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สถาปัตยกรรม ARDUINO 

 ARDUINO คืออะไร 
Arduino เร่ิมตน้โครงการในปี 2005 โดยเป็นโครงงานส าหรับนกัศึกษาท่ี  The Design Institute 

of Ivrea, Italy.  โดยพฒันาแบบ  Open Sourceคือมีการเปิดเผยขอ้มูลทั้งดา้น Hardware และ Software ตวั
บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาใหใ้ชง้านไดง่้าย มีซอฟทแ์วรส าหรับการเขียนโปรแกรม  แปลโปรแกรม 
และดาวน์โหลดรหสัลงชิพ  ดงันั้นจึงเหมาะส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ศึกษาเก่ียวกบัระบบไมโครคอนโทรเลอร์ อีกทั้ง
ผูใ้ชง้านยงัสามารถดดัแปลง เพิ่มเติม พฒันาต่อยอดทั้งตวับอร์ด หรือโปรแกรมได ้

แรกเร่ิมนั้น Arduino พฒันาบนไมโครคอนโทรเลอร์ตระกลู AVR  เมือไดรั้บความนิยมมากข้ึนจึงมี
บริษทัต่างๆท าบอร์ดท่ีเทียบกบั Arduino แต่ใชซี้พียตู่างกนั  แลว้เขียนไลบาร่ีของ Arduino รองรับ  ท าให้
สามารถใช ้IDE และใชง้านโคด้ตวัเดียวกนักบั  Arduino ได ้ 
         ความง่ายของบอร์ด Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ คือผูใ้ชง้านสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิคส์
จากภายนอกแลว้เช่ือมต่อเขา้มาท่ีขา I/O ของบอร์ด (ดูตวัอยา่งรูปท่ี 1) หรือเพื่อความสะดวกสามารถเลือกต่อ
กบับอร์ดเสริม (Arduino Shield) ประเภทต่างๆ (ดูตวัอยา่งรูปท่ี 2) เช่น Arduino XBee Shield, Arduino 
Music Shield, Arduino Relay Shield, Arduino Wireless Shield, Arduino GPRS Shield เป็นตน้ มาเสียบกบั
บอร์ดบนบอร์ด Arduino แลว้เขียนโปรแกรมพฒันาต่อไดเ้ลย 
 
ARDUINO IS A PLATFORM (ฐาน) 
 
A physical Input / Output board (I/O) with a 
programmable Integrated Circuit (IC). 
Also including an Integrated Development Environment  
(IDE) for programming. 
The language itself is based in C  
    but is largely modeled upon the 
    www.processing.org 

  
 

http://www.processing.org/
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ใช้ท าอะไร 

 Physical Computing projects / research 
 Interactive Installations 
 Rapid prototyping 
 Sensors ( to sense stuff ) 

– Push buttons, touch pads, tilt switches. 
– Variable resistors (eg. volume knob / sliders) 
– Photoresistors (sensing light levels) 
– Thermistors (temperature) 
– Ultrasound (proximity range finder) 

 Actuators ( to do stuff ) 
– Lights, LED’s 
– Motors 
– Speakers 
– Displays (LCD) 

 
ท าไมควรใช้ ARDUINO 

 เป็น Open Source ทั้ง Hardware และ Software. 
 ส่ือสารกบัคอมพิวเตอร์ไดโ้ดยทางพอร์ทอนุกรมผา่น USB (รุ่น Bluetooth เร็วๆน้ี). 
 สามารถใชแ้หล่งจ่ายไดท้ั้งทาง USB และ แหล่งจ่าย DC 
 สามารถท างานไดด้ว้ยตวัเอง และมีหน่วยความจ าขาดเล็ก 
 ท างานไดก้บัสัญญาณอนาลอกและสัญาณดิจิตอล 
 มีตวัอยา่งและแหล่งขอ้มูลมากมาย 
 มีหลายรุ่น หลายราคา บางรุ่นราคาถูกมากๆ 
 
ตัวอย่าง สถาปัตยกรรม ARDUINO  
Arduino board ประกอบดว้ย ไมโครคอนโทรลเลอร์
ขนาด 8 บิต ตระกลู AVR ของ Atmel  
มีอุปกรณ์ส าหรับการ อพัโหลดโปรแกรมลงชิพ 
มีมาตรฐานคอนเนคเตอร์เพื่อการต่อวงจรอ่ืนเพิ่มเติม 
วงจรอ่ืนๆท่ีต่อเพิ่มน้ีเรียกวา่  shields. 
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ARDUINO SHIELDS 
Shields are boards that can be plugged on top of the 
Arduino PCB extending its capabilities. The different 
shields follow the same philosophy as the original 
toolkit: they are easy to mount, and cheap to produce. 
 
