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หน่วยที่ 2
งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ดว้ยโปรแกรม Arduino เพ่ือ
ใช้งานไดโอดแปล่งแสง LED  
 

เดชา กาญวงษา 

ผู้เรียบเรียง เดชา กาญวงษา 
วุฒิ ค.อ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ตําแหน่ง คร ูวิทยฐานะ ครูชํานาญการ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศร ี

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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คําแนะนําการใช้เอกสารประกอบชุดการสอนสําหรับครู 

เอกสารประกอบชุดการสอนเล่มนี้เป็นคู่มือท่ีครูผูส้อนใช้สําหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 2105-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชา (ปวช.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบดว้ย 

คําช้ีแจงสําหรับครู 
1. ครูผู้สอนจะต้องศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ และวิธีการจัดการเรียนการสอน ตามชุดการสอน

รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 2105-2105   ให้เข้าใจ 
2. ครูผู้สอนจะต้องศึกษาส่วนประกอบของชุดการสอนแต่ละเรื่อง ซ่ึงประกอบด้วย ชื่อเรื่อง 

จุดประสงค์ท่ัวไป จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอน การประเมินผล ใบความรู้ ใบ
ปฏิบัติการทดลอง คําถามท้ายการทดลอง เฉลยคําถามท้ายการทดลอง (ในกรณีท่ีมีการทดลอง)แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

3. ครูผู้สอนต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ จอรับภาพ และวีดีทัศน์ให้พร้อมใน
กรณีต้องไปสอนนอกห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ (ซ่ึงการสอนในห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
จะมีอุปกรณ์เหล่านีค้รบอยู่แล้ว)

4 .  ครูผู้ สอนต้อง เตรี ยมสื่ อ อ่ืน  ๆ อาทิเช่น  ของจริ งของอุปกรณ์ ท่ี ใช้ ในงานระบบงาน
ไมโครคอนโทรลเลอร ์(ในห้องปฏิบัตกิารไมโครคอนโทรลเลอร์จะมีอุปกรณ์เหล่านี้ครบอยู่แล้ว) เพ่ือให้เกิดความ
สนใจในการเรียนรู้เนื้อหาเพ่ิมมากยิ่งข้ีน

5. ครูผูส้อนตอ้งคอยดูแลและให้คําแนะนําสําหรับผู้เรียนท่ีมีปัญหา 
6. ในการสรุปบทเรียนครูผูส้อนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออกให้มากท่ีสุด 
7. เม่ือสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนตรวจเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย เพ่ือ

ความสะดวกในการใช้ครัง้ต่อไป 
8. ในการใช้ชุดการสอนแต่ละครั้ง ครูผูส้อนตอ้งศึกษาล่วงหน้ามาก่อนทําการเรียนการสอน 
9. ในเอกสารประกอบชุดการสอนชุดนี้จะประกอบไปดว้ย 

- แผนบริหารการสอนประจําหน่วย 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 
- ใบเนื้อหา 
- ใบปฏิบัตงิาน 
- แบบทดสอบหลังเรียน 

10. ครูผู้สอนควรสังเกตพฤติกรรมของของผู้เรียนในระหว่างจัดการเรียนการสอน เพ่ือใช้ในการ
ประเมินคะแนนด้านจิตพิสัย 
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วิธีใช้ชุดการสอน 
1.  ทดสอบก่อนเรียน แล้วบันทึกผลการทดสอบก่อนเรียน 
2.  ดําเนินการสอนในแต่ละเรื่อง และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความเข้าใจถูกต้องและ

ชัดเจน 
3.  เม่ือใช้ชุดการสอนแล้วให้ทดสอบหลังเรียนแล้วบันทึกผลการทดสอบหลังเรียน 

���������	
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แผนบริหารการสอนประจําหน่วยที่ 2
รหัสวิชา 2105-2105 วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร ์ สอนครั้งท่ี 2
หน่วยท่ี 2 งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino  
 เพ่ือใช้งานไดโอดแปล่งแสง LED              เวลา 4 ชั่วโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ทฤษฏ ี
2.1  การใช้งานโปรแกรม Arduino IDE 
2.2  การทดสอบบอร์ด Arduino เบือ้งตน้
2.3  ไดโอดเปล่งแสง LED 
2.4  การตอ่วงจรไดโอดเปล่งแสง LED กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2.5  โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED 
2.6  การประยุกต์ใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED 

 

ปฏิบัต ิ
ใบปฏิบัตงิานท่ี 2

สาระสําคัญ
ไดโอดเปล่งแสง (Light-Emitting Diodes: LED) เป็นไดโอดชนิดหนึ่งท่ีสามารถเปล่งแสงได้ถ้าได้รับ

การไบอัสท่ีถูกต้อง ไดโอดเปล่งแสง หรือ LED มีประโยชน์มากในการใช้งานเป็นอุปกรณ์สําหรับแสดงผล
เบื้องต้น เพ่ือใช้บอกสถานะการทํางานต่างๆ การท่ีจะให้ไดโอดเปล่งแสง หรือ LED มีแสงสว่างนั้น จําเป็น
จะต้องมีการสั่งงานควบคุมจากไมโครคอนโทรลเลอร์ จึงจะสามารถทําให้ไดโอดเปล่งแสง หรือ LED ส่องแสง
สว่างออกมาตามท่ีตอ้งการ 

สมรรถนะประจําหน่วย 
1. ตอ่วงจรไดโอดเปล่งแสง LED กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED 

 
จุดประสงค์ทั่วไป 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือ
ใช้งานไดโอดแปล่งแสง LED 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.  อธิบายการใช้งานโปรแกรม Arduino IDE ไดอ้ย่างถูกต้อง 
2.  บอกวิธีการทดสอบบอร์ด Arduino เบือ้งตน้ไดอ้ย่างถูกต้อง 
3.  อธิบายหลักการทํางานของไดโอดเปล่งแสง LED ไดอ้ย่างถูกต้อง 
4.  อธิบายวิธีการต่อวงจรไดโอดเปล่งแสง LED กับไมโครคอนโทรลเลอร์ ไดอ้ย่างถูกต้อง 
5.  อธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED ไดอ้ย่างถูกต้อง 
6.  อธิบายการประยุกต์ใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED ไดอ้ย่างถูกต้อง 
7.  ทดสอบบอร์ด Arduino เบือ้งตน้ไดอ้ย่างถูกต้อง 
8.  ตอ่วงจรไดโอดเปล่งแสง LED กับไมโครคอนโทรลเลอร์ตามท่ีกําหนดให ้ไดอ้ย่างถูกต้อง 
9.  เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED ตามท่ีกําหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 

สื่อการสอน 
1.  เอกสารประกอบชุดการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบดว้ย 

1.1  เอกสารประกอบการสอน 
1.2  ใบปฏิบัตงิาน 
1.3  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

2.  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
3.  ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร ์
4.  โปรแกรม Arduino IDE Version 1.8.6 

 
คําช้ีแจงการใช้เอกสารประกอบการสอน 

1.  นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอนก่อนเข้าชั้นเรียน 
2.  นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก่์อนเรียน 
3.  การดาํเนินการสอนประกอบด้วยข้ันตอน ดงันี้ 

4.  ครูผู้สอนควรดําเนินการสอนตามแผนการสอนโดยเลือกสื่อ เนื้อหาและแบบฝึกหัดให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละข้อ

ขัน้ตอนท่ี 1

สร้างปัญหาให้
ผู้เรียนสนใจ 
(Motivation)

ขัน้ตอนท่ี 2

ให้เนื้อหาและสรุป
(Information)

ขัน้ตอนท่ี 3

ประเมินความรู้ด้วย
แบบฝึกหัด
(Application)

ขัน้ตอนท่ี 4

ตรวจปรับ
ความสําเร็จ
(Progress)
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5.  ครูผู้สอนควรศึกษาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แผนการสอน เนื้อหา ใบปฏิบัติงานและแบบฝึกหัดให้
เข้าใจดเีสียก่อน 

6.  เม่ือสอนเสร็จทุกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้ว ทําการประเมินโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน 

วิธีวัดประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.  การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนใช้แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ ประเมินผลผู้เรียนโดยสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2.  พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้ึนอยู่กับครูผู้สอน

เห็นสมควรและมีความเหมาะสมกับเนือ้หาของวิชานั้นๆ 

วิธีวัดประเมินผล (ด้านความรู้)
1.  ผู้เรียนจะตอ้งทําแบบฝึกหัดหลังจากศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆ การประเมินผลจากแบบฝึกหัด

