเฉพาะ แต่ภาษาซี จะใช้วิธีการเพ่ิม ค าสั่ง ส าหรับก าหนดคุณสมบัตเิฉาพะให้กับตัว
แปรไว้อีก 4 ค าสั่งส าหรับใช้ก าหนดคุณสมบัติของตัวแปรแบบนี  ให้มีคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีกเป็นต้นว่า จะใช้ตัวแปรในการ
เก็บค่าตัวเลขที่เป็นค่าบวกอย่างเดียว หรือต้องการเก็บค่าตัวเลขแบบคิดเครื่องหมายด้วย เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถปรับแก้คุณสมบัติในการใช้
งานของ ตัวแปรให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับความต้องการใช้งานมากขึ นไปอีก และเพื่อจ ากัดขอบเขตการใช้งานของ ตัวแปรให้ตรงกับ
จุดประสงค์มากยิ่งขึ น และยังเป็นการช่วยให้ประหยัดจ านวนของหน่วยความจ าที่ใช้สร้าง ตัวแปรด้วยและท าให้โปรแกรมท างานไดเ้ร็ว
ขึ นกว่าเดิมอีกด้วย โดยในภาษาซีจะมีค าสั่ง ที่ใช้ส าหรับระบุ คุณสมบัติเฉพาะของตัวแปรที่ใช้เก็บค่าเลขจ านวนเต็ม 4 ค าสั่ง คือ
• unsigned ใช้ระบุให้เก็บค่าเลขจ านวนเต็มในตัวแปรเฉพาะค่าที่เป็นบวกเท่านั น
• signed ใช้ระบุให้เก็บค่าเลขจ านวนเต็มในตัวแปรทั งค่า บวก และ ลบ
• short ใช้ระบุให้เก็บค่าเลขจ านวนเต็มในตัวแปรที่มีค่าน้อยกว่า int
• long ใช้ระบุให้เก็บค่าเลขจ านวนเต็มในตัวแปรที่มีค่ามากกว่า int เป็น 2 เท่า

คุณสมบัติเฉพาะของตัวแปร
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คุณสมบัติเฉพาะของตัวแปร
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การประกาศตัวแปรจะเหมือนกับภาษา C โดยปกติ คือ TYPE KEY;
โดย TYPE เป็นชนิดของข้อมูล ส่วน KEY เป็นช่ือตัวแปร การประกาศตัวแปรข้างต้นคือการประกาศตัวแปรแบบไม่
ก าหนดค่า ดังนั นค่าปกติที่อ่านจากตัวแปรจะเป็น 0

TYPE KEY = VAL;

จากตัวอย่างด้านบน เป็นลักษณะของการประกาศตัวแปรแบบก าหนดค่า เมื่ออ่านค่าของตัวแปรออกมา จะได้เป็น
ค่าที่ก าหนดไว้ตอนประกาศ

การประกาศตัวแปร ก าหนดค่าตัวแปร
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ตัวอย่างการประกาศตัวแปร int
int i;
int a = 10, b = 20;
จากตัวอย่าง จะเห็นว่าเราสามารถก าหนดชนิดของข้อมูลให้ทีเดียวหลายๆตวัแปรก็ได ้โดยใช้เครื่องหมาย , คั่นไว้

int i;
int a = 10, b = 20;
i = a + b;
จากตัวอย่างด้านบน เราสามารถก าหนดค่าให้กับตวัแปรเมื่อไรกไ็ด ้โดยใช้เครื่องหมายเท่ากับ = เป็นตัวเช่ือม ชื่อตัวแปรจะอยู่
ทางซ้าย และจะก าหนดค่าเป็นอะไร ให้อยู่ทางขวา ค่าที่อยู่ทางขวาจะถูกน ามาใส่ในค่าที่อยู่ทางซ้ายเสมอ

