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หน่วยที่ 3
งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ดว้ยโปรแกรม Arduino  
เพ่ือใช้งานไดโอดแปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน 

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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แผนบริหารการสอนประจําหน่วยที่ 3
รหัสวิชา 2105-2105 วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร ์ สอนครั้งท่ี 3
หน่วยท่ี 3 งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino  
 เพ่ือใช้งานไดโอดแปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน เวลา 4 ชั่วโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ทฤษฏ ี
3.1  โปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino 
3.2  ไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน 
3.3  การตอ่วงจรไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3.4  โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน 
3.5  การประยุกต์ใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน 

ปฏิบัต ิ
ใบปฏิบัตงิานท่ี 3

สาระสําคัญ
ไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทําหน้าท่ีเป็นหน้าจอแสดงผลตัวเลข 

หรือตัวอักษร ได้บางตัว ท่ีมีหน้าจอทํามาจากการจัดวางหลอดไดโอดเปล่งแสง LED ในแนวยาว เม่ือทําให้
หลอด LED แต่ละดวงติดพร้อมกัน ก็จะทําให้แสดงออกมาเป็นตัวเลขทรงเหลี่ยมได้ โดยนิยมนําไปใช้งานใน
บริเวณพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการแสดงผลท่ีมีความสว่างมากๆ เนื่องจากไดโอดเปล่งแสงแบบ 7 ส่วน มีความสว่างมากกว่า
อุปกรณ์ท่ีใช้แสดงผลเป็นตัวเลขชนิดอ่ืน มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน และราคายังถูกกว่าอีกด้วย 

สมรรถนะประจําหน่วย 
1. ตอ่วงจรไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วนกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน 

จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือ

ใช้งานไดโอดแปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.  อธิบายการใช้งานโปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino ไดอ้ย่างถูกต้อง 
2.  อธิบายหลักการทํางานของไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน ไดอ้ย่างถูกต้อง 
3.  อธิบายวิธีการต่อวงจรไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน กับไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้อย่าง

ถูกต้อง 
4.  อธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน ได้

อย่างถูกต้อง 
5.  อธิบายการประยุกต์ใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน ไดอ้ย่างถูกต้อง 
6.  ต่อวงจรไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน กับไมโครคอนโทรลเลอร์ตามท่ีกําหนดให้ ได้อย่าง

ถูกต้อง 
8.  เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วนตามท่ีกําหนดให้ ได้

อย่างถูกต้อง 

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 

ขัน้ตอนท่ี 1

สร้างปัญหาให้
ผู้เรียนสนใจ 
(Motivation)

ขัน้ตอนท่ี 2

ให้เนื้อหาและสรุป
(Information)

ขัน้ตอนท่ี 3

ประเมินความรู้ด้วย
แบบฝึกหัด
(Application)

ขัน้ตอนท่ี 4

ตรวจปรับ
ความสําเร็จ
(Progress)
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4.  ครูผู้สอนควรดําเนินการสอนตามแผนการสอนโดยเลือกสื่อ เนื้อหาและแบบฝึกหัดให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละข้อ

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

แบบทดสอบหลังเรียน หลังจากท่ีผู้เรียนได้ผ่านการปฏิบัติงานตามใบปฏิบัติงาน ประเมินผลจากแบบทดสอบ
หลังเรียนหน่วยท่ี 3 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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หน่วยที่ 3
งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย 

โปรแกรม Arduino เพ่ือใช้งานไดโอดแปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน 

3.1 โปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino 
 ในการเขียนโปรแกรมสําหรับบอร์ด Arduino จะต้องเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาของ Arduino 
(Arduino Programming Language) ซ่ึงตัวภาษาของ Arduino ก็นําเอาโอเพ่นซอร์สโปรเจ็กต์ชื่อ Wiring มา
พัฒนาต่อ ภาษาของ Arduino แบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลัก คือ (1) โครงสร้างภาษา (Structure) ตัวแปรและ
ค่าคงท่ี และ(2) ฟังก์ชั่น (Function) 
 ภาษาของ Arduino จะอ้างอิงตามภาษา C/C++ จึงอาจกล่าวได้ว่าการเขียนโปรแกรมสาหรับ 
Arduino (ซ่ึงก็รวมถึงบอร์ด Arduino) ก็คือการเขียนโปรแกรมภาษา C โดยเรียกใช้ฟังก์ชั่นและไลบรารีท่ีทาง 
Arduino ได้เตรียมไว้ให้แล้ว ซ่ึงสะดวกและทําให้ผู้ท่ีไม่มีความรู้ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์อย่างลึกซ้ึงสามารถ
เขียนโปรแกรมสั่งงานได้ โดยฟังก์ชั่น setup() เม่ือโปรแกรมทํางานจะทําคําสั่งของฟังก์ชั่นนี้เพียงครั้งเดียว ใช้
ในการกําหนดค่าเริ่มต้นของการทํางาน ส่วนฟังก์ชั่น loop() เป็นส่วนทํางานโปรแกรมจะทําคําสั่งในฟังกช์นั่น
ต่อเนื่องกันตลอดเวลา โดยปกติใช้กําหนดโหมดการทํางานของขาต่างๆ กําหนดการสื่อสารแบบอนุกรม ฯลฯ
ส่วนของ loop() เป็นโค้ดโปรแกรมท่ีทํางาน เช่น อ่านค่าอินพุต ประมวลผล สั่งงานเอาต์พุต ฯลฯ โดยส่วน 
กําหนดค่าเริ่มต้น เช่นตัวแปรจะต้องเขียนท่ีส่วนหัวของโปรแกรมก่อนถึงตัวฟังก์ชั่น นอกจากนั้นยังต้องคํานึง 
ถึงตัวพิมพ์ เล็ก-ใหญ ่ของตวัแปรและชื่อฟังกช์นั้นให้ถูกต้อง 

3.1.1 โครงสร้างโปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino 
 โครงสร้างโปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ

(1) ส่วนของฟังก์ช่ัน setup() ฟังก์ชั่นนี้จะเขียนท่ีส่วนต้นของโปรแกรม ทํางานเม่ือ
โปรแกรมเริ่มต้นเพียงครั้งเดียว ใช้เพ่ือกําหนดค่าของตัวแปรโหมดการทํางานของขาต่างๆ เริ่มต้นเรียกใช้
ไลบรารี ฯลฯ 

(2) ส่วนของฟังก์ช่ัน loop() หลังจากท่ีเขียนฟังก์ชั่น setup() ท่ีกําหนดค่าเริ่มต้นของ
โปรแกรมแล้ว ส่วนถัดมาคือฟังก์ชั่น loop() ซ่ึงมีการทํางานตรงตามชื่อ คือจะทางานตามฟังก์ชั่นวนต่อเนื่อง
ตลอดเวลา ภายในฟังก์ชั่นจะมีโปรแกรมของผู้ใช้เพ่ือรับค่าจากพอร์ต ประมวลผลแล้วสั่งเอาต์พุตออกขาต่างๆ 
เพ่ือควบคุมการทํางานของบอร์ด 

โปรแกรมทํางานวนในฟังก์ชั่น loop() ตลอดเวลา หลังจากทํางานในฟังก์ชั่น setup() จึงสรุปได้ว่า
ฟังก์ชั่น setup() คือส่วนต้นของโปรแกรมท่ีใช้ในการประกาศ หรือตั้งค่าการทํางานในตอนเริ่มต้นทํางาน 
ในขณะท่ีฟังก์ชั่น loop() เป็นเสมือนส่วนของโปรแกรมหลักท่ีต้องวนทํางานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา อย่างไรก็
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ตามในบางโปรแกรมอาจมีเฉพาะส่วนของฟังก์ชั่น setup() และไม่มีฟังก์ชั่น loop() ก็ได้ นั่นแสดงว่าโปรแกรม
นั้นๆตอ้งการตั้งค่าการทํางาน หรือกําหนดให้มีการทํางานเพียงครั้งหรือรอบเดียว แล้วจบการทํางานทันที 

รูปท่ี 3.1  แสดงลักษณะโครงสร้างโปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino 
 

3.1.2 ชุดคําสั่งโปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino 
 (1) คําส่ัง if ใช้ทดสอบเพ่ือกําหนดเง่ือนไขการทํางานของโปรแกรม เช่นถ้าอินพุตมีค่า

มากกว่าค่าท่ีกําหนดไว้ จะให้ทําอะไรโดยมีรูปแบบการเขียน ดงันี้ 
if (somevariable > 50) 
{

// do something Here 
}

ตวัโปรแกรมจะทดสอบว่าถ้าตัวแปร someVariable มีค่ามากกว่า 50 หรือไม่ ถ้าใช่
ให้ทําอะไร ถ้าไม่ใช่ให้ ข้ามการทํางานส่วนนี้ การทํางานของคําสั่งนี้จะทดสอบเง่ือนไขท่ีเขียนในเครื่องหมาย
วงเล็บ ถ้าเง่ือนไขเป็นจริงทํา ตามคําสั่งท่ีเขียนในวงเล็บปีกกา ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จข้ามการทํางานส่วนนี้ไป ส่วน
ของการทดสอบเง่ือนไขท่ี เขียนอยู่ภายในวงเล็บ จะตอ้งใช้ตวักระทําเปรียบเทียบต่างๆ ดงันี้ 

x == y (x เท่ากับ y) 
x != y (x ไม่เท่ากับ y) 
x < y (x น้อยกว่า y) 
x > y (x มากกว่า y) 
x <= y (x น้อยกว่าหรือเท่ากับ y) 
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x >= y (x มากกว่าหรือเท่ากับ y) 
 เทคนิคสําหรับการเขียนโปรแกรมในการเปรียบเทียบตัวแปรให้ ใช้ตัวกระทํา == 
(เช่น if (x==10)) ห้ามเขียนผิดเป็น = (เช่น if (x=10)) คําสั่งท่ีเขียนผิดในแบบท่ีสองนี้ ทําให้ผลการทดสอบเป็น
จริงเสมอ และเม่ือผ่านคําสั่งแล้ว x มีค่าเท่ากับ 10 ทําให้การทํางานของโปรแกรมผิดเพ้ียนไปไม่เป็นตามท่ี
กําหนดไว้ เราสามารถใช้คําสั่ง if ในคําสั่งควบคุมการแยกเส้นทางของโปรแกรมโดยใช้คําสั่ง if....else ได ้