ประจําหน่วยท่ี 2 จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
2. การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะวัดผลและประเมินผลด้านทฤษฎี ด้วย

แบบทดสอบหลังเรียน หลังจากท่ีผู้เรียนได้ผ่านการปฏิบัติงานตามใบปฏิบัติงาน ประเมินผลจากแบบทดสอบ
หลังเรียนหน่วยท่ี 2 จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

วิธีการประเมินผลใบปฏิบตัิงาน (ด้านทักษะ)
1. ครูผูส้อนเป็นผู้กําหนดจุดประเมินในการปฏิบัติงานนั้นๆ เม่ือเห็นว่าจุดนั้นๆ มีความสําคัญในการ

ปฏิบัตงิาน 
2. ครูผู้สอนจะต้องไปตรวจสอบเม่ือผู้เรียนปฏิบัติงานถึงจุดประเมินท่ีครูผู้สอนได้กําหนดไว้ การ

ประเมินผลจากการทดลองตามใบปฏิบัติงาน โดยจัดทําคะแนนให้เป็น 100 เปอร์เซน็ต์ 
3. ประเมินผลจากแบบประเมินผล ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จํานวน 

10 คะแนน (แนบหลังกิจกรรมเสริมทักษะ)
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 2

เรื่อง งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร ์ดว้ยโปรแกรม Arduino ใช้เวลา 5 นาที 
เพ่ือใช้งานโดโอดเปล่งแสง LED 

วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 2105-2105 
ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
************************************************************************************************** 

 

คําช้ีแจง 1. แบบทดสอบมีท้ังหมด 10 ข้อ (10 คะแนน)
2. ให้ผูเ้รียนเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดแล้วกาเครื่องหมายกากบาท ��� ลงในกระดาษคําตอบ 

1. Sketchbook คืออะไร 
ก. ไฟล์โปรแกรม 
ข. ไฟล์โปรแกรมหลายตัวรวมกัน
ค. ระบบไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
ง. การคอมไพล์แปลโปรแรกม 

2. LED ท่ีอยู่บนบอร์ดArduino เชื่อมต่อกับกับพอร์ตใด 
ก. D11 

 ข. D12 
 ค. D13 
 ง. D15 
3. เม่ือเขียนโปรแกรมเสร็จแล้ว ข้ันตอนตอ่ไปต้องทําอย่างไร 

ก. Compile  
 ข. Upload 
 ค. Download 
 ง. Export compile binary 
4. LED ย่อมาจากอะไร 

ก. Light Emoter Diodes 
 ข. Light Emoting Diodes 
 ค. Light Emitter Diodes 
 ง. Light Emitting Diodes 
5. การท่ีจะทําให้หลอด LED ตดิสว่างตอ้งป้อนไฟลบท่ีขาใด 

ก. Anode 
 ข. Cathode 
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ค. Gate 
 ง. Source 
6. การตอ่เชือ่มต่อLED กับบอร์ดArduino ตอ้งตอ่ท่ีขาใด 

ก. Vin 
 ข. A0-A5 
 ค. D0-D13 
 ง. ICSP 
7. ตวัต้านทานท่ีตอ่ร่วมกับขาLED มีประโยชน์อย่างไร 

ก. เพ่ือลดแรงดนัตกคร่อมLED 
 ข. เพ่ือให้ไดโอดเปล่งแสงสว่างมากยิง่ข้ึน

ค. เพ่ือให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทํางานได้ 
ง. เพ่ือจํากัดกระแสไม่ให้ไดโอดเปล่งแสงเสียหาย 

8. การท่ีจะทําให้LED ทํางานไดต้อ้งใช้คําสั่งใด 
ก. #include arduino.h 

 ข. digitalWrite (pin, HIGH) 
 ค. digitalread (pin, HIGH) 
 ง. Void lop ( ) 
9. คําสั่ง delay (1000) ใช้หน่วงเวลานานเท่าไร 

ก. 1 วินาที 
ข. 10 วินาที 
ค. 100 วินาที 
ง. 1,000 วินาที 

10. จอLED ชนิดใดเข้ามาแทนการใช้งานจอLCD 
 ก. KLED 
 ข. MLED 
 ค. NLED 
 ง. OLED 
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หน่วยที่ 2
งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร ์

ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือใช้งานไดโอดแปล่งแสง LED  
 

2.1 การใช้งานโปรแกรม Arduino IDE 
2.1.1 ลักษณะโดยท่ัวไปของโปรแกรม Arduino IDE 

 เม่ือเรียกใช้ให้โปรแกรมทํางานจะมีหน้าตา ดงัรูปท่ี 2.1 ตวัโปรแกรมประกอบดว้ยส่วน
ตา่งๆ ดงันี้ 

รูปท่ี 2.1  แสดงลักษณะโดยท่ัวไปของโปรแกรม Arduino IDE 
(ท่ีมา http://www.sbt.ac.th/new/?q=node/149) 
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(1)  เมนู (Menu) ใช้เลือกคําสั่งต่างๆ ในการใช้งานโปรแกรม 
(2) แถบเครื่องมือ (Toolbar) เป็นการนําคําสั่งท่ีใช้งานบ่อยๆ มาสร้างเป็นปุ่มเพ่ือให้

เรียกใช้คําสั่งได้รวดเร็วข้ึน
(3) แถบเลือกโปรแกรม (Tabs) เป็นแถบท่ีใช้เลือกไฟล์โปรแกรมแต่ละตัว (กรณีท่ีเขียน

โปรแกรมขนาดใหญ่ประกอบดว้ยไฟล์หลายตวั
(4) พ้ืนท่ีเขียนโปรแกรม (Text Editor) เป็นพ้ืนท่ีสําหรับเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ 

 (5) พ้ืนท่ีแสดงสถานะการทํางาน (Message Area) เป็นพ้ืนท่ีโปรแกรมใช้แจ้ง
สถานะการทํางานของโปรแกรม เช่น ผลการคอมไพล์โปรแกรม 

(6) พ้ืนท่ีแสดงข้อมูล (Text Area) ใช้แจ้งว่าโปรแกรมท่ีผ่านการคอมไพล์แล้วมีขนาด
ของโปรแกรมก่ีไบต์ 

(7) ปุ่มสําหรับเปิดหน้าต่าง Serial Monitor ปุ่มนี้จะอยู่ทางมุมบนด้านขวามือ คลิกปุ่ม
นี้เม่ือต้องการเปิดหน้าตา่งสื่อสารและแสดงข้อมูลอนุกรม โดยต้องมีการต่อฮาร์ดแวร์ Arduino และเลือกพอร์ต
การเชื่อมตอ่ให้ถูกต้องก่อน 

2.1.2 หน้าต่างแสดงการส่ือสารผา่นพอร์ตอนุกรม หรือ Serial Monitor 
 หน้าต่างแสดงการสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม หรือ หน้าต่าง Serial Monitor มีบทบาท

ค่อนข้างมากในการใช้แสดงผลการทํางํานของโปรแกรมแทนการใช้อุปกรณ์แสดงผลอ่ืนๆ เนื่องจาก Arduino 
ได้เตรียมคําสั่งสําหรับใช้แสดงค่าของตัวแปรท่ีต้องการดูผลการทํางานไว้ แล้วนั่นคือ Serial.print ส่วนการส่ง
ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ไปยังฮาร์ดแวร์ Arduino หรือแผงวงจรควบคุมให้ พิมพ์ข้อความและคลิกปุ่ม Send ใน
การรับส่งข้อมูลต้องกําหนดอัตราเร็วในการถ่ายทอดข้อมูลหรือบิดเรต (bit rate) ให้กับโปรแกรมในคําสั่ง 
Serial.begin กรณีท่ีใช้งานกับคอมพิวเตอร์ Macintosh หรือคอมพิวเตอร์ท่ีติด ตั้งระบบปฏิบัติการ Linux ตัว
ฮาร์ดแวร์ของ Arduino จะรีเซ็ตเม่ือเริม่เปิดใช้งาน Serial monitor 
 

รูปท่ี 2.2  แสดงหน้าต่าง Serial Monitor ของโปรแกรม Arduino IDE 
(ท่ีมา http://www.sbt.ac.th/new/?q=node/149) 
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2.1.3 เมนูบาร์แสดงรายการของคําสั่ง
เมนู File ใน Arduino จะเรียกโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนว่า สเก็ตช์ (Sketch) ในโปรแกรมของผู้ใช้งานอาจมีไฟล์
โปรแกรมหลายตัว จึงเรียกรวมว่าเป็นสเก็ตช์บุ๊ก (Sketchbook) เมนูนี้จะเก่ียวข้องกับการเปิด บันทึก ปิดไฟล์ 
มีคําสั่งท่ีควรทราบและเก่ียวข้องกับบอร์ด Arduino ดงันี้ 