int i = 10, a;
a = i;
จากตัวอย่างด้านบน จะเห็นว่า a ไม่ได้ก าหนดค่าไว้ตอนประกาศ ท าให้ค่าที่อ่านได้จาก a คือ 0 แต่บรรทัดถัดมา มีการก าหนดค่า
ให้ a เท่ากับ i ซึ่งตอนประกาศ i ได้ประกาศไว้ว่าค่าเท่ากับ 10 เมื่อน ามาใส่ a ค่าที่อ่านได้จาก a จึงเป็น 10 ด้วยเช่นกัน
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การประกาศตัวแปร boolean และคลาส string
boolean is = false;

is = !is;
จากตัวอย่างด้านบน มีการประกาศตัวแปร boolean ซึ่งเป็นตัวแปรทางลอจิก มีค่าเป็น True (1) หรือ False (0) ได้เท่านั้น ในบรรทัดแรก
ได้ประกาศว่าตัวแปร is เป็นตัวแปรชนิด boolean และมีค่าเป็น false หรือลอจิก 0 บรรทัดต่อมา ได้มีการก าหนดให้ is เท่ากับ !is การท่ี
เคร่ืองหมายนิเสธไปอยู่หน้าตัวแปร หมายถึงการกลับเป็นค่าตรงข้าม จากบรรทัดแรก ตัวแปร is มีค่าเป็น false เมื่อเจอ !is ค่าจึงถูกกลับ
เป็น true และถูกน าไปเซ็ตในตัวแปร is ท าให้สุดท้ายแล้วตัวแปร is มีค่าเป็น true

String text = "Myarduino";
จากตัวอย่างด้านบน ได้มีการประกาศตัวแปรชื่อ text เป็นชนิด String เมื่ออ่านค่าท่ีได้จาก text จึงได้ค่าออกมาเป็น "Myarduino" เลย

* การก าหนดค่าแบบข้อความให้กับตัวแปร จะต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมาย "" เท่านั้น มิฉะนั้นโปรแกรมจะแสดงข้อความผิดพลาดออกมา
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1. boolean ใช้เก็บค่าข้อมูล เพียง 2 จ านวน คือ TRUE (จริง) และ FALSE (เท็จ)

2. char ใช้เก็บค่าข้อมูลขนาด 8 บิต ใช้ส าหรับเก็บค่ารหัสของตัวอักษร ซึ่งสามารถก าหนดเป็นค่า หรือ เขียนตัวอักษรไว้ภายใต้
เคร่ืองหมาย ฟันเดียวก็ได้ เช่น 'A' หรือ 0x41 หรือ 65

3. byte ใช้เก็บค่าข้อมูลขนาด 8 บิตที่เป็นค่าจ านวนเต็มแบบไม่คิดเครื่องหมาย เหมือนกันกับunsigned char ในภาษาซี) ซึ่งสามารถ
เก็บค่าข้อมูลได้ 256 ค่า คือ 0-255

4. int หรือ Integer ใช้เก็บค่าข้อมูลขนาด 16บิต ท่ีเป็นค่าจ านวนเต็ม แบบคิดเครื่องหมาย โดยสามารถใช้เก็บข้อมูลได้ 65536 ค่า คือ -
32768 ถึง +32767

5. unsigned int ใช้เก็บค่าข้อมูลขนาด 16บิต ท่ีเป็นค่าจ านวนเต็ม แบบไม่คิดเครื่องหมาย โดยสามารถใช้เก็บข้อมูลได้ 65536 ค่า คือ 
0-65535

สรุปชนิดตัวแปร Arduino ที่มีการใช้งานบ่อย
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6. long ใช้เก็บค่าข้อมูลขนาด 32บิต ท่ีเป็นค่าเลขจ านวนเต็มแบบคิดเครื่องหมาย โดยสามารถใช้เก็บข้อมูลได้ 4294967296 ค่า คือ -2,
147,483,648 ถึง 2,147,483,647

7. unsigned long ใช้เก็บค่าข้อมูลขนาด 32 บิต ท่ีเป็นค่าเลขจ านวนเต็มแบบไม่คิดเคร่ืองหมาย โดยสามารถใช้เก็บข้อมูลได้ 4294967
296 ค่า คือ 0 ถึง 4,294,967,295

