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หน่วยที่ 5
งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ดว้ยโปรแกรม Arduino  
เพ่ือใช้งานสวิตช ์

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 5
รหัสวิชา 2105-2105 วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร ์ สอนครั้งท่ี 5
หน่วยท่ี 5 งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino  
 เพ่ือใช้งานสวิตช์ เวลา 4 ชั่วโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ทฤษฏ ี
5.1  สวิตช์ 
5.2  การตอ่วงจรสวิตช์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5.3  โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานสวิตช ์
5.4  การประยุกต์ใช้งานสวิตช์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ปฏิบัต ิ
ใบปฏิบัตงิานท่ี 5

สาระสําคัญ
สวิตช์ คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีทําหน้าท่ีควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าภายในวงจร 

หรือกล่าวง่าย ๆ คือ อุปกรณ์เปิด ปิดกระแสไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้า และมีประโยชน์มากในการนํามาใช้งาน
ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ซ่ึงสวิตช์จะทําหน้าท่ีในการสัง่งานโดยผ่านตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือไปควบคุม
อุปกรณ์ผ่านทางพอร์ตอินพุต ให้อุปกรณ์ทางเอาท์พุต หรือตัวของไมโครคอนโทรลเลอร์เองทํางานได ้

สมรรถนะประจําหน่วย 
1. ตอ่วงจรสวิตช์ กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานสวิตช ์

จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือ

ใช้งานสวิตช์ 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.  อธิบายหลักการทํางานของสวิตช ์ไดอ้ย่างถูกต้อง 
2.  อธิบายวิธีการต่อวงจรสวิตช์ กับไมโครคอนโทรลเลอร์ ไดอ้ย่างถูกต้อง 
3.  อธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานสวิตช ์ไดอ้ย่างถูกต้อง 
4.  อธิบายการประยุกต์ใช้งานสวิตช ์ไดอ้ย่างถูกต้อง 
5.  ตอ่วงจรสวิตช์ กับไมโครคอนโทรลเลอร์ตามท่ีกําหนดให ้ไดอ้ย่างถูกต้อง 
6.  เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานสวิตช ์ตามท่ีกําหนดให ้ไดอ้ย่างถูกต้อง 

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

5.  ครูผู้สอนควรศึกษาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แผนการสอน เนื้อหา ใบปฏิบัติงานและแบบฝึกหัดให้
เข้าใจดเีสียก่อน 

6.  เม่ือสอนเสร็จทุกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้ว ทําการประเมินโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน 

ขัน้ตอนท่ี 1

สร้างปัญหาให้
ผู้เรียนสนใจ 
(Motivation)

ขัน้ตอนท่ี 2

ให้เนื้อหาและสรุป
(Information)

ขัน้ตอนท่ี 3

ประเมินความรู้ด้วย
แบบฝึกหัด
(Application)

ขัน้ตอนท่ี 4

ตรวจปรับ
ความสําเร็จ
(Progress)
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วิธีวัดประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.  การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนใช้แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ ประเมินผลผู้เรียนโดยสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2.  พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้ึนอยู่กับครูผู้สอน

เห็นสมควรและมีความเหมาะสมกับเนือ้หาของวิชานั้นๆ 

วิธีวัดประเมินผล (ด้านความรู้)
1.  ผู้เรียนจะตอ้งทําแบบฝึกหัดหลังจากศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆ การประเมินผลจากแบบฝึกหัด

ประจําหน่วยท่ี 5 จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
2. การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะวัดผลและประเมินผลด้านทฤษฎี ด้วย

แบบทดสอบหลังเรียน หลังจากท่ีผู้เรียนได้ผ่านการปฏิบัติงานตามใบปฏิบัติงาน ประเมินผลจากแบบทดสอบ
หลังเรียนหน่วยท่ี 5 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 5
งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือใช้งานสวิตช์ 