(1) เมนู File 
 

รูปท่ี 2.3  แสดงรายการคําสั่งในเมนู File 
 

1) New ใช้สําหรับสร้างไฟล์สเก็ตช์ตัวใหม่เพ่ือเริ่มเขียนโปรแกรมใหม่ 
2) Open ใช้สําหรับเปิดสเก็ตช์ หรือไฟล์ ท่ีบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ 
3) Open Recent ใช้สําหรับเปิดสเก็ตช์ หรือไฟล ์ท่ีบันทึกไว้ล่าสุด 
4) Sketchbook ใช้สําหรับเปิดไฟล์สเก็ตช์ล่าสุดท่ีเปิดใช้งานเสมอ 
5) Example ใช้สําหรับการเลือกเปิดไฟล์สเก็ตช์ตัวอย่างท่ีบรรจุและรวบรวมไว้ใน

โฟลเดอร์ของ Arduino 
6) Close ใช้สําหรับการปิดไฟล์สเก็ตช์ปัจจุบัน 
7) Save ใช้สําหรับการบันทึกไฟล์สเก็ตช์ปัจจุบัน 
8) Save As ใช้สําหรับบันทึกไฟล์สเก็ตช์โดยเปลี่ยนชื่อไฟล์ และเลือกตําแหน่งท่ีจะ

บันทึกไฟล์นั้น 
9) Page Setup ใช้สําหรับตั้งค่าหน้ากระดาษของไฟล์สเก็ตช์ปัจจุบัน 
10) Print ใช้สําหรับสั่งพิมพ์โค้ดของไฟล์สเก็ตช์ปัจจุบันออกทางเครื่องพิมพ์ 
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11) Preference ใช้สําหรับกําหนดค่าการทํางานของโปรแกรม 
12) Quit ใช้สําหรับจบการทํางานและออกจากโปรแกรม 

(2) เมนู Edit  ในขณะท่ีพิมพ์โปรแกรมใช้คําสั่งในเมนูนี้ในการสั่งยกเลิกคําสั่งท่ีแล้ว ทําซํ้า
และอ่ืนมีรายการคําสั่งต่างๆ ท่ีควรทราบ ดงันี้ 

รูปท่ี 2.4  แสดงรายการคําสั่งในเมนู Edit 
 

1) Undo ยกเลิกคําสั่งหรือการพิมพ์ครั้งสุดท้าย 
2) Redo ทําซํ้าคําสั่งหรือการพิมพ์ครัง้สุดท้าย 
3) Cut ตดัข้อความท่ีเลือกไว้ไปเก็บในคลิบอร์ดของโปรแกรม 
4) Copy คัดลอกข้อความท่ีเลือกไว้มาเก็บในคลิปบอร์ด 
5) Copy for Forum คัดลอกข้อความท่ีเลือกไว้มาเก็บในฟอรรัม 
6) Copy as HTML คัดลอกข้อความท่ีเลือกไว้เป็น ภาษา HTML 
7) Paste นําข้อความท่ีอยู่ในคลิปบอร์ดมาแปะลงในตาํแหน่งท่ีเคอร์เซอร์ชี้อยู่ 
8) Select All เลือกข้อความท้ังหมด 
9) Go to line ไปยังบรรทัดท่ีตอ้งการ 
10) Comment/Uncomment ใช้เติมเครื่องหมาย // เพ่ือสร้างหมายเหตุหรือ

คําอธิบายลงในโปรแกรมและยกเลิกด้วยเครือ่งหมาย // ออก 
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11) Increase Indent การเพ่ิมย่อหน้า 
12) Decrease Indent ยกเลิกการเพ่ิมย่อหน้า 
13) Increase Font Size เพ่ิมขนาดของตวัอักษร 
14) Decrease Font Size ลดขนาดของตัวอักษร 
15) Find ใช้สําหรับค้นหาคํา หรือตัวแปรท่ีต้องการค้นหา 
16) Find Next ใช้สําหรับค้นหาคํา หรือตัวแปรท่ีต้องการค้นหาถัดไป 
17) Find Previous ใช้สําหรับค้นหาคํา หรือตัวแปรท่ีต้องการค้นหาก่อนหน้า 

(3) เมนู Sketch เป็นเมนูท่ีบรรจุคําสั่งท่ีใช้ในการคอมไพล์โปรแกรมเพ่ิมไฟล์ไลบรํารี โดย
มีเมนูย่อย ดงันี้ 

รูปท่ี 2.5  แสดงรายการคําสั่งในเมนู Sketch 
 

1) Verify/Compile ใช้คอมไพล์แปลโปรแกรมภาษาซีให้เป็นภาษาเครือ่ง 
2) Upload ใช้สําหรับอัปโหลดโปรแกรมไปยังแผงวงจร Arduino หรือฮาร์ดแวร์ 

ของ Arduino 
 3) Upload Using Programmer ใช้สําหรับอัปโหลดโปรแกรมท่ีกําลังใช้งานอยู่

พร้อมกับอคมไพล์ ไปยังแผงวงจร Arduino หรือฮาร์ดแวร์ ของ Arduino 
4) Export compiled binary เป็นการคัดลองไฟล์คําสั่งท่ีเป็นภาษาเครื่อง 
5) Show Sketch folder สั่งเปิดโฟลเดอร์ท่ีเก็บโปรแกรมของผู้ใช้ 
6) Include Library เป็นคําสั่งเรียกใช้ไลบรารีเพ่ิมเติมเม่ือคลิกเลือกคําสั่งนี้แล้ว

โปรแกรม Arduino IDE แสดงไลบรารีให้เลือก เม่ือเลือกแล้วโปรแกรมจะแทรกบรรทัดคําสั่ง #include ลงใน
ส่วนตน้ของไฟล์ 

7) Add File เพ่ิมไฟล์ให้กับสเก็ตช์บุ๊กปัจจุบัน เม่ือใช้คําสั่งนี้ โปรแกรม Arduino 
จะทําการคัดลอกไฟล์ท่ีเลือกไว้มาเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดยีวกันกับโปรแกรมท่ีกําลังพัฒนา 

(4) เมนู Tools ใช้จัดรูปแบบของโค้ดโปรแกรม เลือกรุ่นของฮาร์ดแวร์ Arduino และ
เลือกพอร์ตท่ีติดตอ่เมนูท่ีใช้งานกับบอร์ด Arduino มีดังนี้ 
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รูปท่ี 2.6  แสดงรายการคําสั่งในเมนู Tools 
 

1) Auto Format ใช้สําหรบัจัดรูปแบบของโค้ดโปรแกรมให้สวยงาม 
2) Archive Sketch ใช้สําหรับสั่งบีบอัดไฟล์โปรแกรมท้ังโฟลเดอร์หลักและ

โฟลเดอร์ย่อยของไฟล์สเก็ตช์ปัจจุบันไฟล์ท่ีสร้างใหม่จะมีชื่อเดียวกับไฟล์สเก็ตช์ปัจจุบัน 
3) Board ใช้สําหรับเลือกฮาร์ดแวร์ของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino 

 4) Serial Port ใช้สําหรับเลือกหมายเลขพอร์ตของคอมพิวเตอร์ท่ีต่อกับฮาร์ดแวร์ 
Arduino และบอร์ด Arduino 
 (5) เมนู Help เม่ือต้องการความช่วยเหลือหรือข้อมูลเก่ียวกับโปรแกรมให้เลือกเมนูนี้เม่ือ
เลือกเมนูย่อยตัวโปรแกรมจะ เปิดไฟล์เว็บเพจ (ไฟล์นามสกุล .html) ท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้อนั้นๆ โดยไฟล์จะเก็บ
ในเครือ่งของผูใ้ช้ภายในโฟลเดอร์ท่ี เก็บ Arduino IDE 

รูปท่ี 2.7  แสดงรายการคําสั่งในเมนู Help 
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2.1.4 ปุ่มคําส่ังบนแถบเครื่องมือ 
ปุ่มคําสั่งบนแถบเครื่องมือ เป็นปุ่มคําสั่งท่ีมีการใช้งานในตัวโปรแกรม Arduino จะนํามา