8. float ใช้เก็บค่าข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยมแบบคิดเครื่องหมายขนาด 32 บิต โดยสามารถเก็บค่าได้ ระหว่าง 3.4E-38 ถึง 3.4E+38 (-3.4
028235E+38 ถึง 3.4028235E+38)

9. double ใช้เก็บค่า เลขทศนิยมเช่นเดียวกันกับ float แต่มีค่าความละเอียดกว่า float ถึง 2 เท่า สามารถเก็บค่าได้มากถึง 1.7E+308

10. void เป็นตัวแปรแบบท่ีไม่มีการเก็บค่าใด ๆ คือ ไม่มีค่านั้นเอง

สรุปชนิดตัวแปร Arduino ที่มีการใช้งานบ่อย
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11. arrays เป็นตัวแปรท่ีใช้เก็บข้อมูลหลายๆค่าไว้ในตัวแปรตัวเพียงชื่อเดียว แต่มีตัวเลขส าหรับชี้ ต าแหน่งการเก็บข้อมูลต่างกัน โดยตัว
เลขที่ใช้ท าหน้าท่ีเป็นตัวชี้ต าแหน่งของข้อมูล เรียกว่า Index Number โดยค่าล าดับของข้อมูลในตัวแปร array ต าแหน่งแรกจะมีค่า
เป็น ศูนย์เสมอ

12. string เป็นตัวแปรใช้เก็บข้อความ หรือ ตัวอักษรหลายๆตัว ซึ่ง string ก็คือ array ของตัวแปร แบบ char นั่นเอง

13. pointer เป็นตัวแปรท่ีไม่ได้ใช้เก็บข้อมูล แต่ใช้เก็บค่าต าแหน่งแอดเดรสของหน่วยความจ าท่ีใช้ สร้างเป็นตัวแปรส าหรับเก็บข้อมูล ซึ่ง
ตัวแปรแบบนี้จะใช้ท าหน้าท่ีเป็นตัวช้ีไปยังต าแหน่งแอดเดรส ของตัวแปรอ่ืน ๆ อีกท่ีหนึ่ง

สรุปชนิดตัวแปร Arduino ที่มีการใช้งานบ่อย



3. การใช้งาน Arduino ค าสั่งตัดสินใจเลือก if else



การใช้งาน Arduino ค าสั่งตัดสินใจเลือก if else
ค าส่ัง if เป็นค าส่ังใช้ส าหรับตรวจสอบเงื่อนไข  เพ่ือสั่งให้โปรแกรมเลือกท างานในปีกกาต่างๆ ตามผลลัพธ์ท่ีได้จากการตรวจสอบ

เง่ือนไขของค าสั่ง โดยมีรูป2แบบดังนี้

แหล่งที่มา: https://www.myarduino.net

รูปแบบที่ 1 เป็นแบบ If

if (เง่ือนไข) {

ค าส่ังท่ีต้องการให้ท าเมื่อเงือนไขเป็นจริง

}

ตัวอย่างค าสั่ง if

int i = 1;

if (i == 1) {

ถ้า i เท่ากับ 1 จะท าใน ปีกกานี้

}
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แหล่งที่มา: https://www.myarduino.net

รูปแบบที่ 2 เป็นแบบ If...else

if (เงื่อนไข) {

ค าส่ังท่ีต้องการให้ท าเมื่อเงือนไขเป็นจริง

} else {

ค าสั่งท่ีต้องการให้ท าเมื่อเงือนไขเป็นจริงเท็จ

}

ตัวอย่างค าสั่ง If...else

int x = 1 ;

if (x == 1) {

ถ้า x เท่ากับ 1 จะท าในปีกกานี้ ถ้าไม่ใช่จะขาวมไปท าในปีกกา Else

}

else {

ถ้า X ไม่เท่ากับ 1 จะท าในปีกกานี

}
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ค าสั่งที่ใช้ตรวจสอบเงื่อนไข

