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หนังสือ การเขียนและการประยุกต์ ใช้งานโปรแกรม Arduino เล่มนี้ เป็นหนังสือที่
เขียนขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนแบบใช้ โครงงานเป็นฐาน ซึ่งใช้ประกอบการเรียน
ส�ำหรับนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาในการประยุกต์ ใช้เพื่อจัดท�ำโครงงานหรือ
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส่วนระดับอาชีวศึกษาใช้ประกอบการจัดท�ำโครงงาน นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ และระดับปริญญาตรีใช้ประกอบการจัดท�ำโครงงานเพื่อการวิจัยในการศึกษา
โดยหนังสือเล่มนีม้ จี ดุ ประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ในการเขียนโปรแกรมด้วยค�ำสัง่ ทีง่ า่ ยเพื่อ
ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดุยโน่ (Arduino) ร่วมกับอุปกรณ์
ต่อพ่วงชนิดต่างๆ จนถึงการพัฒนาและประยุกต์ ใช้งาน โดยการรวบรวมจากเอกสารอ้างอิง
และประสบการณ์จากผู้จัดท�ำที่ได้ปฏิบัติมา
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทน�ำ โปรแกรมอาร์ดุยโน่ ไอดีอี การเขียนโปรแกรม การ
จ�ำลองการท�ำงาน การประยุกต์ ใช้งาน การประยุกต์ ใช้ โปรแกรมแลบวิว และการประยุกต์
ใช้ โปรแกรมแอปอินเวนเตอร์ 2 หากหนังสือเล่มนี้มีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใด
ผู้จัดท�ำขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ ไว้เพียงผู้เดียว

ประภาส พุ่มพวง
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บทที่ 1 : บทน�ำ

1.1 ที่มาของอาร์ดุยโน่
อาร์ดยุ โน่เป็นบอร์ดทีส่ ร้างขึน้ โดย แมสสิโม บันซิ (Massimo Banzi) เปน็ บอร์ดไมโคร
คอนโทรลเลอร์ทมี่ รี าคาต้นทุนต�ำ่ ทีช่ ว่ ยให้นกั โปรแกรมมือใหม่ใช้ ในการเขียนโปรแกรมในการ
ควบคุมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดอาร์ดุยโน่สามารถเชื่อมต่อกับชนิดของมอเตอร์
เซนเซอร์และอุปกรณ์อื่นๆ โดยบอร์ดอาร์ดยุ โน่จะใช้ภาษาในการเขียนทีง่ า่ ยต่อการเรียนรู้ การ
เขียนโปรแกรมสามารถน�ำมาใช้ ในการพัฒนางานใหม่ๆ โดยสามารถสร้างการแสดงผลการ
โต้ตอบหรือควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่หรืออะไรอีกหลายอย่างที่สามารถจินตนาการได้
Arduino (อา่ นวา่ อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อา-ดุย-โน่) เปน็ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล
AVR ดังแสดงในรูปที่ 1.1 ทีม่ กี ารพัฒนาทัง้ ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยข้อมูล
(Open Source) โดยตัวฮาร์ดแวร์ ใช้งานง่ายและราคาถูก ส่วนด้านซอฟต์แวร์จะเป็นค�ำสั่ง
ที่ไมซ่ บั ซ้อนสามารถพัฒนาได้งา่ ย ดังนัน้ จึงเหมาะส�ำหรับผูเ้ ริม่ ต้นพัฒนาจนไปถึงการพัฒนา
แบบขั้นสูง ผู้ ใช้งานสามารถพัฒนาต่อร่วมกับอุปกรณ์ ในการงานได้อย่างง่าย

รูปที่ 1.1 แสดงบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดุยโน่ รุ่น UNO
ที่มา : http://www.elec2you.com
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1.2 แนะน�ำบอร์ดอาร์ดุยโน่
วิวฒ
ั นาการของบอร์ดอาร์ดยุ โน่เกิดขึน้ ครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) เปน็ ต้น
มาและมีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ดังแสดงในรูปที่ 1.2 บอร์ดอาร์ดุยโน่มีหลายรุ่น
หลายชนิด ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งาน

รูปที่ 1.2 แสดงวิวัฒนาการของบอร์ดอาร์ดุยโน่
ที่มา : http://www.ayt-makerspace.com

บทที่ 1 : บทน�ำ
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จากรูปที่ 1.2 สามารถอธิบายชนิดของบอร์ดอาร์ดยุ โน่ในแต่ละประเภททีน่ ยิ มใช้ได้ดงั นี้
1. บอร์ดอาร์ดยุ โน่รนุ่ UNO R3 เป็นบอร์ดอาร์ดยุ โน่ที่ได้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ เนื่องจาก
ราคาไมแ่ พง ใช้ ในการสร้างโครงงาน (Project) ทีม่ ขี นาดไม่ใหญม่ ากและมีไลบรารี (Library)
ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นมาสนับสนุนอย่างมากมาย ดังแสดงในรูปที่ 1.3