5.1 สวิตช์ 
5.1.1 ความหมายของสวิตช์ 

สวิตช์ คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีทําหน้าท่ีควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า
ภายในวงจร หรือกล่าวงา่ย ๆ คือ อุปกรณ์เปิด ปิดกระแสไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้า โดยมีสัญลักษณ์ ดงันี้ 

รูปท่ี 5.1  แสดงสัญลักษณ์ของสวิตช ์

5.1.2 ชนิดของสวิตช์ 
สวิตช์ท่ีใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิด เช่น สวิตช์เลื่อน สวิตช์กระดก สวิตช์หมุน 

สวิตช์กด สวิตช์ไมโคร สวิตช์กุญแจ เป็นตน้ โดยมีรายละเอียด ดงันี้ 
(1) สวิตช์เลื่อน เป็นสวิตช์ชนิดหนึ่งท่ีใช้เปิด ปิด การทํางานของอุปกรณ์ ใช้งานโดยการ

เลื่อน การควบคุมตัดต่อสวิตช์ ทําได้โดยผลักเลื่อนสวิตช์ข้ึนบนหรือลงล่าง การเลื่อนสวิตช์ข้ึนบนเป็นการต่อ 
(ON) การเลื่อนสวิตช์ลงล่างเป็นการตัด (OFF)  นิยมใช้เป็นอุปกรณ์เปิด ปิด สิ่งของประเภทของเล่นเด็ก และ
เครื่องใช้ต่างๆ เช่น นาฬิกาปลุก ไฟฉาย เป็นตน้

รูปท่ี 5.2  แสดงสวิตช์เลื่อน 
(ท่ีมา http://www.psptech.co.th) 
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(2) สวิตช์กระดก เป็นสวิตช์ท่ีใช้งานโดยการกด เม่ือต้องการเปิดสวิตช์ก็ให้กดด้านท่ีระบุ
ว่าเป็นการเปิดสวิตช์ลง ส่วนอีกด้านท่ีเหลือก็จะกระดกข้ึน โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีตัวอักษรระบุการทํางานบนตัว
สวิตช์ เช่น เปิด ปิด On-OFF เราจะพบเห็นการใช้สวิตช์กระดกนี้กับหลอดไฟ ปลั๊กราง หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
ตา่งๆ 

รูปท่ี 5.3  แสดงสวิตช์กระดก 
(ท่ีมา http://www.psptech.co.th) 

 

(3) สวิตช์กด เป็นสวิทตช์ท่ีใช้งานโดยการกดเปิด ปิด ในปุ่มเดียวกัน คือ กดปุ่มท่ีอยู่
ส่วนกลางสวิตช์ กดปุ่มสวิตช์หนึ่งครั้งสวิตช์ต่อ (ON) และเม่ือกดปุ่มสวิตช์อีกหนึ่งครั้งสวิตช์ตัด (OFF) การ
ทํางานเป็นเช่นนี้ตลอดเวลา แต่สวิตช์แบบกดบางแบบอาจเป็นชนิดกดติดปล่อยดับ (Momentary) คือขณะ
กดปุ่มสวิตช์เป็นการต่อ (ON) เม่ือปล่อยมือออกจากปุ่มสวิตช์เป็นการตัด (OFF) ทันที เช่น ปุ่มปิด เปิด
โทรทัศน์ รีโมท คอมพิวเตอร์ 

รูปท่ี 5.4  แสดงสวิตช์กดติดกดดับ 
(ท่ีมา https://mall.factomart.com/principle-of-push-button-switch) 
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รูปท่ี 5.5  แสดงสวิตช์กดติดปล่อยดับ 
(ท่ีมา https://mall.factomart.com/principle-of-push-button-switch) 

 
(4) สวิตช์แบบก้านยาว เป็นสวิตช์ท่ีเวลาใช้งานต้องโยกก้านสวิตช์ไปมาโดยมีก้านสวิตช์

โยกยืน่ยาวออกมาจากตัวสวิตช์ การควบคุมตัดต่อสวิตช์ ทําได้โดยโยกก้านสวิตช์ให้ข้ึนบนหรือลงล่าง ในการ
โยกก้านสวิตช์ข้ึนมักจะเป็นการต่อ (ON) และโยกก้านสวิตช์ลงมักจะเป็นการตัด (OFF) 