แหล่งที่มา: https://www.myarduino.net

• ==   หมายความว่า  เท่ากับ

• !=    หมายความว่า  ไม่เท่ากับ

• <     หมายความว่า  น้อยกว่า

• >     หมายความว่า  มากกว่า

• <=   หมายความว่า  น้อยกว่าหรือเท่ากับ

• >=   หมายความว่า  มากกว่าหรือเท่ากับ

• &&   หมายความว่า  และ (& ampersand)

• ||     หมายความว่า  หรือ (| pipe)

A B A && B

T T T

T F F

F T F

F F F

A B A || B

T T T

T F T

F T T

F F F
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ตัวอย่างการใช้งาน if

แหล่งที่มา: https://www.myarduino.net

char key = '0' ; //ตัวแปรเก็บค่าที่คอมพิวเตอร์ส่งมา

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println("My arduino");

}

void loop() {

if (Serial.available() > 0) { //ถ้าคอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลมาให้จะท าใน if นี 

key = Serial.read(); //น าค่าที่คอมพิวเตอร์ส่งมาเก็บในตัวแปร key

Serial.print("key : ");

Serial.println(key); //Arduino ส่งค่าในตัวแปร key เข้าคอมพิวเตอร์ Serial Monitor

}

if (key == '1') { //ถ้าตัวแปร key เท่ากับ 1 ให้ท าในปีกกานี 

Serial.println("myarduino 1"); // Arduino ส่งข้อความตอบกลับมาทาง Serial Monitor "myarduino 1"

}

delay(1000);

}
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ตัวอย่างการใช้งาน if

แหล่งที่มา: https://www.myarduino.net

เป็นการใช้ ค าสั่ง if ในการตรวจสอบ
เงื่อนไข ให้พิมพ์ 1 แล้วกด Send  ส่งค่า 1 
จากคอมพิวเตอร์มาเก็บไว้ในตัวแปร key
แล้วให้ Arduino ตรวจสอบค่า key ถ้า
ตัวแปล key เท่ากับ 1 ให้ Arduino ส่งตอบ
กลับมาทาง Serial Monitor ว่า myardui
no 1 ตามรูปด้านล่าง
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ตัวอย่างการใช้งาน if…else

แหล่งที่มา: https://www.myarduino.net

char key = '0' ; //ตัวแปรเก็บค่าที่คอมพิวเตอร์ส่งมา

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println("My arduino");

}

void loop() {

if (Serial.available() > 0) { //ถ้าคอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลมาใหจะท าใน if นี 

key = Serial.read(); //น าค่าที่คอมพิวเตอร์ส่งมาเก็บในตัวแปร key

Serial.print("key : ");

Serial.println(key); //Arduino ส่งค่าในตัวแปร key เข้าคอมพิวเตอร์ Serial Monitor

}

if (key == '1') { //ถ้าตัวแปร key เท่ากับ 1 ให้ท าในปีกกานี 

Serial.println("myarduino 1"); // Arduino ส่งข้อความตอบกลับมาทาง Serial Monitor "myarduino 1"

}

else { //ถ้า key ไม่เท่ากับ 1 ให้ท าในปีกกานี 

Serial.println("I Love Myarduino");

} delay(1000);

}



การใช้งาน Arduino ค าสั่งตัดสินใจเลือก if else

ตัวอย่างการใช้งาน if…else

แหล่งที่มา: https://www.myarduino.net

เป็นการใช้ ค าสั่ง if..else ในการตรวจสอบเงื่อนไข  ให้
พิมพ์ 1 แล้วกด Send  ส่งค่า 1 จากคอมพิวเตอร์มา
เก็บไว้ในตัวแปร key แล้วให้ Arduino ตรวจสอบค่า ke
y ถ้าตัวแปล key เท่ากับ 1 ให้ Arduino ส่งตอบ
กลับมาทาง Serial Monitor ว่า myarduino 1 ตามรูป
ด้านล่าง ต่อมาให้ลอง พิมพ์ 2 แล้วกด Send ถ้าค่า key 
ไม่เท่ากับ 1 ใหท้ าในปีกกา else ให้ Arduino ส่งตอบ
กลับมาทาง Serial Monitor ว่า I Love Myarduino
ตามรูปด้านล่าง