สร้างเป็นปุม่บนแถบเครือ่งมือเพ่ือให้สามารถคลิกเลือกไดทั้นทีปุม่ต่ํางๆ บนแถบเครื่องมือ มีดงันี้ 
(1) ปุ่ม Verify ใช้ตรวจสอบการเขียนคําสั่งในโปรแกรมว่าถูกต้องตามหลักไวยกรณ์

หรือไม่ และคอมไพล์ โปรแกรม 
(2) ปุ่ม Upload ใช้อัปโหลดโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนไปยังบอร์ด หรือฮาร์ดแวร์ Arduino 

ก่อนจะอัปโหลดไฟล์ต้องแน่ใจว่าไดค้อมไพล์ไฟล์สเก็ตช์เรียบร้อยแล้ว 
(3) ปุ่ม New ใช้สร้างสเก็ตไฟล์ (ไฟล์ โปรแกรม) ตวัใหม่ 
(4) ปุ่ม Open ใช้แทนเมนู File > Sketchbook เพ่ือเปิดสเก็ตช์ (ไฟล์ โปรแกรม) ท่ีมี

ในเครือ่ง Save ใช้บันทึกไฟล์สเก็ตชบุ๊กท่ีเขียนข้ึน
(5) ปุ่ม Save ใช้แทนเมนู File > Save เพ่ือบันทึกสเก็ตช์ (ไฟล์ โปรแกรม) ลงในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

รูปท่ี 2.8  แสดงปุ่มคําสั่งบนแถบเครือ่งมือ 

2.2 การทดสอบบอร์ด Arduino เบื้องต้น 
การท่ีจะเริ่มเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร ์จําเป็นจะตอ้งมีการทดสอบการทํางานของบอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ และโปรแกรมท่ีติดตั้งลงในเครือ่งคอมพิวเตอร์ก่อนว่าสามารถใช้งานได้ตรงกันหรือไม่ 
และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง โดยมีข้ันตอน ดงันี้ 

2.2.1 เลือกชนิดของบอร์ด Arduino 
 การเลือกชนิดของบอร์ด Arduino โดยเลือกจากเมน ูTools > Bord โปรแกรมจะแสดง
บอร์ดท่ีมีในคอมพิวเตอร์ให้ผูใ้ช้งาน แล้วเลือก Arduino/Genuino Uno  

2.2.2 เลือกพอร์ตท่ีใช้เช่ือมต่อกบับอร์ดชนิดของบอร์ด Arduino 
 การเลือกพอร์ตท่ีใช้เชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino โดยเลือกจากเมนู Tools > Port พอร์ต
โปรแกรมจะแสดงพอร์ตท่ีมีในคอมพิวเตอร์ให้ผู้ใช้งานเลือกพอร์ตท่ีเชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino  หรือหากไม่
แน่ใจให้เลือกพอร์ตลําดับท้ายสุด 
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รูปท่ี 2.9  แสดงการเลือกชนิดของบอร์ด Arduino ท่ีตอ่ใช้งาน 

รูปท่ี 2.10  แสดงการเลือกพอร์ตเชือ่มต่อของบอร์ด Arduino ท่ีตอ่ใช้งาน 

2.2.3 เขียนโค๊ดโปรแกรมเพ่ือทดสอบบอร์ด Arduino 
 การเขียนโค๊ดโปรแกรมเพ่ือทดสอบบอร์ด Arduino เป็นการเขียนโปรแกรมไฟกระพริบ
อย่างง่าย โดยจะแสดงผลท่ีหลอดไดโอดเปล่งแสง LED จํานวน 1 ดวงท่ีติดอยู่บนบอร์ด Arduino ในตําแหน่ง
ขาท่ี 13 ของบอร์ด 
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รูปท่ี 2.11  แสดงโค๊ดโปรแกรมเพ่ือใช้ทดสอบบอร์ด Arduino 
 
2.2.4 คอมไพลโ์ปรแกรมเพื่อทดสอบ 

การคอมไพล์โปรแกรม เม่ือคอมไพล์โปรแกรมแล้วท่ีแถบแสดงสถานะและหน้าต่าง
แสดงผลการคอมไพล์ ซ่ึงเป็นหน้าต่างสีดําอยู่ด้านล่างของโปรแกรมท่ีแถบแสดงสถานะจะปรากฏข้อความ 
Done Compiling และหน้าต่างแสดงผลแสดงข้อความว่า Sketch uses 1066 bytes (3%) of program 
storage space. Maximum is 32256 bytes. แสดงว่าโปรแกรมภาษาเครื่องท่ีจากการคอมไพล์มีขนาด 
1,066 ไบต์จากความจุของหน่วยความจําของท้ังหมดท่ีใช้งานได้ 32,256  ไบต์ หากข้ึนแถบสถานะสีส้ม แสดง
ว่าไม่สามารถคอมไพล์โปรแกรมได ้หรือคอมไพล์ไม่ผ่าน ให้ตรวสอบโปรแกรมอีกครัง้

รูปท่ี 2.11  แสดงแถบสถานะการคอมไพล์ของโปรแกรม Arduino ท่ีผ่าน 

รูปท่ี 2.12  แสดงแถบสถานะการคอมไพล์ของโปรแกรม Arduino ท่ีไม่ผ่าน 
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2.2.5 อับโหลดโปรแกรมไปยังบอร์ด Arduino 
 การอัปโหลดโปรแกรมไปยังบอร์ด Arduino โดยคลิกท่ีปุ่ม Upload หรือเลือกท่ีเมนู 

Sketch > Upload รอจนกระท่ังการอัปโหลดเสร็จสิ้น บอร์ดจะทํางานทันที ไดโอดเปล่งแสง LED ท่ีบอร์ดจะ
ติดกะพริบทุกๆ 1 วินาที เป็นอันเสร็จสิ้นการทดสอบการเขียนและอัปโหลดโปรแกรมเบื้องต้นกับบอร์ด 
Arduino ถ้าเกิดการอัปโหลดโปรแกรมผิดพลาดจะส่งผลให้บอร์ด Arduino ใช้งานไม่ได้ ต้องตรวจสอบดูจาก
ข้อความสีส้มด้านล่างว่าผิดพลาดจากอะไร แล้วจึงแก้ปัญหาตอ่ไป 

2.3 ไดโอดเปล่งแสง LED 
2.3.1 ความหมายของไดโอดเปล่งแสง LED 

 ไดโอดเปล่งแสง (Light-Emitting Diodes: LED) เป็นไดโอดชนิดหนึ่งท่ีสามารถเปล่งแสง
ได้ถ้าได้รับการไบอัสท่ีถูกต้อง ตัว LED จะมีหลากหลายสีให้เลือก ไม่ว่าจะเป็น สีแดง, สีเหลือง, สีเขียว, สีฟ้า 
และสีขาว และก็มีบางตัวอย่าง infrared LED ท่ีจะให้แสงสว่างท่ีอยู่ในย่านท่ีตาคนเรามองไม่เห็น ซ่ึงจาก
สัญลักษณ์ของ LED จะไม่แสดงคุณสมบัตขิองสีหรือแสงท่ีเปล่งออกมา 

รูปท่ี 2.13  แสดงสัญลักษณ์ และตาํแหน่งขาของ LED 
(ท่ีมา http://www.eazyelec.com/blog/electronics/devices) 

 
2.3.2 การหาตําแหน่งขาของไดโอดเปล่งแสง LED 

 จากโครงสร้างของตวั LED ท่ัวไปจะเห็นได้ตามรูปท่ี 2.13 โดยเคสของตัว LED อาจจะ
เป็นแบบใสหรือแบบขุ่น ซ่ึงโดยปกติแล้วท่ีตวัเคสจะไม่มีสัญลักษณ์หรืออะไรท่ีจะบอกว่าขาไหนเป็นขาไหน การ
ท่ีเราจะรู้ได้ว่าขาไหนเป็นขาไหนให้สังเกต ดงันี้ 

(1) ให้สังเกตดูท่ีความยาวขา ซ่ึงความยาวขาจะไม่เท่ากันขาท่ีสั้นกว่าจะเป็นขา 
แคโทด (cathode) ใช้ไดใ้นกรณีท่ีเป็น LED ใหม่ ยังไม่เคยผ่านการตดัขาเท่านัน้

(2) มองจากดา้นล่างเคสของตัว LED ซ่ึงรูปทรงจะไม่ใช้เป็นวงกลม โดยจะมีด้านหนึ่ง
จะตดัเรียบ(ไม่โค้ง) ซ่ึงขาท่ีอยู่ฝัง่เรียบจะเป็นขา แคโทด (cathode) 