รูปท่ี 5.6  แสดงสวิตช์แบบก้านยาว 
(ท่ีมา http://www.psptech.co.th) 

 
(5) สวิตช์แบบหมุน สวิตช์แบบหมุน (Rotary Switch) หรือเรียกว่าสวิตช์แบบเลือกค่า 

(Selector Switch) เป็นสวิตช์ท่ีต้องหมุนก้านสวิตช์ไปโดยรอบเป็นวงกลม สามารถเลือกตําแหน่งการตัดต่อได้
หลายตําแหน่ง มีหน้าสัมผัสสวิตช์ให้เลือกต่อมากหลายตําแหน่ง เช่น 2, 3, 4  หรือ 5 ตําแหน่ง เป็นตน้
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รูปท่ี 5.7  แสดงสวิตช์แบบหมุน
(ท่ีมา http://www.psptech.co.th) 

 
(6) สวิตช์แบบไมโคร เป็นสวิตช์แบบไมโคร (Microswitch) คือสวิตช์แบบกดชนิดกดติด

ปล่อยดับนั่นเอง แต่เป็นสวิตช์ท่ีสามารถใช้แรงจํานวนน้อยๆ กดปุ่มสวิตช์ได ก้านสวิตช์แบบไมโครสวิตช์มี
ดว้ยกันหลายแบบ อาจเป็นปุม่กดเฉยๆ หรืออาจมีก้านแบบโยกไดม้ากดปุ่มสวิตช์อีกทีหนึ่ง การควบคุมตัดต่อ
สวิตช์ ทําได้โดยกดปุ่มสวิตช์หรือกดก้านคันโยกเป็นการต่อ (ON) และเม่ือปล่อยมือออกจากปุ่มหรือก้านคัน
โยกเป็นการตัด (OFF) 

รูปท่ี 5.8  แสดงสวิตช์แบบไมโคร 
(ท่ีมา http://www.psptech.co.th) 

 
(7) สวิตช์แบบดิพ สวิตช์แบบดิพ (DIP Switch) คําว่าดิพ (DIP) มาจากคําเต็มว่าดูอัล

อินไลน์แพกเกจ (Dual Inline Package) เป็นสวิตช์ขนาดเล็กใช้งานร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึนในรูป
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ชิพ (Chip) ท่ีมีขนาดเล็กๆ หรือใช้งานกับไอซี (IC = Integrated Circuit) ลักษณะสวิตช์สามารถตัดหรือต่อ
วงจรได้ การควบคุมตัดต่อสวิตช์แบบดิพจะต้องใช้ปลายมปากกาหรือปลายดินสอในการปรับเลื่อนสวิตช์ 
สวิตช์แบบดิพมักถูกติดตั้งบนแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Cricuit Board) ใช้กับกระแสไม่เกิน 30mA ท่ีแรงดัน 
30 VDC 
 

รูปท่ี 5.9  แสดงสวิตช์แบบดพิ
(ท่ีมา http://www.psptech.co.th) 

 
5.1.3 หลกัการทํางานของสวิตช์ 

หลักการทํางานของสวิตช์ โดยส่วนประกอบพ้ืนฐานของสวิตช์จะมีส่วนท่ีเรียกว่า 
หน้าสัมผัส อยู่ภายในซึ่งคล้ายกับสะพานเชื่อมให้กระแสไฟฟ้าไหลในวงจรไฟฟ้าได้ สวิตช์ทําหน้าท่ีเปิด ปิด 
วงจรไฟฟ้า ทําให้วงจรไฟฟ้าเกิดการทํางานอยู่ 2 ลักษณะคือ วงจรเปิดและวงจรปิด วงจรเปิด คือลักษณะท่ี
หน้าสัมผัสของสวิตช์ไม่เชื่อมต่อกันทําให้กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลไปในวงจรได้ และวงจรปิด คือ การท่ี
หน้าสัมผัสของสวิตช์เชือ่มตอ่กันทําให้กระแสไฟฟ้าไหลในวงจรได้ 