(2) คําสั่ง if...else ใช้ทดสอบเพ่ือกําหนดเง่ือนไขการทํางานของโปรแกรมได้มากกว่า
คําสั่ง if ธรรมดา โดยสามารถกําหนดได้ ว่าถ้าเง่ือนไขเป็นจริงให้ทําอะไร ถ้าเป็นเท็จให้ทําอะไร เช่นถ้าค่า
อินพุตอนาล็อกท่ีอ่านได้น้อยกว่า 500 ให้ทํา อะไร ถ้าค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 500 ให้ทําอีกอย่าง จะเขียนคําสั่ง
ได ้ดงันี้ 

if (pinFiveInput < 500) 
{

// do thing A 
}
else 
{

// do thing B 
}

หลังคําสั่ง else สามารถตามด้วยคําสั่ง if สําหรับการทดสอบอ่ืนๆ ทําให้รูปแบบ
คําสั่งกลายเป็นif....else...if เป็นการทดสอบเง่ือนไขต่างๆ เม่ือเป็นจริงให้ทําตามท่ีตอ้งการดังตัวอย่างต่อไปนี ้

if (pinFiveInput < 500) 
{

// do Thing A 
}
else if (pinFiveInput >= 1000) 
{

// do Thing B 
}
else 
{

// do Thing C 
}
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หลังคําสั่ง else สามารถตามด้วยคําสั่ง if ได้ไม่จํากัดจํานวน (สามารถใช้คําสั่ง 
switch case แทนคําสั่งif...else...if สําหรับการทดสอบเง่ือนไขจํานวนมากๆ ได้) เม่ือใช้คําสั่ง if...else แล้ว
ตอ้งกําหนดด้วยว่าถ้าทดสอบไม่ ตรงกับเง่ือนไขใดๆเลย ให้ทําอะไรโดยให้กําหนดท่ีคําสั่ง else ตวัสุดท้าย 

(3) คําสั่ง for คําสั่งนี้ใช้เพ่ือสั่งให้คําสั่งท่ีอยู่ภายในวงเล็บปีกกาหลัง for มีการทํางานซ้ํา
กันตามจานวนรอบท่ีต้องการ คําสั่งนี้มีประโยชน์มากสําหรับการทํางานใดๆ ท่ีต้องทําซ้ํากัน และทราบจํานวน
รอบของการทางานท่ีแน่นอน ใช้คู่ กับตัวแปรอะเรย์ในการเก็บสะสมค่าท่ีอ่านค่าได้จากขาอินพุตอนาล็อก
หลายๆ ขา ท่ีมีหมายเลขขาตอ่เนือ่งกัน รูปแบบของคําสั่ง for แบ่งได้ 3 ส่วนดงันี้ 

for (initialization; condition; increment) 
{

//statement(s); 
}

เริ่มตน้ด้วย initialization ใช้กําหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรควบคุมการวนรอบในการ
ทํางานแต่ละรอบจะทดสอบ condition ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงทําตามคําสั่งในวงเล็บปีกกา แล้วมาเพ่ิมหรือลด
ค่าตวัแปรตามท่ีสั่งใน increment แล้วทดสอบเง่ือนไขอีก ทําซํ้าจนกว่าเง่ือนไขเป็นเท็จ เช่น 

for (int i=1; i <= 8; i++) 
{

// statement using the value i; 
}

คําสั่ง for ของภาษา C ยืดหยุ่นกว่าคําสั่ง for ของภาษาคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ มัน
สามารถละเว้นบางส่วนหรือ ท้ังสามส่วนของคําสั่ง for ได้ อย่างไรก็ตามยังต้องมีเครื่องหมายเซมิโคลอน (;) 
นอกจากนั้นยังนําคําสั่งภาษา C++ ท่ีมีตัวแปรท่ีไม่ เก่ียวข้องมาเขียนในส่วนของ initialization condition 
และ increment ของคําสั่ง for ได ้

(4) คําส่ัง switch-case ใช้ทดสอบเงื่อนไขเพ่ือกําหนดการทํางานของโปรแกรม ถ้าตัว
แปรท่ีทดสอบตรงกับเง่ือนไขใดก็ให้ทํางานตามท่ีกําหนดไว้พารามิเตอร์ 

var ตวัแปรท่ีต้องการทดสอบว่าตรงกับเงื่อนไขใด default ถ้าไม่ตรงกับเง่ือนไขใดๆ 
เลย ให้ทําคําสั่งต่อท้ายนี ้

break เป็นส่วนสําคัญมากใช้เขียนต่อท้าย case ต่างๆ เม่ือพบเง่ือนไขนั้นแล้วทํา
ตามคําสั่งต่างๆ แล้ว ให้หยุดการทํางานของคําสั่ง 

switch-case ถ้าลืมเขียน break เม่ือพบเง่ือนไขทําตามเง่ือนไขแล้วโปรแกรมจะ
ทํางานตามเง่ือนไขต่อไป เรื่อยๆ จนกว่าจะพบคําสั่ง break ตงัตัวอย่าง 
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switch (var) 
{

case 1: 
//do something when var == 1 
break; 
case 2: 
//do something when var == 2 
break; 
default: 
// if nothing else matches, do the default 

}
(5) คําส่ัง while เป็นคําสั่งวนรอบโดยจะทําคําสั่งท่ีเขียนในวงเล็บปีกกาอย่างต่อเนื่อง 

จนกว่าเง่ือนท่ีเขียนในวงเล็บของ คําสั่ง while() จะเป็นเท็จ คําสั่งท่ีให้ทําซํ้าจะตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร
ท่ีใช้ทดสอบ โดยมีการเพ่ิมค่าตัวแปร หรือมีเง่ือนไขภายนอก เช่นอ่านค่าจากตัวตรวจจับได้เรียบร้อยแล้วให้
หยุดการอ่านค่า มิฉะนั้นเงื่อนไขในวงเล็บของ while() เป็นจริงตลอดเวลา ทําให้คําสั่ง while ทํางานวนรอบไป
เรื่อยๆ ไม่รู้จบ รูปแบบคําสั่ง ดงันี้ 

while(expression) 
{

// statement(s) 
}

พารามิเตอร์ expression เป็นคําสั่งทดสอบเง่ือนไข (ถูกหรือผิด) เช่น 
var = 0; 
while(var < 200) 
{

// do something repetitive 200 times 
var++;  

}
3.1.3 ส่วนของตัวกระทําทางคณิตศาสตร์ในโปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino 

ประกอบดว้ยตัวกระทํา 5 ตวัคือ + (บวก),- (ลบ), * (คูณ), / (หาร) และ % (หารเอาเศษ)
(1) ตัวกระทําทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ และหาร ใช้หาค่าผลรวม ผลต่าง ผลคูณ 

และผลหาร ค่าของตัวถูกกระทําสองตัวโดยให้คําตอบมีประเภทตรงกับตัวถูกกระทําท้ังสองตัว เช่น 9/4 ให้
คําตอบเท่ากับ 2 เนื่องจากท้ัง 9 และ 4 เป็นตัวแปรเลขจํานวนเต็ม (int) นอกจากนี้ตัวกระทําทางคณิตศาสตร์
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อาจทําให้เกิดโอเวอร์โฟลว์ (overflow) ถ้าผลลัพธ์ท่ีได้มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะสามารถเก็บในตัวแปรประเภท
นั้น ถ้าตวัท่ีถูกกระทําตา่งประเภทกันผลลัพธ์ท่ีได ้เช่น 9/4 = 2 หรือ 9/4.0 = 2.25   

รูปแบบคําสั่ง 
result = value1 + value2; 
result = value1 - value2; 
result = value1 * value2; 
result = value1 / value2; 
พารามิเตอร์ 
value1 : เป็นค่าของตวัแปรหรือค่าคงท่ีใดๆ 
value2: เป็นค่าของตวัแปรหรือค่าคงท่ี ใดๆ 
y = y + 3; 
x = x - 7; 
i = j * 6; 
r = r / 5; 

เทคนิคสําหรับการเขียนโปรแกรม 
1) เลือกขนาดของตวัแปรให้ใหญ่พอสาหรับเก็บค่าผลลัพธ์ท่ีมากท่ีสุดของการคํานวณ 
2) ต้องทราบว่าท่ีค่าใดตัวแปรท่ีเก็บจะมีการวนซํ้าค่ากลับ และวนกลับอย่างไร 

ตวัอย่างเช่น (0 ไป 1) หรือ (0 ไป -32768) 
 3) สําหรับการคํานวณท่ีต้องการเศษส่วนให้ใช้ตัวแปรประเภท float แต่ให้ระวังผล
ลบ เช่นตัวแปรมีขนาดใหญ ่คํานวณได้ช้า 

4) ใช้ตัวกระทํา cast เช่น (int) myfloat ในการเปลี่ยนประเภทของตัวแปรชั่วคราว
ขณะท่ีโปรแกรมทํางาน 

(2) ตัวกระทํา % หารเอาเศษ ใช้หาค่าเศษท่ีได้ของการหารเลขจํานวนเตม็ 2 ตวั ตวั
กระทาหารเอาเศษไม่สามารถใช้งานกับตวัแปรเลขทศนิยม (float) 

รูปแบบคาสั่ง 
result = value1 % value2; 
พารามิเตอร์ 
value1 - เป็นตวัแปรประเภท byte, char, int หรือ long 
value2 - เป็นตวัแปรประเภท byte, char, int หรือ long 

ผลท่ีไดเ้ศษจากการหารค่าเลขจํานวนเต็ม เป็นข้อมูลชนิดเลขจํานวนเตม็
x = 7 % 5; // x now contains 2 
x = 9 % 5; // x now contains 4 
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x = 5 % 5; // x now contains 0 
x = 4 % 5; // x now contains 4 

 ตัวกระทําหารเอาเศษนี้ใช้ประโยชน์มากในงานท่ีต้องการให้เหตุการณ์เกิดข้ึนด้วย
ช่วงเวลาท่ีสมํ่าเสมอ หรือใช้ทําให้หน่วยความจําท่ีเก็บตวัแปรอะเรย์ เกิดการส่งค่ากลับ (Roll Over) 

3.1.4 ส่วนของตัวกระทําเปรียบเทียบในโปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino 
 ส่วนของตัวกระทําเปรียบเทียบในโปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino ใช้ประกอบกับ

คําสั่ง if และ while เพ่ือทดสอบเง่ือนไขหรือเปรียบเทียบค่าตัวแปรต่างๆ โดยจะเขียนเป็นนิพจน์อยู่ภายใน
เครื่องหมาย () 

x == y (x เท่ากับ y) 
x != y (x ไม่เท่ากับ y) 
x < y (x น้อยกว่า y) 
x > y (x มากกว่า y) 
x <= y (x น้อยกว่าหรือเท่ากับ y) 
x >= y (x มากกว่าหรือเท่ากับ y) 

ใช้ในการเปรียบเทียบของคําสั่ง if() มี 3 ตวัคือ &&, || และ ! 
 (1) && (ตรรกะ และ) ให้ค่าเป็นจริงเม่ือผลการเปรียบเทียบท้ังสองข้างเป็นจริงท้ังคู่