18 
 

2.3.3 คุณสมบัติของไดโอดเปล่งแสง LED 
 ไดโอดเปล่งแสง LED จะมีคุณสมบัติคล้ายกันมากกับ pn-junction ของไดโอดแบบท่ัวไป 

โดยท่ีตวั LED จะมีค่าแรงดันฟอร์เวิร์ด(forward voltage: VF)ท่ีสูง และมีค่าแรงดันรีเวิร์สเบรคดาวน์ (reverse 
breakdown voltage: VBR) ต่ํากว่าไดโอดแบบท่ัวไป แรงดันฟอร์เวิร์ด (VF) จะอยู่ระหว่าง 1.4V กับ 3.6V (ณ
ท่ีกระแสฟอร์เวิร์ด IF = 20 mA) แรงดันรีเวิร์สเบรคดาว์น (VBR) จะอยู่ระหว่าง -3V และ -10V 
 สีของตัวไดโอดเปล่งแสง LED จะข้ึนอยู่กับสารท่ีนํามาทําตัวไดโอดเปล่งแสง LED 
โดยท่ัวไปในการผลิตจะใช้ gallium (Ga) คู่กับสารตัวอ่ืนๆ อีกหนึ่งหรือมากกว่านั้นอย่างเช่น arsenic (As), 
aluminum (AI), indium (In), phosphorus (P) และ nitrogen (N) 

 ไดโอดเปล่งแสง LED ส่วนใหญ่จะมีค่ากระแสฟอร์เวิร์ด ไม่เกิน 100 mA หรืออาจจะน้อย
กว่า ดว้ยเหตุผลนี้เราจําเป็นท่ีจะต้องต้องต่อตัวทานอนุกรมกับตัวไดโอดเปล่งแสง LED เพ่ือจํากัดกระแสท่ีไหล
ผ่านตัวไดโอดเปล่งแสง LED 

2.3.4 ขนาดของไดโอดเปล่งแสง LED 
 ขนาดของตัวไดโอดเปล่งแสง LED ท่ีเห็นกันส่วนใหญ่ก็จะมีขนาด 3 มิลลิเมตร 5 

มิลลิเมตร และ 10 มิลลิเมตร ซ่ึงขนาดท่ีบอกเป็นมิลลิเมตรนี้เป็นการบอกถึงขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ตวัเคสของไดโอดเปล่งแสง LED หมายความว่าถ้าคุณต้องการติดไดโอดเปล่งแสง LED ขนาด 3 มิลลิเมตร เพ่ือ
แสดงการทํางานของวงจร ต้องใช้สว่านเจาะรูกล่องขนาด 3 มิลลิเมตร เพ่ือใส่ไดโอดเปล่งแสง LED ซ่ึงแต่ละ
ขนาดมีการเลือกใช้งานท่ีแตกต่างกัน ดงันี้ 

(1) ไดโอดเปล่งแสง LED ขนาด 3 มิลลิเมตร มักจะนิยมใช้เป็นสัญลักษณ์บางอย่างในวงจร 
เพ่ือบอกว่าบางอย่างทํางานอยู่ ไม่นิยมใช้เอาไปเพ่ือให้ความสว่าง เพราะขนาดท่ีเล็กและพ้ืนท่ีในการส่องสว่าง
น้อย 

(2) ไดโอดเปล่งแสง LED ขนาด 5 มิลลิเมตร มักจะเอาไปใช้ส่องสว่าง อย่างเช่น ไฟ
กระพริบ หรือป้ายไฟ ประมาณนี ้เพราะขนาดท่ีใหญแ่ละให้ความสว่างค่อนข้างมาก 

(3) ไดโอดเปล่งแสง LED ขนาด 10 มิลลิเมตร มักจะไม่ค่อยเห็นบ่อยนัก มีขนาดใหญ่
มักจะไม่ค่อยเห็นเอาไปทําหรือใช้เก่ียวกับแสงสว่างอย่างขนาด 5 มิลลิเมตร แตมั่กใช้เป็นสัญลักษณ์หรือ
แสดงผลมากกว่า 

รูปท่ี 2.14  แสดงขนาดของ LED โดยเปรียบเทียบกับเหรียญ 1 บาท 
(ท่ีมา http://www.eazyelec.com/blog/electronics/devices) 
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2.4 การต่อวงจรไดโอดเปล่งแสง LED กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

2.4.1 การต่อไดโอดเปล่งแสง LED กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
การต่อไดโอดเปล่งแสง LED กับไมโครคอนโทรลเลอร์ จะต้องคํานึงถึงความสามารถของ

ไมโครคอนโทรลเลอร์และตัวไดโอดเปล่งแสง LED เอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ถูกออกแบบ
ให้สามารถจ่ายกระแสให้ LED ได้โดยตรง เพ่ือความประหยัดอุปกรณ์ภายนอก แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ความหลากหลายของ LED ในท้องตลาด เราต้องศึกษาเก่ียวกับการต่ออุปกรณ์ภายนอกเพ่ิมเติม เพ่ือป้องกัน
ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับไมโครคอนโทรลเลอร์และไดโอดเปล่งแสง LED การท่ีไดโอดเปล่งแสง LED 
สามารถเปล่งแสงได้ต่างกันนั้น เพราะสร้างมาจากวัสดุท่ีมีคุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแตกต่างกัน ทําให้มัน
แปล่งแสงออกมาในความยาวคลื่นท่ีต่างกัน มีระดับพลังงานต่างกัน มันจึงมีแรงดันตกคร่อมในขณะท่ีทํางานท่ี
แตกต่างกันด้วย 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีเราใช้งานโดยท่ัวไป มักจะมีแรงดันออกมาจากขาดิจิตอลประมาณ 
5 โวลต์ ดังนั้น การคํานวณความต้านทานท่ีจะนํามาใช้ เ พ่ือความปลอดภัยให้ กับ LED และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถหาได้จากสูตร 

ค่าของตวัต้านทาน (โอห์ม) = (แรงดันจากไมโครคอนโทรลเลอร์ - แรงดันของ LED) (V)  
 กระแส LED (A) 

 

รูปท่ี 2.15  แสดงวงจร การต่อ LED กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
(ท่ีมา https://sites.google.com/site/epclassrooms/classes/embedded-

system/kartxledkabmikhorkhxnthorllexr) 
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2.4.2 การต่อไดโอดเปล่งแสง LED กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
 การตอ่วงจร กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino UNO หลักการในการต่อ คือ ต่อให้

แรงดันขนาด 5 โวลต์ ให้ไหลผ่านหลอด ไดโอดเปล่งแสง LED แล้วไหลลงสู ่กราวด์ หลอดไดโอดเปล่งแสง LED 
ก็จะสว่างข้ึนมา แต่เราจําเป็นต้องเพ่ิมตัวต้านทานขนาด 220 โอห์ม เข้าไปในเส้นทางของวงจรด้วย เพ่ือ
ตา้นทานกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลผ่านไดโอดเปล่งแสง LED มากเกินไป 

รูปท่ี 2.16  แสดงวงจร การต่อ LED จํานวน 3 ดวง กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino  
(ท่ีมา http://www.robotsiam.com/article/6/arduino) 

 
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino UNO มีขาท่ีเป็นแบบดจิิตอลให้ใช้งานได้เบื้องต้นอยู ่

13 ขา คือ ขาท่ีเป็น digital output ขาดิจิตอลของ Arduino สามารถส่งค่าท่ีเป็นดิจิตอลออกมาได้ โดย
สัญญาณดิจิตอลนั้นถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ มีอยู่ 2 รูปแบบคือ HIGH (มีไฟ) และ LOW (ไม่มีไฟ) หรือ 1 (มี
ไฟ) และ 0 (ไม่มีไฟ)

รูปท่ี 2.17  แสดงวงจร การต่อ LED จํานวน 3 ดวง กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino  
(ท่ีมา http://www.robotsiam.com/article/6/Arduino) 



21 
 
2.5 โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED 

การเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมการ ติด-ดับ ของหลอดไดโอดเปล่งแสง LED ถือเป็นการเขียน
โปรแกรมบน Arduino UNO พ้ืนฐานท่ีง่ายท่ีสุด ทําให้ผู้ท่ีไม่เคยเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาก่อนก็สามารถ
ทําความเข้าใจได้ไม่ยาก โดยมีข้ันตอนการเขียนโปรแกรม ดงันี้ 

2.5.1 ตอ่วงจรไดโอดเปล่งแสง LED กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ตามรูปท่ี 2.17 
2.5.2 เปิดโปรแกรม Arduino IDE แล้วเขียนโค๊ดตามรูปท่ี 2.18 