วงจรเปิด หน้าสัมผัสไม่เชื่อมต่อกัน กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลในวงจรได้ ทําให้อุปกรณ์
ไฟฟ้าไม่ทํางาน แต่เรามักจะเรียกกันว่าเป็นการปิดสวิตช์ ซ่ึงหมายถึงการปิดการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
นั่นเอง 

รูปท่ี 5.10  แสดงสัญลักษณ์สวิตช์ในวงจรเปิด 
(ท่ีมา http://www.psptech.co.th) 
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วงจรปิด หน้าสัมผัสเชื่อมต่อกัน กระแสไฟฟ้าสามารถไหลในวงจรได้ ทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ทํางาน แตเ่รามักจะเรียกกันว่าเป็นการเปิดสวิตช์ ซ่ึงหมายถึงการเปิดการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้า

รูปท่ี 5.11  แสดงสัญลักษณ์สวิตช์ในวงจรปิด 
(ท่ีมา http://www.psptech.co.th) 

 
สวิตช์มีหลายรูปแบบ ซ่ึงแต่ละรูปแบบจะถูกออกแบบและสร้างมาเพ่ือการใช้งานใน

ลักษณะท่ีแตกต่างกันไป นอกจากนี้แล้วสวิตช์บางประเภทยังบอกคุณลักษณะการทนกระแสไฟฟ้าและ
แรงดันไฟฟ้าอีกด้วย ดังนั้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด จึงควรเลือกใช้สวิตช์ให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน และควรศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของสวิตช์แต่ละรูปแบบให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ
เลือกใช้ 

5.2 การต่อวงจรสวิทช์กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
บอร์ด Arduino มี Digital I/O PINs สําหรับใช้งาน ซ่ึงคําว่า I/O หมายถึง Input และ Output นั่น

หมายความว่า นอกจาก Pins เหล่านี้จะสามารถเป็น Output เพ่ือไปควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้แล้ว มันยัง
สามารถใช้เป็นตัว Input หรือตัวรับสัญญาณทางไฟฟ้าตา่งๆ เพ่ือใช้ควบคุมการทํางานของวงจรได้อีกด้วย 

ในการติดต่อรับค่าจากสวิทช์ เพ่ือให้ไมโครคอนโทรลเลอร์กระทําการบางอย่างให้เรา ในการต่อวงจร
หากเราต้องการท่ีจะรับค่าสภาวะ ON-OFF จากการเปิด ปิด สวิทช์แล้ว เราสามารถท่ีจะต่อสวิทช์เข้ากับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยมีวงจรการเชื่อมต่อ 2 แบบ ให้เราเลือก ซ่ึงท้ังสองวงจรนี้ ในแง่ของอุปกรณ์แล้ว ใช้
จํานวนอุปกรณ์เท่ากัน หรือเหมือนกัน แต่ลักษณะการต่อวงจรไม่เหมือนกัน และให้ค่าสัญญาณทางดิจิตอล
ตา่งกัน

5.2.1 การต่อแบบ Active High  
 ในการต่อสวิตช์แบบ Active High ในสภาวะท่ีหน้าสัมผัส ของสวิทช์ไม่ไดเ้ชื่อมต่อกัน หรือ
สวิทช์ไม่ไดถู้กกดไว ้ทางฝั่งไมโครคอนโทรลเลอร์จะได้รับสภาวะ เป็น LOW หรือเป็น Logic 0 แต่เม่ือสวิทช์ถูก
กระตุ้น หรือหน้าสัมผัสของสวิทช์ เชื่อมต่อกัน จะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหล และเกิดแรงดันท่ีขาอินพุต ของ
ไมโครคอนโทรลเลอร ์ทําให้ท่ีขาของไมโครคอนโทรลเลอร์ไดร้ับสภาวะเป็น High หรือเป็น Logic 1 
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รูปท่ี 5.12  แสดงการต่อวงจรสวิตช์แบบ Active High 
(ท่ีมา https://www.arduinoall.net/arduino-tutor/lessons) 

