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หน่วยที่ 7
งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ดว้ยโปรแกรม Arduino  
เพ่ือใช้งานอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาลอ็ก 

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 7
รหัสวิชา 2105-2105 วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร ์ สอนครั้งท่ี 7
หน่วยท่ี 7 งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino  
 เพ่ือใช้งานอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อก เวลา 4 ชั่วโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ทฤษฏ ี
7.1  อุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อก 
7.2  การตอ่วงจรอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อกกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
7.3  โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อก 
7.4  การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อกกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ปฏิบัต ิ
ใบปฏิบัตงิานท่ี 7

สาระสําคัญ
อุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อก เป็นอุปกรณ์อินพุตท่ีให้ค่าสัญญาณเอาต์พุต ออกมาเป็นสัญญาณ

อนาล็อก หรือเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง มีขนาดของสัญญาณไม่คงท่ี มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
สัญญาณแบบค่อยเป็นค่อยไป และสามารถจ่ายแรงดันได้ท้ังแต่ 0 โวลต์ ถึง 5 โวลต์ หรือมากกว่านั้น ซ่ึง
อุปกรณ์ลักษณะนีมี้ความจําเป็นในการใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากยังมีความจําเป็น
ท่ีจะตอ้งใช้งานอุปกรณ์ลักษณะนี ้เพ่ือใช้ในการควบคุม ตรวจวัด หรือทดสอบระบบต่างๆ 

สมรรถนะประจําหน่วย 
1. ตอ่วงจรอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อกกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อก 

จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือ

ใช้งานอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อก 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.  อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อกได้อย่างถูกต้อง 
2.  อธิบายวิธีการต่อวงจรอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อกกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ไดอ้ย่างถูกต้อง 
3.  อธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อกได้อย่าง

ถูกต้อง 
4.  อธิบายการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อกได้อย่างถูกต้อง 
5.  ตอ่วงจรอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อกกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตามท่ีกําหนดให ้ไดอ้ย่างถูกต้อง 
6.  เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อกตามท่ีกําหนดให้ 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 

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

แบบทดสอบหลังเรียน หลังจากท่ีผู้เรียนได้ผ่านการปฏิบัติงานตามใบปฏิบัติงาน ประเมินผลจากแบบทดสอบ
หลังเรียนหน่วยท่ี 7 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 7
งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย 

โปรแกรม Arduino เพ่ือใช้งานอุปกรณ์อา่นค่าแบบอนาล็อก 

7.1 อุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อก 
7.1.1 ความหมายของอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อก 

สัญญาณอนาล็อก (Analog Signal) หมายถึง สัญญาณข้อมูลแบบต่อเนื่อง 
(Continuouse Data) มีขนาดของสัญญาณไม่คงท่ี มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญญาณแบบค่อยเป็นค่อยไป 
มีลักษณะเป็นเส้นโค้งต่อเนื่องกันไป โดยการส่งสัญญาณแบบอนาล็อกจะถูกรบกวนให้มีการแปลความหมาย
ผิดพลาดได้ง่าย เช่น สัญญาณเสียงในสายโทรศัพท์ เป็นต้น โดยสัญญาณแบบ Analog จะเป็นสัญญาณ
แบบต่อเนือ่งท่ีทุกๆ ค่าเปลีย่นแปลงไปของระดับสัญญาณจะมีความหมาย การส่งสัญญาณแบบ Analog จะถูก
รบกวนให้มีการแปลความหมายผิดพลาดไดง่้ายกว่า เนื่องจาก ค่าทุกค่าถูกนํามาใช้งานนั้นเอง ซ่ึงสัญญาณแบบ
อนาล็อกนีจ้ะเป็นสัญญาณท่ีสื่อกลาง ในการสือ่สาร ส่วนมากใช้อยู่ เช่น สัญญาณเสียงในสายโทรศัพท์ สัญญาณ
ทางไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดันไฟฟ้า เป็นตน้

อุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อก จึงหมายถึง อุปกรณ์อินพุตท่ีให้ค่าสัญญาณเอาต์พุต ออกมา
เป็นสัญญาณอนาล็อกคือ เป็นสัญญาณไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง มีขนาดของสัญญาณไม่คงท่ี มีการเปลี่ยนแปลง
ขนาดของสัญญาณแบบค่อยเป็นค่อยไป และสามารถจ่ายแรงดันได้ท้ังแต่ 0 โวลต์ ถึง 5 โวลต์ หรือมากกว่านั้น 
ซ่ึงอุปกรณ์เหล่านี้เม่ือนํามาต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์จะต้องมีการอินเตอร์เฟส หรือมีการแปลงสัญญาณจาก
สัญญาณอนาล็อก ให้เป็นสัญญาณดจิิตอลก่อน จึงจะนํามาใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได ้

รูปท่ี 7.1  แสดงสัญญาณอนาล็อก (Analog Signal) 
(ท่ีมา https://www.scimath.org/article/item/4819-analog-digital) 
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7.1.2 ชนิดของอุปกรณ์อุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อกท่ีใช้กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ชนิดของอุปกรณ์อุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อกท่ีใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ มีหลายตัวท่ี

นิยมนํามาใช้งาน ซ่ึงประเด็นหลักท่ีสําคัญท่ีจําแนกเก่ียวกับอินพุตแบบอนาล็อก หรือดิจิตอล คือ อุปกรณ์ตัวนั้น
เม่ือนํามาตอ่ใช้งานแล้วให้สัญญาณเอาต์พุตแบบใด หากมีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 0 ถึง 5 โวลต์ หรือมากกว่านั้นจะ
เป็นอุปกรณ์แบบอนาล็อก ซ่ึงไมโครคอนโทรลเลอร์บางชนิดไม่สามารถรับค่าอนาล็อกได้จําเป็นจะต้องมีวงจร
แปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลก่อน และถ้าอุปกรณ์ท่ีให้แรงดันออกมาแค่ 2 ค่า คือ 0 โวลต์ และ 5 โวลต์ จะ
เป็นอุปกรณ์แบบดิจิตอล โดยอุปกรณ์ท่ีเป็นอนาล็อกท่ีนิยมนํามาใช้งาน มีดงันี้ 

(1) ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้แบบแกนหมุน (Variable Resister) ; VR  ตัวต้านทาน
ชนิดนี้เป็นตัวต้านทานแบบหมุนแกน (Potentiometer) เม่ือหมุนแกนจะทําให้ค่าความต้านทานเกิดการ
เปลี่ยนแปลง จาก 0 โอห์ม ไปจนถึงค่าท่ีสูงสุดท่ีระบุไว้บนตัวต้านทานปรับค่าได้ ตัวต้านทานปรับค่าได้แบบนี้
หรือท่ีเราเรียกกันท่ัวไปว่าโวลลุ่ม (volume) ท่ีเรียกเช่นนี้ก็เพราะว่าส่วนใหญ่พบเจอในเครื่องขยายเสียงแล้ว
เรียกกันจนติดปาก ความจริงมีให้เห็นกันมากมาย ไม่เฉพาะในเครื่องขยายเสียง เครื่องมือวัดก็ใช้กัน โทรทัศน์
รุ่นเก่าๆ เครื่องคุมแสง สี เครื่องจ่ายไฟสําหรับห้องทดลอง เป็นต้น จะมีจําหน่ายอยู่ 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ แบบ A 
หรือแบบล็อก (Log) ค่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตอนปลาย แบบ B หรือแบบลิเนียร์ (Linear) ค่าจะ
เปลี่ยนแปลงแบบสมํ่าเสมอแต่ต้นจนปลาย และแบบ C ชนิดนี้จะตรงข้ามกับแบบ A คือค่าจะเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในตอนตน้

รูปท่ี 7.2  แสดงสัญลักษณ์ตวัต้านทานชนิดปรับค่าได้ 
(ท่ีมา http://akaradech123.blogspot.com/2017/09/fixed-resistors-tapped-resistor.html) 

 