 

รูปท่ี 2.18  แสดงโค๊ดโปรแกรม สั่งให ้LED จํานวน 3 ดวง ทํางาน กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino  
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(1) pinMode(xx, OUTPUT); คือการตั้งค่าให้ให้ขาอะไรเป็นเอาท์พุท เช่น ขา 11 , 12 , 
13 เป็นตน้

(2) digitalWrite() คือคําสั่งท่ีใช้ควบคุมการจ่ายไฟ สําหรับแบบ Digital จะมีอยู่ 2 ค่าคือ 
HIGH (มีไฟ) และ LOW (ไม่มีไฟ) หรืออาจใช้ เลข 0 หรือ เลข 1 แทน LOW และ HIGH ก็ได ้

(3) delay() คือคําสั่งท่ีใช้หน่วงเวลา หรือนับเวลานั่นเองโดยจะมีหน่วยเป็น มิลลิวินาที (1 
วินาที = 1000 มิลลิวินาที) 500 จึงเท่ากับ ครึ่งวินาที 

2.5.3 เม่ือเขียนเสร็จแล้วให้กด Verify เพ่ือตรวจสอบโค้ดโปรแกรมท่ีเราเขียนว่าถูกต้องหรือไม่ 
2.5.4 จากนั้นกด Upload เพ่ือส่งโค้ดโปรแกรมท่ีเราเขียนไปยังบอร์ด Arduino UNO ผ่านทางสาย 

USB ถ้าวงจรท่ีตอ่อยูถู่กต้อง จะพบว่าหลอด LED ท่ีตอ่นัน้สว่าง และ กระพริบ เรียงกันตามลําดับ (ถ้า LED ไฟ
ไม่ตดิ ให้ตรวจสอบการต่อวงจร หรือ ลองกลับข้ัว LED ซ่ึงอาจจะตอ่ผิดอยู่)

2.5.5 เปิดโปรแกรม Arduino IDE แล้วเขียนโค๊ดตามรูปท่ี 2.19 
 

รูปท่ี 2.19  แสดงโค๊ดโปรแกรม สั่งให ้LED จํานวน 3 ดวง ทํางาน โดยใช้ตวัแปร int  
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ตัวแปร (Variables)  จะเป็นชื่อท่ีใช้ในการบอกจํานวนหรือปริมาณ ซ่ึงสามารถท่ีจะทํา
การเปลีย่นแปลงจํานวนได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การตั้งชื่อตัวแปร จะต้องตั้งชื่อให้แตกต่างไปจากชื่อของ
ตัวแปรอ่ืนๆ ยกตัวอย่างชื่อของตัวแปร ได้แก่ x, y, peter, num_of_points และ streetnum เป็นต้น โดย
ปกติการเขียนโปรแกรมท่ีดี ควรจะตั้งชื่อตัวแปรให้สอดคล้องกับการทํางานหรือหน้าท่ีของตัวแปรนั้นๆ เพราะ
เม่ือถึงเวลาตอ้งมาทําการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม จะสามารถทําได้โดยไม่ยากนัก 

ตัวแปร int เป็นชนิดตัวแปรท่ีสามารถแทนค่าจํานวนเต็มได้ท้ังบวกและลบ ดังนั้น เราจะ
ลองใช้ ตัวแปร int แทนขาดิจิตอลต่างๆ ของ บอร์ด Arduino UNO เช่น int LED1 = 13; int คือประกาศตัว
แปรเป็นชนิดจํานวนเตม็ และให้ชื่อตวัแปรว่า LED1 และกําหนดค่าให้เป็น 13 ดว้ย 

// (เครื่องหมายทับสองอัน) สิ่งท่ีพิมพ์ตามมาในบรรทัดนั้น จะไม่ถูกนํามาแปลภาษาเพ่ือ
อัพโหลดให้กับบอร์ด จึงใช้เขียนอธิบายการทํางาน หรือ บันทึกช่วยจํา ตา่งๆเป็นต้น 

2.5.6 เม่ือเขียนเสร็จแล้วให้กด Verify เพ่ือตรวจสอบโค้ดโปรแกรมท่ีเราเขียนว่าถูกต้องหรือไม่ 
2.5.7 จากนั้นกด Upload เพ่ือส่งโค้ดโปรแกรมท่ีเราเขียนไปยังบอร์ด Arduino UNO ผ่านทางสาย 

USB ถ้าวงจรท่ีตอ่อยูถู่กต้อง จะพบว่าหลอด LED ท่ีตอ่นัน้สว่าง และ กระพริบ เรียงกันตามลําดบั
ข้อดีของการเขียนโปรแกรม แบบมีตัวแปร คือ เม่ือต้องการแก้ไขการต่อวงจร เช่น ต้องการแก้ไข 

วงจร จาก ขาดิจิตอล จาก ขา 13 เป็น ขา 5  เม่ือเราย้ายสาย การต่อวงจรเรียบร้อยแล้ว เราก็เพียงไป แก้ไข 
ค่าตัวแปร int LED1 = 13;  เป็น int LED1 = 5; ซ่ึงเป็นการแก้ไขเพียงจุดเดียว โปรแกรมก็จะทํางานตาม
ความต้องการ ต่างจากการเขียนแบบแรก ซึงต้องไปแก้ทุกจุดท่ี เป็น ขา 13 และ ยังลดความผิดพลาดในการ
แก้ไขโปรแกรมไม่ครบทุกจุดอีกดว้ย 

2.6 การประยุกต์ใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED 
ไดโอดเปล่งแสง LED ได้พัฒนาจากตัวบ่งบอกสัญญาณบนหน้าปัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้เป็น

ไฟจราจรตามสี่แยก หลังจากนั้นหลอดไดโอดเปล่งแสง LED ก็พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการนําไดโอดเปล่งแสง 
LED ไปใช้ในงานอุตสาหกรรม งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม ไปจนถึงระดบัผังเมือง 

2.6.1 การประยุกต์ใช้งานไดโอดเปลง่แสง LED สําหรับงานอุตสาหกรรม 
การประยุกต์ใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED สําหรับงานอุตสาหกรรม ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์

หลายประเภทท่ีใช้หลอด LED ในการให้แสงสว่าง เช่น ไฟฉาย เครื่องคิดเลข ไฟสัญญาณจราจร ป้ายสัญญาณ
ตา่งๆ สัญญาณแสงบนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ หน้าจอ LCD ของโทรศัพท์มือถือ ไฟหน้าและไฟท้ายของรถยนต์ 
ไฟให้สัญญาณของประภาภาร โทรทัศน์จอ LED (LED TV) ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ และจอภาพยนตร์ขนาด
ใหญ ่เป็นตน้

นอกจาก LED แล้วก็ยังมีแหล่งกําเนิดแสงท่ีเรียกว่า OLED (Organic Light-Emitting 
Diodes) ท่ีเข้ามาทดแทน LCD (Liquid Crystal Display) ซ่ึงเป็นจอแสดงผลแบบดิจิตอล ซ่ึงนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ค้นพบโดยบังเอิญว่าสารก่ึงตัวนําบางชนิดสามารถเปลี่ยนพลังงาน
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ไฟฟ้าเป็นแสงได้เรียกว่า อิเล็กโทรลูมินิเซนต์ ซ่ึงเป็นสารโพลิเมอร์ท่ีให้สีต่างๆ เม่ือนํามาประกอบกันและให้
พลังงานในจุดท่ีตอ้งการก็จะเปล่งแสงประกอบกันเป็นภาพและสีตามต้องการเหมือนจอภาพ LED 
 

รูปท่ี 2.20  แสดงการใช้งาน LED เป็นมาตรวัดในรถยนต์ 
(ท่ีมา https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid) 

 

OLED มีความหนาเพียง 100-150 นาโนเมตร เพราะเป็นสารอินทรีย์จึงสามารถประกอบ
อุปกรณ์ OLED บนวัสดุท่ีพับงอได้ เกิดเป็นจอภาพแบบยืดหยุ่น (flexible display) ซ่ึงใช้พลังงานน้อยกว่า 
จอภาพบาง แบน เบา ให้สีคมชัดและยืดหยุ่นได้ จากข้อดีดังกล่าวจึงมีการพัฒนาจอภาพท่ีไม่กินพ้ืนท่ี สามารถ
บิดงอได้โดยไม่ทําให้จอเสียหรือภาพล้ม ในปัจจุบันได้มีการนําเทคโนโลยี OLED มาใช้กับจอภาพคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊คและโทรศัพท์มือถือรุน่ 3G ทําให้มีภาพเคลื่อนไหวท่ีชัดเจน 