จากตวัอย่าง ให้ค่าเป็นจริงเม่ือ x มากกว่า 0 และน้อยกว่า 5 (มีค่า 1 ถึง 4) 
if (x > 0 && x < 5) 
{

// เข่ือนไข 
}

(2) || (ตรรกะ หรือ) ให้ค่าเป็นจริงเม่ือผลการเปรียบเทียบพบว่า มีตวัแปรใดเป็นจริง
หรือเป็นจริงท้ังคู่ จากตวัอย่าง ให้ผลเป็นจริงเม่ือ x หรือ y มีค่ามากกว่า 0 

if (x > 0 || y > 0) 
{

// เข่ือนไข 
}

(3) ! (ใช้กลับผลเป็นตรงกนัข้าม) ให้ค่าเป็นจริงเม่ือผลการเปรียบเทียบเป็นเท็จ
จากตวัอย่าง ให้ผลเป็นจริงถ้า x เป็นเท็จ (เช่น ถ้า x = 0 ให้ผลเป็นจริง)
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if (!x) 
{

// เข่ือนไข 
}

ควรระวังเรื่องการเขียนโปรแกรม ถ้าต้องการใช้ตัวกระทําตรรกะ และต้องเขียน
เครื่องหมาย && ถ้าลืมเขียน เป็น & จะเป็นตัวกระทํา และระดับบิตกับตัวแปรซึ่งให้ผลท่ีแตกต่างเช่นกันในการ
ใช้ตรรกะ หรือให้เขียนเป็น || (ขีดตั้งสองตัวติดกัน) ถ้าเขียนเป็น | (ขีดตั้งตัวเดียว) จะหมายถึงตัวกระทําหรือ
ระดับบิตกับตัวแปรตัวกระทํา NOT ระดับบิต (~) จะแตกต่างจากตัวกลับผลให้เป็นตรงข้าม (!) ให้เลือกใช้ให้
ถูกต้อง 

3.1.5 ส่วนของตัวกระทําระดับบิตในโปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino 
 ส่วนของตัวตัวกระทําระดับบิตจะนําบิตของตัวแปรมาประมวลผล ใช้ประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาด้านการเขียนโปรแกรมได้หลากหลายตัวกระทํา ระดับของภาษา C (ซ่ึงรวมถึง Arduino) มี 6 ตัว
ไดแ้ก่ 

& (bitwise AND) 
| (OR) 
^ (Exclusive OR) 
~ (NOT) 
<< (เลื่อนบิตไปทางขวา)
>> (เลื่อนบิตไปทางซ้าย)

(1) ตัวกระทาระดับบิต AND (&) คําสั่ง AND ในระดับบิตของภาษา C เขียนได้โดยใช้ & 
หนึง่ตัวโดยต้องเขียนระหว่างนิพจน์ หรือตัวแปรท่ี เป็นเลขจํานวนเต็ม การทํางานจะนําข้อมูลแต่ละบิตของตัว
แปรท้ังสองตัวมากระทําทางตรรกะและ (AND) โดยมี กฎ ถ้าอินพุตท้ังสองตัวเป็น “1” ท้ังคู่ เอาต์พุตเป็น “1” 
กรณีอ่ืนๆ เอาต์พุตเป็น “0” ดงัตัวอย่างตอ่ไปนีใ้นการดูให้คู่ของตวักระทาตามแนวตั้ง 

0 0 1 1 Operand1 
0 1 0 1 Operand2 
——— 
0 0 0 1 Returned result 

 ใน Arduino ตวัแปรประเภท int จะมีขนาด 16 บิต ดงันั้นเม่ือใช้ตัวกระทําระดบับิต 
AND จะมีการกระทําตรรกะและพร้อมกันกับข้อมูลท้ัง 16 บิต ดงัตัวอย่างในส่วนของโปรแกรมต่อไปนี้ 

int a = 92; // in binary: 0000000001011100 
int b = 101; // in binary: 0000000001100101 
int c = a & b; // result: 0000000001000100   // or 68 in decimal 
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ในตวัอย่างนีจ้ะนําข้อมูลท้ัง 16 บิตของตัวแปร a และ b มากระทําทางตรรกะ AND 
แล้วนาผลลัพธ์ท่ีได้ ท้ัง 16 บิตไปเก็บท่ีตัวแปร c ซ่ึงได้ค่าเป็น 01000100 ในเลขฐานสองหรือเท่ากับ 68 ฐาน
สิบ นิยมใช้ตวักระทําระดับบิต AND เพ่ือเลือกข้อมูลบิตท่ีต้องการ (อาจเป็นหนึ่งบิตหรือหลายบิต) จากตัวแปร 
int ซ่ึงการเลือกเพียงบางบิตนี้จะเรียกว่า masking 
 (2) ตัวกระทําระดับบิต OR (|) คําสั่งระดับบิต OR ของภาษา C เขียนได้โดยใช้
เครื่องหมาย | หนึ่งตัว โดยต้องเขียนระหว่างนิพจน์ หรือ ตัวแปรท่ีเป็นเลขจํานวนเต็ม การทํางานจะนําข้อมูล
แตล่ะบิตของตัวแปรท้ังสองตัวมากระทําทางตรรกะ หรือ (OR) โดยมีกฎดังนี้ ถ้าอินพุตตัวใดตัวหนึ่งหรือท้ังสอง
ตวัเป็น “1” เอาต์พุตเป็น “1” กรณีท่ีอินพุตเป็น “0” ท้ังคู่เอาต์พุตจึงจะเป็น “0” ดงัตัวอย่างตอ่ไปนี ้

0 0 1 1 Operand1 
0 1 0 1 Operand2 
——— 
0 1 1 1 Returned result 

ส่วนของโปรแกรมแสดงการใช้ตวักระทําระดบับิต OR 
int a = 92; // in binary: 0000000001011100 
int b = 101; // in binary: 0000000001100101 
int c = a | b; // result: 0000000001111101  // or 125 in decimal. 

 (3) ตัวกระทําระดับบิต Exclusive OR (^)  เป็นโอเปอร์เตอร์พิเศษท่ีไม่ค่อยได้ใช้ใน
ภาษา C/C++ ตัวกระทําระดับบิต exclusive OR (หรือ XOR) จะเขียนโดยใช้สัญลักษณ์เครื่องหมาย ^ ตัว
กระทํานีมี้การทํางานใกล้เคียงกับตวักระทําระดับบิต OR แต่ต่างกันเม่ืออินพุตเป็น “1” ท้ังคู่จะให้เอาต์พุตเป็น 
“0” แสดงการทํางานได้ดังนี ้

0 0 1 1 Operand1 
0 1 0 1 Operand2 
——— 
0 1 1 0 Returned result 

 หรือกล่าวได้อีกอย่างว่าตัวกระทําระดับบิต XOR จะให้เอาต์พุตเป็น “0” เม่ืออินพุต
ท้ังสองตัวมีค่าเหมือนกัน และให้เอาต์พุตเป็น “1” เม่ืออินพุตท้ังสองมีค่าตา่งกัน

int x = 12; / / binary: 1100 
Int y = 10; / / binary: 1010 
int z = x ^ y; / / binary: 0110, or decimal 6 

 ตวักระทาระดบับิต XOR จะใช้มากในการสลับค่าบางบิตของตัวตัวแปร int เช่นกลับ
จาก “0” เป็น “1” หรือกลับจาก”1” เป็น “0” 
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(4) ตัวกระทําระดับบิต NOT (~) ตัวกระทําระดับบิต NOT จะเขียนโดยใช้สัญลักษณ์
เครื่องหมาย ~ ตวักระทํานีจ้ะใช้กับตวัถูกกระทําเพียงตัวเดียวท่ีอยู่ขวามือ โดยการสลับบิตทุกบิตให้มีค่าตรงกัน
ข้ามคือ จาก ”0” “1” และจาก “1” เป็น “0” ดงัตัวอย่าง 

0 1 Operand1 
—
1 0 ~ Operand1 
int a = 103; / / binary: 0000000001100111 
int b = ~a; / / binary: 1111111110011000 

 เม่ือกระทําแล้วทําให้ตัวแปร b มีค่า -104 (ฐานสิบ) ซ่ึงคําตอบท่ีได้ติดลบ เนื่องจาก
บิตท่ีมีความสําคัญสูงสุด (บิตซ้ายมือสุด) ของตัวแปร int อันเป็นบิตแจ้งว่าตัวเลขเป็นบวกหรือลบ มีค่าเป็น 
“1” แสดงว่าค่าท่ีได้นี้ติดลบ โดยในคอนโทรลเลอร์จะเก็บค่าตัวเลขท้ังบวกและลบ ตามระบบทูคอมพลีเมนต ์
(2’s complement) การกระทําประกาศตัวแปร int ซ่ึงมีความหมายเหมือนกับการประกาศตัวแปรเป็น 
signed int ตอ้งระวังค่าของตัวแปรจะติดลบได ้

(5) คําสั่งเล่ือนบิตไปทางซ้าย (<<) และเล่ือนบิตไปทางขวา (>>) ในภาษา C/C++ มี
ตวักระทาเลื่อนบิตไปทางซา้ย << ใช้ในการเลือ่นบิต 

3.1.6 ไวยากรณ์ในโปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino 
 (1) เซมิโคลอน -- semicolon ; ใช้เขียนแจ้งว่าจบคําสั่งแล้ว โดยใช้ปิดท้ายแต่ละ
บรรทัดเช่น int a = 13;  บรรทัดคําสั่งท่ีลืมเขียนปิดท้ายด้วยเซมิโคลอน จะทําให้แปลโปรแกรมไม่ผ่าน โดยตัว
แปรภาษาอาจจะแจ้งให้ทราบว่า ไม่พบเครื่องหมายเซมิโคลอน หรือแจ้งเป็นการผิดพลาดอ่ืนๆ บางกรณีท่ี
ตรวจสอบบรรทัดท่ีแจ้งว่าเกิดการผิดพลาดแล้วไม่พบท่ีผิด ให้ตรวจสอบบรรทัดก่อนหน้านัน้