 

5.2.2 การต่อแบบ Active Low  
 ในการต่อวงจรต่อสวิตช์แบบ Active Low ตําแหน่งของสวิทช์จะตรงกันข้ามกับการต่อ

แบบแรก ท่ีขาอินพุตของไมโครคอนโทรลเลอร์จะได้รับสภาวะตรงกันข้ามกับแบบแรก คือ เม่ือสวิทช์ไม่ได้รับ
การกระตุ้น หรือหน้าสัมผัสยังไม่ได้สัมผัสกันนั้น ท่ีขาอินพุตของไมโครคอนโทรลเลอร์จะได้รับสภาวะ High 
หรือ Logic 1 แต่เม่ือสวิทช์ได้รับการกระตุ้น หรือหน้าสัมผัสเชื่อมต่อกันแล้ว จะทํากระแสจากท่ีเคยไหลเข้า
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไหลลงไปท่ีตําแหน่งกราวด์แทน ทําให้ท่ีขาอินพุตของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รับสภาวะ 
Low หรือ Logic 0 
 

รูปท่ี 5.13  แสดงการต่อวงจรสวิตช์แบบ Active Low 
(ท่ีมา https://www.arduinoall.net/arduino-tutor/lessons) 
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5.2.3 การต่อวงจรสวิตช์กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
 ในการต่อวงจรสวิตช์เพ่ือใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino โดยการนําปุ่ม Button 
มาควบคุมไฟ LED คือ วงจรท่ีมีท้ัง Input และ Output แบบ Digital โดยเราจะทําวงจรท่ีใช้ Input Pin ของ 
Arduino มารับค่าการกดปุม่ แล้วนําค่านัน้ไปควบคุม LED อีกทีโดยใช ้ Output Pin โดยเราจะใช้วงจรแบบ 
Pull-Down เพ่ือกําหนดให้ LED ตดิเม่ือกดปุม่เท่านัน้ มีคําท่ีจําเป็นตอ้งใช้ 2 คํา คือ 

Digital หมายถึง สัญญาณทางไฟฟ้าประเภทหนึ่งท่ีมีค่าการทํางาน 2 ค่า คือ 1 และ 0 ซ่ึง 
1 หมายถึง on (HIGH) และ 0 หมายถึง off (LOW) สัญญาณดิจิตอลนั้นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย
และมีความแม่นยํา 

Digital Input หมายถึง Digital Pins ของ Arduino เป็นตัวรับค่าสัญญาณ คือ การท่ีเรา
ให้ Pins นั้นๆ เป็นตัว Input โดยค่าท่ี Arduino อ่านได้จะมีอยู่ 2 ค่า คือ HIGH และ LOW ข้ึนอยู่กับ Pin นั้น 
มีสัญญาณหรือกระแสไฟฟ้าเข้ามาหรือไม่ 

การต่อวงจรนี้ เป็นวงจรแบบ Pull-Down โดยต่อปุ่ม Button เข้ากับไฟ 5 V และมีตัว
ต้านทานค่าตั้งแต่ 5K - 20KΩ ในท่ีนี้ใช้ 10KΩ ทําหน้าท่ีเป็น Pull-Down Resistor และใช้ Digital PIN 2 
เป็นตัว Input รับค่าการกดปุ่ม ส่วนตัว Output คือ Digital PIN 13 ต่อเข้ากับ LED โดยมีตัวต้านทาน 470Ω
ช่วยจํากัดกระแส ป้องกันกระแสเกิน

รูปท่ี 5.14  แสดงการต่อวงจรสวิตช์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
(ท่ีมา https://www.arduinoall.net/arduino-tutor/lessons) 