รูปท่ี 7.3  แสดงตวัต้านทานชนิดปรับค่าได้แบบแกนหมุน
(ท่ีมา http://akaradech123.blogspot.com/2017/09/fixed-resistors-tapped-resistor.html) 
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(2) ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้แบบทริม (Trimmer) ตัวต้านทานแบบทริมนี้ มีลักษณ์
การทํางานเหมือนกันกับตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้แบบแกนหมุน แต่การปรับค่าจะต้องใช้ไขควงในการปรับ
เนื่องจากการใช้งานแบบทริมนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับงานท่ีไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนค่าโดยไม่ตั้งใจ เช่นในงาน
อุตสาหกรรม ทางการทหาร และงานควบคุม เป็นตน้

รูปท่ี 7.4  แสดงตวัต้านทานชนิดปรับค่าได้แบบทริม 
(ท่ีมา http://akaradech123.blogspot.com/2017/09/fixed-resistors-tapped-resistor.html) 

 
(3) ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าตามแสง (Light Dependent Resistor) ; LDR เป็น

ตัวต้านทานท่ีค่าความต้านทาน จะเปลี่ยนไปตามความเข้มของแสงท่ีตกกระทบ ลงบนตัวต้านทาน บางครั้ง
เรียกว่า โฟโตรีซีสเตอร์ (Photo Resistor) หรือโฟโตคอนดัคเตอร์ (Photo Conductor) เป็นตัวต้านทานท่ีทํา
มาจากสารก่ึงตัวนํา (Semiconductor) ประเภทแคดเม่ียมซัลไฟด์ (Cds : Cadmium Sulfide) หรือแคดเม่ียม
ซิลินายส ์(CdSe : Cadmium Selenide) ซ่ึงท้ังสองตัวนีก็้เป็นสารประเภทก่ึงตัวนํา เอามาฉาบลงบนแผ่นเซรา
มิกท่ีใช้เป็นฐานรองแล้วต่อขาจากสารท่ีฉาบไว้ออกมาใช้งานลักษณะโครงสร้างของลักษณะของตัวต้านทานไว
ตวัต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าตามแสงจะถูกนํามาประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบของวงจร ของเครื่องมือชนิดต่าง ๆ
เช่น เครื่องปิดและเปิดไฟถนนอัตโนมัต ิ ทําเป็นเครือ่งมือวัดแสงในงานถ่ายภาพ เครื่องนับจํานวน เป็นตน้

รูปท่ี 7.5  แสดงโครงสร้าง และสัญลัษณ์ตวัต้านทานชนิดเปลีย่นค่าตามแสง 
(ท่ีมา https://sites.google.com/site/elecso25/menu/8) 
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(4) ตัวตรวจจับท่ีให้สัญญาณเป็นอนาล็อก (Analog Sensor) เป็นตวัตรวจจับ หรือ
เป็นชุดโมดูลท่ีให้สัญญาเอาต์พุตออกมาเป็นแบบอนาล็อก เช่น เซนเซอร์ตรวจจับโลหะ ชุดโมดลูอ่านค่าแสง
สะท้อนจากอินฟราเรด สวิตช์แบบพอกฟินิตี้ เป็นตน้

รูปท่ี 7.6  แสดงสวิตช์แบบพอกฟินิตี้ 
(ท่ีมา http://www.alselectro.com/proximity-sensor.html) 

รูปท่ี 7.7  แสดงโมดลุอุปกรณ์ตรวจจับเส้นขาว-ดาํ
(ท่ีมา https://www.myarduino.net/product) 

 
7.2 การต่อวงจรอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อกกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

การต่อวงจรอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อกกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ซ่ึงสัญญาณอนาล็อก 
คือ สัญญาณท่ีมีความต่อเนื่องและขนาดของสัญญาณมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา วิธีการอ่านค่าอนาล็อก 
ของ Arduino Uno มีขาท่ีสามารถอ่านค่า Analog ได้ท้ังหมด 6 ขา คือ ขา A0 – A5 โดยจะใช้อุปกรณ์อย่าง
หนึ่งท่ีตัวมันสามารถส่งค่าอนาล็อกออกมา คือ Variable Resistor (VR) VR คือ ตัวต้านทานชนิดหนึ่งซ่ึงมี
ความสามารถปรับค่าความต้านทานได้ สามารถนํามาตอ่วงจรเพ่ืออ่านค่าอนาล็อกได ้
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การตอ่วงจร VR นั้นจะเห็นว่าขาซ้ายสุดของ VR เอาไปตอ่กับ Ground และขาขวาสุดของ VR ตอ่
กับไฟ +5V ท้ังสองขาท่ีกล่าวมานัน้สามรถท่ีจะสลับการเชื่อมต่อได ้สามารถจะเอา Ground ไปต่อทางขาขวา
สุดก็ได ้แล้วก็ต่อไฟ +5V ให้กับขาทางซ้ายสุด ก็ทําไดเ้ช่นกัน การใช้งานได้เหมือนกัน แต่ขาท่ี VR ส่งสัญญาณ 
อนาล็อก ออกมา ตอ้งเป็นขากลางเท่านัน้