4. การใช้งาน Arduino ค าสั่งท าซ  า



การใช้งาน Arduino ค าสั่งท าซ  า

ค าสั่งท าซ  า คือ การสั่งให้โปรแกรมท างานวนซ้ า ๆ จนกว่าจะไม่อยู่ในเงื่อนไข เช่น การส่ังให้บวกเลขตั้งแต่ 1 – 10 การแสดง
ข้อความหลาย ๆ ข้อความ ในการใช้ค าส่ังการท าซ้ าทุกครั้งจะต้องมีการตั้งเงื่อนไขของการท างานทุกครั้ง เช่น สร้างตัวแปร x = 1 ก าหนด
เงื่อนไข ถ้า x มากกว่า 10 ให้ท าการออกจากลูป ถ้าไม่ตรงเงื่อนไข ให้ท าการเพิ่มค่า หรือลดค่า ตามล าดับ โดยการท าซ้ าสามารถแบ่งวิธีการ
ท าซ้ าได้ 2 วิธี คือ

1) การท าซ้ าแบบรู้จ านวนรอบ คือ การใช้งานค าส่ังท าซ้ าโดยที่รู้จ านวนรอบท่ีแน่นอน ค าส่ังท่ีเหมาะแก่การใช้งานคือ for ยกตัวอย่าง เช่น 
การท าสูตรคูณตั้งแต่แม่ 1 ถึง แม่ 12

2) การท าซ้ าแบบไม่รู้จ านวนรอบ คือ การใช้งานค าส่ังท าซ้ า โดยท่ียังไม่ทราบจ านวนรอบท่ีแน่นนอน ค าส่ังท่ีเหมาะแก่การใช้งานคือ while 
กับ do while



การใช้งาน Arduino ค าสั่งท าซ  า

ค าสั่ง for คือ ค าสั่งท าซ้ าท่ีจะท างานวนเป็นลูป ในการใช้งาน for จะเป็นการใช้งานในกรณีที่รู้จ านวนครั้ง หรือจ านวนรอบที่แน่นอน ภายใน f
or จะมีการก าหนดเงื่อนไขหากยังอยู่ในเงื่อนไขโปรแกรมจะท างานวนซ้ าจนกว่าจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข โดย for จะมีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น 
4 ส่วน ดังนี้

• initialization; คือ ตัวแปรของการท าซ้ า

• condition; คือ เงื่อนไขที่ให้ออกจากการท าซ้ า

• increase / decrease คือ ค าสั่งที่ใช้ในการนับจ านวน

• statement คือ ชุดค าสั่ง

รูปแบบการเขียน ค าสั่งท าซ  า for

for(initialization; condition; increase / decrease) {

// เขียนโปรแกรมท่ีนี่

}



การใช้งาน Arduino ค าสั่งท าซ  า

ตัวอย่างค าสั่งท าซ  า for เพื่อแสดงข้อความ www.siam2dev.net 5 ข้อความ

void setup() {

Serial.begin(9600);

for (int i = 0; i < 5; i++) {

Serial.println("www.siam2dev.net");

}

} 

void loop() {

}



การใช้งาน Arduino ค าสั่งท าซ  า

ค าสั่ง while คือ ค าสั่งท าซ้ าท่ีใช้ในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนรอบ หรือครั้งในการท างาน ในค าสั่งท าซ้ า while จะเป็นการท างานโดยตรวจสอบ
เงื่อนไขก่อน ถ้าเง่ือนไขถูกต้องให้ชุดค าสั่งท างาน ถ้าไม่อยู่ในเงื่อนไขให้หยุดการท างาน โดย while มีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