รูปที่ 1.3 แสดงบอร์ดอาร์ดุยโน่ รุ่น UNO R3
ที่มา : http://www.elec2you.com

2. บอร์ดอาร์ดยุ โน่ รุน่ UNO SMD เปน็ บอร์ดทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละการท�ำงานเหมือนกับ
บอร์ดอาร์ดุยโน่รุ่น UNO R3 แต่จะแตกต่างกับที่ลักษณะของของไมโครคอนโทรลเลอร์
ที่ใช้แบบ Package SMD ส่วนของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น UNO R3 จะเป็นแบบ
Package DIP ดังแสดงในรูปที่ 1.4

รูปที่ 1.4 แสดงบอร์ดอาร์ดุยโน่ รุ่น UNO SMD
ที่มา : https://www.arduinoall.com/
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3. บอร์ดอาร์ดุยโน่ รุ่น Mega 2560 R3 เป็นบอร์ดอาร์ดุยโน่ที่ออกแบบมาลักษณะ
คล้ายกับบอร์ดอาร์ดุยโน่ รุ่น UNO แต่จะมีอินพุตและเอาต์พุตมากกว่าเพื่อใช้ ในการเชื่อม
ต่ออุปกรณ์หลายๆ อุปกรณ์เข้าด้วยกัน ดังแสดงในรูปที่ 1.5

รูปที่ 1.5 แสดงบอร์ดอาร์ดุยโน่ รุ่น MEGA 2560
ที่มา : https://www.arduitronics.com/

4. บอร์ดอาร์ดยุ โน่ รุน่ DUE เป็นบอร์ดอาร์ดยุ โน่ทเี่ ปลีย่ นชิปของไมโครคอนโทรลเลอร์
ใหม่ โดยใช้ตระกูล AVR เบอร์ AT91SAM3X8E ท�ำให้การประมวลผลเร็วขึ้น ลักษณะ
ดังแสดงในรูปที่ 1.6

รูปที่ 1.6 แสดงบอร์ดอาร์ดุยโน่ รุ่น DUE
ที่มา : https://www.arduitronics.com/

บทที่ 1 : บทน�ำ
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5. บอร์ดอาร์ดุยโน่ รุ่น Leonardo การใช้งานจะมีลักษณะคล้ายกับบอร์ดอาร์ดุย
โน่รุ่น UNO R3 แต่ชนิดของไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นแบบ ATmega32U4 ท�ำให้มีพอร์ต
ยูเอสบีมขี นาดเล็กและจะต้องมีไดรเวอร์ส�ำหรับยูเอสบีตา่ งจากบอร์ดอาร์ดยุ โน่ รุน่ UNO R3
ลักษณะของบอร์ดดังแสดงในรูปที่ 1.7

รูปที่ 1.7 แสดงบอร์ดอาร์ดุยโน่ รุ่น LEONARDO
ที่มา : https://www.arduitronics.com/

6. บอร์ดอาร์ดุยโน่ รุ่น Pro Mini 328 ขนาด 3.3 โวลต์ เป็นบอร์ดอาร์ดุยโน่ขนาด
เล็กที่ใช้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น ATmega 328 แต่ที่ตัวบอร์ดจะมีแหล่งจ่ายแรงดัน
ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 3.3 โวลต์เท่านั้น และสัญญาณแรงดันที่ออกจากขาสัญญาณก็จะให้
แรงดัน 3.3 โวลต์เช่นเดียวกัน ลักษณะดังแสดงในรูปที่ 1.8

รูปที่ 1.8 แสดงบอร์ดอาร์ดุยโน่ รุ่น Pro Mini 328 ขนาด 3.3 โวลต์
ที่มา : https://www.seeedstudio.com/
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7. บอร์ดอาร์ดุยโน่ รุ่น Pro Mini 328 ขนาด 5 โวลต์ เป็นบอร์ดอาร์ดุยโน่ขนาดเล็ก
ทีใ่ ช้ตวั ไมโครคอนโทรลเลอร์ รุน่ ATmega 328 แต่ทตี่ วั บอร์ดจะมีแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแส
ตรงขนาด 5 โวลต์เท่านัน้ และสัญญาณแรงดันทีอ่ อกจากขาสัญญาณก็จะให้แรงดัน 5 โวลต์
เช่นเดียวกัน ลักษณะดังแสดงในรูปที่ 1.9