(2) วงเล็บปีกกา -- curly brace { }  ฃเครื่องหมายวงเล็บปีกกา เป็นส่วนสําคัญของ
ภาษาซี โดยมีการใช้งานต่างตําแหน่ง สร้างความสับสนให้กับผู้ท่ีเริ่มต้น วงเล็บปีกกาเปิด { จะต้องเขียนตาม
ด้วยวงเล็บปีกกาปิด } ด้วยเสมอ หรือท่ีเรียกว่าวงเล็บต้องครบคู่ ในซอฟต์แวร์ Arduino IDE ท่ีใช้เขียน
โปรแกรมจะมีความสามารถในการตรวจสอบการควบคู่ของเครื่องหมายวงเล็บผู้ใช้งานเพียงแค่คลิกท่ีวงเล็บ จะ
แสดงวงเล็บท่ีเหลือ สําหรับโปรแกรมเมอร์มือใหม่ และโปรแกรมเมอร์ท่ีย้ายจากภาษา BASIC เป็นภาษา C 
มักจะสับสนกับการใช้เครื่องหมายวงเล็บ แท้ท่ีจริงแล้วเครื่องหมายปีกกาปิดนี้เทียบได้กับคําสั่ง RETURN ของ 
Subroutine (function) หรือแทนคําสั่ง ENDIF ในการเปรียบเทียบ และแทนคําสั่ง NEXT ของคําสั่งวนรอบ 
FOR เนื่องจากมีการใช้วงเล็บปีกกาได้หลากหลาย ดงันั้นเม่ือต้องการเขียนคําสั่งท่ีตอ้งใช้เครื่องหมายวงเล็บ เม่ือ
เขียนวงเล็บเปิดแล้วให้เขียนเครื่องหมายวงเล็บปิดทันที ถัดมาจึงค่อยเคาะปุ่ม Enter ในระหว่างเครื่องหมาย
วงเล็บเพ่ือข้ึนบรรทัดใหม่ แล้วเขียนคําสั่งท่ีต้องการ ถ้าทําได้ตามนี้วงเล็บจะครบคู่แน่นอน สําหรับวงเล็บท่ีไม่
ครบคู่ทําให้เกิดผิดพลาดตอนคอมไฟล์โปรแกรม ถ้าเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่จะหาท่ีผิดได้ยาก ตําแหน่งท่ีอยู่
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ของเครื่องหมายวงเล็บแต่ละตัวจะมีผลอย่างมากต่อไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ การย้ายตําแหน่งวงเล็บ
ไปเพียงหนึง่หรือสองบรรทัดทําให้ตวัโปรแกรมทํางานผิดไปได ้

(3) หมายเหตุบรรทัดเดียวและหลายบรรทัด -- / / และ / * . . . */  เป็นส่วนของ
โปรแกรมท่ีผู้ใช้เขียนเพ่ิมเติมว่าโปรแกรมทํางานอย่างไร โดยส่วนท่ีเป็นหมายเหตุจะไม่ถูก คอมไพล์ ไม่นําไป
ประมวลผล มีประโยชน์มากสําหรับการตรวจสอบโปรแกรมภายหลังหรือใช้แจ้งให้เพ่ือน ร่วมงานหรือบุคคลอ่ืน
ทราบว่าบรรทัดนี้ใช้ทําอะไร ตวัหมายเหตภุาษา C มี 2 ประเภทคือ

1) หมายเหตุบรรทัดเดียว เขียนเครือ่งหมายสเลช // 2 ตวัหน้าบรรทัด
2) หมายเหตุหลายบรรทัด เขียนเครื่องหมายสเลช / คู้กับดอกจัน * คร่อมข้อความท่ี

เป็นหมายเหต ุเช่น /* blabla */ 
 (4) # define  เป็นคําสั่งท่ีใช้งานมาก ในการกําหนดค่าคงท่ีให้กับโปรแกรม ในการ
กําหนดค่าคงท่ีไม่ได้เปลืองพ้ืนท่ี หน่วยความจาของไมโครคอนโทรลเลอร์แต่อย่างไร เม่ือถึงข้ึนตอนแปลภาษา 
คอมไพเลอร์จะแทนท่ีตัวอักษรข้อความด้วยค่าท่ีกําหนดไว้ ใน Arduino จะใช้คําสั่ง # define ตรงกับภาษา C
รูปแบบ # define constantName value อย่าลืมเครื่องหมาย # ตัวอย่าง # define ledpin 3 เป็นการ
กําหนดให้ตวัแปร ledpin เท่ากับค่าคงท่ี 3 ท้ายคําสั่ง # define ไม่ตอ้งมีเครื่องหมายเซมิโคลอน ถ้าใส่เกินแล้ว
เวลาคอมไพล์โปรแกรมจะแจ้งว่าเกิดการผิดพลาดในบรรทัดถัดไป 

(5) # include  ใช้สั่งให้รวมไฟล์อ่ืนๆ เข้ากับไฟล์โปรแกรมหลักก่อน แล้วจึงทําการ
คอมไพล์โปรแกรม รูปแบบคําสั่ง # include <file> หรือ # include “file” ตวัอย่างเช่น 

# include <stdio.h> 
# include “lcd.h” 

บรรทัดแรกจะสั่งให้เรียกไฟล์ stdio.h มารวมกับไฟล์โปรแกรมหลัก โดยค้นหาไฟล์
จากตาํแหน่งท่ีเก็บ ไฟล์ระบบของ Arduino โดยปกติเป็นไฟล์มาตรฐานท่ีมาพร้อมกับ Arduino ส่วนบรรทัดท่ี
2 สั่งให้รวมไฟล์ lcd.h มารวมกับไฟล์โปรแกรมหลัก โดยหาไฟล์จากตําแหน่งของไฟล์ภาษา C ปกติเป็นไฟล์ท่ี
ผู้ใช้สร้างข้ึนเอง ในการแก้ไขโปรแกรมใน Arduino มีข้อแนะนําว่า อย่าแก้ไขบรรทัดนั้นทันที ให้ทําบรรทัดนั้น
เป็นหมายเหตกุ่อนแล้วจึงแก้โปรแกรมในบรรทัดนั้น 

3.1.7 ตัวแปรในโปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino 
 ตัวแปรเป็นตัวอักษรหลายตัวๆ ท่ีกําหนดข้ึนในโปรแกรมเพ่ือใช้ในการเก็บค่าข้อมูลต่างๆ 
เช่น ค่าท่ีอ่านได้ จากตวัตรวจจับ ท่ีตอ่อยูกั่บขาพอร์ตอนาล็อกของ Arduino ตวัแปรมีหลายประเภทดังนี้ 

(1) char : ตัวแปรประเภทตัวอักขระ เป็นตัวแปรท่ีมีขนาด 1 ไบต์ (8 บิต) มีไว้เพ่ือเก็บ
ค่าตัวอักษร ตัวอักษรในภาษาซีจะเขียนอยู่ในเครื่องหมายคําพูดขีดเดียวเช่น ‘A’ (สาหรับข้อความท่ีประกอบ
จากตัวอักษรหลายตัวเขียนต่อกันจะเขียนอยู่ในเครื่องหมายคําพูดปกติเช่น “ABC”) สามารถสั่งกระทําทาง
คณิตศาสตร์กับตวัอักษรได้ในกรณีจะนําค่ารหัส ASCII ของตวัอักษรมาใช้เช่น ‘A’ +1 มีค่าเท่ากับ 66 เนื่องจาก
ค่ารหัส ASCII ของตวัอักษร A เท่ากับ 65 เป็นตน้
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รูปแบบคําสั่ง 
charsign = ' '; 

พารามิเตอร์ 
char var = ‘x’; 

var คือชือ่ของตัวแปรประเภท char ท่ีตอ้งการ 
x คือค่าท่ีต้องการกําหนดให้กับตวัแปร ในท่ีนี้เป็นตวัอักษรหนึ่งตวั

(2) byte : ตัวแปรประเภทตัวเลข 8 บิตหรือ 1 ไบต์ ตัวแปร byte ใช้เก็บค่าตัวเลข
ขนาด 8 บิต มีค่าได้จาก 0 – 255 ตัวอย่าง byte b = B10010111; // “B” is the binary formatter (151 
decimal) 

(3) int : ตัวแปรประเภทตัวเลขจํานวนเต็ม ย่อจาก interger ซ่ึงแปลว่าเลขจํานวนเต็ม 
int เป็นตวัแปรพ้ืนฐานสําหรับเก็บตัวเลข ตัวแปรหนึ่งตัวมีขนาด 2 ไบต์เก็บค่าได้จาก -32,768 ถึง 32,767 ใน
การเก็บค่าตัวเลขติดลบ จะใช้เทคนิคท่ีเรียกว่าทูคอพลีเมนต์ (2’s complement) บิตสูงสุดบางทีจะเรียกว่า
เป็นบิตเครื่องหมายหรือ sign bit ถ้ามีค่าเป็น “1” แสดงว่าค่าติดลบ ใน Arduino จะจัดการกับตัวเลขค่าติด
ลบให้เอง ทําให้นําค่าตัวแปรไปคํานวณได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามเม่ือนําตัวเลขค่าติดลบนี้ไปเลื่อนบิตไป
ทางขวา (>>) จะมีปัญหาเรื่องค่าของตัวเลขท่ีผิดพลาด 

รูปแบบคําสั่ง 
int var = val; 

var คือ ชื่อของตัวแปรประเภท int ท่ีตอ้งการ 
val คือ ค่าท่ีต้องการกําหนดให้กับตวัแปร 
เช่น int ledPin = 13;  

 เม่ือตัวแปรมีค่ามากกว่าค่าสูงสุดท่ีเก็บได ้จะเกิดการ “ล้นกลับ” (Roll Over) ไปยัง
ค่าต่ําสุดท่ีเก็บได้และ เม่ือมีค่าน้อยกว่าค่าต่ําสุดท่ีเก็บได้ จะล้นกลับไปยังค่าสูงสุด ดงัตัวอย่างต่อไปนี้ 

int x 
x = -32,768; 
x = x - 1; // x now contains 32,767 
// - rolls over in neg. direction 
x = 32,767; 
x = x + 1; // x now contains -32,768 - rolls over 

 (4) unsigned int : ตัวแปรประเภทเลขจํานวนเต็มไม่คิดเครื่องหมาย ตัวแปรประเภท
นี้คล้ายกับตวัแปร int ตรงท่ีใช้หน่วยความจํา 2 ไบต์ แตจ่ะเก็บเลขจํานวนเตม็บวกโดยเก็บค่า 0 ถึง 65,535 

รูปแบบคําสั่ง 
unsigned int var = val; 
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var คือชือ่ของตัวแปร int ท่ีต้องการ 
val คือค่าท่ีตอ้งการกําหนดให้กับตวัแปร 
เช่น unsigned int ledPin = 13; 

 เม่ือตัวแปรมีค่ามากกว่าค่าสูงสุดจะล้นกลับไปค่าตา่สุด และเม่ือมีค่าน้อยกว่าค่า
ต่ําสุดจะล้นกลับเป็นค่า สูงสุด ดงัตัวอย่าง 

unsigned int x 
x = 0; 
x = x - 1; // x now contains 65535 
// - rolls over in neg direction 
x = x + 1; // x now contains 0 - rolls over 

 (5) long : ตัวแปรประเภทเลขจํานวนเต็ม 32 บิต เป็นตัวแปรเก็บค่าเลขจํานวนเต็ม ท่ี
ขยายความจุเพ่ิมจากตัวแปร int โดยตัวแปร long หนึ่งตัวกินพ้ืนท่ีหน่วยความจํา 32 บิต (4 ไบต์) เก็บค่าได้
จาก -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 