รูปท่ี 7.8  แสดงการต่อวงจรตัวตา้นทานปรับค่าไดเ้พ่ืออ่านค่าแบบอนาล็อกกับไมโครคอนโทรลเลอร ์
(ท่ีมา https://berryduino.blogspot.com/2015/07/analog-arduino.html) 

 
7.3 โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อก 

7.3.1 การสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม 
การสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม ใช้สําหรับสื่อสารข้อมูลระหว่างฮาร์ดแวร์ Arduino กับ

คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ โดยจะแบ่ง พอร์ตสําหรับเชื่อมต่อออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกติดต่อพอร์ต
อนุกรมเสมือน (Virtual Com Port) จากการทํา งานของส่วนเชื่อมต่อพอร์ต USB ฟังก์ชั่นท่ีใช้คือ Serial อีก
ส่วนหนึ่งคือ ขาพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรมโดยใช้ขา 0 (RxD) และ 1 (TxD) ฟังก์ชั่นของ Arduino ท่ีใช้คือ 
Serial 1 ดังนั้นเม่ือเลือกใช้งานเป็นขาพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรมแล้วจะไม่สามารถใช้ขาพอร์ต 0 และ 1 เป็น
พอร์ตดิจิตอลได้ 
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การใช้งาน UART เพ่ือติดต่อกับคอมพิวเตอร์ บอร์ด Arduino ติดต่อกับคอมพิวเตอร์เพ่ือ
สื่อสารข้อมูลอนุกรมผ่านพอร์ต USB โดยใช้พอร์ตอนุกรมเสมือน หรือ Virtual COM Port ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ทํางานของส่วนเชื่อมต่อพอร์ต USB ของไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega32U4 และไดรเวอร์ โดยปกติแล้วจะ
เชื่อมต่อพอร์ตอนุกรมเสมือนผ่านทางพอร์ต USB เพ่ือติดต่อกับคอมพิวเตอร์ในการอัปโหลดโปรแกรมเป็นหลัก 
แตส่ามารถนํามาใช้รับส่งข้อมูลจากโปรแกรมของผูใ้ช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้ 

ฟังก์ชั่นท่ีเก่ียวข้องกับการรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรม ArduinoIDE มีฟังก์ชั่นเก่ียวกับ
การรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรมมาพร้อมใช้งาน ดงันี้ 

(1) Serial. begin(speed) ใช้กําหนดอัตราเร็วของการถ่ายทอดข้อมูลหรืออัตราบอด
หรือบอดเรต 

(2) Serial. available() ใช้ตรวจสอบว่ามีข้อมูลด้านรับหรือไม่โดยคืนค่าเป็น int ตาม
จํานวนไบตข้์อมูลท่ีรับเข้า

(3) Serial. read(data) ใช้อ่านค่าข้อมูลจากพอร์ตอนุกรม 
(4) Serial. write(data) ใช้เขียนข้อมูลไบตไ์ปยังพอร์ตอนุกรม 
(5) Serial. flush() ใช้ล้างบัฟเฟอร์ท้ังด้านรับและส่ง 
(6) Serial. print(data) ใช้ส่งข้อมูลออกพอร์ตอนุกรม 
(7) Serial. println(data) ใช้ส่งข้อมูลออกพอร์ตอนุกรมพร้อมกับข้ึนบรรทัดใหม่ 
ในการเขียนโปรแกรมส่งข้อมูลออกพอร์ตอนุกรมเริ่มต้นด้วยการใช้ฟังก์ชั่น Serial. 

begin() เพ่ือสั่งเปิดพอร์ตอนุกรมและกําหนดอัตราถ่ายทอดข้อมูลท่ีใช้ในการสื่อสารข้อมูลหรืออัตราบอด มี
รูปแบบการเขียนโปรแกรมดงันี้ 