 
5.3 โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานสวิตช์ 

ในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานสวิตช์โดยขาพอร์ตของ Arduino Uno จะถูก
กําหนดเป็นอินพุตตั้งแต่เริ่มตน้ จึงไม่จําเป็นตอ้งใช้ฟังก์ชั่น pinMode () ในการกําหนดให้เป็นอินพุต ขาพอร์ตท่ี
ถูกกําหนดเป็นอินพุตจะมีสถานะเป็นอิมพีแดนซ์สูง ทําให้มีความต้องการกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ท่ีต้องการ
อ่านค่าอินพุตน้อยมาก ทําให้ไม่สามารถรับหรือจ่ายกระแสให้กับวงจรภายนอกได้ ขาท่ีเป็นอินพุตนี้ไปใช้งาน
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บางประเภท เช่นสร้างตัวตรวจจับการสัมผัสท่ีอาศัยการวัดค่าความจุไฟฟ้า สําหรับขาอินพุต เม่ือไม่มีอินพุต
ป้อนจะตอ้งกําหนดค่าแรงดันให้แน่นอน ทําได้โดยต่อตัวต้านทานพลูอัป (Pull-up Resistor) โดยต่อขาของตัว
ต้านทานขาหนึ่งไปยังไฟเลี้ยง หรือต่อพลูดาวน์ (Pull-down) ซ่ึงต่อขาหนึ่งของตัวต้านทานจากขาพอร์ตลง
กราวด ์ค่าตวัต้านทานท่ีใช้ท่ัวไปคือ 10kΩ

Arduino Uno มีขาพอร์ตดิจิตอลท่ีกําหนดให้เป็นอินพุตหรือเอาต์พุตจํานวน 13 ขา ถ้าต้องการ
กําหนดเป็นอินพุตต้องกําหนดด้วยฟังก์ชั่น pinMode และอ่านค่าอินพุตได้จากฟังก์ชั่น digitalRead ซ่ึงมี
รูปแบบดงันี้ 

digitalRead (pin); 
 เม่ือ pin คือ หมายเลขขาท่ีต้องการอ่านค่าสถานะ เม่ือฟังก์ชั่นทํางานค่าเป็น LOW (ค่าเป็น 

“0”) หรือ HIGH (ค่าเป็น “1”) ดงัโปรแกรมตวัอย่าง 

รูปท่ี 5.15  แสดงโปรแกรมตัวอย่างการใช้งานสวิตช์กับไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino 
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5.4 การประยุกต์ใช้งานสวิตช์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

การนําสวิตช์ไปใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์จะสามารถนําไปใช้ในการควบคุมเป็น 2 ลักษณะ คือ 
การนําไปใช้งานในการสั่งเพ่ือปิด หรือเปิด อุปกรณ์ท่ีเราต้องการ และนําไปใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ เช่นการ
ควบคุมการหมุนของมอเตอร์ การควบคุมทิศทางของไฟกระพริบ เป็นต้น โดยมีเทคนิคการนําสวิตช์ไปใช้งาน 
ดงันี้ 

5.4.1 การประยุกต์ใช้งานสวิตช์กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino โดยไม่ใช้ตัวต้านทาน 
ในการใช้งานสวิตช์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino โดยไม่ใช้ตัวต้านทาน ซ่ึงโดยปกติ

แล้ว Arduino มีโหมดสําหรับรับค่า Input 2 โหมด คือ INPUT และ INPUT_PULLUP ในโค๊ดใช้คําสั่ง 
INPUT_PULLUP มีคําว่า PULLUP แสดงว่าเป็นแบบ pull up แล้วตัวต้านทานท่ีต่อภายนอกจะหายไป โดย
ใช้ตัวต้านทานท่ีมีอยู่ในวงจร Arduino มาใช้แทน เราเรียกว่า internal pull up โหมดนี้ช่วยให้เราสะดวกไม่
ต้องต่อตัวต้านทานเพ่ิม ประหยัดอุปกรณ์ไปได้ แต่ถ้าต่อกับเซนเซอร์อ่ืน ๆ ท่ีมีการต่อ PULL UP หรือ PULL 
DOWN ในวงจรของเซนเซอร์มาแล้ว ก็ให้เซตเป็นโหมด INPUT ธรรมดาตามนี ้pinMode (PIN,INPUT); 
 