รูปแบบคําสั่ง 
long var = val; 

var คือ ชื่อของตัวแปร long ท่ีตอ้งการ 
val คือ ค่าท่ีต้องการกําหนดให้กับตวัแปร 

(6) unsigned long : ตัวแปรประเภทเลขจานวนเต็ม 32 บิต แบบไม่คิดเครื่องหมาย 
เป็นตวัแปรเก็บค่าเลขจํานวนเต็มบวก ตวัแปรหนึง่ตัวกินพ้ืนท่ีหน่วยความจํา 32 บิต (4 ไบต)์ เก็บค่าได ้จาก 0 
ถึง 4,294,967,295 
 รูปแบบคําสั่ง 

unsigned long var = val; 
var คือชือ่ของตัวแปร unsigned long ท่ีตอ้งการ 
val คือค่าท่ีตอ้งการกําหนดให้กับตวัแปร 

(7) float : ตัวแปรประเภทเลขทศนิยม เป็นตัวแปรสําหรับเก็บค่าเลขทศนิยม นิยมใช้
เก็บค่าสัญญาณอนาล็อกหรือค่าท่ีตอ่เนือ่ง ตวัแปรแบบนี้ เก็บค่าได้ละเอียดกว่าตัวแปร int โดยเก็บค่าได้ในช่วง 
3.4028235 x 1038 ถึง -3.4028235 x 1038 ตัวแปร หนึ่งตัวจะใช้พ้ืนท่ีหน่วยความจํา 32 บิต (4 ไบต์) ใน
การคํานวณคณิตศาสตร์กับตัวแปร float จะช้ากว่าการคํานวณของตัวแปร int ดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยงการ
คํานวณกับตัวแปร float เช่นในคําสั่งวนรอบท่ีทํางานด้วยความ เร็วสูงสุด สําหรับฟังก์ชันทางเวลาท่ีต้อง
แม่นยําอย่างมาก โปรแกรมเมอร์บางคนจะทําการแปลงตัวเลขทศนิยมให้ เป็นเลขจํานวนเต็มก่อน แล้วจึง
คํานวณเพ่ือให้ทํางานได้เร็วข้ึน จะเห็นได้ว่าการคํานวณคณิตศาสตร์ของเลข floating point จะมีการใช้งาน
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มากสํ าหรับการ คํานวณค่า ข้อ มูล ท่ีรับจากภายนอกเป็นตั ว เลขทศนิยม  ซ่ึ งทางผู้  ศึกษาระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์มักจะมองข้ามไป 

รูปแบบคําสั่ง 
float var = val; 

var คือชือ่ของตัวแปร float ท่ีตอ้งการ 
val คือค่าท่ีตอ้งการกําหนดให้กับตวัแปร 

(8) double : ตัวแปรประเภทเลขทศนิยมความละเอียดสองเท่า เป็นตัวแปรทศนิยม
ความละเอียดสองเท่า มีขนาด 8 ไบต์ ค่าสูงสุดท่ีเก็บได้คือ 1.7976931348623157 x 10308 ใน Arduino มี
หน่วยความจําขนาดจํากัด จึงไม่นิยมใช้ตวัแปรประเภทนี ้

(9) string : ตัวแปรประเภทข้อความ เป็นตัวแปรเก็บข้อความ ซ่ึงในภาษา C จะนิยาม
เป็นอะเรย์ของตัวแปรประเภท char ตวัอย่างการประกาศตวัแปรสตริง 

char Str1[15]; 
char Str2[8] = {‘a’,‘r’,‘d’,‘u’,‘i’,‘n’,‘o’}; 
char Str3[8] = {‘a’,‘r’,‘d’,‘u’,‘i’,‘n’, ‘o’,’\0'}; 
char Str4[ ] = “arduino”; 
char Str5[8] = “arduino”; 
char Str6[15] = “arduino”; 

 Str1 เป็นการประกาศตัวแปรสตริงโดยไม่ได้กําหนดค่าเริ่มต้น 
Str2 ประกาศตัวแปรสตริงพร้อมกําหนดค่าให้กับข้อความทีละตัวอักษร จากตัวอย่าง

คอมไพเลอร์จะเพ่ิม null character ให้เอง 
Str3 ประกาศตัวแปรสตริงพร้อมกําหนดค่าให้กับข้อความทีละตัวอักษร จากตัวอย่าง

เพ่ิมค่า null String เอง 
Str4 ประกาศตัวแปรสตริงค์พร้อมกําหนดค่าตัวแปรในเครื่องหมายคําพูด จาก

ตัวอย่างไม่ได้กําหนดขนาดตัวแปรคอมไพเลอร์ จะกําหนดขนาดให้เองตามจํานวนตัวอักษร + 1 สาหรับ null 
string 
 Str5 ประกาศตัวแปรสตริงค์พร้อมกําหนดตัวแปรในเครื่องหมายคําพูด จากตัวอย่าง
ตอ้งกําหนดขนาดตัวแปรเอง 

Str6 ประกาศตัวแปรสตริงค์ โดยกําหนดขนาดเผื่อไว้สาหรับข้อความอ่ืนท่ียาว
มากกว่านี้ 

(10) การเพิ่มตัวอักษรแจ้งว่าจบข้อความ (null termination) ในตัวแปรสตริงของ
ภาษาซี กําหนดให้ตัวอักษรสุดท้ายเป็นตัวแจ้งการจบข้อความ (null string) ซ่ึงก็คือ ตัวอักษร \0 ในการ
กําหนดขนาดของตวัแปร (ค่าในวงเล็บเหลี่ยม) จะต้องกําหนดให้เท่ากับจํานวนตัวอักษร+ 1 ดังในตัวแปร Str2 
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และ Str3 ในหัวข้อท่ีผ่านมา ท่ีข้อความ Arduino มีตัวอักษร 7 ตัว ในการประกาศตัวแปรต้องระบุเป็น [8] ใน
การประกาศตัวแปรสตริง ต้องเผื่อพ้ืนท่ีสําหรับเก็บตัวอักษรแจ้งว่าจบข้อความ มิฉะนั้นคอมไพเลอร์จะแจ้ง
เตอืนว่าเกิดการผิดพลาด ตวัแปร Str1 และ Str6 เก็บข้อความไดสู้งสุด 14 ตวัอักษร 

(11) เครื่องหมายคําพูดขีดเดียวและสองขีด ปกติแล้วจะกําหนดค่าตัวแปรสตริงภายใน
เครื่องหมายคําพูด เช่น "Abc" สําหรับตัวแปรตัวอักษร (char) จะกําหนดค่าภายในเครื่องหมายคําพูดขีดเดียว 
'A' 

(12) ตัวแปรอะเรย์ (array) ตัวแปรอะเรย์เป็นตัวแปรหลายตัว ท่ีถูกเก็บรวมอยู่ในตัว
แปรชื่อเดียวกัน โดยอ้างถึงตัวแปรแต่ละตัวด้วยหมายเลขดัชนีท่ีเขียนอยู่ในวงเล็บสี่เหลี่ยม ตัวแปรอะเรย์ของ 
Arduino จะอ้างอิงตามภาษา C ตวัแปรอะเรย์อาจจะซับซ้อน แต่ใช้แค่ตัวแปรอะเรย์อย่างง่ายจะตรงไปตรงมา
ตวัอย่างการประกาศตวัแปรอะเรย์ 

int myInts [6]; 
int myPins [ ] = {2, 4, 8, 3, 6}; 
int mySensVals [6] = {2, 4, -8, 3, 2}; 
char message [6] = “hello”; 

 เราสามารถประกาศตัวแปรอะเรย์ได้โดยยังไม่กําหนดค่าดังตัวแปร myInts ในตัว
แปร myPins จะประกาศตัวแปรอะเรย์โดยไม่ระบุขนาด ซ่ึงทําได้เม่ือประกาศตัวแปรแล้วกําหนดค่าทันที 
เพ่ือให้คอมไพเลอร์นับว่า ตัวแปรมีสมาชิกก่ีตัวและกําหนดค่าได้ถูกต้อง ท้ายท่ีสุดสามารถประกาศตัวแปรและ
กําหนดขนาดของตัวแปรอะเรย์ดังตัวแปร mySersVals ในการประกาศอะเรย์ของตัวแปร char จะต้องเผื่อท่ี
สําหรับเก็บค่าตวัอักษรแจ้งว่าจบข้อความด้วย การใช้งานตัวแปรอะเรย์ทาได้โดยการพิมพ์ชื่อตัวแปร พร้อมกับ
ระบุค่าดชันีภายในเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม ค่าดัชนีของตัวแปรอะเรย์เริ่มต้นด้วยค่า 0 ดังนั้นค่าของตัวแปร 
mySensVals มีค่าดงันี้ 

mySensVals [0] == 2, mySensVals [1] == 4, ฯลฯ 
การกําหนดค่าให้กับตัวแปรอะเรย์ 

mySensVals [0] = 10; 
การเรียกค่าสมาชิกของตัวแปรอะเรย์ 

x = mySensVals [4]; 
 ในการเรียกใช้ค่าสมาชิกของตัวแปรอะเรย์ ต้องระวังอย่าอ้างถึงค่าในวงเล็บท่ีเกินท่ี
กําหนด เช่นประกาศตัวแปร int x [3] ตัวแปรมี 3 ตัว คือ x [0], x [1] และ x [2] ถ้าอ้างถึง x [3] จะเป็นการ
อ่านค่าจากหน่วยความจําซึ่งกําหนดไว้ใช้งานอย่างอ่ืน ค่าท่ีอ่านได้จะผิดพลาด การเขียนค่าให้กับตัวแปรอะเรย์
ตัวท่ีเกินกว่ากําหนดไว้ อาจทําให้โปรแกรมแฮงค์ (หยุดการทํางาน) หรือทํางานผิดเพ้ียนไป การอ่านหรือเขียน
ค่าเกินค่าดชันีของตัวแปรอะเรย์นี้ ทําให้เกิดบัก (ข้อผิดพลาด) ท่ียากต่อการค้นหาอะเรย์และคําสั่งวนรอบ for 
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โดยท่ัวไปเราจะพบการใช้งานตัวแปรอะเรย์ภายในคําสั่ง for โดยใช้ค่าตัวแปรนับ
รอบคําสั่ง for เป็นค่าดัชนีของตัวแปรอะเรย์ ดังตัวอย่างการพิมพ์ค่าสมาชิกแต่ละตัวของตัวแปรอะเรย์ผ่าน
พอร์ตอนุกรม ให้เขียนโปรแกรมดงันี้ 

int i; 
for (i = 0; I < 5; I = I + 1) 
{

Serial.println (myPins [i] ); 
}

3.1.8 ขอบเขตของตัวแปรในโปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino 
 ตัวแปรในภาษ C ท่ีใช้ใน Arduino จะมีคุณสมบัติท่ีเรียกว่า “ขอบเขตของตัวแปร”
(scope) ซ่ึงแตกต่างจากภาษา BASIC ซ่ึงตัวแปรทุกตัวมีสถานะเท่าเทียมกันหมดคือ เป็นแบบ global โดยมี
รายละเอียด ดงันี้ 