Serial. begin(speed); 
 เม่ือ speed คือ อัตราบอดมีค่า 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 
28800, 38400,57600 หรือ 115200 บิตตอ่วินาที ปกติท่ีใช้คือ 9600 
 หลังจากเปิดพอร์ต เม่ือต้องการส่งข้อมูลให้ใช้ฟังก์ชั่น Serial. print() หรือ Serial. 
println() ฟังก์ชั่นท้ังสองตัวทางานให้ผลคล้ายกัน ต่างกันเม่ือ Serial. println() ส่งข้อมูลแล้วจะข้ึนบรรทัดใหม่
ให้อัตโนมัตฟัิงก์ชั่น Serial. print() และ Serial. println() มีรูปแบบดงันี้ 

Serial. print(b,FORMAT);  กับ Serial. println(b,FORMAT); 
 โดยท่ี b คือค่าตัวแปรประเภทเลขจํานวนเต็มท่ีต้องการส่งออกทางพอร์ตอนุกรม ถ้าไม่
ระบุรูปแบบจะพิมพ์ออกเป็นรหัส ASCII ของค่าตวัแปร 

FORMAT เป็นรูปแบบของการพิมพ์มี DEC (เลขฐานสิบ), HEX (เลขฐานสิบหก), OCT 
(เลขฐานแปด) และ BIN (เลขฐานสอง) ดงัโปรแกรมตอ่ไปนี ้
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รูปท่ี 7.9  แสดงโปรแกรมทดสอบการส่งข้อมูลออกพอร์ตอนุกรมเสมือน ผ่านทางพอร์ต USB 
 

โปรแกรมทดลองส่งข้อมูลออกพอร์ตอนุกรม โดยส่งข้อความและค่าของตัวแปรในการ
ทดลองส่งค่าตัวแปร จะมีการกําหนดรูปแบบหรือ FORMAT ของคําสั่ง Serial. print() ไว้หลายๆ แบบในการ
ทดสอบการทางานโปรแกรม Arduino IDE จะมีหน้าต่าง Serial Monitor เพ่ืออํานวยความสะดวกในการรับ
และส่งข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรม ซ่ึงจะใช้พ้ืนท่ีร่วมกับพ้ืนท่ีแสดงข้อมูล (Text area) ซ่ึงอยู่ทางด้านล่างของ
หน้าต่างโปรแกรม Arduino การเปิดหน้าต่างนี้ทําได้โดยคลิกท่ีปุ่ม Serial Monitor หลังจากท่ีอัปโหลด
โปรแกรมไปยังบอร์ด Arduino  
 ในโปรแกรมกําหนดค่าตวัแปร data=2345 ซ่ึงก็คือ 2,345 แปลงเป็นเลขฐาน 16 คือ 929 
เป็นเลขฐาน 8 คือ 4451 เป็นเลขฐานสองคือ 100100101001 กรณีท่ีสั่งพิมพ์โดยใช้คําสั่ง Serial. 
write(data); จะส่งค่าเป็นเลขฐานสอง 8 บิตล่าง 00101001 ซ่ึงก็คือ 41 ฐานสิบเทียบเป็นรหัส ASCII คือ
อักขระ ท่ีหน้าต่างของ Serial Monitor จึงแสดงเป็นเครื่องหมาย ) หรือวงเล็บปิดนัน่เอง 
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รูปท่ี 7.10  แสดงการเปิดหน้าตา่ง Serial Monitor 
 

รูปท่ี 7.11  แสดงหน้าต่าง Serial Monitor แสดงผลโปรแกรมการทดสอบ UART 
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7.3.2 การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อก 
การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานใช้งานอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อก 

จําเป็นจะต้องใช้หน้าต่าง Serial Monitor เพ่ือให้ทราบในการแสดงผลของการเปลี่ยนแปลงค่าอนาล็อก โดย
โปรแกรมจะต้องแปลงค่าอนาล็อกท่ีเข้ามา ให้เป็นค่าตวัเลขดจิิตอล 

รูปท่ี 7.12  แสดงโปรแกรมทดสอบไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อก 