รูปท่ี 2.21  แสดงจอภาพแบบ OLED ท่ีสามารถโค้งงอได ้
(ท่ีมา https://www.digitalavmagazine.com/en/2018/05/25) 
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2.6.2 การประยุกต์ใช้งานไดโอดเปลง่แสง LED สําหรับงานสถาปัตยกรรม 
การประยุกต์ใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED สําหรับงานสถาปัตยกรรม การใช้หลอด LED 

ภายในอาคาร นิยมใช้ให้การส่องสว่างเพ่ือการใช้สอย ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้หลอด LED แสงสีขาวท่ีอุณหภูมิสี
ต่างๆ แทนหลอดไฟท่ีมีอยู่เดิม หรือเพ่ือการประดับตกแต่ง โดยใช้หลอด LED เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศและ
กระตุ้นให้เกิดความเร้าใจ ส่วนใหญ่จะใช้หลอด LED เปลี่ยนสี (colour changing LED) สีแดง สีเขียว และสี
น้ําเงิน ร่วมกับระบบควบคุม (control system) ท่ีสามารถผสมส ีและทําให้เกิดลวดลายตา่งๆ ได ้

เนื่องจากหลอด LED มีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยมากกว่าหลอดไฟชนิดอ่ืนๆ จึงเป็น
ทางเลือกในการติดตั้งในบริเวณท่ีเข้าไปบํารุงรักษาได้ยาก หรือเม่ือไม่ต้องมีการเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ เช่น ฝ้า
เพดานท่ีมีความสูงค่อนข้างมาก งานใต้พ้ืนท่ีดูแลรักษายาก อีกท้ังยังสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
อุณหภูมิท่ีเย็นจัดถึงติดลบ และยังมีชนิดท่ีทนต่อการระเบิดซ่ึงสามารถใช้กับงานท่ีเก่ียวข้องกับปิโตรเลียมด้วย
สําหรับการใช้งานภายนอกอาคารมีท้ังในลักษณะของไฟประดับตกแต่งอาคาร (façade lighting) ซ่ึงบางครั้งก็
ใช้เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปในตัว และแสงส่องบริเวณเพ่ือความปลอดภัย ส่วนงานภูมิสถาปัตยกรรม มี
ท้ังการประดับตกแตง่สวน พ้ืนท่ีใช้สอยตา่งๆ ทางสัญจร และถนนภายในโครงการ เป็นตน้

รูปท่ี 2.22  การประยุกตใ์ช้งานไดโอดเปล่งแสง LED สําหรับงานสถาปัตยกรรม 
(ท่ีมา http://thai.litfurniture.com/sale-10924275-garden-decoration-led-plastic) 
 
2.6.3 การประยุกต์ใช้งานไดโอดเปลง่แสง LED สําหรับงานงานในระดับผงัเมือง 

การประยุกต์ใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED สําหรับงานงานในระดับผังเมืองนั้นรวมไปถึงการ
ส่องสว่างถนน สะพาน หรือใช้ในการตกแต่งถนน สะพาน อาคารสําคัญ และอนุสาวรีย์ ซ่ึงจะต้องพิจารณา
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เลือกใช้ประเภทของหลอด LED วิธีการติดตั้งท่ีเหมาะสม คํานึงถึงระยะการมองเห็นท่ีสามารถสื่อสารได้อย่าง
ชัดเจน และไม่สว่างเกินไปจนเกิดแสงบาดตา เป็นตน้

รูปท่ี 2.23  แสดงการประยุกตใ์ช้งานไดโอดเปล่งแสง LED สําหรับงานงานในระดบัผังเมือง 
(ท่ีมา http://thai.smdleddisplayscreen.com/sale-10722076-smd-traffic-led-display) 
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สรุปเนือ้หาสาระสําคัญ

โปรแกรม Arduino IDE  ประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ (1)  เมนู (Menu) (2) แถบเครื่องมือ 
(Toolbar) (3) แถบเลือกโปรแกรม (Tabs) (4) พ้ืนท่ีเขียนโปรแกรม (Text Editor) (5) พ้ืนท่ีแสดงสถานะการ
ทํางาน (Message Area) (6) พ้ืนท่ีแสดงข้อมูล (Text Area) และ (7) ปุม่สําหรับเปิดหน้าต่าง Serial Monitor 
 การท่ีจะเริ่มเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ จําเป็นจะต้องมีการทดสอบการทํางานของบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และโปรแกรมท่ีติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนว่าสามารถใช้งานได้ตรงกันหรือไม่ 
และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถเชือ่มตอ่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง 

ไดโอดเปล่งแสง (Light-Emitting Diodes: LED) เป็นไดโอดชนิดหนึ่งท่ีสามารถเปล่งแสงได้ถ้าได้รับ
การไบอัสท่ีถูกต้อง ตัว LED จะมีหลากหลายสีให้เลือก ไม่ว่าจะเป็น สีแดง, สีเหลือง, สีเขียว, สีฟ้า และสีขาว 
และก็มีบางตัวอย่าง infrared LED ท่ีจะให้แสงสว่างท่ีอยู่ในย่านท่ีตาคนเรามองไม่เห็น ซ่ึงจากสัญลักษณ์ของ 
LED จะไม่แสดงคุณสมบัตขิองสีหรือแสงท่ีเปล่งออกมา 

การต่อไดโอดเปล่งแสง LED กับไมโครคอนโทรลเลอร์ จะต้องคํานึงถึงความสามารถของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์และตัวไดโอดเปล่งแสง LED  ไมโครคอนโทรลเลอร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ถูกออกแบบให้
สามารถจ่ายกระแสให้ LED ได้โดยตรง เพ่ือความประหยัดอุปกรณ์ภายนอก แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความ
หลากหลายของ LED ในท้องตลาด เราต้องศึกษาเก่ียวกับการต่ออุปกรณ์ภายนอกเพ่ิมเติม เพ่ือป้องกันความ
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับไมโครคอนโทรลเลอร์และไดโอดเปล่งแสง LED การท่ีไดโอดเปล่งแสง LED สามารถ
เปล่งแสงได้ตา่งกันนั้น เพราะสร้างมาจากวัสดท่ีุมีคุณสมบัตทิางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแตกต่างกัน ทําให้มันแปล่งแสง
ออกมาในความยาวคลื่นท่ีตา่งกัน มีระดบัพลังงานตา่งกัน มันจึงมีแรงดันตกคร่อมในขณะท่ีทํางานท่ีแตกต่างกัน
ดว้ย 

การเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมการ ติด-ดับ ของหลอดไดโอดเปล่งแสง LED ถือเป็นการเขียน
โปรแกรมบน Arduino UNO พ้ืนฐานท่ีง่ายท่ีสุด ทําให้ผู้ท่ีไม่เคยเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาก่อนก็สามารถ
ทําความเข้าใจได้ไม่ยาก 

ไดโอดเปล่งแสง LED ได้พัฒนาจากตัวบ่งบอกสัญญาณบนหน้าปัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้เป็น
ไฟจราจรตามสี่แยก หลังจากนั้นหลอดไดโอดเปล่งแสง LED ก็พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการนําไดโอดเปล่งแสง 
LED ไปใช้ในงานอุตสาหกรรม งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม ไปจนถึงระดบัผังเมือง 
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ใบปฏิบัติงานที่ 2 
รหัสวิชา 2105-2105 วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร ์ สอนครั้งท่ี 2
หน่วยท่ี 2 งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino  
 เพ่ือใช้งานไดโอดแปล่งแสง LED              เวลา 4 ชั่วโมง 

คําช้ีแจง 
ให้ผู้เรียนทุกคนทําการทดลองตามใบปฏิบัติงานท่ี 2 เรื่อง งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

ดว้ยโปรแกรม Arduino เพ่ือใช้งานไดโอดแปล่งแสง LED โดยใช้เวลา 180 นาที (10 คะแนน)

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
7.  ทดสอบบอร์ด Arduino เบือ้งตน้ไดอ้ย่างถูกต้อง 
8.  ตอ่วงจรไดโอดเปล่งแสง LED กับไมโครคอนโทรลเลอร์ตามท่ีกําหนดให ้ไดอ้ย่างถูกต้อง 
9.  เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED ตามท่ีกําหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 