• condition คือ เงื่อนไขการท าซ้ า ซึ้งประกอบด้วยตัวแปร หรือค่าคงท่ี 2 ตัว และตัวด าเนินการ เพ่ือใช้ในการตั้งเง่ือนไข เช่น x < 10 
หรือ x < n เป็นต้น

• statement คือ ชุดค าสั่งของ while ภายใน statement จะต้องมีการเพิ่ม หรือลดค่าตัวแปรของ condition เพ่ือให้ตัวแปรมีการ
อัพเดตตามขอบเขตของโปรแกรม

ค าสั่งท าซ  า while 

while(condition){

// statement

}



การใช้งาน Arduino ค าสั่งท าซ  า

ตัวอย่างค าสั่งท าซ  า while เพื่อแสดงข้อความ www.siam2dev.net 5 ข้อความ

void setup() {

int i = 0;

Serial.begin(9600);

while (i < 5) {

Serial.println("www.siam2dev.net");

i++;

}

}

void loop() {

}



การใช้งาน Arduino ค าสั่งท าซ  า

ค าสั่ง do while คือ ค าสั่งท าซ้ าท่ีใช้ในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนรอบเหมือนกับ while แต่จะแตกต่างกันตรงที่ while จะเช็คเงื่อนไขก่อนค่อย
ท า แต่ do while จะท าก่อน 1 ครั้งแล้วค่อยกลับมาเช็คเงื่อนไข โดยค าสั่ง do while มีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

• do คือ ค าสั่งท าซ้ าที่มีชุดค าสั่งอยู่ภายใน

• statement คือ ชุดค าสั่งของ do ภายในชุดค าสั่งจะต้องมีการเพิ่ม หรือลดตัวแปรของเงื่อนไข เช่น x++; หรือ x--; เป็นต้น

• condition คือ เงื่อนไขของค าสั่ง do จะประกอบด้วยตัวแปร หรือค่าคงที่ 2 ตัว และตัวก าเนินการ

ค าสั่งท าซ  า do while 

do{

// statement

} while (condition)



การใช้งาน Arduino ค าสั่งท าซ  า

ตัวอย่างค าสั่งท าซ  า do while เพื่อแสดงข้อความ www.siam2dev.net 5 ข้อความ

void setup() {

int i = 0;

Serial.begin(9600);

do {

Serial.println("www.siam2dev.net");

i++;

} while (i < 5);

}

void loop() {

}



5.1 ตัวอย่างโปรแกรม ควบคุมการวิ่งของหลอดไฟ LED



ตัวอย่างโปรแกรม ควบคุมการวิ่งของหลอดไฟ LED

แหล่งที่มา: https://www.myarduino.net/
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ตัวอย่างโปรแกรม ควบคุมการวิ่งของหลอดไฟ LED

วิธีการต่ออุปกรณ์ การเขียนโปรแกรมเบื่องต้นกับ Arduino สัญญาณ Digital OutPut ควบคุมไฟวิ่ง

Arduino uno r3 -> หลอดไฟ LED

• ขา2 -> LED1

• ขา3 -> LED2

• ขา4 -> LED3

• ขา5 -> LED4

• ขา6 -> LED5



ตัวอย่างโปรแกรม ควบคุมการวิ่งของหลอดไฟ LED







ตัวอย่างโปรแกรม ควบคุมการวิ่งของหลอดไฟ LED

Code โปรแกรม int led1 = 2; // ก าหนดขาใช้งาน 

int led2 = 3;

int led3 = 4;

int led4 = 5;

int led5 = 6;

void setup()

{

pinMode(led1, OUTPUT); // ก าหนดขาท าหน้าที่ให้ขา 2 เป็น OUTPUT 

pinMode(led2, OUTPUT); // ก าหนดขาท าหน้าที่ให้ขา 3 เป็น OUTPUT 

pinMode(led3, OUTPUT); // ก าหนดขาท าหน้าที่ให้ขา 4 เป็น OUTPUT 

pinMode(led4, OUTPUT); // ก าหนดขาท าหน้าที่ให้ขา 5 เป็น OUTPUT 

pinMode(led5, OUTPUT); // ก าหนดขาท าหน้าที่ให้ขา 6 เป็น OUTPUT

digitalWrite(led1,LOW);

digitalWrite(led2,LOW);

digitalWrite(led3,LOW);

digitalWrite(led4,LOW);

digitalWrite(led5,LOW);