(1) ตัวแปรโลคอลและโกลบอล ตัวแปรแบบโกลบอล (global variable) เป็นตัวแปรท่ี
ทุกฟังก์ชั่นในโปรแกรมรู้จัก โดยต้องประกาศตัวแปรนอกฟังก์ชั่น สําหรับตวัแปรแบบโลคอลหรือตัวแปรท้องถ่ิน 
เป็นตัวแปรท่ีประกาศตัวแปรอยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บปีกกาของฟังก์ชั่น และรู้จักเฉพาะแค่ภายในฟังก์ชั่น
นั้น เม่ือโปรแกรมเริ่มมีขนาดใหญแ่ละซับซ้อนมากข้ึน การใช้ตัวแปร โลคอลจะมีประโยชน์มาก เนื่องจากแน่ใจ
ได้ว่ามีแค่ฟังก์ชั่นนั้นเท่านั้นท่ีสามารถใช้งานตัวแปร ช่วยป้องกันการเกิดการผิดพลาดเม่ือฟังก์ชั่นทําการแก้ไข
ค่าตวัแปรท่ีใช้งานโดยฟังก์ชั่นอ่ืน ดงัตัวอย่าง ตอ่ไปนี ้

int PWMval; // any function will see this variable 
void setup ()  
{

// … 
}
void loop ()   { 

int i; // “I” is only “visible” inside of “loop” 
float f; // “f” is only “visible” inside of “loop” 

}
(2) ตัวแปรสแตติก (static) เป็นคําสงวน (Keyword) ท่ีใช้ตอนประกาศตัวแปรท่ีมี

ขอบเขตใช้งานแค่ภายในฟังก์ชั่นเท่านั้น โดยต่างจากตัวแปรโลคอลตรงท่ีตัวแปรแบบโลคอลจะถูกสร้างและ
ลบท้ิงทุกครั้งท่ีเรียกใช้ฟังก์ชั่น สําหรับตัวแปร สแตติกเม่ือจบการทํางานของฟังก์ชั่นค่าตัวแปรจะยังคงอยู่ (ไม่
ถูกลบท้ิง) เป็นการรักษาค่าตัวแปรไว้ระหว่างการเรียกใช้งานฟังก์ชั่น ตัวแปรท่ีประกาศเป็น static จะถูกสร้าง
และกําหนดค่าในครัง้แรกท่ีเรียกใช้ฟังก์ชั่น 
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3.1.9 การกําหนดค่าคงท่ีเลขจํานวนเต็มเป็นเลขฐานในโปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino 
 ค่าคงท่ีเลขจํานวนเต็ม คือ ตัวเลขท่ีเขียนโปรแกรมของ Arduino โดยตรง เช่น 123 โดย
ปกติแล้วตัวเลขเหล่านี้จะเป็นเลขฐานสิบ (decimal) ถ้าต้องการกําหนดเป็นเลขฐานอ่ืนจะต้องใช้เครื่องหมาย
พิเศษระบุ เช่น 

เลขฐาน 10 (decimal) 123 
เลขฐาน 2 (binary) B1111011 
เลขฐาน 8 (octal) 0173 
เลขฐาน 16 (hexadecimal) 0x7B 

 (1) Decimal คือ เลขฐานสิบ ซ่ึงเราใช้ในชีวิตประจําวัน ตัวอย่าง เช่น 101== 101 
decimal ( (1 * 2^2) + (0 * 2^1) + 1) 

 (2) Binary คือ เลขฐานสอง ตัวเลขแต่ละหลักเป็นได้แค่ 0 หรือ 1 ตัวอย่าง เช่น B101 
== 5 decimal ( (1 * 2^2) + (0 * 2^1) + 1) เลขฐานสองจะใช้งานได้ไม่เกิน 8 บิต (ไม่เกิน 1 ไบต์) มีค่าจาก 
0 (B0) ถึง 255 (B11111111) ถ้าตอ้งการป้อนเลขฐานสองขนาด 16 บิต (ตัวแปรประเภท int) จะต้องป้อนค่า
สองข้ันตอนดงันี้ 

myInt = (B11001100 * 256) +B10101010; // B11001100 is the high byte 
 (3) Octal เป็นเลขฐานแปด ตัวเลขแต่ละหลักมีค่าจาก 0 ถึง 7 เท่านั้น ตัวอย่าง 0101 

== 65 decimal ((1 * 8^2) + (0 * 8^1) + 1) ข้อควรระวังในการกําหนดค่าคงท่ี อย่าใส่เลข 0 นําหน้า 
มิฉะนั้นตัวคอมไพเลอร์จะแปลความหมายผิดไปว่าตวัเลขเป็นเลขฐาน 8 

 (4) Hexadecimal (hex) เป็นเลขฐานสิบหก ตัวเลขแต่ละหลักมีค่าจาก 0 ถึง 9 และ
ตวัอักษร A คือ 10, B คือ 11 ไปจนถึง F ซ่ึงเท่ากับ 15 ตัวอย่าง 0x101 == 257 decimal ( (1 * 16^2) + (0 
* 16^1) + 1) 

3.1.10 ค่าคงท่ีในโปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino 
 ค่าคงท่ี (constants) เป็น กลุ่มตัวอักษรหรือข้อความท่ีได้กําหนดค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว ตัว

คอมไพเลอร์ของ Arduino จะรู้จักกับค่าคงท่ีเหล่านี้แล้ว ไม่จําเป็นต้องประกาศหรือกําหนดค่าคงท่ี ค่าคงท่ีท่ี
สําคัญ มีดงันี้ 

(1) HIGH,LOW : ใช้กําหนดค่าทางตรรกะ ในการอ่านหรือเขียนค่าให้กับขาท่ีเป็น
ดจิิตอล ค่าท่ีเป็นได้มี 2 ค่าคือ HIGH หรือ LOW เท่านัน้

HIGH เป็นการกําหนดค่าให้ขาดิจิตอลนั้นมีแรงดันเท่ากับ +5V ในการอ่านค่า ถ้า
อ่านได้ +3V หรือมากกว่า ไมโครคอนโทรลเลอร์จะอ่านค่าได้เป็น HIGH ค่าคงท่ีของ HIGH ก็คือ “1” หรือ
เทียบเป็นตรรกะคือจริง 



21 
 

LOW เป็นการกําหนดค่าให้ขาดิจิตอลนั้นมีแรงดันเท่ากับ 0V ในการอ่านค่า ถ้าอ่าน
ได้ต่ํากว่า +3V ไมโครคอนโทรลเลอร์จะอ่านค่าได้เป็น LOW ค่าคงท่ีของ LOW ก็คือ “0” หรือเทียบเป็น
ตรรกะคือเท็จ

(2) INPUT, OUTPUT : กําหนดทิศทางของขาพอร์ตดิจิตอล ขาของพอร์ตดิจิตอลทา
หน้าท่ีได ้2 อย่างคือ เป็นอินพุต (INPUT) หรือเอาตพุ์ต (OUTRUT) ซ่ึงค่าคงท่ีนี้ก็ระบุไว้ชัดเจน 

3.1.11 ตัวกระทําอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรในโปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino 
 (1) cast : การเปล่ียนประเภทตัวแปรช่ัวคราว เป็นตัวกระทําท่ีใช้สั่งให้เปลี่ยนประเภท
ของตวัแปรไปเป็นประเภทอ่ืน และบังคับให้คํานวณค่าตวัแปรเป็นประเภทใหม่ 

รูปแบบคําสั่ง 
(type) variable 

เม่ือ Type เป็นประเภทของตัวแปรใดๆ (เช่น int, float, long) 
Variable เป็นตวัแปรหรือค่าคงท่ีใดๆ 

int i; 
float f; 
f = 3. 6; 
i = (int) f;   // now i is 3 

 ในการเปลี่ยนประเภทตัวแปรจาก float เป็น int ค่าท่ีได้จะถูกตัดเศษออก ดังนั้น 
(int) 3.2 และ (int) 3.7 มีค่าเท่ากันคือ 3

(2) sizeof : แจ้งขนาดของตัวแปร ใช้แจ้งบอกจํานวนไบต์ของตัวแปรท่ีต้องการ
ทราบค่า ซ่ึงเป็นท้ังตัวแปรปกติและตัวแปรอะเรย์ 

รูปแบบคําสั่ง เขียนได้ท้ังสองแบบดังนี้ 
sizeof (variable) 
sizeof (variable) 

 เม่ือ Variable คือตัวแปรปกติหรือตัวแปรอะเรย์ (int, float, long) ท่ีต้องการ
ทราบขนาด ตวักระทา sizeof มีประโยชน์อย่างมากในการจัดการกับตวัแปรอะเรย์ (รวมถึงตัวแปรสตริง)

3.1.12 คําสงวนของในโปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino 
 คําสงวน คือ ค่าคงท่ี ตัวแปร และฟังก์ชั่นท่ีกําหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของภาษา C ของ 

Arduino ห้ามนําคําเหล่านีไ้ปตั้งชือ่ตัวแปรแสดงได ้ดงันี้ 



22 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงคําสงวนของในโปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino 
 

#
Constants 

#
Port Constants 

#
Data types 

#
other 

#
other 

HIGH
LOW 
INPUT 
OUTPUT 
SERIAL 
DISPLAY 
PI 
HALF_ PI 
TWO_PI 
LSBFIRST 
MSBFIRST 
CHANGE 
FALLING 
RISING 
false 
true 
null 

DDRB
PINB 
PORTB 
DDRC 
PINC 
PORTC 
DDRD 
PIND 
PORTD 

boolean
byte 
char 
class 
default 
do 
double 
int 
long 
private 
protected 
public 
return 
shot 
signed 
static 
switch 
throw 
Try 
Unsigned 
Void 
while 

+=
+[ 
]

=&& 
=
|| 
=
,/ 
/
?: 
<< 
<< 
=

log 
&& 
!| 
|

^^ 
=
++ 
!= 
-
%
/
*
{
}

/ /
** 

abs
acos 
analogRead 
analogWrite 
attachInterrupts 
asin 
atan 
atan2 
available 
begin 
bit 
bitRead 
bitWrite 
bitSet 
bitClear 
boolean 
byte 
case 
ceil 
char 
char 
class 
abs 
acos 
constrain 
cos 
default 
delay 
delayMicrosecon
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#
Constants 

#
Port Constants 

#
Data types 

#
other 

#
other 

.
-
=
== 
<< 
=
() 