อุปกรณ์การทดลอง 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีตดิตั้งโปรแกรม Arduino IDE 1.8.6   1  เครื่อง 
2. สายอัปโหลด USB Arduino Uno R3       1  เส้น 
3. สายต่อวงจร 1 ชุด 
4. ชุดทดลองวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 ชุด 
5. ตวัต้านทาน 220 โอห์ม 3 ตวั
6. ไดโอดเปล่งแสง LED           3  ดวง 

ข้อควรระวัง 
1. ควรระวังชุดทดลองวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ หรืออุปกรณ์ท่ีประกอบต่างๆ บนโต๊ะโลหะหรือท่ี

วางท่ีเป็นโลหะเพราะอาจเกิดการลัดวงจรของภาคจ่ายไฟได ้
2. ไม่ควรต่อสายต่อวงจรชุดทดลองวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ท้ิงไว้ ควรถอดสายต่อวงจรออกให้

หมดก่อน เพราะผลการทดลองอาจเกิดการผิดพลาดไม่เป็นไปตามทฤษฎีได้ 
3. ไม่ควรถอดสาย สายโหลด USB เข้าออกตลอดเวลา เพราะอาจทําให้ภาคจ่ายไฟของชุดทดลอง

วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เสียหายได้ 
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วงจรประกอบการทดลอง 

รูปท่ี 1 แสดงการเชือ่มต่อ Arduino UNO R3 กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือทดสอบบอร์ด 
(ท่ีมา https://www.praphas.com/index.php) 

รูปท่ี 2 แสดงการเชือ่มต่อ Arduino UNO R3 กับ หลอด LED 1 หลอด 
(ท่ีมา https://www.praphas.com/index.php) 
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รูปท่ี 3 แสดงการเชือ่มต่อ Arduino UNO R3 กับ หลอด LED 3 หลอด 
(ท่ีมา https://www.praphas.com/index.php) 

ข้ันตอนการทดลอง 
1. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้เพ่ือติดตั้งโปรแกรม Arduino สําหรับใช้งานลงในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 
2. ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจะใช้เพ่ือติดตั้งโปรแกรม Arduino สําหรับใช้งานลงในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ว่าสามารถใช้งานไดห้รือไม่ 
3. เปิดเครือ่งคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดโปรแกรม Arduino IDE 

 4. เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับเครือ่งคอมพิวเตอร์ กับ ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร ์
5. เลือกชนิดของบอร์ด Arduino โดยเลือกจากเมนู Tools > Bord โปรแกรมจะแสดงบอร์ดท่ีมีใน

คอมพิวเตอร์ให้ผูใ้ช้งาน แล้วเลือก Arduno/Genuino Uno 

รูปท่ี 4 แสดงการเลือกชนิดของบอร์ด Arduino ท่ีตอ่ใช้งาน 
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6. เลือกพอร์ตท่ีใช้เชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino โดยเลือกจากเมน ูTools > Port พอร์ตโปรแกรมจะ
แสดงพอร์ตท่ีมีในคอมพิวเตอร์ให้ผู้ใช้งานเลือกพอร์ตท่ีเชื่อมตอ่กับบอร์ด Arduino  หรือหากไม่แน่ใจให้เลือก
พอร์ตลําดบัท้ายสุด 

รูปท่ี 5 แสดงการเลือกพอร์ตเชือ่มตอ่ของบอร์ด Arduino ท่ีตอ่ใช้งาน 

7. เขียนโค๊ดโปรแกรมเพ่ือทดสอบบอร์ด Arduino UNO ตามรูปท่ี 6

รูปท่ี 6 แสดงโค๊ดโปรแกรมเพ่ือใช้ทดสอบบอร์ด Arduino 
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8. คอมไพล์โปรแกรม หากพบข้อผิดพลาดให้ทําการแก้ไข 
9. อัพโหลดโปรแกรมลงไปบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร ์
10. บันทึกผลการทดลองท่ี 1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 11. ตอ่วงจรตามรูปท่ี 2

12. เขียนโค๊ดโปรแกรม ตามรูปท่ี 6
13. คอมไพล์โปรแกรม หากพบข้อผิดพลาดให้ทําการแก้ไข 
14. อัพโหลดโปรแกรมลงไปบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร ์
15. บันทึกผลการทดลองท่ี 2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 16. ตอ่วงจรตามรูปท่ี 3

17. เขียนโค๊ดโปรแกรม ตามรูปท่ี 7

รูปท่ี 7 แสดงโค๊ดโปรแกรม สั่งให ้LED จํานวน 3 ดวง ทํางาน 
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18. บันทึกผลการทดลองท่ี 3
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 19. ถอดสายท่ีเชื่อมต่อในการทดลองออกอย่างระมัดระวัง 
20. เก็บเครือ่งมือและอุปกรณ์เข้าท่ีอย่างเป็นระเบียบ 

สรุปผลการทดลอง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
ตารางการประเมินผลคะแนนภาคปฏิบัติ 

หัวข้อการพิจารณาภาคปฏิบัติ ระดับคะแนน คะแนนท่ีได้
1. สามารถทดสอบบอร์ด Arduino ไดถู้กตอ้ง 2 คะแนน ...............คะแนน
2. สามารถตอ่วงจรไดโอดเปล่งแสง LED ได้อย่างถูกต้องตามเวลาท่ี
กําหนด 

2 คะแนน ...............คะแนน

3. สามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานไดโอดเปล่งแสง LED ให้ทํางานได้
อย่างถูกต้องตามเวลาท่ีกําหนด 

6 คะแนน ...............คะแนน

รวมคะแนนภาคปฏิบัติ ะแนน ..............คะแนน
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยท่ี 2

เรื่อง งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร ์ดว้ยโปรแกรม Arduino ใช้เวลา 15 นาที 
เพ่ือใช้งานโดโอดเปล่งแสง LED 

วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 2105-2105 
ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
************************************************************************************************** 

 

คําช้ีแจง 1. แบบทดสอบมีท้ังหมด 10 ข้อ (10 คะแนน)
2. ให้ผูเ้รียนเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดแล้วกาเครื่องหมายกากบาท ��� ลงในกระดาษคําตอบ 

1. ไฟล์โปรแกรมหลายตัวรวมกัน มีชื่อเรียกในรายการของคําสัง่ว่าอย่างไร 
ก. Preference 

 ข. Example 
 ค. Sketchbook 
 ง. Open Recent 
2. บอร์ด Arduino พอร์ตD13 มีอุปกรณ์ตวัใดเชื่อมต่ออยู่ 

ก. LED 
 ข. X-tal 
 ค. Switch Reset 
 ง. LED Power 
3. ก่อนจะอัปโหลดโปรแกรมลงบนไมโครคอนโทรลเลอร ์ต้องทําอย่างไร 

ก. Compile  
 ข. Upload 
 ค. Download 
 ง. Export compile binary 
4.  Light Emitting Diodes 
 ก. ไดโอด 

ข. ไดโอดเปล่งแสง 
ค. เพาเวอร์ไดโอด 
ง. โพโตไดโอด 

5. การท่ีจะทําให้หลอด LED ตดิสว่างตอ้งป้อนไฟบวกท่ีขาใด 
ก. Anode 

 ข. Cathode 
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ค. Gate 
 ง. Source 
6. พอร์ตD0-D13 มีไว้เพ่ืออะไร 

ก. เป็น Output Analog 
 ข. เป็น Output Digital 
 ค. เป็น ICSP 
 ง. เป็น Reset 
7. การป้องกันไม่ให ้LED เสียหายจากการทํางาน ต้องต่อกับอุปกรณ์ใด 

ก. ไดโอด 
ข. ตวัเก็บประจุ 
ค. ตวัต้านทาน 
ง. ตวัเหนีย่วนํา 

8. คําสั่ง digitalWrite (pin, HIGH) จะมีผลอย่างไร 
ก. ไฟLED ตดิสว่าง 
ข. ไฟLED ดบั
ค. ไฟLED ตดิกระพริบ 
ง. ไม่มีผลใดๆเกิดข้ึน

9. หากจะหน่วงเวลา 0.5 วินาที ตอ้งใช้คําสั่งใด 
ก. delay (5) 

 ข. delay (50) 
 ค. delay (500) 
 ง. delay (5000) 
10. ข้อใดต่อไปนีไ้ม่ใช่การนําเอาLED ไปประยุกต์ใช้งาน 

ก. ไฟจราจร 
ข. ป้ายเตือนยามกลางคืน
ค. ป้ายไฟนักร้อง 
ง. ไฟแสดงสถานะหม้อหุงข้าวไฟฟ้า