}

void loop() {

digitalWrite(led1,HIGH); // ไฟ LED 1 ติด 50 ms

delay(50);

digitalWrite(led1,LOW); // ไฟ LED 1 ดับ50 ms

delay(50);

digitalWrite(led2,HIGH);

delay(50);

digitalWrite(led2,LOW);

delay(50);

digitalWrite(led3,HIGH);

delay(50);

digitalWrite(led3,LOW);

delay(50);

digitalWrite(led4,HIGH);

delay(50);

digitalWrite(led4,LOW);

delay(50);

digitalWrite(led5,HIGH);

delay(50);

digitalWrite(led5,LOW);

delay(50); }

1 2



ตัวอย่างโปรแกรม ควบคุมการวิ่งของหลอดไฟ LED

ถ้าอัพโหลดส าเร็จ จะขึ้นตามรูปด้างล่าง



หลอดไฟ LED จะวิ่งจากซ้ายไปขวา



ผลการท างาน



ตัวอย่างโปรแกรม ควบคุมการวิ่งของหลอดไฟ LED
หลอดไฟ LED จะวิ่งจากซ้ายไปขวา



ตัวอย่างโปรแกรม ควบคุมการวิ่งของหลอดไฟ LED
pinMode(led1, OUTPUT); // ก าหนดขาท าหน้าที่ให้ขา 2 เป็น OUTPUT 

pinMode(led2, OUTPUT); // ก าหนดขาท าหน้าที่ให้ขา 3 เป็น OUTPUT 

pinMode(led3, OUTPUT); // ก าหนดขาท าหน้าที่ให้ขา 4 เป็น OUTPUT 

pinMode(led4, OUTPUT); // ก าหนดขาท าหน้าที่ให้ขา 5 เป็น OUTPUT 

pinMode(led5, OUTPUT); // ก าหนดขาท าหน้าที่ให้ขา 6 เป็น OUTPUT

จาก Code เป็นการ ประกาศ ให้ ขา 2 3 4 5 6 ของ arduino uno r3 เป็น Output เพื่อส่งสัญญาณ Digital ไปควบคุม เปิดปิดไฟ LED

การก าหนดหลอดไฟ LED ติด จะใช้ค าสั่ง HIGH

digitalWrite(led1,HIGH); สั่งให้ขา2 arduino เป็น HIGH ท าให้ไฟไหลผ่าน LED ลง GND ได้

digitalWrite(ขาของarduinoที่จะควบคุม,ต าแหน่งควบคุมลอจิ H L);

การก าหนดหลอดไฟ LED ดับ จะใช้ค าสั่ง LOW

digitalWrite(led1,LOW); สั่งให้ขา2 arduino เป็น LOW ท าให้ไฟไหลผ่าน LED ไม่ได้

เราจะใช้สั่ง delay ในการคงสถานะการติดของไฟ

delay(50); หน่วงเวลา 50ms



5.2 ตัวอย่างโปรแกรม ควบคุมความสว่าง หรี่ไฟ หลอดไฟ LED



ตัวอย่างโปรแกรม ควบคุมความสว่าง หรี่ไฟ หลอดไฟ LED
Arduino สัญญาณ Analog OutPut PWM ควบคุมความสว่าง หรี่ไฟ หลอดไฟ LED

การส่งสัญญาณ Analog OutPut ของ Arduino  โดยใช้ขาสัญญาณ PWM 0-5v มาควบคุมความสว่างของหลอดไฟ LED ขาของ Arduino UNO 
ท่ีส่งสัญญาณ PWM ได้จะมีขา 3 5 6 9 จะมีตัวหนอนอยู่ใกล้ๆ

รูปแบบของค าสั่ง: analogWrite

analogWrite(Pin,vaiue)