จากโปรแกรมเริ่มท่ีบรรทัดแรก เป็นการประกาศตัวแปรชื่อว่า GetAnalog เป็นแบบ int 
คือเราจะเอาค่าท่ีอ่านได้จาก VR มาเก็บลงตัวแปรท่ีชื่อว่า GetAnalog พอเก็บค่า Analog เอาไว้ท่ีตัวแปร 
GetAnalog แล้ว จะตอ้งเอาตวัแปร GetAnalog ไปใช้งาน 

void setup() ภายใน function นี้จะเซต Serial Port ด้วยคําสั่ง Serial.begin(9600); 
ต่อมาเป็น function void loop ภายใน function นี้มีอยู่ 3 คําสั่ง โดยคําสั่งแรก GetAnalog = 
analogRead(A0); บรรทัดนี้ คือการสั่งให ้Arduino อ่านค่าอนาล็อกซึ่งอ่านค่าจากขาอนาล็อก ท่ี A0 ตามท่ีต่อ
วงจรเอาไว้ การอ่านค่าอนาล็อก เราจะใช้ function analogRead() ภายในวงเล็บให้ใส่หมายเลขขาอนาล็อก 
ของ Arduino ท่ีเราต้องการจะอ่านค่า คําสั่งท่ีสอง Serial.println(GetAnalog); คําสั่งนี้จะทําให้รู้ว่าค่า
อนาล็อกท่ี Arduino อ่านได้ ท่ีเก็บเอาไว้ในตัวแปร GetAnalog เป็นเท่าไร โดยท่ี Arduino จะส่งค่าท่ีอ่านได้
ผ่านทาง Serial Port มายังคอมพิวเตอร์ และแสดงผลออกท่ีหน้าจอคอมพิวเตอร์ และคําสั่งสุดท้าย 
delay(500); คือ หยุดการทํางานครึ่งวินาที 

ในการใช้หน้าต่าง Serial Monitor เพ่ือเวลาท่ี Arduino อ่านค่ามาได้แล้ว และให้ส่งค่า
นั้นมาให้กับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Serial Port จะรู้ไดว้่าค่าอนาล็อกท่ี Arduino อ่านได้จาก VR ท่ีปรับค่าความ
ต้านทาน เป็นค่าเท่าไหร่ หรือในทางภาษาท่ีโปรแกรมเมอร์เรียกว่า debug  
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จากนัน้ให้ต่อเสียบสาย USB เพ่ือเชื่อมต่อระหว่าง Arduino กับคอมพิวเตอร์ แล้วให้อัพ
โหลดโปรแกรมไปยัง Arduino เปิดหน้าตา่ง Serial Monitor ข้ึนมาเพ่ือดคู่าอนาล็อกท่ี Arduino อ่านค่าได้ 
แล้วค่อยๆ ทดลองหมุนปรับ VR จะเห็นว่าค่าอนาล็อกท่ีได้มีการเปลีย่นแปรงค่า

รูปท่ี 7.13  แสดงค่าท่ีอ่านได้จากโปรแกรมทดสอบไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อก 

จากภาพจะเห็นว่าเม่ือหมุน VR ค่าอนาล็อกท่ี Arduino อ่านได้จะส่งผ่านมาทาง Serial 
Port มีการเปลีย่นแปลงค่า ให้ลองหมุน VR ไปทางขวาจนสุด ค่าสุดท้ายท่ีได้ คือ 1023 จากตอนแรกยังไม่ได้
หมุนปรับ VR ค่าท่ีได้เป็น 0 พอหมุนปรับ VR เพ่ิมข้ึนมาเรื่อยๆ จนได้ค่าสุดท้ายก็คือ 1023 ค่าอนาล็อกท่ีถูก
แปลงเป็นค่าตวัเลขดจิิตอล จะมีค่าตั้งแต่ 0 จนถึง 1023 หรือ ค่าอนาล็อกอ่านไดคื้อ 0 มีไฟเป็น 0 โวลต ์และ
ค่าอนาล็อกท่ี 1023 คือ มีไฟ +5 โวลต ์นั่นเอง 

7.4 การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อกกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
การนําอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อกไปใช้งานประยุกต์ใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถ

นําไปใช้ในการปรับระดับ หรือควบคุมสัญญาณตา่งๆ ท่ีเป็นแบบอนาล็อก เช่น การควบคุมมอเตอร์ การปรับลด
แสงสว่างของหลอดไฟ LED การรับค่าจากตัวตรวจจับแบบอนาล็อกเป็นต้น โดยมีตัวอย่างการนําอุปกรณ์อ่าน
ค่าแบบอนาล็อกไปใช้งาน คือ

การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อกเพื่อควบคุมความสว่างของหลอด LED 
 การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อกเพ่ือควบคุมความสว่างของหลอด LED
เป็นการประยุกต์นําไปใช้งาน โดยเอาหลอด LED หนึ่งตัว มาต่อในวงจรท่ีมีตัวต้านทานปรับค่าได้ พอเราหมุน
ปรับ VR เพ่ิมข้ึนก็ให้แสงหลอด LED สว่างเพ่ิมข้ึน พอเราหมุนปรับ VR ลดลงก็ให้หลอด LED สว่างน้อยลงจน
ดับสนิท ดังวงจรตอ่ไปนี ้
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รูปท่ี 7.14  แสดงการต่อวงจรอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อกเพ่ือควบคุมความสว่างของหลอด LED  
(ท่ีมา https://berryduino.blogspot.com/2015/07/analog-arduino.html) 

 

รูปท่ี 7.15  แสดงโปรแกรมการใช้งานอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อกเพ่ือควบคุมความสว่างของหลอด LED 
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ในส่วนของโปรแกรมท่ี function void loop ()  
Serial.print(GetAnalog); 
Serial.print(" "); 
Serial.println(Fade); 

 เป็นการส่งค่าจากการปรับ VR ไปท่ีหน้าต่าง Serial Monitor เอาไว้สําหรับ debug เพ่ือดู
ค่าท่ี Arduino ส่งกลับมา 

Fade = GetAnalog / 4; 
analogWrite(6, Fade); 

 สองบรรทัดนี้ บรรทัดแรก เอา GetAnalog หารด้วย 4 แล้วเอาไปเก็บลงตัวท่ีตัวแปร 
Fade ซ่ึงเป็นแบบ int พอได้ค่า Fade ออกมาแล้ว ก็สั่งให้ analogWrite(6, Fdade) คือ สั่งให้หลอด LED 
สว่าง ซ่ึง LED จะตอ่อยูกั่บขาท่ี 6 ของ Arduino 
 เหตุท่ีต้องให้ Fade = GetAnalog / 4 เพราะ function analogWrite(pin, value) ค่า
ของ value มีค่า 0 ถึง 255 แต่ตัวอ่านค่าอนาล็อก อ่านค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 1023 หากไม่นํามาหาร 4 จะทําให้
ค่าท่ีได้ไม่ตรงกัน ดังนั้นจึงต้องหารด้วย 4 จึงจะไม่เกิน ค่า 0 ถึง 255 ค่าอนาล็อก จะเป็นแบบ (PWM Wave) 
คือ จะใช้ได้กับ pin ท่ีเป็นแบบ PWM สามารถนําไปใช้ปรับเพ่ิมหรือลดความสว่างของ LED ได้ หรือจะเอาไป
ใช้สําหรับควบคุม speed motor ได ้

รูปท่ี 7.16  แสดงค่า Duty Cycle ของ Pulse Width Modulation 
(ท่ีมา https://berryduino.blogspot.com/2015/07/analog-arduino.html) 
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ให้ดูท่ี 0% Duty Cycle - analogWrite(0) จะเห็นว่าจะได้ไฟเป็น 0 โวลต์ ดูต่อท่ี 50% 
Duty Cycle - analogWrite(127) ค่า analogWrite ท่ี 127 จะได้ไฟเป็น 50% ไฟท่ีได้ประมาณ 2.5 โวลต ์
สุดท้ายมาดูท่ี 100% Duty Cycle - analogWrite(255)  ค่า analogWrite ท่ี 255 จะได้ไฟเป็น 5 โวลต์ เม่ือ
ปรับหมุน VR ค่า PWM ก็จะเปลีย่นตาม ทําให้สามารถปรับความสว่างของหลอดไฟ LED ได ้