รูปท่ี 5.16  แสดงวงจรสวิตช์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino แบบไม่ต้องต่อตัวต้านทานท่ีขา INPUT 
(ท่ีมา https://www.arduinoall.net/arduino-tutor/lessons/) 
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รูปท่ี 5.17  แสดงโปรแกรมการใช้งานสวิตช์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino โดยใช้คําสั่ง PULLUP 
 

5.4.2 การแกปั้ญหาการอ่านค่าจากการใช้งานสวิตช์ ด้วยวิธีการแก ้debounce 
 ปัญหาการอ่านค่าจากสวิตช์ ท่ีสวิตช์ ตอนกดปุ่มหน้าสัมผัสของสวิตช์จะไม่แนบสนิททันที 
ทําให้สถานะเป็น 0 หรือ 1 ภายในเสี้ยววินาที ซ่ึงโปรแกรมเราสามารถอ่านค่าได้ทัน จะเห็นว่าจากกราฟ จะมี
สถานะ 0 และ 1 ซ่ึงเกิดจากหน้าสัมผัสสวิตช์ไม่แนบสนิททันที ก่อนจะเป็นสถานะ 1 ตามท่ีเราต้องการ ส่งผล 
คือ เกิดการสั่งงานท่ีผิดพลาด เช่น ต้องการกดสวิตช์ 1 ครั้ง แต่กลับกลายเป็น 2 หรือ 3 ครั้ง ทําให้ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์รับค่าและนําไปสั่งงานผิดพลาด เราเรียกปัญหานี้ว่า debounce ซ่ึงสามารถแก้ได้ง่ายๆ 
โดยใช้คําสั่ง delay โดยหน่วงเวลาท่ี 0.1 วินาที ตามตัวอย่างโค๊ดดงัต่อไปนี ้

รูปท่ี 5.18  แสดงแสดงกราฟการกดสวิตช์ใน 1 ครั้ง 
(ท่ีมา https://www.arduinoall.net/arduino-tutor/lessons/) 
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รูปท่ี 5.19  แสดงโปรแกรมการแก้ปัญหาการอ่านค่าจากการใช้งานสวิตช์ ดว้ยวิธีการแก้ debounce 
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ตัวแปร debounceDelay เป็นวิธีแก้ ท่ีใช้งานได้จริง แต่มีผลเสีย คือ โปรแกรมจะ
ค่อนข้างซับซ้อน เม่ือนําไปใช้งานจริง อาจจะทําให้หลงตําแหน่งของโปรแกรมได้ แต่หากไม่อยากเขียนโค๊ด 
สามารถแก้ทาง hardware โดยใส่ตัวเก็บประจุค่าน้อยๆ เช่นค่า 0.1uf คร่อมระหว่างขาปุ่มกดก็ได้ เม่ือกด
สวิตช์ไฟจะไหลเข้าตัวเก็บประจุก่อน เม่ือประจุเต็มถึงจะไหลไปท่ีสวิตช์ ซ่ึงตัวเก็บประจุสามารถจ่ายไฟให้ใน
ระหว่างช่วงเสี้ยววินาทีท่ีเกิดปัญหาได้เพียงพอ จึงแก้ปัญหานีไ้ด ้แตก็่จะเป็นการเพ่ิมอุปกรณ์ให้วงจรเราด้วย จึง
มักไม่นิยม 
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สรุปเนือ้หาสาระสําคัญ