>> 
;

ds
detachInterrupts 
digitalWrite 
digitalRead 
else 
exp 
false 
find 
findUntil 
float 
floor 
for 
HALF_PI 
if 
int 
log 
loop 
map 
max 
micros 
millis 
min 
new 
noInterrupts 
noTone 
null 
parseInt 
parseFloat 
pinMode 
print 
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#
Constants 

#
Port Constants 

#
Data types 

#
other 

#
other 

println
pulseIn 
radians 
this 
tone 
true 
write 
# USB 
Keyboard 
Mouse 
read 
press 
release 
releaseAll 
readBytes 
readBytesUntil 
return 
round 
serial 
serial1 
serial2 
serial3 
setTimeout 
Setup 
shiftIn 
shiftOut 
sin 
sq 
sqrt 
tan 
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3.2 ไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน 

3.2.1 ความหมายของไดโอดเปลง่แสง LED แบบ 7 ส่วน 
ไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน หรือ 7 Segment display คือ หน้าจอแสดงผลตัวเลข 

หรือตัวอักษร ได้บางตัว ท่ีมีหน้าจอทํามาจากการจัดวางหลอดไดโอดเปล่งแสง LED ในแนวยาว เม่ือทําให้
หลอด LED แตล่ะดวงติดพร้อมกัน ก็จะทําให้แสดงออกมาเป็นตวัเลขทรงเหลีย่มได ้

รูปท่ี 3.1  แสดงรูปร่างของไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน 
(ท่ีมา https://www.ioxhop.com/article) 

 

รูปท่ี 3.2  แสดงรูปตัวเลขและตวัอักษร ของไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน 
(ท่ีมา https://www.ioxhop.com/article) 
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3.2.2 โครงสร้างของไดโอดเปลง่แสง LED แบบ 7 ส่วน 
ไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน หรือ 7 Segment เป็น อุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับการ

แสดงผล ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์นั้น จะสามารถพบเห็นได้ท่ัวไป ตัวแสดงผล 7 ส่วน 
หรือท่ีเราเรียกว่า 7 Segment เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท Display เช่นเดียวกับไดโอดแปลงแสง หรือ 
LED ตัว 7 Segment นั้นเอง ภายในก็คือ LED 7 ตัว หรือมากกว่านั้น บางตัวอาจมี 8 ส่วนคือ เพ่ิมจุดเข้ามา
ด้วย มาต่อกันเป็นรูปตัวเลข 8 นั้นเอง ดังนั้นการใช้งาน 7 Segment จะเหมือนกับการใช้งานไดโอดเปล่งแสง 
LED ท่ีตวั ส่วนแสดงผล 7 Segment จะมีชื่อกํากับอยู ่โดยจะไล่จาก A,B, C, D, E, F, G และจุด เป็นตน้

รูปท่ี 3.3  แสดงโครงสร้างของไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน 
(ท่ีมา http://ktmanetic.blogspot.com/2013/01/led-7-segment.html) 

 
3.2.3 ชนิดของไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน 

(1) แบบคอมมอนแอโนด (Common Anode) เป็นการนําเอาขาแอโนด ของแอลอีดี
แตล่ะตัวมาตอ่ร่วมกันเป็นจุดร่วม (Common) ส่วนขาท่ีเหลือใช้เป็นอินพุต คอยรับสถานะลอจิก ซ่ึง คอมมอน
แอโนด จะตอ้งป้อนอินพุตลอจิกเป็น ลอจิกเป็น "0"  LED แตล่ะจุดจึงจะตดิ แล้วนําจุดร่วม ตอ่ไปไฟ +5V 
 

รูปท่ี 3.4  แสดงวงจรของไดโอดเปล่งแสง LED 7 ส่วน แบบคอมมอนแอโนด 
(ท่ีมา http://ktmanetic.blogspot.com/2013/01/led-7-segment.html) 
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(2) แบบคอมมอนคาโทด (Common cathode) คือการนําเอาขาคาโทดของแอลอีดี
แต่ละตัวมาต่อร่วมกันเป็นจุดร่วม (Common) เหมือนกับ คอมมอนแอโนด แต่ คอมมอนคาโทด จะต้องป้อน
อินพุตเป็นลอจิก "1" LED แตล่ะจุดจึงจะตดิ แล้วนําจุดร่วม ตอ่ไปไฟ 0V 
 

รูปท่ี 3.5  แสดงวงจรของไดโอดเปล่งแสง LED 7 ส่วน แบบคอมมอนคาโทด 
(ท่ีมา http://ktmanetic.blogspot.com/2013/01/led-7-segment.html) 

 

3.2.4 ไดโอดเปล่งแสง LED 7 ส่วนแบบหลายหลกั
การใช้งาน ไดโอดเปล่งแสง LED 7 ส่วนแบบหลายหลัก สามารถควบคุมได้แบบเดียวกับ 

ไดโอดเปล่งแสง LED 7 ส่วนแบบหลักเดียว แต่จะมีขา Common เพ่ิมข้ึนมาเพ่ือควบคุมให้ ไดโอดเปล่งแสง 
LED 7 ส่วน หลักท่ีต้องการติดข้ึนมา โดยอาศัยหลักการท่ีว่า การแสดงผลตัวเลขในแต่ละหลักสลับกันไปแบบ
รวดเร็ว (ระดบั 50 mS - 1mS) จะทําให้ดวงตาของเราไม่สามารถสังเกตเห็นการสลับการแสดงผลได้ทัน ทําให้
เรามองเห็นตวัเลขตดิพร้อมๆ กันในทุกๆ หลัก ท้ังๆ ท่ีในเสี้ยววินาทีนั้นมีตวัเลขตดิแค่หลักเดียว 

รูปท่ี 3.6  แสดงรูปร่างของไดโอดเปล่งแสง LED 7 ส่วน แบบ 4 หลัก 
(ท่ีมา https://www.ioxhop.com/article/33) 
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รูปท่ี 3.7  แสดงโครงสร้างของไดโอดเปล่งแสง LED 7 ส่วน แบบ 4 หลัก 
(ท่ีมา https://www.ioxhop.com/article/33) 

 

การสั่งให้ ไดโอดเปล่งแสง LED 7 ส่วน แสดงผลตัวเลขออกมาในแต่ละหลักจะใช้การ
ควบคุมขา Common โดย Common Anode ขาคอมม่อนจะต้องได้รับลอจิก 1 ตัวเลขจึงจะแสดงผล หรือ 
Common Cathode ขา Common จะต้องได้รับลอจิก 0 ตัวเลขจึงจะแสดงผล โดยท่ีการแสดงผลตัวเลขท่ี
หลักใดๆ ก็ตาม หลักอ่ืนๆ จะต้องไม่มีการแสดงผล หากมีการแสดงผลหลายๆ หลักพร้อมกันจะทําให้การ
แสดงผลตวัเลขไม่สมบูรณ์ หรือมองไม่เป็นตวัเลข 

รูปท่ี 3.8  แสดงตาํแหน่งขา ของไดโอดเปล่งแสง LED 7 ส่วน แบบ 4 หลัก 
(ท่ีมา https://www.ioxhop.com/article/33) 
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3.3 การต่อวงจรไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วนกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

3.3.1 การต่อวงจรไดโอดเปลง่แสง LED แบบ 7 ส่วนหลักเดียวกับไมโครคอนโทรลเลอร ์
ไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน หรือ 7 Segment มีขาหลักๆ อยู่ด้วยกันท้ังหมด 9 ขา 

คือ a b c d e f g dot และ common ในกรณีท่ีมีตัวเลขจํานวนหลักมากข้ึน ก็จะมีขา Common เพ่ิมมาก
ข้ึน เป็น com1 สําหรับควบคุมการแสดงผลหลักท่ี 1 , com2 ควบคุมการแสดงผลหลักท่ี 2 , com(n) ควบคุม
การแสดงผลหลักท่ี n ในแต่ละแถบยาว จะมีตัวอักษรกํากับอยู่ ซ่ึงเป็นชื่อของขาท่ีใช้ควบคุมแถบนั้น 
ตัวอย่างเช่น หากต้องการให้แสดงผลตัวเลข 1 จะต้องให้แถบ b และ c ติดสว่าง จึงจะได้เป็นรูปเลข 1 ท่ี
สมบูรณ์ และหากต้องการให้ติดเลข 3 จะต้องให้แถบ a b c d และ g ติดสว่าง จึงจะทําให้แสดงเลข 3 ท่ี
สมบูรณ์ 

การจะทําให้แถบแต่ละแถบติดสว่างได้ จะต้องทราบก่อนว่าไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 
ส่วน หรือ 7 Segment นั้นเป็นคอมมอนอะไร เม่ือทราบแล้วจะทําให้สามารถควบคุมการติดดับของแต่ละแถบ
ได้ แบบเดียวกับการควบคุม LED โดยท่ีหากเป็นคอมมอน Anode จะต้องต่อขาคอมมอนเข้ากับข้ัวบวกของ
แหล่งจ่ายไฟ (5V) และหากตอ้งการให้แถบใดติดสว่าง จะตอ้งให้ขาของแถบนัน้ต้องลงกราวด์ (เป็นลอจิก LOW 
หรือท่ีเรียกว่า ลอจิกศูนย์) แต่ถ้าหากเป็นคอมมอน Cathode จะต้องต่อขาคอมมอนเข้ากับกราวด์ แล้วต่อขา
ของแถบท่ีตอ้งการแสดงผลเข้าท่ีข้ัวบวกของแหล่งจ่าย (เป็นลอจิก HIGH หรือท่ีเรียกว่าลอจิกหนึ่ง)

รูปท่ี 3.9  แสดงการต่อวงจรไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วนหลักเดียว คอมมอน Anode 
 

รูปท่ี 3.10  แสดงการต่อวงจรไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วนหลักเดียว คอมมอน Cathode 
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3.3.2 การต่อวงจรไดโอดเปลง่แสง LED แบบ 7 ส่วนหลายหลกักบัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
การต่อวงจรใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน หรือ 7 Segment กับ Arduino ท้ัง

แบบ คอมมอน Anode และ คอมมอน Cathode ต่อใช้งานแบบเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันในส่วนของโค้ด
โปรแกรม และขาท่ีเป็นคอมมอน จะมีจํานวนขาเพ่ืมมากข้ึนเท่านัน้เอง 

รูปท่ี 3.11  แสดงการต่อวงจรไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน 4 หลัก 
(ท่ีมา https://www.ioxhop.com/article/33) 

 
3.4 โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน 

3.4.1 การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วนหลักเดียว 
ในการเขียนโปรแกรม Arduino จะอาศัยรีจิสเตอร์ DDRD และ PORTD ในการสั่งงาน ซ่ึง