Pin คือ หมายเลขขาหรือตัวแปรท่ีแทนขาของ Arduino

value คือ ค่าระดับสัญญาณ Analog Output มีค่าความละเอียด 8 บิต หรือ 256 มีค่าระหว่าง 0-255 ค่าสูงสุดจะให้แรงดันไฟฟ้ามากสุด 

ตัวอย่างค าสั่ง analogWrite

analogWrite(9,255)

ต้องการให้ขา 9 ของ Arduino ส่งสัญญาณ PWM 255 ออกมา

แหล่งที่มา: https://www.myarduino.net/article/88/สอนใช้งาน-arduino-สัญญาณ-analog-output-pwm-ควบคุมความสว่าง-หรี่ไฟ-หลอดไฟ-led /



•

•

•

•

•

แหล่งที่มา: https://www.myarduino.net/article/88/สอนใช้งาน-arduino-สัญญาณ-analog-output-pwm-ควบคุมความสว่าง-หรี่ไฟ-หลอดไฟ-led /



•

•

•

•

แหล่งที่มา: https://www.myarduino.net/article/88/สอนใช้งาน-arduino-สัญญาณ-analog-output-pwm-ควบคุมความสว่าง-หรี่ไฟ-หลอดไฟ-led /



ตัวอย่างโปรแกรม ควบคุมความสว่าง หรี่ไฟ หลอดไฟ LED

แหล่งที่มา: https://www.myarduino.net/article/88/สอนใช้งาน-arduino-สัญญาณ-analog-output-pwm-ควบคุมความสว่าง-หรี่ไฟ-หลอดไฟ-led /



ตัวอย่างโปรแกรม ควบคุมความสว่าง หรี่ไฟ หลอดไฟ LED

Code โปรแกรม int ledPin3 = 3;

int ledPin5 = 5;

int ledPin6 = 6;

int ledPin9 = 9;

void setup() {

pinMode(ledPin3, OUTPUT);

pinMode(ledPin5, OUTPUT);

pinMode(ledPin6, OUTPUT);

pinMode(ledPin9, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

for (int x = 0; x < 255; x++) {

analogWrite(ledPin3, x);

analogWrite(ledPin5, x);

analogWrite(ledPin6, x);

analogWrite(ledPin9, x);

delay(10);

Serial.println(x);

}

delay(500);

for (int x = 255; x > 0; x--) {

analogWrite(ledPin3, x);

analogWrite(ledPin5, x);

analogWrite(ledPin6, x);

analogWrite(ledPin9, x);

delay(10);

Serial.println(x);

}

delay(500);

}

1 2



สัญญาณ PWM สามารถก าหนดได้ในช่วง 0-255  ค่า 0 จะเท่ากับ 0v ค่า 255 จะเท่ากับ 5v

แหล่งที่มา: https://www.myarduino.net/article/88/สอนใช้งาน-arduino-สัญญาณ-analog-output-pwm-ควบคุมความสว่าง-หรี่ไฟ-หลอดไฟ-led /



ตัวอย่างโปรแกรม ควบคุมความสว่าง หรี่ไฟ หลอดไฟ LED

จากตัวอย่างโค้ดจะเห็นว่า ไฟ จะค่อย ๆ สว่างและค่อยๆหร่ีจนดับลงตามรูป

แหล่งที่มา: https://www.myarduino.net/article/88/สอนใช้งาน-arduino-สัญญาณ-analog-output-pwm-ควบคุมความสว่าง-หรี่ไฟ-หลอดไฟ-led /



ตัวอย่างโปรแกรม ควบคุมความสว่าง หรี่ไฟ หลอดไฟ LED

แหล่งที่มา: https://www.myarduino.net/article/88/สอนใช้งาน-arduino-สัญญาณ-analog-output-pwm-ควบคุมความสว่าง-หรี่ไฟ-หลอดไฟ-led /



อ้างอิง

• https://www.myarduino.net/

https://www.myarduino.net/


Thank you


