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คำ�นำ�

หนังสือ การเขียนและการประยุกตใช้งานโปรแกรม Arduino เลมน้ี เปนหนังสือที่

เขียนขึ้นมาเพื่อเปนแนวทางในการเรียนแบบใช้โครงงานเปนฐาน ซ่ึงใช้ประกอบการเรียน

สำาหรับนักเรียนนักศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษาในการประยุกต์ใช้เพื่อจัดทำาโครงงานหรือ

การแขงขันหุนยนต์ สวนระดับอาชีวศึกษาใช้ประกอบการจัดทำาโครงงาน นวัตกรรมและ 

สิ่งประดิษฐ์ และระดับปริญญาตรีใช้ประกอบการจัดทำาโครงงานเพื่อการวิจัยในการศึกษา 

โดยหนงัสอืเลมนีม้จีดุประสงค์ เพื่อเผยแพรความรู้ ในการเขยีนโปรแกรมด้วยคำาสัง่ทีง่ายเพื่อ

ควบคุมอุปกรณ์ตางๆ ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดุยโน่ (Arduino) รวมกับอุปกรณ์

ตอพวงชนิดตางๆ จนถึงการพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน โดยการรวบรวมจากเอกสารอ้างอิง

และประสบการณ์จากผู้จัดทำาที่ได้ปฏิบัติมา

หนังสือเลมนี้ประกอบด้วยบทนำา โปรแกรมอาร์ดุยโน่ ไอดีอี การเขียนโปรแกรม การ

จำาลองการทำางาน การประยุกต์ใช้งาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมแลบวิว และการประยุกต์

ใช้โปรแกรมแอปอินเวนเตอร์ 2 หากหนังสือเลมนี้มีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพรองประการใด 

ผู้จัดทำาขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้เพียงผู้เดียว

                                                           ประภาส พุมพวง

Arduino
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บทนำ� 1
1.1 ที่มาของอาร์ดุยโน่

อาร์ดยุโน่เปนบอร์ดทีส่ร้างขึน้โดย แมสสโิม บนัซ ิ(Massimo Banzi) เปนบอร์ดไมโคร

คอนโทรลเลอร์ทีม่รีาคาต้นทนุตำา่ ทีช่วยให้นกัโปรแกรมมอืใหมใช้ในการเขยีนโปรแกรมในการ

ควบคุมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดอาร์ดุยโน่สามารถเชื่อมตอกับชนิดของมอเตอร์ 

เซนเซอร์และอปุกรณ์อื่นๆ โดยบอร์ดอาร์ดยุโน่จะใช้ภาษาในการเขยีนทีง่ายตอการเรยีนรู ้การ

เขียนโปรแกรมสามารถนำามาใช้ ในการพัฒนางานใหมๆ โดยสามารถสร้างการแสดงผลการ

โต้ตอบหรือควบคุมหุนยนต์เคลื่อนที่หรืออะไรอีกหลายอยางที่สามารถจินตนาการได้

Arduino (อานวา อา-ด-ูอ-ิโน่ หรือ อา-ดยุ-โน่) เปนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกลู 

AVR ดงัแสดงในรปูที ่1.1 ทีม่กีารพฒันาทัง้ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยข้อมลู 

(Open Source) โดยตัวฮาร์ดแวร์ใช้งานงายและราคาถูก สวนด้านซอฟต์แวร์จะเปนคำาสั่ง

ที่ไมซบัซ้อนสามารถพฒันาได้งาย ดงันัน้จงึเหมาะสำาหรบัผูเ้ริม่ต้นพฒันาจนไปถงึการพฒันา

แบบขั้นสูง ผู้ ใช้งานสามารถพัฒนาตอรวมกับอุปกรณ์ในการงานได้อยางงาย 

รูปที่ 1.1 แสดงบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดุยโน่ รุน UNO
ที่มา : http://www.elec2you.com

Arduino

http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
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1.2 แนะนำาบอร์ดอาร์ดุยโน่
ววิฒันาการของบอร์ดอาร์ดยุโน่เกดิขึน้ครัง้แรกเมื่อปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) เปนต้น

มาและมีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ดังแสดงในรูปที่ 1.2 บอร์ดอาร์ดุยโน่มีหลายรุน

หลายชนิด ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งาน

รูปที่ 1.2 แสดงวิวัฒนาการของบอร์ดอาร์ดุยโน่

ที่มา : http://www.ayt-makerspace.com
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จากรูปที ่1.2 สามารถอธบิายชนดิของบอร์ดอาร์ดยุโน่ในแตละประเภททีน่ยิมใช้ได้ดงันี้