จะง่ายกว่าการใช้งาน pinMode() และ digitalWrite() มาก เนื่องจากการเซ็คค่าเข้าไปในรีจิสเตอร์ PORTD 
จะทําให้สามารถสั่งขาตั้งแต่ขา 0 ถึงขา 7 ได้พร้อมๆ กัน ตามวงจรได้ต่อขา 0 - 6 ไว้กับขา a - g ดังนั้นหาก
ต้องการแสดงเลข 1 จะต้องให้แถบ b และ c ติด ซ่ึงจะต้องทําให้ขา b และ c เป็นลอจิก 0 ใน 7 Segment 
Comon Anode และขาอ่ืนๆเป็นลอจิก 1 หรือลอจิก 1 ใน 7 Segment Comon Cathode และขาอ่ืนๆเป็น
ลอจิก 0 เม่ือนํามาเรียงในเลขฐาน 2 จะได้เป็น 

7 Segment Comon Anode 
 ขา g ขา f ขา e ขา d ขา c ขา b ขา a เลขฐาน 2 
 1 1 1 1 0 0 1 0B11111001 
 7 Segment Comon Cathode 
 ขา g ขา f ขา e ขา d ขา c ขา b ขา a เลขฐาน 2 
 0 0 0 0 1 1 0 0B00000110 
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แตโ่ดยปกตแิล้วการนําเลขฐาน 2 ไปใส่ในโปรแกรมจะทําให้ซับซ้อน และยาวมากเกินไป จึง
นิยมทําเป็นเลขฐาน 16 มากกว่า ตามโปรแกรมดงันี้ 

รูปท่ี 3.12  แสดงโปรแกรมควบคุมไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน 1 หลัก 

เม่ืออัพโหลดโค้ดลงไป ก็จะแสดงเลข 9 ออกทาง 7 Segment หากต้องการแสดงเลขอ่ืนๆ 
ก็จะต้องทําแบบเดียวกัน คือ การพิจาณาแถบท่ีต้องติด นํามาวางเป็นตาราง คิดเป็นเลขฐาน 2 แล้วแปลงเป็น
เลขฐาน 16 เวลาจะใช้งานก็ใช้คําสั่งเพียง PORTD = num[1]; ก็จะแสดงเลข 1 ออกมา และหากใช้เป็น 
PORTD = num[9]; ก็จะแสดงเลข 9 ออกมา โค้ดด้านบนเป็นของ Common Cathode หากใช้แบบ 
Common Anode ก็ใส่เพียงเครื่องหมายกลับบิต (~) ไว้ดา้นหน้าเท่านัน้ คือ PORTD = ~num[9]; 

3.4.2 การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วนหลายหลกั
การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วนหลายหลัก 

เนื่องจากการจะเขียนโปรแกรมให้ภายในลูป (loop function) นั้นจัดการการแสดงผลตัวเลขไปพร้อมๆ กับ
การประมวลผลอ่ืนๆ จะทําให้ค่อนข้างท่ีจะเขียนโค้ดได้ยาก ดังนั้นเพ่ือให้ง่ายต่อการเขียนโค้ด จึงต้องใช้
อินเตอร์รัพท์ภายในเข้ามาเก่ียวข้อง ซ่ึงอินเตอร์รัพท์นี้จะช่วยแสดงผลตัวเลขได้ตลอดเวลา แม้ภายในฟังก์ชั่น
หลัก (loop setup function) จะทํางานอย่างอ่ืน เช่น ติด delay() อยู่ก็ตาม การแสดงผลตัวเลขก็ยังดําเนิน
ต่อไปแบบไม่มีปัญหา เนื่องจากการใช้อินเตอร์รัพท์แบบภายในค่อนข้างยุ่งยากในการใช้งาน ดังนั้นจึงต้องใช้
ไลบารี ่TimerOne เข้ามาเก่ียวข้อง เพ่ือความง่ายในการใช้งาน 
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รูปท่ี 3.13  แสดงโปรแกรมควบคุมไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน 4 หลัก แผ่นท่ี 1

รูปท่ี 3.14  แสดงโปรแกรมควบคุมไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน 4 หลัก แผ่นท่ี 2
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รูปท่ี 3.15  แสดงโปรแกรมควบคุมไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน 4 หลัก แผ่นท่ี 3

รูปท่ี 3.16  แสดงโปรแกรมควบคุมไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน 4 หลัก แผ่นท่ี 4
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รูปท่ี 3.17  แสดงโปรแกรมควบคุมไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน 4 หลัก แผ่นท่ี 5

จากโค้ด หากตอ้งการเปลี่ยนตัวเลขเป็นตวัเลขใดๆ ท่ีแสดงผลในหน้าจอ เพียงแค่เซ็ตตัวแปร 
NumberDisplay เป็นตวัเลขท่ีตอ้งการ (ไม่เกิน 4 หลัก) ก็จะทําให้ตวัเลขท่ีแสดงผลเปลีย่นไป 

Common Anode - เซ็ตให้ CommonAK = 1 
 Common Cathode- เซ็ตให้ CommonAK = 2 
 หากต้องการให้เครื่องหมายโคล่อน (:) ติด หรือดับ สามารถควบคุมได้โดยเซ็ตให้ตัวแปร 
ColonShow เป็น true หรือ false 
 
3.5 การประยุกต์ใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน 

การประยุกต์ใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน ส่วนมากจะใช้ในงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันมี
ผลิตภัณฑ์ไดโอดเปล่งแสงแบบ 7 ส่วนออกมาหลายประเภท ใช้ในการแสดงผลเป็นตัวเลข เช่น เครื่องนับ
จํานวน ไฟสัญญาณจราจร นาฬิกาดิจิตอลแบบตัวเลข เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตัวเลข ตัวแสดงผลตัวเลขบน
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อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ป้ายราคาตามปั้มน้ํามัน เป็นต้น ข้อดีของไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน คือ 
สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และชัดเจนกว่าตัวแสดงผลประเภทอ่ืน

รูปท่ี 3.18  แสดงการนําไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน ใช้ในการแสดงผลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์

รูปท่ี 3.19  แสดงการนําไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน ใช้ในการแสดงผลป้ายราคาน้ํามัน
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สรุปเนือ้หาสาระสําคัญ

ในการเขียนโปรแกรมสําหรับบอร์ด Arduino จะต้องเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาของ Arduino 
(Arduino Programming Language) ซ่ึงตัวภาษาของ Arduino ก็นําเอาโอเพ่นซอร์สโปรเจ็กต์ชื่อ Wiring มา
พัฒนาต่อ ภาษาของ Arduino แบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลัก คือ (1) โครงสร้างภาษา (Structure) ตัวแปรและ
ค่าคงท่ี และ(2) ฟังก์ชั่น (Function) 

ไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน หรือ 7 Segment display คือ หน้าจอแสดงผลตัวเลข หรือ
ตัวอักษร ได้บางตัว ท่ีมีหน้าจอทํามาจากการจัดวางหลอดไดโอดเปล่งแสง LED ในแนวยาว เม่ือทําให้หลอด 
LED แตล่ะดวงติดพร้อมกัน ก็จะทําให้แสดงออกมาเป็นตวัเลขทรงเหลีย่มได ้

ไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน หรือ 7 Segment เป็น อุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับการแสดงผล ใน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์นั้น จะสามารถพบเห็นได้ท่ัวไป ตัวแสดงผล 7 ส่วน หรือท่ีเรา
เรียกว่า 7 Segment เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท Display เช่นเดียวกับไดโอดแปลงแสง หรือ LED ตัว 
7 Segment นั้นเอง ภายในก็คือ LED 7 ตวั หรือมากกว่านัน้ บางตวัอาจมี 8 ส่วนคือ เพ่ิมจุดเข้ามาด้วย มาต่อ
กันเป็นรูปตัวเลข 8 นั้นเอง ดังนั้นการใช้งาน 7 Segment จะเหมือนกับการใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED ท่ีตัว 
ส่วนแสดงผล 7 Segment จะมีชื่อกํากับอยู ่โดยจะไล่จาก A,B, C, D, E, F, G และจุด เป็นตน้

การต่อไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน หรือ 7 Segment จะมีขาหลักๆ อยู่ด้วยกันท้ังหมด 9 ขา 
คือ a b c d e f g dot และ common ในกรณีท่ีมีตัวเลขจํานวนหลักมากข้ึน ก็จะมีขา Common เพ่ิมมาก
ข้ึน เป็น com1 สําหรับควบคุมการแสดงผลหลักท่ี 1 , com2 ควบคุมการแสดงผลหลักท่ี 2 , com(n) ควบคุม
การแสดงผลหลักท่ี n ในแต่ละแถบยาว จะมีตัวอักษรกํากับอยู่ ซ่ึงเป็นชื่อของขาท่ีใช้ควบคุมแถบนั้น 
ตัวอย่างเช่น หากต้องการให้แสดงผลตัวเลข 1 จะต้องให้แถบ b และ c ติดสว่าง จึงจะได้เป็นรูปเลข 1 ท่ี
สมบูรณ์ และหากต้องการให้ติดเลข 3 จะต้องให้แถบ a b c d และ g ติดสว่าง จึงจะทําให้แสดงเลข 3 ท่ี
สมบูรณ์ 

ในการเขียนโปรแกรม Arduino จะอาศัยรีจิสเตอร์ DDRD และ PORTD ในการสั่งงาน ซ่ึงจะง่าย
กว่าการใช้งาน pinMode() และ digitalWrite() มาก เนื่องจากการเซ็คค่าเข้าไปในรีจิสเตอร์ PORTD จะทําให้
สามารถสั่งขาตั้งแต่ขา 0 ถึงขา 7 ได้พร้อมๆ กัน ตามวงจรได้ต่อขา 0 - 6 ไว้กับขา a - g ดังนั้นหากต้องการ
แสดงเลข 1 จะต้องให้แถบ b และ c ติด ซ่ึงจะต้องทําให้ขา b และ c เป็นลอจิก 0 ใน 7 Segment Comon 
Anode และขาอ่ืนๆเป็นลอจิก 1 หรือลอจิก 1 ใน 7 Segment Comon Cathode และขาอ่ืนๆเป็นลอจิก 0 
 การประยุกต์ใช้งานไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ไดโอดเปล่งแสงแบบ 7 
ส่วนออกมาหลายประเภท ใช้ในการแสดงผลเป็นตัวเลข เช่น เครื่องนับจํานวน ไฟสัญญาณจราจร นาฬิกา
ดิจิตอลแบบตัวเลข เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตัวเลข ตัวแสดงผลตัวเลขบนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ป้ายราคาตาม
ปัม้น้าํมัน เป็นต้น ข้อดีของไดโอดเปล่งแสง LED แบบ 7 ส่วน คือ สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และชัดเจน
กว่าตวัแสดงผลประเภทอ่ืน
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