รูปที่ 1.9 แสดงบอร์ดอาร์ดุยโน่ รุ่น Pro Mini 328 ขนาด 5 โวลต์
ที่มา : https://electrocrea.com/products/

คุณสมบัติต่างๆ ของบอร์ดอาร์ดุยโน่แต่ละรุ่นมีรายละเอียด ดังแสดงในรูปที่ 1.10

รูปที่ 1.10 แสดงตารางคุณสมบัติต่างๆ ของบอร์ดอาร์ดุยโน่แต่ละรุ่น
ที่มา : http://www.elecproject.com

บทที่ 1 : บทน�ำ
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ในหนังสือเล่มนีจ้ ะกล่าวถึงการใช้งานของบอร์ดอาร์ดยุ โน่ รุน่ UNO ทีเ่ ปน็ บอร์ดทีน่ ยิ ม
ใช้กนั อยา่ งแพรห่ ลาย และมีอปุ กรณ์เชื่อมต่อมากมายให้น�ำไปใช้และพัฒนาการใช้งานต่อไป
โดยส่วนประกอบของบอร์ดอาร์ดุยโน่ รุ่น UNO ดังแสดงในรูปที่ 1.11 จะประกอบไปด้วยขา
การใช้งานทีเ่ ป็นอินพุตและเอาต์พตุ จ�ำนวน 14 ขา (D0-D13) ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การสัง่ ใช้งานและ
มีขาที่เป็นสัญญาณแอนะล็อกจ�ำนวน 6 ขา (A0-A5) และมีแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแส
ตรงขนาด 3.3 โวลต์ และ 5 โวลต์ เพื่อเชื่อมต่อไปใช้งาน และแรงดันที่จ่ายให้กับบอร์ดใช้
งานอยู่ในช่วง 7–12 โวลต์ เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

รูปที่ 1.11 โครงสร้างของบอร์ดอาร์ดุยโน่ รุ่น UNO
ที่มา : http://bigdanzblog.wordpress.com

ในการพัฒนาบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดุยโน่สามารถใช้การต่อรวมกับอุปกรณ์
เสริมตา่ งๆ โดยผูพ้ ฒ
ั นาสามารถตอ่ วงจรควบคุมจากภายนอกเพื่อเป็นตัวเชื่อมต่อเข้ามาทีข่ า
อินพุตหรือเอาต์พุตของบอร์ดได้ โดยตรง ตัวอย่างดังแสดงในรูปที่ 1.12 นอกจากใช้ ในการ
พัฒนาแล้ว ยังสามารถต่ออุปกรณ์เสริมชนิดตา่ งๆ เชน่ โมดูลบูลทูธ โมดูลไวไฟ (WiFi) โมดูล
จีเอสเอ็ม โมดูลรีเลย์ และโมดูลอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ลักษณะการต่อดังแสดงในรูปที่ 1.13

14

การเขียนและการประยุกต์ ใช้งานโปรแกรม Arduino

รูปที่ 1.12 แสดงการควบคุมหลอดแอลอีดี

รูปที่ 1.13 แสดงอุปกรณ์ต่อพ่วง

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

ข้อดีของบอร์ดอาร์ดุยโน่
1. ค�ำสั่งในการพัฒนาไม่ซับซ้อน
2. มีกลุ่มที่เป็นผู้พัฒนา (Arduino Community) มากมาย
3. ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไม่มีลิขสิทธิ์
4. มีราคาถูก
5. สามารถพัฒนาโปรแกรมได้หลายระบบปฏิบัติการ

บทที่ 1 : บทน�ำ
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1.3 ส่วนประกอบของบอร์ดอาร์ดุยโน่
ในการพัฒนาการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกจะเลือกใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
อาร์ดุยโน่ รุ่น UNO โดยมีส่วนประกอบดังแสดงในรูปที่ 1.14
1

9

2

8

3

7

4
5

6

รูปที่ 1.14 ส่วนประกอบของบอร์ดอาร์ดุยโน่ รุ่น UNO
จากรูปมีรายละเอียดส่วนประกอบเบื้องต้นดังนี้
1. ปุ่มส�ำหรับรีเซ็ต (Reset)
2. ช่องส�ำหรับเสียบสายยูเอสบี (USB)
3. ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิด Atmega16U2
4. ช่องเสียบส�ำหรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 7-12 โวลต์
5. ช่องเสียบขาแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 3.3 โวลต์, 5 โวลต์ และกราวด์
(GND)
6. ช่องเสียบขาอินพุตสัญญาณแอนะล็อก (Analog)
7. ไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega328
8. ขาพอร์ต ICSP ส�ำหรับยูเอสบีอินเตอร์เฟส (USB Interface)
9. ช่องเสียบขาอินพุตหรือเอาต์พุต