สวิตช์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีทําหน้าท่ีควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าภายในวงจร 
หรือกล่าวง่าย ๆ คือ อุปกรณ์เปิด ปิดกระแสไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้า สวิตช์ท่ีใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์มีหลาย
ชนิด เช่น สวิตช์เลือ่น สวิตช์กระดก สวิตช์หมุน สวิตช์กด สวิตช์ไมโคร สวิตช์กุญแจ เป็นตน้

บอร์ด Arduino มี Digital I/O PINs สําหรับใช้งาน ซ่ึงคําว่า I/O หมายถึง Input และ Output นั่น
หมายความว่า นอกจาก Pins เหล่านี้จะสามารถเป็น Output เพ่ือไปควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้แล้ว มันยัง
สามารถใช้เป็นตัว Input หรือตัวรับสัญญาณทางไฟฟ้าต่างๆ เพ่ือใช้ควบคุมการทํางานของวงจรได้อีกด้วย ใน
การติดต่อรับค่าจากสวิทช์ เพ่ือให้ไมโครคอนโทรลเลอร์กระทําการบางอย่างให้เรา ในการต่อวงจรหากเรา
ต้องการท่ีจะรับค่าสภาวะ ON-OFF จากการเปิด ปิด สวิทช์แล้ว เราสามารถท่ีจะต่อสวิทช์เข้ากับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยมีวงจรการเชื่อมต่อ 2 แบบ ให้เราเลือก ซ่ึงท้ังสองวงจรนี้ ในแง่ของอุปกรณ์แล้ว ใช้
จํานวนอุปกรณ์เท่ากัน หรือเหมือนกัน แต่ลักษณะการต่อวงจรไม่เหมือนกัน และให้ค่าสัญญาณทางดิจิตอล
ตา่งกัน

ในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานสวิตช์โดยขาพอร์ตของ Arduino Uno จะถูก
กําหนดเป็นอินพุตตั้งแต่เริ่มตน้ จึงไม่จําเป็นตอ้งใช้ฟังก์ชั่น pinMode () ในการกําหนดให้เป็นอินพุต ขาพอร์ตท่ี
ถูกกําหนดเป็นอินพุตจะมีสถานะเป็นอิมพีแดนซ์สูง ทําให้มีความต้องการกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ท่ีต้องการ
อ่านค่าอินพุตน้อยมาก ทําให้ไม่สามารถรับหรือจ่ายกระแสให้กับวงจรภายนอกได้ ขาท่ีเป็นอินพุตนี้ไปใช้งาน
บางประเภท เช่นสร้างตัวตรวจจับการสัมผัสท่ีอาศัยการวัดค่าความจุไฟฟ้า สําหรับขาอินพุต เม่ือไม่มีอินพุต
ป้อนจะตอ้งกําหนดค่าแรงดันให้แน่นอน ทําได้โดยต่อตัวต้านทานพลูอัป (Pull-up Resistor) โดยต่อขาของตัว
ต้านทานขาหนึ่งไปยังไฟเลี้ยง หรือต่อพลูดาวน์ (Pull-down) ซ่ึงต่อขาหนึ่งของตัวต้านทานจากขาพอร์ตลง
กราวด ์ค่าตวัต้านทานท่ีใช้ท่ัวไปคือ 10 กิโลโอห์ม 

การนําสวิตช์ไปใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์จะสามารถนําไปใช้ในการควบคุมเป็น 2 ลักษณะ คือ 
การนําไปใช้งานในการสั่งเพ่ือปิด หรือเปิด อุปกรณ์ท่ีเราต้องการ และนําไปใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ เช่นการ
ควบคุมการหมุนของมอเตอร์ การควบคุมทิศทางของไฟกระพริบ เป็นต้น โดยมีเทคนิคการนําสวิตช์ไปใช้งาน 2 
ลักษณะ คือ (1) การประยุกต์ใช้งานสวิตช์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino โดยไม่ใช้ตัวต้านทาน และ (2) 
การแก้ปัญหาการอ่านค่าจากการใช้งานสวิตช์ ดว้ยวิธีการแก้ debounce 
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