ATMEGA168-ARDUINO 
Digital I/O 14 ขา เรียกวา่ D0 – D13 
Analog I/P  6 ขา เรียกวา่ A0 – A5 
PWM  4 ช่อง 
Serial port 1 ช่อง 
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ET-EASY168 STAMP PIN 

 
 
ET-EASY168 STAMP CIRCUIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
USB TO SERIAL CONVERTER 
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Arduino UNO 

 
 

 
 

ติดตั้งโปรแกรม 

1) ติดตั้งโปรแกรม   ดาวน์โหลดโปรแกรมอาร์ดูโน จาก  http://arduino.cc/  ในเมนู Download  ซ่ึงมีให้
เลือกทั้ง Windows  Mac OS X  และ Linux: 32 bit, 64 bit  ในขณะน้ี  ใชบ้น Windows และเป็นเวอร์
ชัน่ arduino-1.0-windows.zip  น ามาขยาย (Unzip) แลว้คดัลอกทั้งโฟลดเดอร์ไปติดตั้งท่ี C:\Program 
Files\    (สามารถติดตั้งท่ีใหนก็ได)้  และเพื่อความสะดวกของการเรียกใชใ้หท้  า Short cut เอาใว ้จะได้
ไม่ลืม   

2) การติดตั้ง  USB to Serial   เม่ือต่อสายดาวน์โหลดจากบอร์ดเขา้กบัพอร์ท USB  เคร่ืองจะถามหาไดร์
เวอร์    ใหเ้ลือกจากโฟลเดอร์  drivers ท่ีอยูภ่ายในโฟลเดอร์โปรแกรม  เช่นเม่ือติดตั้งใวท่ี้ C:\Program 
Files\   ก็จะอยูท่ี่ C:\Program Files\arduino-1.0\drivers  เม่ือติดตั้งเสร็จสามารถตรวจสอบไดจ้าก Device 
Manager เช่น  

http://arduino.cc/
http://arduino.googlecode.com/files/arduino-1.0-macosx.zip
http://arduino.googlecode.com/files/arduino-1.0-linux.tgz
http://arduino.googlecode.com/files/arduino-1.0-linux64.tgz
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3) การเลอืกพอร์ท  รันโปรแกรม Arduno ใชเ้มนู Tools  เลือก Serial Port แลว้คลิกเลือกพอร์ท COM ท่ี
ตรวจสอบไดจ้ากขอ้ 2 

4) การเลอืกบอร์ด  จาก เมนู Tools ในโปรแกรม Arduino เลือก Board ส าหรับบอร์ดท่ีทดลองใหค้ลิกท่ี 
Arduino Nano W/ ATMega168 

5) การก าหนด  Programmer  ใหเ้ลือก AVRISP mkI 

 

6) การรันโปรแกรม  ใชเ้มนู File  เลือก Upload Using Programmer หรือใช ้    ขั้นตอนน้ีอาร์ดูโน จะ
ท าการแปลโปรแกรม  แลว้ดาวน์โหลดโปรแกรมลงบอร์ดทดลอง  สุดทา้ย  บอร์ดทดลองก็รัน
โปรแกรม  ถา้ไม่ท าใหล้องกดสวทิช์รีเซ็ตของบอร์ดทดลอง 

 
ข้อควรจ า  เน่ืองจากขา Digital 0 (PD0) เป็นขา RxD และ Digital 1 (PD1) เป็นขา ธxD ของพอร์ทอนุกรม 
UART ซ่ึง Arduino ใชเ้ป็นพอร์ทดาวน์โหลดโปรแกรมลงชิพ AVR ดงันั้นขณะดาวน์โหลดโปรแกรม
น้ี  หา้มต่อขา D0 และ D1 เขา้กบัวงจรใดๆ  
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/eplearn/arduino-project/01-arduino-startup/intro_4.JPG?attredirects=0
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หน้าต่าง IDE ของ Arduino  

 
โครงสร้างของโปรแกรม 
การก าหนดคา่เบิอ้งตา่งๆ 

 
void setup() { 

// put your setup code here, to run once: 

} 
void loop() { 

// put your main code here, to run repeatedly: 
} 

 

…… Function(……)  { 
} 
 

 
ตัวอย่างที ่1 BLINK 

void setup() { 

     // initialize the digital pin as an output. 
     // Pin 13 has an LED connected on most 

Arduino boards: 

     pinMode(13, OUTPUT); 
} 

void loop() { 
     digitalWrite(13, HIGH); // set the LED on 

     delay(1000); // wait for a second 
     digitalWrite(13, LOW); // set the LED off 

     delay(1000); // wait for a second 

} 

 

ตัวอย่างที ่2 ไฟวิง่ 
char flash; 

void setup() { 
     DDRD = B11111111; //Port D as output 

} 

void loop() { 
          Flash = B00000001; 

          for(int i = 0;i<8;i++){ 
          PORTD = flash; 

          delay(300); 
          flash<<=1; 

     } 

} 

 
ตวัอยา่งท่ี 2 มีการใชค้  าสั่งของ AVR โดยตรง คือ DDRD  และ PORTD 
 
 

หนา้ต่าง console 

 

เน้ือท่ีเขียนโปรแกรม 

ตรวจสอบ แปลและUploadลงชิพ 

ตรวจสอบและแปล 