1. บอร์ดอาร์ดยุโน่รุน UNO R3 เปนบอร์ดอาร์ดยุโน่ที่ได้รบัความนยิมมากทีส่ดุ เนื่องจาก 

ราคาไมแพง ใช้ในการสร้างโครงงาน (Project) ทีม่ขีนาดไมใหญมากและมไีลบราร ี(Library) 

ตางๆ ที่พัฒนาขึ้นมาสนับสนุนอยางมากมาย ดังแสดงในรูปที่ 1.3

รูปที่ 1.3 แสดงบอร์ดอาร์ดุยโน่ รุน UNO R3

ที่มา : http://www.elec2you.com 

2. บอร์ดอาร์ดยุโน่ รุน UNO SMD เปนบอร์ดทีม่คีณุสมบตัแิละการทำางานเหมอืนกบั 

บอร์ดอาร์ดุยโน่รุน UNO R3 แตจะแตกตางกับที่ลักษณะของของไมโครคอนโทรลเลอร ์

ที่ใช้แบบ Package SMD สวนของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ รุน UNO R3 จะเปนแบบ 

Package DIP ดังแสดงในรูปที่ 1.4

รูปที่ 1.4 แสดงบอร์ดอาร์ดุยโน่ รุน UNO SMD

ที่มา : https://www.arduinoall.com/
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3. บอร์ดอาร์ดุยโน่ รุน Mega 2560 R3 เปนบอร์ดอาร์ดุยโน่ที่ออกแบบมาลักษณะ

คล้ายกับบอร์ดอาร์ดุยโน่ รุน UNO แตจะมีอินพุตและเอาต์พุตมากกวาเพื่อใช้ ในการเชื่อม

ตออุปกรณ์หลายๆ อุปกรณ์เข้าด้วยกัน ดังแสดงในรูปที่ 1.5 

รูปที่ 1.5 แสดงบอร์ดอาร์ดุยโน่ รุน MEGA 2560

ที่มา : https://www.arduitronics.com/

4. บอร์ดอาร์ดยุโน่ รุน DUE เปนบอร์ดอาร์ดยุโน่ทีเ่ปลีย่นชปิของไมโครคอนโทรลเลอร์

ใหม โดยใช้ตระกูล AVR เบอร์ AT91SAM3X8E ทำาให้การประมวลผลเร็วขึ้น ลักษณะ 

ดังแสดงในรูปที่ 1.6

รูปที่ 1.6 แสดงบอร์ดอาร์ดุยโน่ รุน DUE

ที่มา : https://www.arduitronics.com/
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5. บอร์ดอาร์ดุยโน่ รุน Leonardo การใช้งานจะมีลักษณะคล้ายกับบอร์ดอาร์ดุย

โน่รุน UNO R3 แตชนิดของไมโครคอนโทรลเลอร์เปนแบบ ATmega32U4 ทำาให้มีพอร์ต 

ยเูอสบมีขีนาดเลก็และจะต้องมไีดรเวอร์สำาหรบัยเูอสบตีางจากบอร์ดอาร์ดยุโน่ รุน UNO R3 

ลักษณะของบอร์ดดังแสดงในรูปที่ 1.7

 รูปที่ 1.7 แสดงบอร์ดอาร์ดุยโน่ รุน LEONARDO

ที่มา : https://www.arduitronics.com/

6. บอร์ดอาร์ดุยโน่ รุน Pro Mini 328 ขนาด 3.3 โวลต์ เปนบอร์ดอาร์ดุยโน่ขนาด

เล็กที่ใช้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ รุน ATmega 328 แตที่ตัวบอร์ดจะมีแหลงจายแรงดัน

ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 3.3 โวลต์เทานั้น และสัญญาณแรงดันที่ออกจากขาสัญญาณก็จะให้

แรงดัน 3.3 โวลต์เชนเดียวกัน ลักษณะดังแสดงในรูปที่ 1.8

รูปที่ 1.8 แสดงบอร์ดอาร์ดุยโน่ รุน Pro Mini 328 ขนาด 3.3 โวลต์

ที่มา : https://www.seeedstudio.com/
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7. บอร์ดอาร์ดุยโน่ รุน Pro Mini 328 ขนาด 5 โวลต์ เปนบอร์ดอาร์ดุยโน่ขนาดเล็ก 

ทีใ่ช้ตวัไมโครคอนโทรลเลอร์ รุน ATmega 328 แตทีต่วับอร์ดจะมแีหลงจายแรงดนัไฟฟ้ากระแส