รูปท่ี 7.17  แสดงอุปกรณ์จริงของวงจรใช้งานอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อกควบคุมความสว่างของหลอด LED 
(ท่ีมา https://berryduino.blogspot.com/2015/07/analog-arduino.html) 
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สรุปเนือ้หาสาระสําคัญ

สัญญาณอนาล็อก (Analog Signal) หมายถึง สัญญาณข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuouse Data) มี
ขนาดของสัญญาณไม่คงท่ี มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญญาณแบบค่อยเป็นค่อยไป มีลักษณะเป็นเส้นโค้ง
ต่อเนื่องกันไป โดยการส่งสัญญาณแบบอนาล็อกจะถูกรบกวนให้มีการแปลความหมายผิดพลาดได้ง่าย เช่น 
สัญญาณเสียงในสายโทรศัพท์ เป็นต้น โดยสัญญาณแบบ Analog จะเป็นสัญญาณแบบต่อเนื่องท่ีทุกๆ ค่า
เปลี่ยนแปลงไปของระดับสัญญาณจะมีความหมาย การส่งสัญญาณแบบ Analog จะถูกรบกวนให้มีการแปล
ความหมายผิดพลาดได้ง่ายกว่า เนื่องจาก ค่าทุกค่าถูกนํามาใช้งานนั้นเอง ซ่ึงสัญญาณแบบอนาล็อกนี้จะเป็น
สัญญาณท่ีสื่อกลาง ในการสื่อสาร ส่วนมากใช้อยู่ เช่น สัญญาณเสียงในสายโทรศัพท์ สัญญาณทางไฟฟ้า
กระแสสลับ แรงดันไฟฟ้า เป็นตน้

การต่อวงจรอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อกกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ซ่ึงสัญญาณอนาล็อก 
คือ สัญญาณท่ีมีความต่อเนื่องและขนาดของสัญญาณมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา วิธีการอ่านค่าอนาล็อก 
ของ Arduino Uno มีขาท่ีสามารถอ่านค่า Analog ได้ท้ังหมด 6 ขา คือ ขา A0 – A5 โดยจะใช้อุปกรณ์อย่าง
หนึ่งท่ีตัวมันสามารถส่งค่าอนาล็อกออกมา คือ Variable Resistor (VR) VR คือ ตัวต้านทานชนิดหนึ่งซ่ึงมี
ความสามารถปรับค่าความต้านทานได้ สามารถนํามาตอ่วงจรเพ่ืออ่านค่าอนาล็อกได ้

การสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม ใช้สําหรับสื่อสารข้อมูลระหว่างฮาร์ดแวร์ Arduino กับคอมพิวเตอร์ 
หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ โดยจะแบ่ง พอร์ตสําหรับเชื่อมต่อออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกติดต่อพอร์ตอนุกรมเสมือน 
(Virtual Com Port) จากการทํา งานของส่วนเชื่อมต่อพอร์ต USB ฟังก์ชั่นท่ีใช้คือ Serial อีกส่วนหนึ่งคือ ขา
พอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรมโดยใช้ขา 0 (RxD) และ 1 (TxD) ฟังก์ชั่นของ Arduino ท่ีใช้คือ Serial 1 ดังนั้นเม่ือ
เลือกใช้งานเป็นขาพอร์ตสือ่สารข้อมูลอนุกรมแล้วจะไม่สามารถใช้ขาพอร์ต 0 และ 1 เป็นพอร์ตดจิิตอลได ้

การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานใช้งานอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อก จําเป็นจะต้องใช้
หน้าต่าง Serial Monitor เพ่ือให้ทราบในการแสดงผลของการเปลี่ยนแปลงค่าอนาล็อก โดยโปรแกรมจะต้อง
แปลงค่าอนาล็อกท่ีเข้ามา ให้เป็นค่าตวัเลขดจิิตอล 

การนําอุปกรณ์อ่านค่าแบบอนาล็อกไปใช้งานประยุกต์ใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถ
นําไปใช้ในการปรับระดับ หรือควบคุมสัญญาณตา่งๆ ท่ีเป็นแบบอนาล็อก เช่น การควบคุมมอเตอร์ การปรับลด
แสงสว่างของหลอดไฟ LED การรับค่าจากตัวตรวจจับแบบอนาล็อกเป็นต้น 
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