ตรงขนาด 5 โวลต์เทานัน้ และสญัญาณแรงดนัทีอ่อกจากขาสญัญาณกจ็ะให้แรงดนั 5 โวลต์ 

เชนเดียวกัน ลักษณะดังแสดงในรูปที่ 1.9

รูปที่ 1.9 แสดงบอร์ดอาร์ดุยโน่ รุน Pro Mini 328 ขนาด 5 โวลต์

ที่มา : https://electrocrea.com/products/

คุณสมบัติตางๆ ของบอร์ดอาร์ดุยโน่แตละรุนมีรายละเอียด ดังแสดงในรูปที่ 1.10

รูปที่ 1.10 แสดงตารางคุณสมบัติตางๆ ของบอร์ดอาร์ดุยโน่แตละรุน

ที่มา : http://www.elecproject.com
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ในหนงัสอืเลมนีจ้ะกลาวถงึการใช้งานของบอร์ดอาร์ดยุโน่ รุน UNO ทีเ่ปนบอร์ดทีน่ยิม

ใช้กนัอยางแพรหลาย และมอีปุกรณ์เชื่อมตอมากมายให้นำาไปใช้และพฒันาการใช้งานตอไป 

โดยสวนประกอบของบอร์ดอาร์ดุยโน่ รุน UNO ดังแสดงในรูปที่ 1.11 จะประกอบไปด้วยขา

การใช้งานทีเ่ปนอนิพตุและเอาต์พตุจำานวน 14 ขา (D0-D13) ซึง่ขึน้อยูกบัการสัง่ใช้งานและ

มีขาที่เปนสัญญาณแอนะล็อกจำานวน 6 ขา (A0-A5) และมีแหลงจายแรงดันไฟฟ้ากระแส

ตรงขนาด 3.3 โวลต์ และ 5 โวลต์ เพื่อเชื่อมตอไปใช้งาน และแรงดันที่จายให้กับบอร์ดใช้

งานอยูในชวง 7–12 โวลต์ เปนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

 

รูปที่ 1.11 โครงสร้างของบอร์ดอาร์ดุยโน่ รุน UNO

ที่มา : http://bigdanzblog.wordpress.com

ในการพัฒนาบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดุยโน่สามารถใช้การตอรวมกับอุปกรณ์

เสรมิตางๆ โดยผูพ้ฒันาสามารถตอวงจรควบคมุจากภายนอกเพื่อเปนตวัเชื่อมตอเข้ามาทีข่า

อินพุตหรือเอาต์พุตของบอร์ดได้โดยตรง ตัวอยางดังแสดงในรูปที่ 1.12 นอกจากใช้ ในการ

พฒันาแล้ว ยงัสามารถตออปุกรณ์เสริมชนดิตางๆ เชน โมดลูบลูทธู โมดลูไวไฟ (WiFi) โมดลู 

จีเอสเอ็ม โมดูลรีเลย์ และโมดูลอินเทอร์เน็ต เปนต้น ลักษณะการตอดังแสดงในรูปที่ 1.13
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รูปที่ 1.12 แสดงการควบคุมหลอดแอลอีดี

รูปที่ 1.13 แสดงอุปกรณ์ตอพวง

ที่มา : https://www.makers-hut.com/product/

ขอดีของบอร์ดอาร์ดุยโน่

1. คำาสั่งในการพัฒนาไมซับซ้อน

2. มีกลุมที่เปนผู้พัฒนา (Arduino Community) มากมาย 

3. ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไมมีลิขสิทธิ์

4. มีราคาถูก

5. สามารถพัฒนาโปรแกรมได้หลายระบบปฏิบัติการ 
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1.3 สวนประกอบของบอร์ดอาร์ดุยโน่

ในการพัฒนาการเชื่อมตอกับอุปกรณ์ภายนอกจะเลือกใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

อาร์ดุยโน่ รุน UNO โดยมีสวนประกอบดังแสดงในรูปที่ 1.14

1

2

3

4

5 6

7

8

9

รูปที่ 1.14 สวนประกอบของบอร์ดอาร์ดุยโน่ รุน UNO

จากรูปมีรายละเอียดสวนประกอบเบื้องต้นดังนี้

1. ปุ่มสำาหรับรีเซ็ต (Reset)

2. ชองสำาหรับเสียบสายยูเอสบี (USB)

3. ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิด Atmega16U2

4. ชองเสียบสำาหรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 7-12 โวลต์

5. ชองเสียบขาแหลงจายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 3.3 โวลต์, 5 โวลต์ และกราวด์ 

(GND)

6. ชองเสียบขาอินพุตสัญญาณแอนะล็อก (Analog)

7. ไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega328

8. ขาพอร์ต ICSP สำาหรับยูเอสบีอินเตอร์เฟส (USB Interface)

9. ชองเสียบขาอินพุตหรือเอาต์พุต
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